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1 - الأمم المتحدة

- هي منظمة عالمية ت�شم في ع�شويتها جميع دول العالم الم�شتقلة تقريباً تاأ�ش�شت عام 1945م وقد 

ن�شاأت بعد قيام الحرب العالمية الثانية في ولية كاليفورنيا الأمريكية. 

انحراف في  اأقل  الذي ي�شمن  التعليمات  لنظام  1945م ت�شوراً  المتحدة عام  الأمم  - و�شع ميثاق 

ومراعاة  العالمي  »الحترام  ت�شجيع  الدول  كل  يلزم  كما  والقت�شادية  الإن�شانية  العالم  اأ�شلحة 

حقوق الإن�شان« بالقيام بالأعمال التعاونية لذلك الهدف. 

- نظراً لموقف هيئة الأمم المتحدة ل�شترجاع الحق الكويتي المغت�شب خالل فترة الغزو العراقي 

الغا�شم اأطلق ال�شم على دوار العظام �شابقاً. 

2 - البدر 

- �شمي بميدان البدر ن�شبة اإلى عائلة كويتية معروفة وهي عائلة البدر �شكنت هذا الحي. 

- اأ�شهرهم هو المرحوم يو�شف عبدالمح�شن البدر (1800م - 1879م) والذي عرف باأياديه البي�شاء 

الخيول  قيمة  مبكر  وقت  من  وعرف  الخيول  تجارة  في  عمل  المحتاجين،  خدمة  في  وتفانيه 

واأهميتها في التجارة الدولية، فقام بت�شديرها للهند وي�شر اهلل له من وراء هذه التجارة ثراء 

عري�شا �شخره لأعمال الخير، وديوانه كان مق�شدا لرجال العلم والأدب. 

3 - البلدية  

- تاأ�ش�شت بلدية الكويت عام 1930م في عهد حاكم الكويت العا�شر ال�شيخ اأحمد الجابر ال�شباح وكان 

اأول رئي�س للبلدية المرحوم ال�شيخ عبداهلل الجابر ال�شباح واأول مدير عام للبلدية هو المرحوم 

�شليمان العد�شاني. 

- ومنذ ن�شاأتها اأ�شبح لبلدية الكويت �شخ�شية م�شتقلة. 

- ومن اأهم م�شئولياتها الحفاظ على نظافة الأ�شواق ومراقبة الأ�شعار والتاأكد من �شالحية ال�شلع 

ومراقبة الذبائح وا�شدار الرخ�س للمحالت التجارية. 

- كان اأول مقر للبلدية عبارة عن خيمة تم ن�شبها في اأر�س مملوكة للعامر. 

4 - الجهراء

- ن�شبة اإلى منطقة الجهراء حيث كان هذا الميدان منفذاً للو�شول اإليها من داخل مدينة الكويت. 

5 - الحاكة

- ن�شبة اإلى الحاكه وهم جماعة من الأ�شر قدمت من منطقة الإح�شاء في الجزيرة العربية اإخت�شت 

في خياطة العباءات الن�شائية والرجالية. 
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6 - الر�شايدة

- الر�شايدة من قبائل الكويت موطنهم الدبدبه واأطلق الإ�شم على الميدان حيث كان يقطنه مجموعة 

من الر�شايدة قبل عام 1950م. 

7 - ال�شيف

- ن�شبة اإلى ق�شر ال�شيف العامر وموقعة على �شاحل البحر حيث اأن كلمة ال�شيف تعني �شاحل البحر. 

- هو ق�شر بناه ال�شيخ مبارك ال�شباح �شنة 1904م واتخذه مقرا له ثم جدده ال�شيخ �شالم المبارك 

�شنة 1917م وكتب على بابه من الداخل (لو دامت لغيرك ما ات�شلت اإليك). 

- جدد مره اأخرى في عهد ال�شيخ عبداهلل ال�شالم ال�شباح �شنة 1961م واأعيدت كتابة الحكمة من 

الخارج. 

- كان المقر الر�شمي لحاكم البالد وهو رمز من رموز دولة الكويت. 

8 - ال�شالحية

اأحمد  ال�شيخ  �شكرتير  العنزي  محمد  �شالح  المال  اإلى  ن�شبة  ال�شالحية  با�شم  المنطقة  �شميت   -

الجابر ال�شباح. 

- كذلك لوقوع م�شجد المال �شالح في تلك المنطقة التي يخترقها �شارع فهد ال�شالم ال�شهير. 

9 - ال�شباح

- هم الأ�شرة الحاكمة لدولة الكويت. 

- هاجر اآل ال�شباح من الأفالج اإلى قطر عام 1675م. 

ا�شتقروا في  1716م  وفي عام  وال�شباحية  ال�شبية  اإلى  انتقلوا  ثم  1713م  �شنة  القرين  نزلوا  ثم   -

الكويت وفيها الكوت لأمير بني خالد. 

- تولى الأمارة ال�شيخ �شباح الأول في عام 1752م. 

10 - ال�شرافين 

- اأطلقت الت�شمية ن�شبة اإلى اأ�شواق ال�شرافين في الكويت اأو ال�شيارفة. 

- ال�شراف هو من يتعاطى ال�شرافة من تغيير العملة بجميع اأنواعها، فعندما ي�شعى المرء لتغيير 

قطعة نقد بيده اإلى عملة اأ�شغر يقول: عطنا �شرف اأو ا�شرف لنا هذا رغبة منه في الح�شول 

على »فكة اأو خردة«. 
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11 - ال�شفاة

- �شاحة ال�شفاة وكانت في الما�شي مقبرة م�شى عليها اأكثر من قرن وبعدها اأ�شبحت مناخاً لالأبل 

ومحطة للقوافل و�شوقاً للم�شابلة ي�شترون فيها التمور والحبوب والأقم�شة مقابل ال�شمن والحطب 

والأع�شاب والعرفج والغنم. 

- كان لها مدير خا�س بها من قبل اأمير البالد اآنذاك ال�شيخ �شالم المبارك ال�شباح اأثناء الح�شار 

البريطاني عام 1918م واأن�شئ فيها جمرك بري لتقا�شي الر�شوم على الواردات. 

ال�شلكي  ومبنى  العام  والأمن  ال�شرطة  مبنى  وبعدها  1933م  عام  للبلدية  مبنى  اأول  فيها  اأن�شئ   -

والال�شلكي. 

- كانت تقام فيها حفالت الفرح والأعياد اأولهم الإ�شتعرا�س الع�شكري الذي تم عام 1950م بمنا�شبة 

تولي ال�شيخ عبداهلل ال�شالم مقاليد الحكم بم�شاركة القوات البريطانية. 

- فيها عر�شت اأول اأفالم �شينمائية للجمهور من قبل �شركة النفط. 

12 - العاقول

- ن�شبة اإلى نبات العاقول الذي يكثر في تلك المنطقة التي يقع بها الميدان. 

- العاقول نبات ع�شبي معمر دائم الخ�شرة �شوكي ي�شل ارتفاع النبات اإلى 60�شم، الزهرة �شغيرة 

عليها  يظهر  ا�شفنجية  اللون  داكنة  قرنية  الثمرة  الأ�شواك،  جوانب  من  تخرج  قرمزية  حمراء 

تخ�شرات بين مواقع البذور وهو من النباتات التي لها ا�شتعمالت طبية �شعبية كثيرة فهو عالج 

للروماتيزم وحالت ح�شى الكلى، والعاقول ملين ومقيء ومدر للبول ومطهر للجهاز اله�شمي. 

13 - العبدالرزاق 

- ميدان العبدالرزاق في موقعه كانت توجد دروازة العبد الرزاق. 

ان�شئ عام  والذي  للكويت  الثاني  ال�شور  بوابات  واحدة من  الوا�شع« وهي  »الباب  تعني  الدروازة   -

1814م. 

- العبدالرزاق عائلة كويتية معروفة تعرف بـ »اِلرزاقة« باللهجة الكويتية الدارجة والتي يت�شل ن�شبهم 

اإلى قبيلة �شبيع. 

14 - العجيل

- دوار العجيل ن�شبة اإلى عائلة العجيل التي �شكنت هذا المكان وهي عائلة كويتية معروفة قدمت 

من الزلفي في نجد من قبيلة عنزة. 
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15 - الم�شيل 

- هو مكان اإ�شالة الماء وجريانه حيث كان انحدار الماء اإلى هذا الميدان، لهذا حفر الكويتيون حفرة 

كبيرة يتوجه لها ماء المطر ثم اأن�شاأوا حو�شاً ل�شقاية الدواب والأغنام من هذا الماء في ف�شل 

ال�شيف. 

16 - المطبة

- في المطبة كان يمر ال�شور الثاني من اأ�شوار الكويت وقد اأحدث الأولد وقيل الرعاة ثغرة في ذلك 

اإلى خارجه وبالعك�س ومن هنا  ال�شور  وبالعاميه يطبون منها من داخل  واأخذوا يقفزون  ال�شور 

�شميت بالمطبة. 

17 - المقوع

- كانت في الما�شي غرب د�شمان منطقة ت�شمى المقوع وهي اأر�س بور يحرق فيها الج�س، وجاء 

ال�شم لأن قاعها م�شتو مع الأر�س وخالية من اأي ربوه اأو ارتفاع، وكانت �شاحة ل�شباق الخيل. 

18 - الميدان

- �شاحة وا�شعة تت�شابق فيها الخيل كما تقام فيها احتفالت العر�شة والأفراح ال�شعبية، والميدان 

ا�شم حديث اأطلق على الدوارات في تقاطع ال�شوارع. 

19 - اأبو دوارة

- بئر قديم كان �شكان الكويت يتزودون منه بماء ال�شرب، يقع بالقرب من راأ�س عجوزة في منطقة 

د�شمان. 

20 - بن �شبت

�شنة  الحي  �شبت وهدم هذا  بن  الحي وهي عائلة  �شكنت هذا  كويتية معروفة  اإلى عائلة  ن�شبة   -

1966م. 

21 - بوابة ال�شعب

- هي بوابة من بوابات ال�شور كانت تعرف بدروازة البريع�شي. 

اأي�شاً على »�ُشعبان« وال�شعب  - ال�شعب جمع �شعيب وهي وادي ال�شيول المنجرفة في البر يجمع 

البحرية �شخور مرجانية فوقها ماء �شحل. 
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22 - بودي

- ن�شبة اإلى عائلة كويتية معروفة �شكنت هذا الحي وهي عائلة بودي. 

- ومنهم جا�شم بودي �شاحب الديوانية التي تاأ�ش�شت فيها اأول م�شت�شفى عام 1909م. 

23 - د�شمان

- ن�شبه لق�شر د�شمان الذي اأ�ش�شه ال�شيخ جابر المبارك ال�شباح عام 1916م واأكمله ال�شيخ اأحمد 

الجابر ال�شباح عام 1930م حاكم الكويت ذلك الوقت وجعله مقره الر�شمي. 

- الد�شمان كلفظ عند البدو هو البئر المالح. 

24 - �شعود

- ن�شبة اإلى ال�شيخ �شعود بن جابر ال�شباح حفيد ال�شيخ �شباح الثاني حاكم الكويت الرابع في الفترة 

ما بين 1859م اإلى 1866م. 

وكان يقع بالقرب من الميدان نقعة ت�شتخدم مر�شى لل�شفن.   

25 - علي بن �شمالن 

- علي بن �شمالن من �شهداء حرب الجهراء والتي قامت في عهد ال�شيخ �شالم المبارك ال�شباح عام 

1920م. 

علي  بن  �شمالن  الحاج  بناءه  واأعاد  الدر�شوني  فهد  المرحوم  اأ�ش�شه  م�شجد  الميدان  في  يوجد   -

ال�شيف من ثلث مال اإبنه علي بن �شمالن �شنة 1921م وجددته وزارة الأوقاف عام 1959م. 

 


