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 - 2ابن �سيرين  115 - ...هـ
 هو �أبو بكر محمد بن �سيرين الب�صري التابعى. الإمام في التف�سير والحديث والفقه وتف�سير الر�ؤيا. ن�ش�أ في بيت تحوطه التقوى وات�صل بمجموعه من ال�صحابة مثل زيد بن ثابت و�أن�س بن مالك و�أبوهريرة وعبداهلل بن الزبير ر�ضى اهلل عنهم وغيرهم.
 ا�شتهر بتف�سير الر�ؤى والأحالم وهو علم من العلوم ال�شرعية ومن �أبرز م�ؤلفاته «تف�سير الأحالملإبن �سيرين».
 - 3ابن طفيل  1105م  1185 -م
 هو محمد بن عبدالملك بن طفيل القي�سي الأندل�سي عربي ولد في مدينة غرناطة بالأندل�س. فيل�سوف وفيزيائي وقا�ضي وطبيب وفلكي تتلمذ عند ابن باجه. ا�شتغل حاجباً لدى حاكم غرناطة. عمل وزيراً وطبيباً لأبي يعقوب �أمير الموحدين بمراك�ش. له كتب في الطب وم�صنفات في الفل�سفة منها «ر�سالة في النف�س».	�أ�شهر م�ؤلفاته «حي بني يقظان» الذي ترجم �إلى العبرية والالتينية والإنجليزية والفرن�سيةوالألمانية والهولندية.
 -توفي في مراك�ش.
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 - 1ابن زهر  1072م  1162 -م
	�أبو مروان عبد الملك بن زهر بن عبد الملك بن مروان المعروف بابن زهر الإ�شبيلي ،طبيب عربيمعروف في الأندل�س من �أهل �إ�شبيلية.
 هو �أ�ستاذ الفيل�سوف ابن ر�شد. كان ابن زهر يحفظ القر�آن ،و�سمع الحديث وا�شتغل بعلم الأدب والعربية ولم يكن في زمانه �أعلممنه باللغة ،له مو�شحات يغنى بها وهي من �أجود ما قيل في معناها.
 خدم ابن زهر دولتي الملثمين والموحدين وذلك �أنه �أدرك دولة الملثمين ثم خدم دولة الموحدين. من م�ؤلفاته المترجمة �إلى الالتينية «التي�سير في المداواة والتدبير» وقد و�صف التهاب الغالفالغ�شائي المحيط بالقلب ،وطرائق ا�ستخراج ح�صى ال ُكلية وهي مو�سوعة طبية تبرز فيها ت�ضلع
ابن زهر في الطب وموهبته فيه ،وكتاب «االقت�صاد في �إ�صالح الأنف�س والأج�ساد» ،وهو خال�صة
للأمرا�ض ،والأدوية ،وعلم حفظ ال�صحة والطب النف�سي وكتاب «الأغذية والأدوية» ،ي�صف فيه
ابن زهر مختلف �أنواع الأغذية والعقاقير و�آثارها على ال�صحة.

دليـل تسميات المناطق والميادين والشوارع في دولة الكويت

 - 4الأردن
 ن�سبة �إلى المملكة الأردنية الها�شمية. عا�صمتها ع ّمان تحدها �شرقا وجنوبا المملكة العربية ال�سعودية وغربا فل�سطين المحتلة منفذهاميناء العقبة على البحر الأحمر ومعظم �أرا�ضيها زراعية رعوية.
 ظلت تحت �سيطرة العثمانيين من القرن  16حتى عام 1918م. في عام 1923م �أقيمت بها �إمارة �شبه م�ستقلة تحت حكم الأمير عبد اهلل بن الح�سين وفيعام 1948م انتهى الإنتداب البريطاني و�أعلنت الملكية حيث اعتلى عر�ش المملكة الملك طالل
وم�ستمر الحكم �إلى الآن في عائلته.
 بها من الآثار مدينة البتراء في الجنوب و منطقة جر�ش الأثرية وفيها قرية م�ؤتة حيث يوجد�ضريح جعفر بن �أبي طالب ومقام زيد بن حارثة ،وعبداهلل بن رواحة ر�ضي اهلل عنهم� .أما في
وادي الأردن )الغور( فيحت�ضن عددا من مقامات ال�صحابة الأجالء ومنها :مقام �ضرار بن الأزور
ومقام �أبو عبيدة بن الجراح ،ومقام �شرحبيل بن ح�سنة ومقام معاذ بن جبل ،ومقام �سعد بن �أبي
وقا�ص وفي و�سط الأردن ،قرب مدينة ال�سلط يقع مقام النبي �أيوب عليه ال�سالم في قرية بطنا،
كما يوجد مقام النبي �شعيب عليه ال�سالم في منطقة وادي �شعيب القريبة من ال�سلط و�ضريح
النبي يو�شع بن نون قرب ال�سلط �أي�ضا و�ضريح النبي هارون على جبل هارون في البتراء ،وكهف
�أهل الكهف الواقع �إلى الجنوب ال�شرقي من ع ّمان ،وهو من �أهم المواقع الجاذبة المقد�سة للديانة
الم�سيحية.
 كما �أن بها مواقع عدة لل�سياحة العالجية في البحر الميت وحمامات ماعين ومنطقة الحمةالأردنية وحمامات عفرا.
 - 5الرابية
 الرابية تعني النامية �أو ما ارتفع على الأر�ض و�سميت بهذا الإ�سم لأنها تقع في مكان مرتفعكالتّل وكان �إ�سمها في ال�سابق المنطقة الزراعية لأنها منطقة زراعية عامره بالخ�ضرة وبالأر�ض
الخ�صبة.
 - 6العالء الجارود  641 - ...م
 هو ب�شر بن عمرو بن حن�ش بن المعلى العبدي �سيد عبد القي�س وهم بطن من �أ�سد ربيعة والملقببالجارود.
 كان �شريفاً في الجاهلية. -لقب بالجارود بعد وقعة �أغار بها على بني بكر بن وائل فظفر ،وقالت العرب «ج ّردهم»!
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	�أدرك الإ�سالم فوفد �إلى النبي �صلى اهلل علية و�سلم ومعه جماعة من قومه كانوا ن�صارى ف�أ�سلمففرح النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ب�إ�سالمه و�أكرمه.
 لما توفي الر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم وارتدت العرب خطب لقومه قائ ًال «�أيها النا�س� ،إن
كان محمد قد مات ف�إن اهلل حي ال يموت فا�ستم�سكوا بدينكم ،فمن ذهب له في هذه الردة ديناراً
�أو درهماً �أو بعيراً �أو �شا ًة ،فله علي مثاله» فما خالفه منهم رجل.
 وجهه الحكم بن �أبي العا�ص �إلى القتال في يوم �سهرك فقتل في عقبة الطين مو�ضع بفار�س�شهيداً.

 - 8الفردو�س
 معناها لغويا الب�ستان الجامع وهو �إ�سم �أعلى مراتب الجنه. -ذكرت الفردو�س مرتين في القر�آن الكريم في �سورتي الم�ؤمنون الآية  11والكهف الآية .107
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 - 7العمرية
 ن�سبة �إلى عمر بن الخطاب ر�ضي اهلل عنه ) 43ق.هـ 23 -هـ(. هو �أبو حف�ص عمرو بن الخطاب بن نفيل بن عبدالعزى القر�شي العدوي. ثاني الخلفاء الرا�شدين و�أحد المب�شرين بالجنة �سماه الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم بالفاروق. كان �أول من �سمى ب�أمير الم�ؤمنين بدل خليفة ر�سول اهلل �صلى اهلل و�سلم.	�أ�سلم قبل الهجرة ب�أربع �سنوات فقوي به الم�سلمون وله مواقف رائعة في غزوة بدر ويوم �أحدو�صلح الحديبية وغزوة حنين وغيرها من الغزوات.
 في خالفته فتحت بالد ال�شام والعراق وفار�س وم�صر و�أطراف �أفريقيا حتى قيل �إنت�صب في مدةخالفته �إثنا ع�شرة �ألف منبر للإ�سالم ،وقام بتوحيد الجزيرة �سيا�سياً.
	�أ�شار بجمع القر�آن و�أمر برد �سبايا �أهل الردة و�أمر ب�إتخاذ هجرة الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلمموعداً للتاريخ وو�سع الم�سجد النبوي وو�سع الحرم المكي وك�سى الكعبة بالقباطي الم�صري.
 و�ضع النظام المالي للدولة والنظام الإداري والق�ضائي واهتم بتعليم النا�س �أمور دينهم واتخذ بيتالمال لحفظ الأموال و�أ�سقط الجزية عن فقراء �أهل الذمة و�ضعفائهم بل و�أعطاهم من ال�صدقة
ومن بيت المال.
 كان �سداً منيعاً بين الم�سلمين وبين الفتن ووافقه القر�آن في �أربعة موا�ضع.	�إ�ست�أذن ال�سيدة عائ�شة ر�ضي اهلل عنها ب�أن يدفن في بيتها مع النبي �صلى اهلل عليه و�سلم و�أبيبكر ال�صديق ر�ضي اهلل عنه.
 ترب�ص به �أبو ل�ؤل�ؤة المجو�سي ،وهو في ال�صالة وانتظر حتى �سجد ،ثم طعنه بخنجر كان معه ،ثمطعن �إثني ع�شر رج ً
ال مات منهم �ستة رجال ،ثم طعن المجو�سي نف�سه فمات.

دليـل تسميات المناطق والميادين والشوارع في دولة الكويت

 الفردو�س في �أ�ساطير ال�شعوب القديمة ت�صوير بمكان �أ�شبه بالحديقة يحيا فيها الإن�سان �سعيداًمرة �أخرى بعدما عانى من ال�شقاء والآالم في دنياه.
 - 9الوليد بن عبدالملك  668م  714 -م
 هو الوليد بن عبدالملك بن مروان بن الحكم الأموي القر�شي �ساد�س الخلفاء الأمويين حيث تولىالخالفة من 705م �إلى 714م.
 كان ولوعاً بالبناء والعمران ،جعل من دم�شق عا�صمة الدنيا وبنى م�سجد دم�شق الكبير المعروفبالجامع الأموي.
�صفح الكعبة والميزاب
 بنى الم�سجد الأق�صى في القد�س وو�سع الوليد في بناء الحرم النبوي كماّ
في مكة.
 هو �أول من ا�ستحدث الم�ست�شفيات في الإ�سالم ف�أن�ش�أ في دم�شق بيمار�ستاناً للجذامى ومنعهممن مخالطة النا�س.
 جعل لكل �أعمى قائداً يقوده وو�ضع لكل مقعد خادماً يخدمه وتعهد الأيتام ورتب للفقراء �أمواالًو�أرزاقاً و�أقام بيوتاً ي�أوي �إليها الغرباء ومنع الت�سول.
	�أ�صلح الطرقات في دم�شق وغيرها وو�ضع خاللها الم�صانع وو�ضع عالمة الأميال في الطرقاتما بين ال�شام والمدينة.
 ات�سعت ممالك الإ�سالم في دولته ات�ساعاً لم يعهد لها مثيال ف�سارت جيو�ش الم�سلمين في كلمكان واتجهت نحو ال�سند وما وراء النهر ونحو بالد المغرب ومنها �إلى الأندل�س وعادت معجزة
الفتوحات بعد �أن انقطعت جي ً
ال من النا�س.
 توفي بالغوطه في دم�شق.� - 10أبو ظبي
 ن�سبة �إلى �إمارة �أبوظبي �إحدى الإمارات ال�سبع لدولة الإمارات العربية المتحدة وتحكمها عائلة�آل نهيان.
 هي عا�صمة دولة االمارات العربية المتحدة فيها رئا�سة الدولة ورئا�سة مجل�س الوزراء ومقرلحاكم �أبوظبي وولي عهده ورئي�س المجل�س التنفيذي.
 �سميت بذلك لأنها موطن الظباء. -تعد �إمارة �أبوظبي من المناطق الغنية بالنفط.
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� - 12إبراهيم بن �أدهم  100هـ  162 -هـ
 هو �إبراهيم بن �أدهم بن من�صور بن يزيد بن جابر التميمي البلخي. كان �أبوه من �أثرياء خرا�سان فعا�ش �إبراهيم حياة الترف وكان يحب ال�صيد. �سمع في �أحدى رحالت �صيده هاتفاً يقول له «لي�س لهذا خلقت» ف�ألقى ثيابه �إلى �أحد الرعاةو�أخذ منه ك�ساءه.
 ذهب �إلى العراق وال�شام وبد�أت حياته في الزهد والت�صوف.ال بين مناطق الثغور مجاهداً تارة و�أخرى عام ً
ال وطعاماً متنق ً
 كان يبحث عن الحالل عم ًال في
الح�صاد وطحن الحبوب وحرا�سة الب�ساتين.
 مات في حملة بحرية �ضد البيزنطينيين ودفن في مدينة جبلة ب�سوريا. - 13حبيب المناور  1898م  1980 -م
 هو حبيب المناور الم�سيلم الر�شيدي من الحي ال�شرقي العاقول في مدينة الكويت. عمل تباباً مع جده النوخذة مطلق الم�سيلم وعمره � 9سنوات ثم عمل غي�صاً بعد ذلك. عند بلوغه الثالثين عمل نوخذة على �أحد مراكب المغفور له را�شد بور�سلي ومن ثم عمل نوخذةم�ستق ً
ال على مركبه الخا�ص.
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� - 11إبراهيم بن الأغلب  140هـ  196 -هـ
 هو �إبراهيم بن الأغلب بن �سالم بن عقال بن خفاجة التميمي من قبيلة تميم التي نزلت خرا�سانمنذ الفتح.
 كان ف�صيحاً وخطيباً و�شاعراً ذا دين وفقه وحزم و�شجاعة �أخذ عن الليث بن �سعد وغيره. م�ؤ�س�س الإمارة الأغلبية التابعة للخالفة العبا�سية في تون�س )حالياً( والتي دام حكمها �أكثر منمائة عام.
 عين الخليفة المن�صور والده الأغلب قائداً على حملة �شمال �أفريقيا خلفاً لمحمد بن الأ�شعث. قتل والده تحت �أ�سوار القيروان وهو في العا�شرة من عمره. في عام 183هـ �سار �إبراهيم بن الأغلب �إلى القيروان لإخماد ثورة تمام بن تميم في تون�س ثم ُعينواليا عليها ونجح في ذلك ثم عينه الخليفة الر�شيد �أميراً على �أفريقيا.
 بنى �إبن الأغلب قاعدة له جنوب القيروان كما بنى فيها م�سجداً وق�صراً ودعاها العبا�سية. ن�شبت ثورات كثيرة �ضد الدولة العبا�سية في �شمال �إفريقيا فت�صدى لها �إبراهيم بن الأغلبو�أبادها.
 -كانت وفاته في حا�ضرة �إمارته بالعبا�سية.

دليـل تسميات المناطق والميادين والشوارع في دولة الكويت

-

-

�سكن منطقة الفروانية في عام 1952م عندما كانت خالية من �أي �إنجاز فعرف ال�شارع الذي
ي�سكنه مع عائلته ب�إ�سمه عام 1956م وثبت ذلك في مرا�سالت البريد �آنذاك و�أن�ش أ� فيه ديواناً
للمواطنين.
عمل في تجارة الأرا�ضي حيث بنى �أول مجمع تجاري و�أول عمارات تجارية في الفروانية.
تبرع للعديد من المدار�س في المنطقة و�أن�ش�أ فيها مختبرات ومرا�سم وغيرها على نفقته.
بني م�سجد في جليب ال�شيوخ كما �أنه �أول من �أن�ش�أ مجمعات تجارية وقي�صريات في جليب
ال�شيوخ والمناطق المحيطة بها.

 - 14خالد عقاب الأ�شهب
 هو خالد عقاب عمر الأ�شهب المطيري. هو ع�ضو في مجل�س الأمة لل�سنوات 1967م 1971 -م 1981 -م 1985 -م. - 15زيد الخيل  9 - ...هـ
 هو �أبو مكنف زيد بن مهلهل الطائي النبهاني المعروف بزيد الخيل في الجاهلية لخم�سة �أفرا�سُك َّن عنده.

 �صحابي �سماه النبي �صلى اهلل عليه و�سلم بزيد الخير بعد �إ�سالمه. كان من �أعالم الجاهلية ومن �أجمل الرجال و�أتمهم خلقة و�أطولهم قامة. قدم مع وفد كبير من طيئ �إلى المدينه وتوجهوا الى الم�سجد النبوي و�صادف عند دخولهم وقتخطبة الجمعه فراعهم كالم النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ف�أدار النبي �صلى اهلل عليه و�سلم كالمه
وخاطبهم به ودعاهم الى الإ�سالم وعندما �إنتهى النبي عليه ال�صالة وال�سالم من الخطبه �أطلق
زيد �صوته و�أعلن �إ�سالمه.

� - 16سعود بن عبدالعزيز  1902م  1969 -م
 هو الملك �سعود بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن �آل �سعود ملك المملكة العربية ال�سعودية الثانيحكم من عام 1953م حتى 1964م ولد في الكويت.
 قائد القوات ال�سعودية في حربها �ضد اليمن وولي عهد �أبيه الملك عبدالعزيز في عام 1933م.	�إهتم بنه�ضة المملكة وفي تنظيم نواحي الحياة للفرد ال�سعودي وخ�ص التعليم باهتمامه ف�أ�س�سالمدار�س وافتتح �أول جامعة في الجزيرة العربية وهي جامعة الملك �سعود في الريا�ض عام
1957م والجامعة الإ�سالمية في المدينة المنورة عام 1961م كما افتتح رابطة العالم الإ�سالمي
في مكة المكرمة.
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 تم �إ�صدار �أول الطوابع ال�سعودية الحكومية في عهده بم�ؤتمر االتحاد البريدي العربي 1379هـ. افتتح �أول خط ال�سلكي عالمي 1379هـ وافتتح مطار الظهران الدولي وعمل على تو�سعة الم�سجدالحرام والم�سجد النبوي ال�شريف.
 -توفي في اليونان ودفن في الريا�ض.

 - 18عبداهلل محمد الخالدي
 هو �أحد �أبناء الكويت ا�ست�شهد خالل عملية اختطاف الطائرة الكويتية الجابرية عام 1988م. - 19في�صل بن عبدالعزيز  1906م  1975 -م
 هو الملك في�صل بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن �آل �سعود ولد في مدينة الريا�ض. تلقى العلم في بيت جده لأمه ال�شيخ عبد اهلل بن عبد اللطيف �آل ال�شيخ التميمي. هو ملك المملكة العربية ال�سعودية الثالث و ثالث �أبناء الملك عبدالعزيز موحد المملكة.	�أدخله والده عبدالعزيز معترك ال�سيا�سة في �سن مبكرة حيث قاد وفد المملكة بم�ؤتمر لندن عام1939م بخ�صو�ص الق�ضية الفل�سطينية.
 �شارك في الحرب ال�سعودية اليمنية عام 1934م. كان نائباً للملك في الحجاز عام 1926م ثم �أ�صبح �أميراً لها و رئي�س مجل�س ال�شورى عام 1927مثم وزيراً للخارجية عام 1932م.
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محافظة الفروانية

 - 17عبداهلل بن المقفع  724م  759 -م
 هو �أبو محمد عبداهلل بن المقفع وكان ا�سمه روزبه قبل �أن ي�سلم ولد في حور في فار�س ثم عا�شبالب�صرة.
 لقب �أبوه بالمقفع لت�شنج �أ�صابع يديه على �إثر تنكيل الحجاج به بتهمة مد يده �إلى �أموال الدولة. م�ؤلف وكاتب من الب�صرة كان مجو�سياً ثم �أ�سلم في عهد العبا�سيين. �صاحب علم وا�سع وعرف الثقافة العربية والفار�سية واليونانية والهندية و�أ�صبحت كتبه مرجعاًلتلك الح�ضارات.
 رافق الأزمات ال�سيا�سية في زمن الدولتين الأموية والعبا�سية.ال ونبي ً
 كان فا�ض ًال وكريماً ون�صح بال�صداقة والدقة في اختيار الأ�صدقاء.
 نقل من البهلوية �إلى العربية «كليلة ودمنة» كما له الكثير من الم�ؤلفات منها «الدرة الثمينةوالجوهرة المكنونة» و «التاج في �سيرة �أنو�شروان» و«الأدب الكبير وال�صغير».
 بقي ابن المق ّفع وبقيت الكتب التي كتبها �أو نقلها عن الفار�سية �أو الهندية والبنغالية �أو اليونانيةمرجعاً لأنّ الكتب الأ�صلية �ضاعت.

دليـل تسميات المناطق والميادين والشوارع في دولة الكويت

 ت�صدر الحملة الداعية لقطع النفط العربي عن الواليات المتحدة الأمريكية والدول الداعمةلإ�سرائيل عام 1973م كما هدد الغرب ب�إغالق جميع �آبار النفط �إذا لم تعد القد�س للم�سلمين
وعليه �أطلقت مجلة التايمز الأمريكية لقب رجل العام ل�سنة 1973م.
 رفع ا�سم المملكة العربية ال�سعودية عالياً وجعل لها نفوذها وهيبتها على الم�ستوى العربيوالإ�سالمي والعالمي كما قاد نه�ضتها المحلية على جميع الأ�صعدة.
	�أن�شا منظمة الم�ؤتمر الإ�سالمي كما ا�ستطاع قطع عالقة �أكثر من  42دولة مع �إ�سرائيل. اغتيل عام 1975م. - 20مازن بن مالك
 هو مازن بن مالك بن عمرو بن تميم. كان ممن اجتمع له المو�سم والق�ضاء بعكاظ من العرب من بني تميم. - 21م�سقط
 هي عا�صمة �سلطنة عمان ت�أ�س�ست قبل � 900سنة ومن �أ�شهر معالمها ح�صن ال�سيفه الذي يطلعلى البحر من جانب وعلى الوادي من الجانب الآخر.
 ا�شتهرت ك�أحد �أنظف العوا�صم العربية حتى نالت �شرف الفوز في م�سابقة �أنظف مدينة عربيةعدة مرات.
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