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األنشطة تستمر لمدة أربعة أيام مع تكريم مجموعة من الشخصيات الوطنية

الياسين: انطالق مؤتمر »من الكويت نبدأ..  وإلى الكويت ننتهي« بمكتبة البابطين 5 سبتمبر

احملامي يوسف الياسني
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أول عيادة متخصصة 
في عالج أسنان ا�طفال

وكل أفراد ا�سرة

ادارة البلدي���ة، وانفق عمره في 
خدمة العلم والدين وكان من دعاه 
تطبيق الشريعة االسالمية، كما 
انه كان من مؤسس النادي االدبي 
والثقافي، وكان رحمه اهلل ينظم 
الشعر وقام بالتدريس في كثير 

من مدارس الكويت.

العم الشيخ عبداهلل بن خلف 
الدحيان ـ الشيخ اإلمام

وعنه يق����ول رئي����س جلنة 
االشراف العليا ملؤمتر »من الكويت 
نب����دأ.. وإلى الكويت ننتهي« هو 
الشيخ احلنبلي السلفي املولود 
الكويت ع����ام 1875 وترعرع  في 
فيها طفال وش����ابا ثم شيخا ولم 
يشغله ش����يء عن العلم ونشره 
بني الناس حيث قرأ القرآن وتعلم 
مبادئ اخلط في مكتب ابيه رحمه 
اهلل املال خلف الدحيان حيث كان 
يعلم الصبي����ان القراءة والكتابة 
»سكة عنترة« وفي الثانية عشر 
من عمره بدأ يطل����ب العلم عند 
العالم اجلليل املرحوم بإذن اهلل 
الشيخ محمد بن عبداهلل بن فارس 
حتى وفاته، وحضر مستمعا الى 
مجالس الشيخ مساعد بن السيد 
عبداجلليل، وعكف على قراءة كتب 
العلم، كان رحمه اهلل يتمتع بذاكرة 
قوية. ويضيف احملامي يوس����ف 
الياسني جانبا آخر من مآثر ومناقب 
الشيخ عبداهلل بن خلف، فقد كان 
له دور كبير في مناصرة املشاريع 
اخليرية في الكويت ومنها اجلمعية 
اخليرية واملدرسة االحمدية داعيا 
الى مناصرة تلك املشاريع، مبينا 
فضل العلم ف����ي احياء النفوس 
وتدوي����ر العقول، كما بزغ جنمه 
وبرع في االمام����ة واخلطابة في 
مسجد البدر، وعندما تولى القضاء، 
كان مثاال للعفة والنزاهة والعدل، 
وهكذا كان رحمه اهلل عاملا ومثاال 
للعدل والقدوة احلس����نة في كل 

مجاالت اخلير واالحسان.

موقع »البهيتة« في نهاية سوق 
التجار.

الشهيد يوسف إبراهيم صالح 
الفالح ـ بطوالت خالدة

كان من النخبة التي ايدها اهلل 
بعقل راجح وفكر متزن وقدرة على 
التخطيط السليم والرأي السديد، 
هكذا بدأ احملامي يوسف الياسني 
حديثه عن الشهيد يوسف ابراهيم 

صالح الفالح.
واضاف: بعد اقل من اسبوع من 
دخول القوات العراقية الكويت، 
قام الشهيد ورفاقه بعملية جريئة 
اسموها »عملية مستشفى هادي« 
والتي متثلت بضرب ناقلة دبابات 
وتدميرها بعد ان جنحوا في تهريب 
السالح من مخازن اجليش مبنطقة 
الش���رطة في  صبحان ومخازن 

منطقة الشويخ.

العم المال مزعل الصالل ـ المربي 
الوداعية

يؤكد احملامي الياسني: ان املال 
مزعل الصالل واح���د من علماء 
الكوي���ت ورجاالته���ا املعدودين 
ويقول: ولد املرب���ي الفاضل في 
احلي الش���رقي عام 1879 وتلقى 
التعليم في كتاتيب الكويت ونشأ 
على حب القرآن والفقه واالدب، 
ثم رحل الى بالد الشام وفلسطني 
ملتابعة الدراس���ات العليا، وبعد 
عودته عام 1909 نهض مع رفاقه 
في بناء احلرك���ة التعليمية في 
البالد حي���ث نظم جه���وده مع 
الشيخ يوسف القناعي وعبدالعزيز 
الرشيد والشيخ عبدامللك الصالح 

وعبداحملسن البابطني.
الياسني: تولى املال  ويواصل 
مزعل الصالل القضاء وكان اماما 
وخطيبا ملس���جد قرية الفنطاس 
ومتطوعا في عدد من مس���اجد 
الكوي���ت فضال ع���ن اعماله في 

مدرس���ة لتعليم القرآن ومبادئ 
الدين والشريعة والقراءة والكتابة 
واحلساب، ومن تالمذته الشيخ 
مبارك صباح الناصر وحمد عثمان 

السعيد وعثمان محمد االمير.

العم صالح فهد المرزوق ـ فارس 
اقتصادي

في اطاللة عل���ى مناقب العم 
صالح املرزوق رحمه اهلل يقول 
احملامي يوسف الياسني: هو من 
مواليد 1948، وحاصل على شهادة 
البكالوريوس في احملاسبة عام 
1970 واملاجستير باحملاسبة عام 
1975، وم���ارس االعم���ال احلرة 
والتج���ارة ورحل بعد مس���يرة 
اقتصادية حافل���ة تولى خاللها 
املناص���ب واملهام،  العديد م���ن 
وكان ابرزه���ا ع���ام 1982 عندما 
انتخب عض���وا في مجلس ادارة 
غرفة التج���ارة والصناعة كأمني 
الفخ���ري، وعضوية  للصندوق 

الغرفة العربية االميركية.

الجد هاشم عبدالرحمن البدر 
القناعي ـ المربي البارع

في االنجليزية

ويعرف����ه احملامي يوس����ف 
الياس����ني بقوله: من مواليد حي 
»الفرج« ع����ام 1898 وبدأ حياته 
الدراسية مبدارس الكويت االهلية، 
وثقف نفس����ه بأص����ول وقواعد 
اللغة االجنليزية واستنفاد من 
كت����ب االرس����الية االميركية في 
بداي����ة العش����رينات، وانه حقا 
شخصية رائدة في مجال تعليم 
اللغة االجنليزي����ة، وفي نهاية 
الهند  الى  العش����رينات س����افر 
حيث التحق مبدارس متخصصة 
لدراس����ة االجنليزية وتفوق بها 
ومنذ عودته للكويت افتتح مدرسة 
خاصة لتعليم اللغة االجنليزية 
عرفت باملدرسة االهلية بالقرب 
من ساحة الصفاة ثم انتقلت الى 

واحلرير بني بومباي وكراتشي 
والكويت طوال 10 سنوات، وتوفي 
سنة 1990 وملزيد من مآثره يقول 
احملامي الياسني: هو اول من تسلم 
دائرة االيتام ف���ي محرم 1358ه� 
واول من نظ���ر االوقاف بصورة 
غير رس���مية، وهو من رجاالت 
الكويت والعرب االقتصاديني، ومن 
ثم دعائم االستثمار الكويتي ومن 
اوائل املستثمرين داخل وخارج 
الكويت، وازدهرت حياته بشغل 
العديد من املناصب ومنها عضوية 
املجلس البلدي حيث كان عضوا في 
جلنة التثمني طوال اربع سنوات 
واول من عمل ف���ي ادارة االيتام 
وهي اآلن الهيئة العامة لشؤون 
القصر، حيث اش���رف على ادارة 
اموال االيتام النقدية والعقارية، 
وانفق عل���ى االيتام وفقا ملبادئ 
الش���ريعة االس���المية، واستمر 
العم خالد يوسف املطوع بدائرة 
االيتام نحو ثالثني عاما، كما انه 
قام بإحصاء جميع اوقاف مساجد 
الكويت ونظمها في ملفات خاصة 
ونظم كل مسجد وعقاراته ودخله 
من العق���ارات املوقوفة عليه من 

بيوت ودكاكني.

العم الشيخ ساير بن عبداهلل بن 
هايل العتيبي ـ اإلمام المربي

مرب فاضل ولد في قرية نفي 
بنجد عام 1895، وعنه يقول احملامي 
يوسف الياسني: بدأ العم الشيخ 
س���اير بن هايل حيات���ه بأعمال 
الغوص مستقال »غزال« ورغب 
في العلم عندما بلغ الثالثني فتعلم 
القراءة والكتابة واحلساب والقرآن 
لدى شيوخ منطقة القبلة، واستمر 
في علوم اللغ���ة العربية والفقه 
والتفس���ير واحلديث، ثم واصل 
تعلمه خارج الكويت حيث سافر 
الى البحرين وبغداد، وعند عودته 
لبى رغبة اهل اجلهراء في العمل 
على افتتاح مدرس���ة بها فأنشأ 

وإلى الكويت ننتهي« سرده جلانب 
من س���ير املكرمني ف���ي املؤمتر، 
ويقول عن العم محمد اجلاراهلل: 
لقد نشأ في منطقة القبلة مع اخيه 
االكبر محمود بعد قدوم والدهما 
من الزلفي في هضبة جند طلبا 
لل���رزق، وقد كان ميتلك مع عمه 
ف���الح بن عبداحملس���ن اخلرافي 
س���فينة، عمل عليها في نشاطها 
الغوص والس���فر  البحري على 
وعرف عنه احلكمة والشجاعة، 
وكما قاد سفينة كبيرة ميتلكها من 
نوع البغلة اسماها »سعيدة« حيث 
كان يتاجر بنقل التمور من شط 
العرب الى السواحل الغربية للهند 
ومن ثم يعود محمال باالخشاب 
والبضائع ومنها الشاي والسكر 

والتوابل واالرز.

العم خالد يوسف المطوع ـ راعي 
االيتام

ويواصل احملامي يوسف الياسني 
عرضه جلانب من سير املكرمني من 
النخبة الوطنية باملؤمتر ليصل 
حملطة العم خالد اليوسف املطوع 
حيث يقول عن���ه: ولد بالكويت 
سنة 1912 في حي القناعات وتعلم 
في املدرسة املباركية حيث تتلمذ 
على يد الشيخ يوسف بن عيسى 
القناعي، وبدأ حياته بتجارة الذهب 

في البصرة بسبب هجمات القبائل 
عليها وانع���دام االمن وتخريب 
الكثير من بس���اتينها كانت اول 
هجرته الى البحرين التي اتصل 
فيها باالسرة احلاكمة آل خليفة، 
ومنها غادر الى قرية »الزيارة« في 
ساحل قطر عام 1258ه�، وعندما 
حدثت انشقاقات هاجر الى الكويت 
حيث وجد بها بلدا آمنا مستقرا 
هادئا مطمئنا، النه كان يدرك ان 
رسالة نشر العلم في وقت عم فيه 
اجلهل وانتشرت االمية الدينية.

وفاء أحمد علي العامر ـ الشهيدة 
البطلة

حول اهم وابرز مناقب ومآثر 
الشهيدة البطلة وفاء احمد علي 
العامر، يقول رئيس جلنة االشراف 
العليا للمؤمتر احملامي يوس���ف 
الياسني: استشهدت يوم 1991/2/14 
مبنطقة العديلية عن عمر يناهز 
الثالثة والعشرين بعدما عملت 
فنية اشعة بوزارة الصحة وكانت 
قد انهت دبلوم كلية الدراس���ات 
التكنولوجية، وكانت الش���هيدة 
وفاء العامر ممن رفض اخلضوع 
لالحتالل العراقي الغاشم للكويت 
الطرق  وقاومت احملتل بش���تى 
والوسائل وباسلوب جاد ومؤثر 
فقامت بعمليات التفجير في اماكن 
متفرقة بالكويت ذهب جراءها عدد 
كبير من اجلن���ود، وقد التحقت 
مبجموعة 25 فبراير او كانت تعد 
عجائن التفجير بأن حصلت على 
املواد الالزمة مثل الكبريت االصفر 
من مقر عملها كفنية اش���عة في 
وزارة الصحة، وبقية االدوات كانت 
تتعاون مع خالها ابونادر وزوجته 
في احلصول عليها واعداد القنابل 

املوقوتة الالزمة للتفجير.

العم محمد الجاراهلل ـ النوخذة القائد

ويواصل رئيس جلنة االشراف 
العليا ملؤمتر »من الكويت نبدأ.. 

1864 � 1921 وه���و حاكم الكويت 
التاسع واالبن الثاني من الذكور 
من ابناء الشيخ مبارك الصباح، 
وتولى احلك���م في عام 1917 بعد 
وف���اة اخيه الش���يخ جابر ومن 
صفات الش���يخ سالم املبارك انه 
كان عفيفا وعدوا للفسق والفجور 
حيث قام بتعي���ني مختارين في 
االحياء لهذا الغرض، كما انه كان 
كثير الصمت وحليما، وكان ملما 
بالنحو وشغوفا مبطالعة الكتب 
العربية  االدبية وحفظ االشعار 

وبعض املسائل الدينية.
ويضي���ف احملامي يوس���ف 
الياسني: رزق الشيخ سالم املبارك 
بأبناء وهم: الشيخ عبداهلل والشيخ 
علي والش���يخة بيبي والشيخة 
عائشة والشيخة حصة والشيخ 
فهد والش���يخ صباح والشيخة 

سبيكة والشيخ دعيج.

العم عبدالجليل الطبطبائي ـ 
السيد الشريف

هو السيد عبداجلليل بن ياسني 
بن السيد ابراهيم بن السيد طه 
بن السيد خليل بن محمد صفي 
الدين وينتهي نسبه الشريف إلى 
احلس���ن ابن امير املؤمنني علي 
بن ابي طالب ÿ وولد الس���يد 
عبداجلليل الطبطبائي عام 1776 
بالبصرة من اسرة كرمية وكان 
والده عاملا جليال محدثا ومفتيا 

للشافعية.
ويقول احملامي يوسف الياسني: 
بدأ السيد عبداجلليل حياته العملية 
على يد علماء اجالء فحفظ القرآن 
الكرمي وتعلم القراءة واخذ شيئا 
من مبادئ احلساب ودروس النحو 
واللغة والفقه واحلديث وقد اجازه 
عالم االحساء وفقيهه الشيخ محمد 
بن عبداهلل بن فيروز عام 1211ه� 

بنقل مروبانه.
ويضيف الياسني: ملا كان في 
مقتبل شبابه اضطربت الظروف 

صرح رئيس جلنة االشراف 
العليا على املؤمتر الوطني »من 
الكويت  الكويت نب���دأ.. وإل���ى 
ننتهي« احملامي يوسف الياسني 
بأنه س���تقام انشطة مؤمتر »من 
الكويت نبدأ.. وإلى الكويت ننتهي« 
السابع مبكتبة البابطني 5سبتمبر 
املقبل حيث س���تنطلق االنشطة 
الس���اعة 6:45 مس���اء على مدار 

اربعة ايام.
واك���د الياس���ني ان احلمل���ة 
االعالمية للمؤمتر والتي انطلقت 
في العشرين من ابريل املاضي تعزز 
رسالة املؤمتر في نسخته السابعة 
وهي »الوطنية اصالة اآلباء امتداد 
لألبناء«، مشيرا الى ان املؤمتر يأتي 
متناغما ومقتبسا ملقولة صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
»ان الكويت هي الوطن والوجود 
والبقاء واالستمرار وعلينا ان نكون 
قلبا واحدا في السراء والضراء«. 
ولفت الى ان املؤمتر يعقد للعام 
السابع من منطلق حزمة اهداف 
وغايات بسعي حثيث لترسيخها 
وتعزيزها بني جميع فئات املجتمع 
وش���رائحه، ومنها تعزيز قيمة 
الوفاء وال���والء واملواطنة فضال 
عن نشر قيمة الوسطية باالضافة 
الى احياء سير وقدوات لشخصيات 
كويتية اثرت مبجتمعها الكويتي 
واالسالمي مبناقب ومآثر خالدة 

في النسيج الوطني.
واشار احملامي الياسني الى ان 
اللجنة العليا س���تكرم هذا العام 
نخبة وطنية رس���خت بأقوالها 
وافعالها ملعان���ي البذل والعطاء 
والوالء والوطنية وفيما يلي نبذة 
مختصرة عن مناقب ومآثر املكرمني 
في مؤمتر »من الكويت نبدأ.. وإلى 

الكويت ننتهي« السابع وهم:

الشيخ سالم المبارك ـ الحاكم 
التاسع للكويت

الشيخ سالم املبارك الصباح 


