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باأحر التعازي القلبية

 لأ�ســرة املغـفــور لــه باإذن اهلل تعاىل

ال�سيد/ من�سور علي امل�سعل

نائب املدير العام ل�سئون التدريب �سابقًا

مــديــر عــام

 الهيئة العامة للتعليــم التطبــيقي والتدريـب

ال�سيد الدكتـور

 عبـدالـرزاق النفـيـ�سي

ونوابـه والعامـلون بجمـيـع قطـاعـات الهيئة

�سائلني املوىل عز وجل اأن يتغمد الفقيد بوا�سع رحمته

وي�سكنه ف�سيح جناته ويلهم اأهله وذويه ال�سرب وال�سلوان

العم الراحل يوسف يعقوب املطوع )رحمه اهلل(

مع صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد وسمو األمير الراحل الشيخ جابر األحمد »رحمه اهلل« وسمو األمير الراحل الشيخ عبداهلل السالم »رحمه اهلل« وعدد من كبار الشخصيات أثناء زيارة للهند

ثرى الكويت يحتضن  العم »بو يعقوب«
بعد مسيرة عطاء حافلة

الفقيد الراحل مع محمد عبداحملسن اخلرافي وجاسم ثنيان اخلرافي )رحمهما اهلل( في منطقة بحمدون في لبنان

العم بو يعقوب رحمه اهللمع سمو األمير الراحل الشيخ جابر األحمد

برحي�ل الع�م يوس�ف يعقوب 
يوس�ف املطوع تخسر الكويت رجال 
آخر من رجاالتها الكب�ار الذين كانت 
لهم اسهاماتهم الواضحة وجناحاتهم 

الكبيرة في تاريخ هذا الوطن.
95 عام�ا قضاها الع�م بويعقوب 
)رحمه اهلل( كان خاللها مثاال للعطاء 
والتفاني والقدوة احلس�نة والسخاء 
والكرم وح�ب اخلير فطال�ت أياديه 
البيضاء وأفعاله اخلّيرة اجلميع سواء 

داخل الكويت أو خارجها.
كان رحم�ه اهلل من جي�ل الرواد 
األوائل الذين صنعوا تاريخهم بأنفسهم 
حيث عمل في التجارة منذ الصغر مع 
جتار الكويت متنقال بني الكويت والهند 
واإلمارات وسواحل أفريقيا ومكتسبا 
خبرة اقتصادية وجتارية أّهلته ليصبح 
من رواد تلك املرحلة وأحد أبرز جتار 
الكوي�ت والتي عرفت�ه وخبرته ُيقدم 
مصلح�ة أهل الكويت على ما س�واها 
من حسابات الربح واخلسارة، فكانت 
تعامالت�ه التجارية مث�اال يحتذى في 
الصدق واألمان�ة والنزاهة التي كانت 
عنوانا س�اطعا في حياة العم يوسف 

املطوع )رحمه اهلل(.
ولد العم الراحل يوس�ف يعقوب 
املطوع ع�ام 1916 في الكويت في 
فريج اجلناعات في منزل والده يعقوب 
املطوع قرب مسجد عبدالعزيز املطوع 
)قرب مق�ر البورصة حاليا(. وبدأ العم 
رحلته الدراسية في مدرسة املباركية 
وتعلم الق�راءة والكتابة واحلس�اب 
والقرآن في الكتاتيب، وكان ملدرسة 
احلياة األث�ر الكبير في تعلمه التجارة 
واللغات حيث أجاد وبطالقة احملادثة 
باللغتني االجنليزية والهندية باالضافة 

الى األملانية.
لم مييز الفقيد الراحل بني غني او 
فقير وبني كبير او صغير فكان يلتقي على 
محبة اجلميع فبادلوه احملبة اضعافا 
وتعدى بعالقاته االجتماعية والتجارية 
حدود الكويت فكان رصيده كبيرا في 

قلوب ونفوس اجلميع.
وكان العم بويعقوب )رحمه اهلل( 
من الشخصيات التي نالت كل التقدير 
واالحترام من جميع أبناء الديرة ومن 
الشخصيات التي كانت شاهدة على 
تاريخ هذا الوط�ن وبنيانه على أيدي 
رج�االت الكويت الكب�ار الذين كان 

العم بويعقوب واحدا منهم.
فإلى جنة اخللد يا بويعقوب بإذن 
اهلل تعالى كلمات رددها املشيعون 
ليحتضنه تراب الكويت التي عمل دائما 

من أجلها.
وبهذه املناس�بة األليم�ة تتقدم 
»األنباء« الى أسرة الفقيد بأحر التعازي 
داعني اهلل عز وجل ان يتغمد الراحل 
بواسع رحمته ويس�كنه فسيح جناته 

ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

فقدت الكويت أح���د رجاالتها املعروفني 
والذين ساهموا في النهضة احلديثة للبالد 
»رحالة الكويت« العم يوسف يعقوب يوسف 

املطوع � رحمة اهلل عليه.
حيث أعرب مدير عام مؤسس���ة املوانئ 
الكويتية الش���يخ د.صباح جابر العلي عن 
خالص التعازي بوفاة املغفور له بإذن اهلل 
العم يوسف املطوع، سائلني املولى عز وجل 

أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته.
وقال العل���ي إنه بانتقال العم يوس���ف 
املطوع، تفقد الكويت وعائلة املطوع الكرام 
أبرز رجاالت الوطن ممن س���اهموا في بناء 
نهضة الكويت احلديث���ة. فرحمه اهلل كان 
ممن وضعوا على  عاتقهم مسؤولية نهضة 

الكويت الشاملة للوصول باسمها إلى أعلى املراتب بني أقرانها 
في املنطقة. والفقيد من مواليد عام 1916، أي انه من أبناء جيل 
النهض���ة املخضرمني، الذين أدركوا عص���ر النهضة احلديثة 

بالكويت، وهم في العشرينيات من أعمارهم، 
فكتبت عليهم املسؤولية منذ بداية شبابهم، 

فكانوا أهال لها.
واوضح العلي ان العم يوسف املطوع عمل 
في التجارة منذ الصغر، متنقال بني الكويت 
والهند واالمارات وسواحل افريقيا، وامتلك 
س���فينة للس���فر جاب بها البحار للتجارة، 
عرف مبواقفه وعطاءاته االنسانية واخليرة 

للمحتاجني داخل الكويت وخارجها.
وكانت مس���يرته عطاء مثمرا ألبناء هذا 
الوطن في جميع املجاالت وس���تبقى ذكراه 
نبراس���ا يضيء الطريق لكل من يبحث عن 
مثله األعلى الذي يقتدي به ويتعلم منه على 

مدى احلياة.
في النهاية، نسأل اهلل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه 
فسيح جناته، وأن يلهم ذويه وأحباءه الصبر والسلوان. )إنا 

هلل وإنا إليه راجعون(.

صباح العلي: العم يوسف المطوع علم من أعالم نهضة الكويت
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