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الرعيل األول من الرجال الكويتيني ذوي السواعد السمر الذين بنوا الكويت القدمية وأوالدهم وأحفادهم جيال من بعد جيل. ضيفنا اليوم العم ابراهيم اسحق التركيت من اجليل املتعلم املثقف من جيل املدرسة املباركية 

أدرك املدرسني األوائل من رجال التعليم، كان طالبا في املباركية حتى الفصل الثاني ثانوي وألن دائرة املعارف لم تفتح فصال ثالثا ثانويا ترك الدراسة والتحق بالعمل في دائرة املعارف. يقول العم ابراهيم اسحق: انه كان 

يعمل بالسوق بالعمل احلر وهو طالب باملباركية، واستمر بالعمل بني الوظيفة والعمل احلر.. العم ابراهيم اسحق سافر الى القاهرة والتحق بدورة ملدة سنة وحصل على دبلوم محاسبة، ومن القاهرة انتقل مباشرة الى 

اجنلترا، حيث التحق بدورة دراسية للمحاسبة ومسك الدفاتر وعاد الى الكويت حامال دبلومني ورجع الى عمله ويحدثنا عن قصة لزيادة الراتب التي لم يحصل عليها. العم ابراهيم اسحق أطال اهلل بعمره املديد، يحدثنا 

عن السوق الكويتي باخلمسينيات وعن أمانة التاجر الكويتي، يحدثنا عن السيارات التي استوردها والبضائع وقصص كثيرة وطرائف محببة للنفس، وكيف ترك العمل احلكومي وتفرغ للعمل التجاري وما هي قصة 

صاحب الصابون؟ حاليا يذهب الى املكتب التجاري الذي يديره أوالده حفظهم اهلل. العم إبراهيم اسحق التركيت يحدثنا عن والده وعالقته مع صاحب مقهى أبوناشي وزواجه من الهند.. واألحاديث كثيرة.

إبراهيم عبداهلل التركيت: التحقت باملدرسة املباركية بعد
كتب: منصور الهاجري.. كاتب وباحث في التراث والتاريخ ومقدم برامج باإلذاعة والتلفزيون

العم إبراهيم عبداهلل اسحق 
التركيت.

ول���د ف���ي منطقة الش���رق 
بفريج بوقماز وبيتهم بجوار 
القدمي،  مبن���ى وزارة الصحة 
ونحن خل���ف بيوتهم، وأيضا 
بيت الفياض وبيت مال حسني 
العب���داهلل التركي���ت وال���ده 
يقول لوالدي )خالي(، والدي 
أكبر سنا ومن اجليران عائلة 
بش���ارة وعبدالرحمن بشارة 
وعبداللطيف العيسى أخو ناصر 
العيس���ى، ومن بيت اخلميري 
والعسعوسي خلفنا والديوانية 
احلالية للعسعوسي كانت عمارة 
لبيع االخش���اب، وبالقرب منا 
كان يوجد طبي���ب أجنبي في 
عياد لعالج املرضى ومجموعة 
من االطباء واالجانب والعالج 
كان مجانا، وأذكر مسقف صباح 
الناص���ر ونذهب ال���ى البحر 
للسباحة وش���اهدت املرحوم 
الش���يخ صب���اح الناصر كان 
يجلس حتت املسقف ويوجد ماء 
سبيل، وأذكر أن الشيخ صباح 
الناصر يخرج للبر أيام الربيع، 
أيضا الشيخ صباح الناصر كان 
يذهب الى البحرين في زيارات 

شخصية.
أذكر من االصدقاء كثيرين 
من أبناء اجليران حمد اجليران 
البحر  الى  وآخرين كنا نذهب 
منذ الصباح حتى العصر الى 
أن يبتعد ماء البحر عن الساحل 
ثم نرجع الى البيت، وأذكر ابن 
عيسى والنواخذة كنت أشاهد 
القالليف صناع السفن الشراعية 
وهم يصنعون السفن، أذكر كنا 
نسبح الى خارج النقعة ونرجع 
سباحة وكنا مجموعة، أذكر كنا 
نضع الس���م في البحر لصيد 
االس���ماك، وبع���د ذلك جنمعه 
وكنا نصطاد كمية كبيرة، ولكن 
لم نستخدم املش���خال ودائما 
نذهب الى الفرضة ونش���تري 
اجلت واجلوالن إلطعام الغنم 
والوالد كان ميلك بقرا في البيت، 
وكنا نس���تخرج الزبد من لنب 
البقر والوال���د كان يذهب الى 
ديوان شمالن بن علي وهو أعز 
صديق له والوال���د كان يقدم 
الفجر  اللقيمات وقب���ل صالة 
الى املسجد  يأكلون ويذهبون 
للصالة، كان���ت العالقة طيبة 
جدا بني الوالد وشمالن بن علي 
رحمهما اهلل كنا مثل االس���رة 
االح���دة، كان اجليران قلوبهم 
على بعضهم البعض، كان بعض 
البيوت بينهم ما نسميه القرية 
)فتحة بني البيتني( للتواصل، 
وعندما يذهب الرجال للغوص 
يكون التواصل بني النساء في 
تعاونهن ومساعدتهن لبعضهن 
البعض، فال خوف ألن اجلميع 
يتواصل عن طريق القرية ليال 

ونهارا.
كانت املرأة حتافظ على البيت 
في غياب الزوج وكانت العالقة 
جدا طيبة بني اجليران وأكثر 

من ذلك.
األبناء لهم عالقة طيبة مع 
بعضهم البعض الغداء والعشاء 
يأكلون مع بعض وكل واحد في 

بيت اآلخر.
كان���ت املرأة متش���ي خلف 

الزوج ومعها أطفالها.
الوال���دة رحمها اهلل  كانت 
تذه���ب الى بي���ت أهلها عائلة 
الزنكي ووالدها محمد حسني 
الزنكي وبيتهم في القبلة بالقرب 

من بيت النفيسي.
والنفيس���ي كان���وا ممثلني 
بجالل���ة املل���ك عبدالعزيز آل 
سعود في الكويت، وأذكر عائلة 

الفهد.
كنت أذهب الى بيت خوالي 
مع الوالدة وأوالدهم كانوا كبارا، 
وحاليا أحم���د الزنكي موجود 

ومن أوالدهم دينار الزنكي.

الدراسة والتعليم مال أحمد ومال 
يوسف وسالم

أول مدرسة عند مال حمادة 
ومدرسته بالقرب من املدرسة 
املباركية، فكنت اخرج من البيت 
بالشرق مشيا على األقدام الى 
املدرس���ة ومال عل���ي كان هو 
املسؤول عن املدرسة بذلك الوقت 
وبعد سنوات التحقت باملدرسة 
املباركية، وكان الناظر املرحوم 
أحمد ش���هاب الدين واحداً من 
األربعة الذين قدموا الى الكويت 
من فلسطني وهم خميس جنم 
الدين ومحمد  واحمد ش���هاب 
املغربي وجابر حديد، ومحمد 
املغربي كان مسؤوال عن الكشافة 

والرياضة عام 1936، والتحقت 
باملدرسة املباركية وكنت اعرف 
القراءة والكتابة وحفظ القرآن 
الكرمي وأمضيت الدراسة حتى 
عام 1940 وجنحت الى الصف 
الثاني الثانوي وكان عددنا 6 
طالب وقالوا ال نستطيع فتح 
فصل لهذا العدد القليل واذكر 
منهم عقاب اخلطيب وهو من 
الدفعة األولى الذين سافروا الى 
البحرين للدراس���ة ورجع الى 
الكويت متخصصًا في التجارة 
مع مجموع���ة من الطلبة، بعد 
سنوات كنت اس���تورد أدوات 
التجارة لعقاب اخلطيب أثناء 
الوظيفة ومعنا خليفة الغنيم 
وب���در احلداد أيضا من الطلبة 

الذين درسوا في البحرين.
صالح العجيري درس معنا 
ولكن لم يكمل الدراسة ومرزوق 
خالد الغنيم، وكان الدوام على 
فترتني وكان ناظر املدرسة أحمد 
شهاب الدين أما الشيخ يوسف 
بن عيسى القناعي فكان يعلمنا 
الدين يوميا ألش���هر عدة ومن 
املدرس���ني هناك وافدون مثل 
محم���ود جن���م وابراهيم عيد 
وأكلمت الصف الثاني الثانوي 

بن نخي وهذا ال أعرفه فعزل عنه 
بالتجارة وأخرجه من الشركة 
وصارت الشركة للتاجر األصلي 
والتزال باسم أوالده، ونوعية 
األوراق التي كنا نطبع عليها في 
ذلك الوقت أوراق خفيفة للمواد 
املدارس  الالزم تدريس���ها في 
وننقلها م���ن الكتب ونوزعها 
للمدارس.. واستمررت بالعمل 

حتى عام 1968.

السفر إلى انجلترا والقاهرة

أثناء عملي بدائرة املعارف 
)وزارة التربية( س���افرت الى 
اجنلترا في دورة دراسية وكان 
االختيار من قبل الوزارة، وكان 
أبل وهو  معي بالدورة حاجي 
متخصص باألشعة، وسكنت 
عند عائلة اجنليزية وذلك عام 
1950 وقب���ل الذهاب الى لندن 
س���افرت الى القاه���رة وهناك 
التحقت بدورة تدريبية وبعد 
الى اجنلترا وفي  ذلك سافرت 
القاهرة سكنت في شقة ودرست 

ادارة اعمال ملدة سنتني.
القاهرة حصلت على  ومن 
دبل���وم ادارة أعم���ال ومنه���ا 
سافرت الى لندن وهناك أيضا 

وتركت الدراسة وتعلمت الطباعة 
باللغة العربية واإلجنليزية.

واشتريت طابعة وباشرت 
التعلم عليها بنفسي من دون 
معل���م وكنت أطب���ع 50 كلمة 
بالدقيقة باللغة العربية، وكان 
سعر الطابعة 50 روبية وكان مع 
الطابعة كتاب لتعليم الطبيعة، 

فاستعنت به وتعلمت منه.
واذكر ان بدائرة املعارف كان 
يوجد طابعة واحدة، وكنت أول 
طباع في دائ���رة املعارف من 
اللغة  الكويتيني كذلك تعلمت 
اإلجنليزية عند املرحوم هاشم 
البدر ومسك الدفاتر واحملاسبة، 
وكان مكان���ه بج���وار س���وق 
البش���وت وكان يعطي شهادة 
للطالب بعد االنتهاء من الدراسة 
وكذلك درس���ت عند جرجيس 
لغة اجنليزية ولغة عربية وكان 

يسكن في بيت عربي.
وكان مجموع���ة يعمل���ون 
بالالسلكي مثل سليمان جرجس 
وسعيد شماس وأحمد الرشود 
وحيدر بن نخي وله قصة مع احد 
التجار بالسوق وكان يستورد 
بعض األدوات وصار معه شريك 
بعد ذلك، والتاجر اشتكى على 

درس���ت ادارة أعمال في مدينة 
في اجلنوب، وملدة سنة واحدة 
لغة وادارة أعمال ورجعت الى 
الكويت حامال دبلومني، وعينت 
على االس���تيراد م���ن اخلارج 
واملناقصات بدرجة رئيس قسم 
ومن املوظف���ني مضف املضف 
ومطر علي مطر، وعيد املسلم 
وكان ف���ي املناقص���ات وكنت 
املسؤول وكنا نستورد جميع 
التعليمي���ة واملالبس  األدوات 
واألحذية جلميع الطلبة وكانت 
جلنة مناقصات تش���رف على 
االستيراد وعبداهلل سيد حسني 
وس���عود الزي���د وعبدالعزيز 
الغربللي سكرتير املعارف وسافر 

الى لندن لتعليم اللغة.
كنت رئيس قسم واللجنة 
وأشارك فيها وبعد خدمة 27 سنة 
في التربية تقدمت باالستقالة 

من العمل وذلك عام 1968.
وكان الوزير خالد املسعود 
الفهي���د واذكر انه ق���ال لي أنا 
استقيل وانت تبقى بالوزارة، 

والوكيل د.يعقوب الغنيم.
كان خالد املسعود يصرف 
التعليم حتى ينتش���ر  عل���ى 
وينه���ض بالتعلي���م ويتقدم 

والدي رحمه اهلل من أعز أصدقاء 
املرحوم شمالن بن علي 

وكانا يصليان الفجر معًا

كان سوق الكويت في اخلمسينيات 
سوقًا رائجًا يتحمل جميع 

ما يستورد من اخلارج

كان بالقرب من منزلنا بالشرق عيادة 
طبية لطبيب أجنبي والعالج مجانًا

تزوج والدي سيدة هندية 
وأجنب منها بنتًا والتزال العالقة 

مستمرة مع حفيدتها

والدتي بنت محمد حسني الزنكي 
وكان بيتهم بالقرب

 من بيت عائلة النفيسي

األبناء عادل وعبداهلل وفراس التركيت

حفيداه نور وعبداهلل

شباب نادي العروبة مع إبراهيم إسحق أيام الشباب

)أنور الكندري( العم إبراهيم عبداهلل إسحق التركيت أمد اهلل في عمره 

فراس التركيت وم.سلمان مال حسني والعم إبراهيم إسحق ومنصور الهاجري أثناء اللقاء
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مدرسة حمادة ولعدم وجود صف ثان ثانوي تركت الدراسة

سافرت إلى القاهرة 
في بعثة دراسية

 وتعلمت إدارة األعمال.. 
وحصلت على دبلومني 

من القاهرة وإجنلترا

تعلمت اللغة اإلجنليزية ومسك 
الدفاتر عند هاشم البدر ومقره 

بجوار سوق البشوت وكذلك 
التحقت عند جرجيس لتعلم 

اللغة اإلجنليزية

أول عمل موظف 
بدائرة املعارف 

وبعد سنوات طلبت زيادة 
فلم أحصل عليها بسبب 

أحد املسؤولني
العم إبراهيم إسحق مع الزميل منصور الهاجري

على كفال���ة األيتام عن طريق 
جمعية النجاة اخليرية في ايران 
اجلانب العربي وجميعهم هناك 
والدفع خصم مباش���ر، ايضا 
بنيت مس���اجد في بنغالديش 
باسم الوالد، أما اسمي ال أكتبه 
على املس���جد وبنيت مسجدا 
كبيرا في منطقة صويلح في 
األردن وكذلك في افريقيا حفرت 
آبار ماء وفي اميركا والى اآلن 
أعمل اخلير باسم الوالد.. ولم 

اشتغل باألسهم نهائيا.

حياتي وحياة الوالد 

كان رجل مسؤول عن السجن 
في الشرق اسمه الرامزي يوزع 
الشاي، وكنا أيضا نذهب الى 

العرضات أيام االعياد.
كان الوالد أيام الشتاء يذهب 
الى الهند، وق���د تزوج واحدة 
م���ن الهند وفي الصيف يرجع 
ال���ى الكوي���ت واهلل رزقه من 
الزوجة الهندية ببنت واحدة، 
وقد تزوجت وأجنبت أيضا بنتا 
وكذلك تزوجت والوالد عاش 

فترة في الهند، 
الهند، وكان  ثم رجع م���ن 
والدي مس���ؤوال عن التموين 
قبل املقهوي، وحاليا انقطعت 
العالقة عنها وعندما كان أخي 
محمود على قي���د احلياة كان 
يراسلهم ويعرف أخبارهم وبعد 

وفاته انقطعت االخبار.
أم���ا بالنس���بة للعمل، فال 
أزال أذه���ب الى املكتب صباح 
كل يوم، وأوالدي عادل وفراس 
يديرون شؤون املكتب ويعملون 

بالتجارة.
انشغلت بالعمل، فال يوجد 
عندي وقت للقراءة واملطالعة 

ولم أتزوج غير أم األوالد.
وعندي بنت واحدة متزوجة 
وعنده���ا أوالد وبن���ات، وهي 
موظف���ة وخريج���ة جامع���ة 

الكويت.
والدي تزوج خمسا أجنب 
خمسة أوالد من والدتي طيبة 
الزنكي ومن الهندية بنتا واحدة، 
وأما الزوجت���ان االخريني فلم 

تنجبا واهلل يرحم اجلميع.
حاليا احلياة مليئة باحلب 
واخلير، وفيها بعض املساوئ، 
فالواس���طة أصبحت منتشرة 
وهي املفتاح والواسطة متشي 
عندن���ا وبع���ض املوظفني ال 

يداومون.
التق���دم يك���ون باإلخالص 
بالعمل وبذل اجلهد واالجتهاد 
وليس بالغياب عن العمل، ويجب 

نبذ الواسطة واحملسوبية.
تعامل���ت م���ع املواطن���ني 
السعوديني وهم ثقة في التعامل 
معنا ونؤمنهم على البضاعة.

الكويت لها الفضل وعلينا أن 
نقدم لها كل ما نستطيع تقدميه 
لكي تنهض وتصبح في مصاف 
الدول املتقدمة االخرى، والشعب 
الكويتي ش���عب طيب يتحلى 
الكرمية ويساعدون  باالخالق 
ويعاون���ون بعضه���م بعضا، 
وش���كرا للقائمني على جريدة 
»األنب���اء« والش���كر موصول 
لالستاذ منصور الهاجري على 
العمل الذي يؤديه وتوثيق حياة 
الشخصيات الكويتية لكي يطلع 

عليها األجيال القادمة.

نادي العروبة

كنت مع مجموعة من الشباب 
جالسني في الديوانية وطرحنا 
فكرة تأسيس ناد رياضي واتفقنا 
جميعا على إنشاء النادي وكان 
االجتماع في ديوانية أبوهادي 
العوضي، وكن���ا ندفع مبلغا 
نحن الثالثة أبوهادي العوضي 
وإبراهيم اسحاق مهلهل النصف 
نحن املؤسس���ون للنادي عام 
1954، وبعد ذلك اشترك معنا 
مجموعة من الشباب ومنهم خالد 
املضف سكرتير النادي وكنت 
أول رئيس لنادي العروبة، وقد 
استأجرنا من املرحوم عبداهلل 

العوضي البيت.
ومن الالعب���ني علي ناصر 
بهبهاني ومسعد وعبدالوهاب 
العوضي وعبداخلضر عوض، 
ويوسف صالح وأحمد والدالوي 
جاسم القطان اهلل يطول بعمره 
وسافرنا الى البصرة وعبادان 
وطهران، وم���ن الالعبني علي 
بوقماز كنا نقيم املباريات مع 
الرياضي���ة في االندية  الفرق 
وعل���ى املالعب مثل ملعب أبو 
احلصم وامللعب القبلي ونتبارى 
مع االهل���ي واخلليج واألندية 

األخرى املوجودة قدميا.

1945 فكنت أعمل صراف عمالت 
اشتري العمالت وأبيعها وذلك 
عندما كنت طالبا في املباركية 
وكان���ت بداية نهاي���ة احلرب 
العاملية الثانية فكان عندي خبرة 
بالس���وق الى ان فتحت مكتبا 
بداية الستينيات، وقد استوردت 
سيارات لش���خصيات كويتية 
مث���ل محمد ه���ادي العوضي 
وعبداللطيف احملري واستوردت 
الس���عودية،  بضائ���ع لتجار 
وبعض األسلحة اخلفيفة مثل 
أم صجمة والشوزن واخلرازه، 
كانت العملة العراقية كلما يتغير 
النظام ترتفع قيمة الدينار في 
العراق وحالي���ا الدينار هابط 

جدا في العراق.
وأول مكتب مت افتتاحه في 
السوق بالستينيات وتفرغت 
للعمل التجاري وكنت استورد 
لنفسي وللغير وأخذت مبلغا 
من البنك مق���داره 160 دينارا 
للعمل التجاري وكنت من أوائل 
املواطن���ني وكان رئيس البنك 
خالد عبداللطيف احلمد، وكان 
ابراهيم دبدوب هو الذي يفتح 

االعتمادات للتجار.
كان السوق رائجا والبضاعة 

عبدالعزيز حس���ني بنت اختي 
سبيكة والدها عبدالسالم شعيب 
مدير اجلمارك، وعبدالرحمن مال 
حسني متزوج بنت عبدالرحمن 
اسحق، املهم ان موضوع الزيادة 
انتهى وأخي س���ليمان تزوج 
من أمينة العوضي وعاش في 
القاهرة ونزلت من الطابق األول 
الى الطابق األرضي حتى يوم 
التقاعد.. وتركت العمل احلكومي 
وتفرغ���ت للعم���ل التج���اري 
واحلمدهلل رب العاملني ال أزال 

مع أوالدي ندير العمل.
بعد سنوات مت تعيني سليمان 
القاهرة وسبق ان  املنيس في 
خطب احدى بنات اسحق ولكن 
لم يتحقق فتزوجها ولد مندني 
وكان سفيرا للكويت في دولة 

اإلمارات العربية املتحدة.

العمل التجاري

العمل  بعد االس���تقالة من 
فتحت مكتب استيراد وتصدير 
عام 1968 وبعد عودة عادل من 
اميركا تس���لم املكتب وسوق 
الكوي���ت في ذل���ك الوقت كان 
قوي���ا ونش���يطا، احلقيقة ان 
العمل التجاري بدأت به منذ عام 

بالكوي���ت – رحمه اهلل – وفي 
عهده مت افتتاح جامعة الكويت 

عام 1966.

موقف مع عبدالعزيز حسين

املرحوم األستاذ عبدالعزيز 
حسني كان أول مدير للمعارف 
من أبناء الكويت وعني في العام 
الدراس���ي 1952 � 1953 وكنت 
يومئذ موظفا في دائرة املعارف 
)وزارة التربية( حاليا تقدمت به 
سنوات بزيادة الراتب وقدمت له 
الكتاب.. وبعد أسبوع راجعته 
فقال: لم تتم املوافقة، وبعد فترة 
ثانية ايضا راجعته في طلبي 
لزي���ادة الراتب وقابلت نصف 
اليوسف وهو عضو في مجلس 
املعارف وسألته عن زيادة الراتب 
فقال: لم يصلنا الكتاب وذهبت 
لألستاذ عبدالعزيز حسني وقلت 
له: ميكن انك نس���يت ان تقدم 
كتابي للمجلس لطلب الزيادة 
فقال: يصي���ر خير.. وفي يوم 
من األيام حضر عندي املرحوم 
محمد محمد صالح وقال: هون 
امرك إن شاء اهلل ستحصل على 
الزي���ادة في الراتب.. وصبرت 
على كالم محمد صالح، زوجة 

كثي���رة وتوس���عت بالتجارة 
وحصلت عل���ى وكاالت وكان 
اس���مي بالس���وق عند التجار 
وكنت استورد صابون لوكس 
وأبيعه بالس���وق واستوردت 
بضاع���ة أميركية وعملت عقد 
وكالة مع أحد التجار الستيراد 
التاجر  العطورات والصابون، 
استورد لنفسه وباع الصابون 
ب� 15 روبية فقمت ببيع نفس 
املاركة ب� 12 روبية ألنه ليس له 
احلق ان يستورد وانا الوكيل 
فانكسر ولم يستطع ان يسوق 
بضاعته، قلت له كيف تستورد 
انت ألم يخبروك ان هذا عملي 

اخلاص؟
لم اشتغل ولم آخذ مناقصات 
حكومي���ة واكتفي���ت بعملي 
بالس���وق مع التجار وال أعمل 
في مق���اوالت البناء، فتحت 5 
صيدليات واحدة بعد األخرى 
وكان عادل مسؤوال عنها وبعد 
سنوات بعتها، واشتريت بيتا في 

لبنان واقضي الصيف فيه.

األعمال الخيرية

اهلل سبحانه وتعالى أنعم 
علّي باخلير ومن نعمه عملت 

العم إبراهيم التركيت مع أنور العوضي

عبداهلل التركيت

إبراهيم عبداهلل التركيت مع أوالده وأحفاده ومحمد البحر وزوج ابنته ملياء

إبراهيم التركيت مع مجموعة من األصدقاء 

من زمالء الدراسة عقاب اخلطيب 
وصالح العجيري وبدر احلداد 

وخليفة الغنيم

حصلت على دورة دراسية 
في إجنلترا وكان معي حاجي أبل 

عام 1950 وسكنت 
عند عائلة إجنليزية

مع عدد من األصدقاء أثناء إحدى السفرات 

عائلة التركيت
عائلة التركيت من العائالت الكويتية القدمية التي اهتمت 

بالتعليم ألكثر من 200 عام، كان اجليل األول من هذه 
العائلة رجال دين خطباء وأئمة مساجد وأصحاب مدارس 

أهلية ومع بداية التعليم النظامي منذ عام 1911 اهتمت العائلة 
بتسجيل أبنائهم باملدرسة املباركية منذ بدايتها ومن أوائل 
أبنائها الذين تعلموا في جامعة األزهر املرحوم عبدالعزيز 

حسني وهو ايضا أول مدير لدائرة املعارف عام 1952 – 
1953 العام الدراسي ومن رجاالت العائلة منهم املهندسون 
واألطباء ورجال شرطة والضباط واملدرسون ومنهم من 

تقلد مناصب عليا في الدولة واليزالون في مناصبهم ومنهم 
أعضاء في مجلس املعارف الذي تأسس عام 1936 وعضو 
مجلس أمة ومختار منطقة شرق الشاعر األديب محمد مال 
حسني ومحمود اسحق ناظر املدرسة الشرقية، رحمه اهلل، 
ووكالء وزارات، وقد زادهم اهلل نعمة وخيرا حيث رزقهم 
باملال واملؤسسات التجارية، وقدموا خدمات جليلة لوطنهم 

الكويت.
ومن األطباء املرحوم د.خالد حسني الذين تخرج في 

بريطانيا عام 1964 ود.جاسم محمد مال حسني الذي تخرج 
في ايرلندا عام 1967 تخصص باطنية واجلهاز العصبي 
أمد اهلل في عمره، ومنهم الضباط الذين تقاعدوا برتب 

عالية )رتبة لواء( ومنهم القاضي عبدالرحمن مال حسني 
محمد التركيت قاضي األحمدي وأوالده ومنهم مدير منطقة 

األحمدي التعليمية.. فعائلة التركيت لها بصمات واضحة 
في العلم والتعليم والتجارة احلرة، ومنهم ضيفنا العم 
العزيز ابراهيم عبداهلل اسحق التركيت وأوالده، وكذلك 

مثلما كان للرجال نصيب فالبنات لهن ايضا نصيب اكبر 
في التعليم، فمنهن املدرسات والطبيبات والناظرات، مثل 
املربية الفاضلة السيدة سبيكة محمد مال حسني واختها 

املهندسة في النفط وأخريات يعجز القلم عن ذكرهن وربات 
البيوت من اجليل القدمي من سيدات العائلة الكرمية فمنذ 

سنوات ما قبل النفط وهم ينهلون من مناهل العلم واملعرفة 
ومنهم العالم اجلليل املرحوم محمد محمد صالح التركيت 

أول مدير للمكتبة احلكومية.
وال يسعني هنا إال ان أذكر وزير النفط احلالي م.هاني 

عبدالعزيز حسني ووالده أول مدير ملعارف الكويت.
عائلة التركيت لها باع طويل في التجارة والعلم ولهم ديوان 

كبير في منطقة الفيحاء يعرف باسم »ديوان التركيت«.
ايضا منهم احملامون وال أنسى سليمان التركيت رجل 

الصناعة وهو من الدفعة األولى من املبتعثني الى ايطاليا 
لدراسة الصناعة وعني مهندسا في مصنع األسمدة 

الكيماوية منذ نشأة املصانع، وكان نائبا لرئيس مجلس 
إدارة مصنع األسمدة الكيماوية في الصني.. الشريك 

الكويتي. عائلة نبتها طيب ومن شجرة طيبة، ينحدرون من 
أصول عربية وموطنهم األصلي ممر الظهران بطريق املدينة 
املنورة وينتمون للتابعي اجلليل املرحوم سعيد بن املسيب.
 ٭منصور الهاجري

صاحب مقهى أبوناشي واملرحوم عبداهلل إسحق التركيت

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد وبجانبه عبداهلل العوضي وإبراهيم إسحق وبدر خالد البدر


