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ضيفنا هذا االسبوع هو املربي الفاضل املواطن الكويتي الفلسطيني األصل خيري أبواجلبني ولد في مدينة يافا الفلسطينية، حضر الى الكويت قادما من القاهرة عام 1948، عمل مدرسا في العديد من مدارسها 

باإلضافة الى ذلك كان رياضيا من الطراز األول، شارك في تأسيس احتاد كرة القدم، كما ساهم بخبراته الرياضية في العديد من األندية الرياضية الكويتية، يحدثنا أبواجلبني عن عمله في التدريس وحبه للرياضة 

ومكانتها في نفوس أبناء الكويت من الطالب قدميا، ثم يعرج على احلياة في املاضي ويتحدث عن طرق جلب املياه باستخدام الدلو واجلليب، ثم يشرح مكونات البيت العربي الذي سكنه في الفريج، فيما يتكلم 

املربي الفاضل عن اختياره في العمل بالتعليم املسائي في مدينة األحمدي، وكذلك تكليفه من قبل مدير املعارف آنذاك بتعليم وحتفيظ األناشيد جلميع طالب الكويت، ثم يحدثنا أبواجلبني عن فضل الكويت 

على أهل فلسطني، خصوصا بعد حرب األيام العشرة عام 1967 عند نزوح الكثير من األسر الفلسطينية إلى الكويت وكذلك إنشاء املدارس الستيعاب هؤالء الفلسطينيني. ضيفنا تربوي ورياضي محنك فهو من 

املؤسسني األوائل للحركة التعليمية في الكويت حتدث عن الكثير من العادات والتقاليد التي كانت سائدة في املجتمع الكويتي قدميا، خصوصا في حقل التعليم، فإلى التفاصيل: 

أجرى الحوار: منصور الهاجري كاتب وباحث في التراث والتاريخ ومقدم برامج في اإلذاعة والتلفزيون الكويتي 

عام 1948 ولم يعملوا مبهنة 
التدريس.

مشكلة المياه

وعن ظ���روف ومصاعب 
احلياة قدميا، يقول: صادفتنا 
مشكلة املياه في البداية، وكان 
من الصعوبة احلصول عليها، 
املياه تنقل بالسفن  وكانت 
العرب،  الشراعية من شط 
املاء  وكان احلّمارة ينقلون 
بالقرب���ة على ظهر احلمير، 
وذلك عام 1948، وكان السعر 
روبيتني، وكان احلّمار بعدما 
يفرغ املاء في التانكي يؤشر 
بالعصا على احلائط ليوضح 
عدد قرب املاء، وكنا نغلي املاء 
ونضع���ه في الزير وفي كل 
بيت يوجد )جليب( بئر ماء 
غير عذب يستخدم للغسيل 
فقط، وساحة املنزل رملية 

غير مبلطة.
وف���ي اول م���رة انزلت 
زوجتي الدلو في البئر سمعت 
صوت غناء ودلو آخر بداخل 
اجلليب، فخافت وركضت الى 
داخل الغرف���ة ظنا منها ان 
في اجلليب چني، واحلقيقة 
ان اجليران كانوا ينزولون 
دلوهم باجلليب ألنه مشترك 
ب���ني بيت���ني، وكان جارنا 
املرحوم محم���د العجيري 
الفلكي االستاذ صالح  والد 
العجيري، ومن الطريف عن 
املاء ان احد الطلبة س���ألني 
بقوله: صحيح يا استاذ في 
الكاشي  ديرتكم تغلس���ون 
باملاء العذب )ماي الشط(؟

اما البيت الذي س���كناه 
فكان يتكون من ثالث غرف، 
االولى شبه ديوانية وغرفتني 
صغيرتني متجاورتني وغرفة 
للطبخ وكان عندنا »چولة« 
تعمل بالكيروسني نستخدمها 
للطبخ وسراج. وقد اعطاني 
املرحوم سيد رجب الرفاعي 
هدية عبارة عن لوتي بيير 

بدال من السراج الصغير.

الهدامة الثانية

ويس���رد ابو اجلبني قصة 
االمطار التي اجتاحت الكويت 
عام 1954 فيقول: نزلت امطار 
غزيرة على الكويت عام 1954 
وتهدمت بعض البيوت من قوة 
وشدة السيول ألن البيوت كانت 
مبنية من الطني، وهناك بعض 
العائالت التي تأثرت بيوتهم 
من املطر سكنوا باملدارس حتى 
مت تصلي���ح وترميم بيوتهم، 
ومن املظاهر البارزة في الكويت 
في ذلك الوقت ان عدد الوافدين 
كان قليال جدا ومعظمهم من 
املدرسني وبعض الهنود الذين 
كانوا يعملون في شركة نفط 
الكويت، وكان بعض االوالد 
يلحقون كل واحد البس بنطلون 
ويرددون خلف���ه »عنقريزي 
بوتيله عساه ميوت الليلة«، 
وعنقري���زي معناه اجنليزي 

وابو تيله البس القبعة.
واالم���ان  االم���ن  وكان 
واالستقرار في الكويت، واذكر 
انه في احدى الليالي خرجت 
من بيت���ي لزي���ارة صديقنا 
محمد جنم والذي كان يسكن 
في براحة حمود الناصر البدر 
)براحة عباس( وامسكني احد 
احلراس وسألني الى اين ذاهب 

بهذا الليل؟
 وأذك���ر أن دائرة املعارف 
لم يكن لديها سوى سيارتني 
املع���ارف طه  واح���دة ملدير 
السويفي والثانية ملدير املالية 
واإلدارية وكان يش���غل ذلك 
املنصب عبداهلل الزيد وبعده 

سيد رجب الرفاعي.

العمل في األحمدي

وعن االنتق���ال للعمل في 
األحمدي يقول: عملت مدرسا 
ملوظفي ش���ركة نفط الكويت 
العربية  اللغة  وكنت أعلمهم 
وكانت الش���ركة ترس���ل لي 
سيارة مساء كل يوم وأذهب 
الى األحم���دي وبعد االنتهاء 
من الدرس كنت أحضر معي 
قطعة من الثلج وكانت زوجتي 
وأختي سعيدتني، وعملت لفترة 
طويلة، ولشدة احلر في الصيف 
العطلة الصيفية  كنا ننتظر 

للسفر الى بيروت.
وأذكر ان شركة الطيران 
البريطاني���ة كان له���ا خط 
مباشر مع الكويت من لندن 
البرقيات  مرت���ني وكان���ت 

يقول: وجدت مجموعة من 
املدرسني الفلسطينيني وكان 
منهم سليمان ابو غوش � وقد 
س���افر الى فلسطني ثم عاد 
الى الكويت، وايضا االستاذ 
اشرف لطفي وعني مسؤوال 
في مكتب سكرتير حكومة 
الكويت عبداهلل املال وأشرف 
ابو  لطفي استدعى يوسف 
اجلبني وعينه في ورش���ة 
عب���داهلل امل���ال وتزايد عدد 
الكويت  الفلس���طينيني في 
بعد النكبة ومنهم ش���فيق 
ناظم الغبرا الذي كتب كتابا 
عن الفلس���طينيني بعنوان 
»الفلسطينيون في الكويت«، 
وذكر 3 عائالت في الكويت، 
عائل���ة قمر املس���يحية من 
القدس وعائلة سّمود من دير 
ياسني وعائلة ابو اجلبني من 
يافا، وبدأت العمل مدرسا بعد 
وصولي الى الكويت بيومني 
وعينت في املدرسة القبلية 
وأعطوني بيتا مفروشا قرب 

املدرسة في الصاحلية.
أما اختي اعتدال فعينت 
الزهراء  مدرسة في مدرسة 
وأعطتني دائرة املعارف مبلغا 
من املال كسلفة حولت منها 

جزءا لوالدي في القاهرة. 
ومن املدرسني الفلسطينيني 
الذين عملوا في الكويت في 
العام الدراسي 1948 � 1949 
املرحوم محمد جنم وحسني 
جنم وعبداللطيف الصالح 
وشفيق قصراوي وتيسير 
س���ليمان ومحم���د بش���ير 
الكيالني وخليل  وعبداهلل 
دهمش وسعدي بدران الذي 
عني ناظرا ملدرس���ة عمر بن 
اخلطاب عام 1950 في احلي 
القبلي باالضافة الى بعض 
الفلسطينيات،  املدرس���ات 

وكان عددهن كبير.
وهناك بعض الفلسطينيني 
الكويت  الى  الذين حضروا 

الزمال���ك والتقيت  في حي 
عبدالعزيز حسني وأبلغته 
عن محمد جنم وسألني عن 
أحواله فقلت انه مس���جون 
في معسكر القنطرة وقلت له 
انه أعطاني خطابا يريد فيه 
ان يعينه مدرسا في الكويت 
وأخذت اخلطاب وبدأت أراجع 
السفارة البريطانية والتجنيد 
واجلوازات حتى حصلت على 
إذن اخلروج وس���محت له 
السلطات املصرية باخلروج 
من املعس���كر وذهبت معه 
الى املطار وودعته عند باب 
الطائرة وقبل سفره قال لي 
ملاذا ال تأت���ي الى الكويت؟ 
فقلت له ارسل لي ڤيزا من 

هناك.
وبعد وصوله الى الكويت 
وصلتن���ي برقية من دائرة 
مع���ارف الكويت تقول: لقد 
مت تعيينك مدرسا مع أختك 
اعت���دال وزوجت���ك � وبعد 
تس���لمي البرقي���ة توجهت 
الى بيت الكويت في ش���هر 
نوفمبر عام 1948 وحصلت 
على تذاكر الس���فر من بيت 
الكويت مع أختي وزوجتي 
وأخي األصغر وعند وصولي 
الى الكويت بدأت أطلب ڤيزا 
لألصدقاء واألقرباء وكان من 
السهولة احلصول عليها وبدأ 
وصولهم الى الكويت وكان 

العمل متوافرا للمدرسني.
في يوم 28 نوفمبر 1948 
وصلنا الى الكويت وكان في 
املطار خيمة واحدة واستقبلنا 
مدير املعارف وقتها عبداهلل 
الزيد وفي اليوم الثاني قابلت 
مدير املعارف الفني واسمه 
طه الس���ويفي وكان يعتبر 
البعثة املصرية في  رئيس 

الكويت.

الحياة في الكويت

وبعد الوصول الى الكويت 

السفر إلى الكويت

وعن السفر من فلسطني 
ال���ى الكوي���ت يق���ول ابو 

اجلبني:
في عام النكبة 1948 كنت 
اعيش م���ع والدي وعائلتي 
ف���ي )ياف���ا( في فلس���طني 
حتى داخلها اليهود وقررنا 
ف���ي البداية ع���دم اخلروج 
منها ولكن الصهاينة بدأوا 
بضربنا بالقنابل وفي يوم 
1948/4/25 أصبت في يدي 
جراء انفجار قنبلة وقررنا أن 
نهاجر وكنا على أمل أن نرجع 
وركبنا السيارة اللوري مع 
36 شخصا فروا من العائلة 
القاهرة عن  إلى  وس���افرنا 

طريق غزة.
أما والدي فقد وصل عن 
طريق البحر واعتقل ووضع 
في معسكر القنطرة وفي ذلك 
املعسكر كان يحتجز ايضا 
صديقي أخو حس���ني جنم 
واسمه محمد جنم الذي سمع 
ان والدي مسجون فذهب له 
وقال له أين االستاذ خيري 
الوال���د انني في  ل���ه  فقال 

القاهرة.
أنه عند وصولنا  واذكر 
القاه���رة حجزونا في  الى 

معسكر العباسية هناك.
بقيت زوجت���ي واختي 
وهربت من السجن وحاولت 
بق���وة ان أخ���رج أهلي من 

السجن بالواسطة.
زميلي محم���د جنم قال 
للوالد أعطني عنوان خيري 
وأرسل لي رسالة طلب مني 
أن أذه���ب الى بيت الكويت 
القاه���رة وأقول ملديره  في 
املرحوم عبدالعزيز حسني ان 
محمد جنم يريد احلضور الى 
الكويت للتدريس، وبالفعل 
الرس���الة  عندما تس���لمت 
ذهب���ت الى بي���ت الكويت 

في البداية يتحدث خيري 
أبوالعينني عن مولده ويقول: 
ولدت ع���ام 1924 في مدينة 
التي احتلها  يافا بفلسطني 
إزالة  الصهاينة وحاول���وا 
التاريخ، وكانت  اسمها من 
البرتقال  أهم مدينة إلنتاج 
في العالم، لذلك يجب علينا 
ان ندافع عن فلسطني فاإلعالم 
ضروري ،لألس���ف ال توجد 
عندن���ا وس���يلة إلزالة هذا 
اخلطر الصهيوني عن البالد 
العربية ،دائما اليهود يقولون 
العرب والفلس���طينيني  ان 
سوف ينس���ون، وأقول لن 
ينس���وا فالش���باب العربي 
والفلس���طيني والكويت���ي 

يتذكرون فلسطني.
 انا من يافا، وقد كنت من 
الشباب النشيطني وكنت من 
األوائل وأرسلت الى القدس 

الشريف للدراسة بها.

الدراسة والتعليم

وعن حيات���ه التعليمية 
يق���ول: درس���ت املرحل���ة 
االبتدائية والثانوية في مدينة 
ياف���ا وكان الوالد والوالدة، 
رحمهما اهلل، يرسالني الى 
مدرسة الطليان، وبعد ذلك 
في مدرسة البنات )مدرسة 
مختلطة(، ومن ثم مدرسة 
النزاهة االبتدائية، ومن ثم 
النزاهة الثانوية، وفي هذه 
املدرس���ة كان���وا يختارون 
طالبا واح���دا من كل مدينة 
فلسطينية، وكان االنتداب 
البريطاني يريد نشر التعليم 
أبناء فلس���طني، وكان  بني 
حظي ممتازا ومت اختياري 
بني أربعني شابا ونقلت الى 
القدس الش���ريف والتحقت  
بالكلية الرشيدية وتخرجت 
فيها مع الكلية العربية. واذكر 
من املدرسني في يافا بطرس 
مدّور وعيسى قبطي ورضا 
االيراني ويوسف احلموي 
ورشاد الدباغ ومدير املعهد 
التميم���ي. وأذكر ان  رفيق 
قوات االجنليز دخلوا على 
الصف واعتقلوني وكنت في 

أولى ثانوي.
وه���و أول م���ن أعطاني 
دروسا في الوطنية، وكنت 
طف���ال صغيرا وس���رت في 
املظاهرة التي اعتقل اليهود 
فيها رئيس فلسطني موسى 
كاظم وقتلوه ع���ام 1938م 
وبعد دخولي الى املدرس���ة 
الرشيدية في القدس متتعت 
مبش���اهدة بي���ت املق���دس 
واحلرم، واختلطت بشباب 
القدس األوائل وكنت أسكن 
البي���ت احلكومي مع  ف���ي 
موفدين من بالد أخرى وال 
أنسى أساتذتي اجلامعيني مثل 
د.أحمد السعيدان ود.موسى 
اخلوري ود.محمد عبدالسالم 

برغوثي وغيرهم.
وأولئك األس���اتذة كانوا 
التعليم في أفضل  يقودون 
مدارس فلسطني وبعضهم 
إلى  حضروا من فلس���طني 

الكويت.
العلمي  التخصص  وعن 
يق���ول: أن���ا متخصص في 
الرياضيات وأصبحت مدرسا 
ف���ي كلية الثقاف���ة األهلية 
وهي الت���ي تقدم مع الكلية 
األرثوزكسية في يافا شهادة 
املتركوليش���ت وهي أعلى 
شهادة علمية في فلسطني، 
رأي���ت بع���ض طلبتي في 
عمان قبل أسبوعني وكانوا 
حاصلني على أعلى الشهادات، 
وتخرجت في الكلية الرشيدية 
مدرسا وكان ذلك عام 1942، 
وعملت 18 عاما في فلسطني 
ملادة الرياضيات وكان عمري 
18 عاما وكنت متمكنا باملادة، 
وقابلتني سيدة فلسطينية في 
مجلس عزاء في عمان وكان 
املرحوم علي رضا شركس 
زميلي وكان من األوائل وكنت 
الرياضيات ودروسا  اتعلم 
إضافية، وكان يتعلم معي 
األستاذ  حسني جنم � رحمه 
اهلل � وحضرنا الى الكويت 
معا ودرسنا الرياضيات في 
املباركية وثانوية الشويخ 
وقد كرمني صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد 
كأول املدرس���ني في ثانوية 
الش���ويخ عن���د االحتف���ال 
باليوبيل الذهبي للثانوية.

أعطتني دائرة 
املعارف مبلغًا من 
املال كسلفة عند 

تعييني

في عام 1950 
انتقلنا للسكن 

في ساحة الصفاة 
وكان املنزل يتكون 

من طابقني من 
اخلشب

أبو اجلبني مع الزميل منصور الهاجري 

)محمد خلوصي( خيري أبو اجلبني 

خيري أبو اجلبني: قدمت إلى الكويت عام 1948 وعينت مدرسًا في املدرسة 

في 25 أبريل 1948 ضربنا اليهود 
بالقنابل وبعدها قررنا أن نهاجر 

من فلسطني

وصلنا إلى الكويت في 28 نوفمبر 1948 
وكان في استقبالنا مدير املعارف 

عبداهلل الزيد

سنة الهدامة 1954 هطلت أمطار 
غزيرة على الكويت فتهدمت البيوت 

وجلأت بعض األسر للسكن باملدارس 
حتى مت ترميم منازلهم

مت منحي اجلنسية الكويتية ضمن 
من أدوا خدمات جليلة للبالد

كنا ننتظر العطلة الصيفية للسفر 
إلى بيروت من شدة احلر

ساهمت في تأسيس نواة منظمة 
التحرير الفلسطينية بالكويت عام 

 1964

عملت مدرسًا ملوظفي شركة نفط 
الكويت وكنت أعلمهم اللغة العربية

اجلنسية الكويتية
وعن حصوله على اجلنسية الكويتية يقول 
ابواجلبني: بدأت الكويت مبنح اجلنسية الكويتية 
لبعض من أدوا خدمات جليلة للبالد، وكنت من 
اولئك الذين منحوا جنسية هذا البلد الذي احببته 

ولم اعرف بلدا غيره.
حاليا احم����ل اجلنس����ية الكويتية وزوجتي 
منحت اجلنسية الكويتية، اما اوالدي فلم مينحوا 
اجلنسية، علما انهم جميعا مولودون في الكويت 
وكذلك ابني الكبير نادر الى اآلن لم يحصل على 
اجلنس����ية، وهو من مواليد الكويت وتعلم في 
مدارسها وسافر الى اميركا للدراسة وتخرج في 

جامعاتها مهندسا.
وامتنى من املسؤولني ان ينظروا الى منح ابني 
نادر اجلنس����ية الكويتية خاصة انني ووالدته 
كويتيان والنزال نقيم معه في الكويت، وامتنى من  
املسؤولني اال يقصروا معه في منحه اجلنسية.

خيري أبو اجلبني في صورة عائلية مع أوالده وهم من اليمني وائل 
وزلفى وسامر ولبنى ونادر



من الماضي
السبت 27 ابريل 2013

13
كان من جيراننا املرحوم محمد 

العجيري والد الفلكي د. صالح 
العجيري

أذكر أن أول مباراة دولية خاضها 
منتخب الكويت كانت مع منتخب 

تونس عام 1963 

عملت مدرسًا ملادة الرياضيات
 في فلسطني وكان عمري 18 عاماً 

ولدت في مدينة يافا الفلسطينية
عام 1924 وكانت أهم مدينة إلنتاج 

البرتقال في العالم

عينت مدرسًا في ثانوية الشويخ فور 
اكتمال بنائها وذلك في عام 1953 

وتعزف قطعة موسيقية قبل 
بداية املباريات.

الكويت  وكان منتخ���ب 
لكرة القدم يتكون من العبني 
كويتيني وغير كويتيني منهم 
ابراهيم املواش وعبداحلسني 
الن���ادي األهلي وجبر  من 
اجلب���ر من ن���ادي اخلليج 
وعبدالوه���اب العوض���ي 
حارس مرمى وعلي ناصر 
م���ن العروبة وكان ميارس 
الرياضية  جميع األلع���اب 
القوى  اجلماعية وألع���اب 
الفردية والالعب محمد احلمد 

من املدرسة املباركية.
وفي عام 1953 مت افتتاح 
ثانوية الش���ويخ ونقل اليها 
طلبة الثانوية وفيها مالعب 
القدم والسلة والطائرة  كرة 
وعينت مدرس���ا للرياضيات 
في ثانوية الش���ويخ وأمينا 
للمكتب���ة وانتق���ل مكتب���ي 
الرياضي  كسكرتير لالحتاد 
وكنت أتول���ى األمور املالية 
وكانت وزارة الشؤون تصدر 
باسمي ش���يكا بثالثني ألف 
روبية معونة لالحتاد. وفي 
عام 1957 عقدت عدة اجتماعات 
وبحضور احد أعضاء اللجنة 
األوملبية املصرية وشارك ايضا 
املرحوم عيسى احلمد عضو 

االحتاد الرياضي.
اللجنة  وتق���رر إنش���اء 
األوملبي���ة الكويتي���ة لك���ي 
تتولى ادارة النشاط الرياضي 
ومندوب عن دائرة الشؤون 
االجتماعي���ة والعمل ودائرة 
املعارف والشرطة ومندوب 
عن احتادات األلعاب األخرى 
»االحتاد الكويتي لكرة القدم 
واالحتاد الكويتي لكرة السلة 
واالحت���اد الكويتي للطائرة 
الكويت���ي للتنس  واالحتاد 
وتنس الطاول���ة وكنت أول 
الكويتي  س���كرتير لالحتاد 

لكرة القدم«.

الكويتي عام 1952 وتكونت 
اللجنة اإلدارية من مندوب 
ع���ن كل ن���اد م���ن األندية 
ومندوب عن فريق املعارف 
وكان مقر االحتاد في املدرسة 
املباركي���ة � وكان املرحوم 
عيسى احلمد »أبو الرياضة 
ف���ي الكويت« تخ���رج من 
معهد التربية البدنية وصار 
مفتش���ا، وبع���د ذلك صار 
مسؤوال عن فريق املعارف، 
وفي تلك الس���نة مت تنظيم 
دوري لكرة القدم من الفرق 
السبع في االحتاد، وفي العام 
الدراس���ي )19152 - 1953( 
كنت أعمل مدرسا في املدرسة 
املباركية رش���حت لالحتاد 
الرياض���ي الكويتي، وكنت 
سكرتيرا لالحتاد الرياضي 
الفلسطيني في »يافا« وقد 
رش���حت من قبل األس���تاذ 
الناش���ف � وجرت  يوسف 
انتخابات بني املرشحني ففزت 
فيها وأصبحت س���كرتيرا 
وصار االحتاد يدار من قبل 
مجلس منتخب من األندية 
إدارة  وقد تأل���ق مجل���س 
االحتاد م���ن يعقوب احلمد 
من »األهلي« وعيسى احلمد 
واحمد مهنا من »املعارف« 
وخيري أبواجلبني وزهير 
الكرمي وفتحي خيري ومت 
انتخاب���ي س���كرتيرا عاما 
ملجلس اإلدارة في شهر مارس 

عام 1953.
وعن دور الشيخ عبداهلل 
اجلابر في تشجيع الرياضة 
يقول: كان الشيخ عبداهلل 
اجلاب���ر الصب���اح رئيس 
املعارف ل���ه دور كبير في 
تشجيع الرياضة الكويتية 
وكان الشيخ عبداهلل املبارك 
الصباح يشارك الرياضيني 
بارسال فرقة من رجال األمن 
الكويتي والفرقة  واجليش 
املوسيقية التابعة لألمن العام 

املسرح وهو أكبر مسرح في 
الكويت، اما ملعب كرة القدم 
فكان مضاء بأكبر كشافات 
إضاءة، وكان معظم املدرسني 
ف���ي ثانوية الش���ويخ من 

املصريني والفلسطينيني.
واستمررت بالعمل مدرسا 
في ثانوية الشويخ حتى عام 
1958 ومن ثم نقلت الى وزارة 
الكهرباء، وفي عام 1960 مت 
إنشاء ثانوية كيفان، وهي 
ثان���ي مدرس���ة ثانوية في 

الكويت.

الحركة الرياضية

ويشرح تاريخ الرياضة 
بالكويت قائال: بدأت الرياضة 
املنظم���ة ف���ي الكويت عند 
قدوم أول بعث���ة تعليمية 
فلسطينية عام 1936، وكان 
االس���تاذ محمد املغربي هو 
الذي تولى تدريس التربية 
البدنية في املدرسة املباركية 
وتولى اإلشراف على نشاط 
الكشافة، وكذلك بدأ موظفو 
شركة نفط الكويت ممارسة 
نشاط كرة القدم في مدينة 
األحمدي، وم���ع تزايد عدد 
املدرسني مت تأسيس فريق 
املع���ارف لكرة الق���دم وبدأ 
الفريق يقي���م مباريات مع 
فريق نفط الكويت، ومن أهم 
العبي فريق املعارف موسى 
حمدان، وكان يعمل مفتشا 
للتربية البدني���ة عام 1951 
وكذلك أحمد البوطة ومنير 
الدقان ونايف دلول ويوسف 
الناشف وعبداملطلب البيار، 
وكان في الكويت العديد من 
األندية الرياضية كالعروبة 
واخلليج والنادي الشرقي 
ونادي اجلزي���رة والنادي 

األهلي ونادي التعاون.

االتحاد الرياضي

تأسس االحتاد الرياضي 

باللغة اإلجنليزية تبعث عبر 
شركة »كابل وايرلس« وكنا 
الهندية،  الطوابع  نستخدم 
البعثة«  أقرأ »مجلة  وكنت 
التي كانت تصدر عن بيت 

الكويت وقتها.

السكن في الصفاة

أذكر ان عام 1950 سكنا 
في بيت يتكون من طابقني 
من اخلشب يقع في ساحة 
الصفاة، وأذكر ان املرحوم 
الش���يخ احمد اجلابر، أمير 
الكويت قد انتقل الى رحمة 
اهلل عام 1950 ودفن جثمانه 

في املقبرة القبلية.

ثانوية الشويخ

يتح���دث ضيفن���ا ع���ن 
تأس���يس ثانوية الشويخ 
فيقول: كان درويش املقدادي 
مديرا للمع���ارف، وفي آخر 
أيام تولي���ه للمنصب قرر 
مجلس املعارف إنشاء ثانوية 
افتتاحها عام  الشويخ ومت 

.1953
وبدأ فيها العام الدراسي 
1953 � 1954 وكانت املدرسة 
الوحيدة وقامت  الثانوي���ة 
املقاولني  ببنائه���ا ش���ركة 
اللبنانية )كات( وكان ميلكها 
أميل البس���تاني واستغرق 
بناؤها أكثر من عامني، وكذلك 
الكلي���ة الصناعية  مت بناء 
وبعدها عينت مدرس���ا في 
ثانوية الش���ويخ وخصص 
لنا منزال وكان يقاسمنا املنزل 
د.محمود الس���مرة، وكانت 
ثانوية الش���ويخ رائعة في 
مبانيها واملالعب وحمامات 
الس���باحة وبيوت القس���م 

الداخلي.
الكويت  وقد استضافت 
طلب���ة عرب���ا م���ن جميع 
اجلنس���يات للدراس���ة في 
ثانوية الشويخ والسكن في 
أبناء  الداخلي وفيها  القسم 

كلفت من قبل 
مدير املعارف 

بتعليم األناشيد 
الوطنية للطلبة في 

جميع املدارس

أصبحت سكرتير 
عام االحتاد الرياضي 

الكويتي عام 1952

كان املاء ينقل إلينا على ظهر احلمير
بـ »القربة« وسعرها ال يتعدى روبيتني

املدرسة املباركية قدميا

صاحب السمو االمير الشيخ صباح األحمد مكرماً خيري أبو اجلبني في إحدى املناسبات

املباركية وثانوية الشويخ وشاركـت في تأسيس االحتاد الريـاضي الكويتي
واستمر االحتاد ميارس 
نشاطه الى ان حلت احلكومة 
االندية واالحتادات وذلك اول 
فبراير ع���ام 1959 وتوقف 
النشاط الرياضي ملدة سنة 
تقريبا، وقد دع���ت وزارة 
الشؤون االجتماعية والعمل 
بعض الشخصيات الرياضية 
وكن���ت واحدا منه���م، وقد 
ترأس ذلك االجتماع املرحوم 
عبدالعزيز الصرعاوي وكان 
وكيال مساعدا للشؤون، وقد 
تقرر تش���كيل ثالثة اندية 
رياضية: نادي الكويت، نادي 
العربي،  القادسية والنادي 
وتكون في كل ناد فريق لكرة 

القدم والعاب اخرى.
وبعد تأس���يس االندية 
اجلدي���دة، تش���كل مجلس 
ادارة االحت���اد اجلديد من 
11 عضوا واس���تأجرنا مقرا 
لالحتاد بشارع فهد السالم 
وذلك حتى عام 1963 بنفس 
املقر وبقيت مساعد سكرتير 
عام في االحتاد، واول مباراة 
دولي���ة كانت عام 1963 بني 
منتخ���ب الكويت ومنتخب 
الدولي  امللعب  تونس على 

بتونس.

تشكيل الكيان الفلسطيني

الكيان  وع���ن تكوي���ن 
الفلسطيني، يقول: كنت اعمل 
موظفا ف���ي وزارة الكهرباء 
واملاء والتقي بالوفود التي 
كانت حتضر للوزارة ملقابلة 
املرحوم الشيخ جابر العلي 
وزير الكهرباء واملاء آنذاك، 
وايضا كن���ت التقي بوفود 
طالبية وش���بابية تأتي من 
االراضي الفلسطينية، فهذا 
جعلني قريبا من احلركات 
الفلسطينية،  السياس���ية 
وكانت من تل���ك احلركات 
الفلس���طينية حركة فتح، 
واذكر بالس���تينيات حضر 
الكويت وفد من احتاد  الى 
طالب فلس���طني يضم كال 
من عل���ي س���المة واخيه 
جهاد سالمة وسعيد كمال 
وهاي���ل عبداحلمي���د، وقد 
مت اختيار احمد الش���قيري 
خلف���ا الحمد حلمي باش���ا 
لتمثيل فلسطني في اجلامعة 
الى  العربية، ومت ارس���اله 
االمم املتح���دة ليتحدث عن 
الفلسطينية واخذ  القضية 
معه عبداحملسن القطان الذي 
الكويت  امير  اس���تأذن من 
الشيخ عبداهلل السالم وقال 
له »اهلل مع���ك ان القضية 
الفلس���طينية قضيتن���ا«، 
والقطان اخ���ذ معه بعض 
الش���خصيات وكنت واحدا 

منهم.
وملعرفتي بشباب الكويت 
ألني كنت مدرسا لهم ولعملي 
بالنشاط الرياضي الكويتي، 
وفي وزارة الكهرباء،  برزت 
بالعمل السياسي في الكويت 
عام 1964 وفي ش���هر يناير 
من العام نفسه عقد مؤمتر 
في القاه���رة، وبعد املؤمتر 
وما دار فيه وبتوجيهات من 
سمو الشيخ عبداهلل السالم 
امي���ر الكويت مت الس���ماح 
للفلسطينيني بعقد مؤمترات 
لهم على ارض الكويت. وقد 
تأسست منظمة التحرير عام 

1964 على ارض الكويت.

كتاب »قصة حياتي في فلسطني والكويت«  تأليف خيري أبو اجلبني

كرمني صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد خالل االحتفال باليوبيل 

الذهبي لثانوية الشويخ عام 2005 

األناشيد املدرسية

ويشرح ضيفنا اختياره لتعليم االناشيد الوطنية 
للطالب قائال: عندما كنت مدرسا في املدرسة القبلية 
للبنني كنت أدرس التالميذ األناش���يد املدرس���ية في 
الصباح، وقد سمعني مدير معارف الكويت طه السويفي 
عندما زارنا في املدرسة واستدعاني الى مكتبه وطلب 
مني ان أقوم بتعليم النشيد جلميع الطلبة االبتدائية 

في مدارس الكويت.
بدأت باملدرس���ة القبلية التي كنت مدرسا فيها ثم 
املدرسة األحمدية ومن بعدها املدرسة الشرقية وروضة 
البنني وقد خصصت دائرة املعارف سيارة تنقلني من 

مدرسة ألخرى.
وملدة ساعتني في كل مدرسة وقد حفظ الطالب تلك 

األناشيد، وفيما يلي بعضا منها:

يا أسود البيد
ي�������ا أس�����������ود ال���ب���ي���د

س��������ي��������روا ل���ل���م���ن���ى
ت������ن������ش������د ال�������ع�������رب

واه�����ت�����ف�����وا وق�����ول�����وا
ح���س���ب���ن���ا ان����ن����ا ع����رب

ق������وم ال ن��ب��ال��ي ن���ح���ن 
ال��ل��ي��ال��ي ت���ع���دت���ن���ا  ان 

ق����د خ��ل��ق��ن��ا ل��ل��م��ع��ال��ي
ح���ك���م ال�����ده�����ر ع��ل��ي��ن��ا

ول�������ن�������ا ب�����اخل�����ل�����ود
يا أسود البيد

نحن الشباب
ن��ح��ن ال��ش��ب��اب ل��ن��ا ال��غ��د

ومجده املخلد نحن الشباب
ش���ع���ارن���ا ع���ل���ى ال���زم���ن

الوطن ال��وط��ن ع��اش  ع��اش 
ب���ع���ن���ا ل����ه ي������وم احمل���ن

أرواح�������ن�������ا ب�����ال ث��م��ن
ن������ح������ن ال�����ش�����ب�����اب

ي�����ا وط����ن����ي ع�������داك دم
م��ث��ل��ك م���ن ي���رع���ى ال���ذمم

ع��ل��م��ت��ن��ا ك���ي���ف ال��ش��م��م
وك����ي����ف ي���ط���ق���ر األن������ام

ن������ح������ن ال�����ش�����ب�����اب
ال�����دي�����ن ف�����ي ق��ل��وب��ن��ا

وال�����ن�����ور ف����ي ع��ي��ون��ن��ا
وامل����ج����د ف����ي رؤوس����ن����ا

وال�����غ�����ار ف����ي ج��ب��ي��ن��ن��ا
ن������ح������ن ال�����ش�����ب�����اب

بادروا للعمل
ب�����������������ادرو ل���ل���ع���م���ل         

وج���ل أو  خ�����وف  دون 
ال���ك���س���ل   داء  ه�����دن�����ا 

بالعمل ب��الدك��م  ف��ان��ق��ذوا 
ك���ال���ع���م���ل      ش���������يء  ال 

ي��������وق��������ظ ال�����ه�����م�����م
ي�����ب�����ع�����ث ال�����ن�����ش�����اط    

األمم ي�����������رف�����������ع 

أحد الفصول الدراسية قدميا


