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الفرج: عملت مدرسًا في »املساء« وأكملت دراستي باملعهد التجاري في الفترة 
الصباحية.. ومثلتُ نادي الكويت في تنس الطاولة وحصلتُ على جوائز كثيرة

محمود الفرج في إحدى املناسبات بحضورالشيخ أحمد الفهد

)أحمد علي( محمود الفرج متحدثا للزميل منصور الهاجري  

نقلت للعمل 
في التعليم اخلاص 

مبساعدة نورية الصبيح

عملت بإدارة التنسيق 
رئيس قسم في دوامني 

من دون مقابل

وزير التربية األسبق 
أحمد الربعي أنصفني 

وعينت مراقبًا في 
منطقة حولي التعليمية

املوظف قدميًا 
كان أكفأ ألداء عمله كما 

يجب

لي مساهمات أدبية 
كثيرة في مجلة 

»املعلم«

أحفظ قصائد وأشعارًا كثيرة 
ملجموعة من الشعراء

متنيت أن أكون العب 
كرة قدم ولكن لم أستطع 

حتقيق أمنيتي

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

يقول محمود الفرج: ولدت 
في الكويت في منطقة الشرق 
خلف مدرسة الصباح للبنني 
امليغل،  البلوش خلف  بفريج 
وكان جمي���ع أف���راد العائلة 
يسكنون في ذلك احلي، وعندما 
صار عمري ست سنوات انتقلنا 
إلى منطق���ة الدعية، وال أذكر 
أي ش���يء عن معالم الفريج، 
وبعد التثمني انتقل الوالد إلى 

الدعية.

التعليم والدراسة

وعن تعليمه ودراسته يقول 
الفرج: التحقت مبدرسة الصباح 
ودرست فيها الفترة األولى فقط 
ألن التعليم في العام الدراسي 
ثالث فترات وبعد ذلك التحقت 
مبدرسة ابن سينا في الدعية 
وأكملت الصف األول االبتدائي 
حتى انهيت املرحلة االبتدائية 
واذك���ر أوالد الدعي���ة في ابن 
سينا وكان الدوام على فترتني 
صباحية ومسائية وكان الناظر 
عبدالكرمي عرب، وكنت أذهب 

إلى املدرسة مشيا.
وكان املدرسون املصريون 
والفلسطينيون متمكنني في 
مادتهم، وفي نفس الوقت كانوا 
ش���ديدين ويضربون ولكنهم 
كانوا حريص���ني على تعليم 
الطالب، وقد اس���تفدنا منهم � 
وكنت اعتمد على شرح املدرس 
للمادة واستمع له بدقة ولذلك 
كن���ت ال أدرس وال أراجع في 
البيت بل اعتمد على ش���رح 
الفصل، على  املدرس داخ���ل 
عك���س ما يحدث ه���ذه األيام 
فتالمي���ذ االبتدائ���ي امهاتهم 
يدرسنهم في البيت، فالطالب 
يعتمد على أمه في التدريس 
وبعض الطلبة يعتمدون على 
املدرس اخلصوصي وخاصة 
آخر العام ولذلك فاجلهد كبير 
على ولية األمر، وحاليا املدرس 
ممنوع أن يضرب الطالب عكس 
الس���ابق كنا نضرب ونعاقب 
وولي األم���ر ال يتكلم، حاليا 
بعض الطلبة في بعض املدارس 
يعتدي على املدرس بألفاظ غير 

تربوية.
وعن املرحلة املتوس���طة 
يقول الفرج: كنت في مدرسة 
الشعب املتوسطة وكنت أذهب 
إلى الشعب  الدعية  مشيا من 
وبعض الطلبة كانوا يذهبون 
إلى القادسية وكان فيها مدرسة 
متوسطة فكنا دفعتني موزعتني 
على منطقتني، وكان ال يوجد 
ازدحام وكنت العب كرة القدم 
قبل بداية احلصة األولى، وممن 
أذكرهم مدرس كويتي يدرس 
التربية البدنية وفاروق التركي 
وحسني مكي حيث كان يشرف 

على املعهد التجاري.
وفي الصف الرابع متوسط 
كان االختبار جماعيا في مدرسة 
الشعب وكانت املراقبة شديدة 

وجنحت بني اعداد كبيرة.

التعليم الثانوي

الفرج عن مرحلة  ويحكي 
الثانوي فيقول: عندما دخلت 
إلى الثانوية حدث لي موقف 
إذ كان مستوي في الرياضيات 
جيدا جدا ولكن مادة الكيمياء لم 
أكن متفوقا فيها وكان يدرسنا 

الرياضيات منصور غلوم.
الس���نة  ف���ي  والتحق���ت 
الثالثة م���ن املرحلة الثانوية 
بالقسم األدبي وكان منصور 
غلوم مش���رفا للجن���اح وقرأ 
اسمي باألدبي فشطب اسمي 

وس���جلني في القسم العلمي 
ألن���ه يعرف أنن���ي ممتاز في 
الرياضي���ات فغير مس���اري 
وبذل���ك تخرجت من الثانوي 
قس���م العلمي الرياضيات أما 
الكيمياء فكنت أحفظ وبالنسبة 
لي لم أكن أحب احلفظ وكان 
كتاب األحياء اربعمائة صفحة، 
وسابقا االمتحان كان بجميع 
موضوعات الكتاب، أما حاليا 
فاملنه���ج يجزأ عل���ى فترات 
واالختبار يك���ون مادتني في 
اليوم، وحاليا م���ادة واحدة 
للطالب، وقدميا كانت العطلة 
العطلة  يوما واح���دا وحاليا 
يوم���ان، واجلزء الذي يختبر 
فيه الطالب حاليا ال يعود مرة 
ثانية ويختبر فيه وكم املنهج 
قليل وقدميا كان املنهج كبيرا 

ونقول عليه منهج دسم.
ويضي���ف الف���رج: اكملت 
الثانوية في الدعية ولم التحق 
بأي نشاط في الثانوية وكانت 
توجد في ثانوية الدعية سابقا 
مالعب كبيرة ومتعددة )ثانوية 
البشر( واملالعب كانت  أحمد 

رملي���ة وبس���يطة ومجهزة 
لالعبني. ويقول الفرج: التحقت 
بع���د الثانوية مبعهد التربية 
للمعلمني وهو س���نتان بعد 
الثانوية العامة ويعني خريجه 
االبتدائية  مدرسا في املرحلة 
واتذكر ان اخلريج كان يدرس 
اجتماعي���ات وعربي وتربية 
أو يدرس رياضيات  إسالمية 
وعلوم. وكان ال يوجد تخصص 
موسيقى أو رسم أو بدنية، وفي 
البداية كنت أرغب في تخصص 
تربية بدنية ولكن كان ال يوجد 
هذا التخصص، ومن تخرجوا 
قبلنا من نفس املعهد عينوا في 
املرحلة املتوسطة، وبعد سنوات 
صارت الدراس���ة ف���ي املعهد 
اربع سنوات ومت فتح جميع 
التخصصات واكملت سنتني 
وتخرجت وُعينت مدرسا في 
مدرسة املثنى االبتدائية، وفي 
تلك السنة بدأت وزارة التربية 
في فتح مدارس دوام ثان، وقبل 
دوام الطلبة وصلت نشره ملن 
يرغب في العمل مدرسا دوام 
ثاني مس���ائي فتقدمت بطلب 

ومت قبولي مدرسا، ونقلت الى 
مدرسة الفارابي في النقرة وصار 
عندي وقت فراغ في الصباح 
فس���جلت في املعهد التجاري 
دوام صباحي، وباشرت الدراسة 
في النهار كطالب، وفي املساء 
كمدرس فاستغللت الفراغ وكان 
تخصصي احلاسب واإلحصاء، 
وبعد سنوات تخرجت وبعد ان 
أكملت الدراسة ايضا كان عندي 
وقت فراغ فسجلت في جامعة 
الكويت إلكمال تعليمي اجلامعي 
وذلك بعد حصولي على دبلوم 
معلمني ودبلوم جتاري. وفي 
اجلامعة حسبوا لي مواد على 
املعهد س���نة كاملة والتحقت 
العلوم ف���ي اخلالدية،  بكلية 
وكان���ت امل���واد معادلة وكان 
املدرسون أجانب ولكن حولت 
التجارة واالقتصاد  الى كلية 
تخصص محاس���بة وأكملت 
أربع سنوات، وعندما وصلت 
سنة ثالثة جامعة قدمت طلبا 
للحصول على إجازة دراسية 
فقالوا ال يجوز فيجب ان تكمل 

سنة ثالثة.

واثر ذلك ذهبت الى االستاذ 
عبدالرحم���ن اخلضري وكان 
في ذلك الوقت وكيال مساعدا 
وش���رحت له املوضوع فقال 
كالمهم غي���ر صحيح وكتب 
لهم واستمررت بالدراسة من 
س���نة ثالثة وأكملت دراستي 
محاسبة وحصلت على الشهادة 
اجلامعية كم���ا حصلت على 
درجة الترقية وأنا باجلامعة.

ويحكي الفرج قصة أخرى 
حدث���ت له بع���د تخرجه في 
اجلامع���ة فيق���ول: كنت أريد 
ان أحول الى احملاسبة فقالوا 
ال يجوز فالوزارة بحاجة لك 
بالتدريس واحضرت لهم كتابا 
من مدير اإلدارة صالح الصالح 
وقال ال مان���ع للحاجة لكنهم 
ان أعمل مدرسا،  أصروا على 
حاولت سنتني وقلت لهم عندي 
شهادة واالدارة املالية بحاجة 
وكان تعس���فا منهم، فقابلت 
الوكيل املساعد للتعليم العام 
وقالت لي الوكيلة ان التدريس 
ليس مزاجية فعندما تريد ان 
تعمل مدرس���ا تعمل وعندما 
ال تري���د ترفض! فقلت لها ان 
التدريس ايضا ليس اجباريا 
س���نتني وبعد ذلك جلأت الى 
جمعي���ة املعلمني وخصصوا 
محاميا رفع دعوى ضد الوزارة 
وكنت يومئذ مدرسا في املرحلة 
املتوسطة وانتهى املسائي. املهم 
بعد الس���نتني قالوا ان إدارة 
التعليم اخل���اص بحاجة الى 
محاسبة، وقبل النقل اضربت 
عن العمل وأنا مدرس في حولي 
املتوسطة، وكنت أحضر الدرس 
وأباشر الدوام وأدخل الفصل، 

ولكن ال أدرس.
وجلست في الفصل وقال لي 
أحد املدرسني سوف ينقلونك 
الى اجلهراء واملدير قال: سأكتب 
فيك كتابا فقلت اكتب، فحولوني 
للتحقيق، وقالت لي احملققة ما 
عندك خطأ وذهبت ملدير منطقة 
حولي وعرضت عليه املوضوع 
فقال لها يصير خير فقلت لها 
أريد كلمة نهائية. وفي ش���هر 
مايو من تلك الس���نة التحقت 
بالتجنيد ملدة ش���هر، وبعدها 
اتصل عل���ي الناظر أبوناصر 

اخلميس وقال لي مت نقلك.

إدارة التعليم الخاص

ويضيف الف���رج مت نقلي 
ال���ى إدارة التعلي���م اخلاص 
كمحاسب، وكان يوجد مجموعة 
من احملاسبني وكنت الكويتي 
الوحيد في قسم احملاسبة في 
التعلي���م اخل���اص، وذلك في 
شهر س���بتمبر من عام 1988 
كان���ت وزارة التربية تصرف 
للمدارس اخلاصة ولكل مدرسة 
ميزانية معتم���دة من مكاتب 
وبعد عدة أشهر عينت رئيسا 
قلسم التوجيه املالي للمعاهد، 
وكان يومها يعقوب الش���راح 
وكيال مساعدا للتعليم اخلاص 
وعبداهلل املهن���ا مدير اإلدارة 
ومنصور الهاجري رئيس قسم 
على امل���دارس اخلاصة، ومن 
املواقف التي أذكرها انني طلبت 
من احملاس���بني العرب الذين 
يعملون باإلدارة عندما يذهبون 
الى امل���دارس أقول لهم أرغب 
في الذهاب معكم فيقولون ال 
ويرفضون فذهبت الى الوكيل 
املساعد يعقوب الشراح وقلت 
له انا معني كمحاسب في إدارة 
التعليم اخلاص واحملاسبون 
يرفضون ذهابي معهم للمعاهد 
فاتصل باملراقب وقال له يخرج 

يجب أن يتحلى اإلنسان بالطموح حتى يكون فعااًل فال يقف بطموحه عند حد معني وعليه البحث 
والسعي لألفضل، وهذا ينطبق على ضيفنا محمود الفرج وخاصة بعدما تخرج في  معهد التربية للمعلمني 
وعني مدرسا في املرحلة االبتدائية بالتعليم املسائي، فكان في الصباح لديه وقت فراغ فالتحق مبعهد 
التعليم التجاري ومنه الى جامعة الكويت تخصص محاسبة فصار يحمل ثالث شهادات باالضافة الى 
شهادة الثانوية العامة وبعد ان عمل مدرسا في االبتدائي نقل للتعليم املتوسط، لكنه اصطدم 
بالواقع الوظيفي واالدارة وواجهته عقبات كثيرة اثناء عمله نظرا لسوء االدارة وسوء املعاملة 
ولوال ان بعض املسؤولني وقفوا الى جانبه لوقع في األسوأ.

تدرج الفرج في العمل الى ان صار مديرا الحدى االدارات بوزارة التربية بعد تعب 
وشقاء مع بعض املسؤولني وخاصة بعد حصوله على الشهادة اجلامعية، 
ماذا يقول ضيفنا عن التعليم وعن العمل االداري واملناطق التعليمية؟ 
سنرى ذلك في تفاصيل اللقاء:
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شهادة حصوله على دبلوم العلوم التجارية

فريق الشعلة عام 1968  من اليمني وقوفاً: محمود الفرج وبدر اجليران وعلي محمد املهنا واجللوس: علي حسني املهنا وعبداهلل البلوشي واحمد الفرج

شكر من جمعية املعلمنيشهادة تقدير ملشاركة الفرج في املؤمتر التربوي الثالثني

شهادة تخرج الفرج من معهد التربية للمعلمني

شاركت في األنشطة 
املوسيقية 

والرياضية والثقافية 
ومثلت نادي الكويت 

في لعبة تنس 
الطاولة وحصلت 

على جوائز

املدرسون املصريون 
والفلسطينيون 

كانوا متمكنني في 
موادهم

الطلبة اآلن يعتمدون 
اعتمادًا كليًا على 

املدرس اخلصوصي

كنت أعتمد 
على شرح املدرس 

وعندما أعود إلى 
البيت ال أدرس 

أو أراجع

التحقت بالقسم 
األدبي هربًا 

من الكيمياء 
ولكن املشرف شطب 

اسمي وسجلني 
في القسم العلمي

معه���م واذهب ال���ى املدارس 
لالطالع على جميع الكشوف 
واحلسابات وااليصاالت، وبعد 
ثالثة أشهر عينت رئيس قسم 
وبعدها حدث االحتالل العراقي، 
التحرير نشرت وزارة  وبعد 
التعلي���م العالي اعالنا تطلب 
فيه محاسبني كويتيني فتقدمت 

واجتزت االختبار.
ووافق التعليم العالي على 
تعييني محاسبا وكان رد وزارة 
التربية عدم املوافقة للحاجة، 
مع العلم انن���ا لم نكن نعمل 
سوى اجللوس وشرب الشاي 
وقراءة اجلرائد، ألنه ال يوجد 
معاهد وراجعت الوزارة وقابلت 
الوكيل عبدالرحمن اخلضري 
وقلت ل���ه انتم ال ترحمون ال 
يوجد عمل، فقال إدارة التنسيق 
بحاجة لك وذهب���ت وقابلت 
نورية الصبيح وملدة ساعتني 

انتظار ولم أمل اجللوس.
وكانت املش���اكل تالحقني 
وبعد مقابلة نورية الصبيح 
وقعت في مش���كلة مع مدير 
التعليم اخلاص عبداهلل املهنا 
حيث رفض بقوله انت الكويتي 
الوحيد محاسب باإلدارة، وكان 
د.يعقوب الشراح وكيال للتعليم 
اخلاص والتعليم العام فقابلته 
وقال���ت له نوري���ة الصبيح 
أريد هذا املوظف فقال ال مانع 
فانتقلت من التعليم اخلاص.

إدارة التنسيق

وعن عمله في إدارة التنسيق 
يق���ول الفرج: نقلت الى إدارة 
التنسيق كرئيس قسم وعملت 
دوام���ني دون مقابل وهذا بعد 
حترير الكويت وبعد سنوات 
رشحت ملراقب إدارة فلم يصدر 
قرار عني، لكن املشكلة ان بعض 
املوظفني ترقوا وهم أقل مني 
خبرة وأقل مؤهالت في املناطق، 
فذهبت الى خالد الصليهم وكان 
وكيال مساعدا وشرحت له األمر 
فقال هذا ليس عندي فذهبت الى 
د.مساعد الهارون. فقال ليست 
لي عالقة باملوضوع، وكان وزير 
التربية حينها املرحوم احمد 
الربعي وقابلته وقلت له اعرف 
انك ال حتب الواسطات وحتب 
الذي���ن يعملون، وقال حاضر 
اشوف املوضوع، وبعد فترة 
ق���رار بتعييني مراقبا  صدر 
التعليمية،  في منطقة حولي 
عينت مراقب املوارد البشرية 
انتهت  في منطق���ة حول���ي، 
احملاسبة واصبحت مسؤوال 
عن كل م���ا يتعلق باالجازات 
والدوام، وعندي قسمان شؤون 
وظيفية وترقيات واالجازات 

والدوام في املنطقة.
وفي عام 2001 عينت مدير 
الش���ؤون االدارية في منطقة 
التعليمية، وكانت  الفروانية 
رئيس���ة القس���م امرأة وكان 
اكثر من  بالدوام  التزام  هناك 
الرجل ولكن املشكلة لو ناقشت 
رئيسة القسم في امر سريعا 
م���ا تبكي الن املرأة بطبيعتها 
عاطفية على عكس الرجل الذي 
يناق���ش وال يبكي،اضافة الى 
ان اي���ة موظفة اوجه لها نقدا 
او لوما يأتي زوجها في اليوم 
التالي لالدارة، فأقول له انت 
زوجها ف���ي البيت وليس في 
الدوام، اذا كانت مظلومة فاذهب 
للشؤون القانونية، انت ليس 
ولي امرها، فهنا عمل حتاسب 
عليه باخلطأ، كما ان املوظف 
كثير اخلروج ،اما املرأة فملتزمة 
وحريصة على تواجدها وعملها، 
وتستقبل املراجعني بروح طيبة 
اال القليل منهن، اما ما يحدث 
االدارات في  اآلن من بع���ض 
التربية فيستقبلون املراجع 
من )الش���باك( وه���ذا خطأ، 
املراجع  فيجب ان يس���تقبل 
ويدخ���ل املكتب، اال ان بعض 
االقسام عليها ضغط وعندها 
يجب املراجعة من الشباك، اما 
الرجل الكبير واملرأة الكبيرة 
فيجب احترامهما واعطاؤهما 

االولوية.
واقول ان على املوظف ان 
يتعامل مع املواطن بأسلوب 
جيد وطيب ويستقبله استقباال 

حسنا.
وعن االدارة التربوية يقول 
الفرج: الوزارة في السابق كانت 
تختلف عما هي عليه حاليا، 
فمستوى الوزارة اقل، وقدميا 
كان املسؤول يعي عمله جيدا 
وكيف يتصرف وكيف يؤدي 
عمله، وهذا ينعكس على العمل، 
وحاليا املواطن ال يستطيع ان 
يقابل وكيال مساعدا، وكنت اريد 
مقابلة وكيلة الوزارة وحينها 
كنت مدي���ر ادارة فرفضوا ان 
اقابل الوكيلة، ولو كنت موظفا 

لطردوني.
وعن مساهماته في مجلة 
»املعلم« يق���ول الفرج: كتبت 
ملدة خمس سنوات مضت في 
مجلة املعلم مبشاركات ادبية 
وبقصص وم���ن التراث حكم 
ومواعظ، فكنت اقرأ في الكتب 
وانقل منها االفضل واالحسن، 
ويستفيد القارئ، وكانت الزاوية 
باسم »من ثمار االدب«، وكذلك 
زاوية ثقافة ادارية، من خبرتي 
باالدارة وما يتعلق باخلدمة 

املدنية واالجازات.
واذكر انني كتبت صفحتني 
عن االجازات شروطها وعددها، 
وملدة ثالث سنوات كتبت ثقافة 
ادارية، لم اكتب القصة وحفظت 
قصائد واشعارا ونصوصا من 
الكتب ملجموعة من الشعراء، 
القراءة عن شعراء  ارغب في 
ما قبل االسالم وشعراء صدر 

االسالم عنترة وزهير بن ابي 
س���لمى واملعلقات، ومرحلة 
الشباب تس���اعد على احلفظ 
فتمني���ت ان اك���ون مدرس���ا 
فتحققت الرغبة وصرت مدرسا، 
ولكن متنيت ان اكون العب كرة 

قدم لكن لم تتحقق.
وفي عائلة الفرج مجموعة 
م���ن ابنائها وبناته���ا صاروا 
مدرس���ني فابني عل���ي يعمل 
مدرسا واخواتي الكبار مدرسات 
واوالد اخوان���ي واخوات���ي 
يعملون مدرسني ومدرسات، 
واوالد خالتي مدرسني وابنتي 
مهندسة، ولكن من الرياضيني 
عبداملجيد فرج حيث كان يلعب 
بنادي كاظمة كرة القدم واعتزل 

بعد ذلك.
ويحكي الفرج بعد الطرائف 
فيق����ول: عندما كنت مدرس����ا 
كانت عن����دي احلصة الثانية 
رياضيات واثناء خروجي من 
الغرفة متجها الى الفصل قابلني 
املدرس االول، وقال يا استاذ 
محمود اتفقت مع الناظر على 
ان نستبدل حصتك مع مدرس 
العلوم، وسوف يذهب مكانك 
وتكون حصت����ك هي احلصة 
اخلامسة، فقلت للمدرس االول 
على كيفك انت مع الناظر وال 
تأخذ رأي����ي بلغني اوال وقلت 
ل����ه انا ذاه����ب للفصل ادرس 
حصتي وبالفعل دخلت الفصل 
ووصل املدرس فقال يا استاذ 
هذه حصت����ي فقلت له ال هذه 
حصتي رياضيات من فضلك 

ال تعطلني.
ولكن بع����د يومني قال لي 

الناظر اس����تاذ محمود عندنا 
اختبار موح����د وانت حصتك 
الثالثة تريد تبديلها باحلصة 
الثاني����ة، قل����ت للناظر بدلوا 
الثالثة بالثانية لالمتحان فرد 
الناظر انت قبل يومني عملت 
لنا مش����كلة ولم توافق فقلت 
ملصلحة الطلبة فتراجع الناظر 
ووافق. ومن املواقف ايضا: كنت 
مدرس����ا في املرحلة الثانوية 
وذلك عام 1980 ويومئذ نزلت 
أمطار غزيرة وكان هناك عمال 
يشتغلون في بناء جسر مشاة، 
في تلك الظروف حدث ان انفجر 
اطار السيارة فتأخرت عن الدوام 
ومن حظي ان صاحب سيارة 
وقف وأوصلني الى املدرس����ة 
ومن حرصي على الدوام ذهبت 
مباشرة الى الصف وكان بالفصل 
م����درس احتياط فقلت له بلغ 
االدارة انني وصلت وموجود 
بالفصل وباشرت عملي وبدأت 
في الش����رح للطلبة وصلتني 
ورقة من الناظر استفسار عن 
الورقة  التأخير فمزقت  سبب 
وقلت للذي اعطاني الورقة قل 
للناظر انني مزقتها وال اريد الرد 
عليه فأرسل الناظر إلي فراشا 
وقال ان الناظر يريد ان تراجعه 
بعد نهاية احلصة، وفي اليوم 
الثاني ذهب����ت للناظر، وقال: 
صار لي سنوات لم اصادف او 
اتعامل مع مدرس فعل مثلما 
فعلت انت، فقلت له: منذ سنوات 
وان اعمل مدرسا ولم يحصل 
ان ناظرا فعل مثلما فعلت انت 
معي، فقال: لم اعمل شيئا، وكان 
في ذلك اليوم الوكيل وسبعة 

مدرس����ني متأخرين بس����بب 
االمطار واالزدحام. وقلت له: انك 
تعاملت معي اسوأ من معاملتي 
مع الطالب الكس����ول فش����عر 

بغلطته وسوء معاملته.

األنشطة المدرسية

وعن االنش����طة املدرسية، 
يقول الفرج: شاركت في االنشطة 
املوسيقية والرياضية والثقافية 
واالذاعية، وفي البداية شاركت 
في النشاط املوسيقي وعزفت 
على آلة االكسليفون وبعد ذلك 
آلة االكورديون التي حتمل على 
الصدر، وكنا نعزف الس���الم 
الوطن���ي في طابور الصباح، 
ونعزف موس���يقى الصباح 
للطابور، وايضا كنت اشارك 
مع فريق كرة القدم باملدرسة 
الش���باب مبلعب  والعب مع 
الدوام  الفريج بع���د نهاي���ة 
املدرسي وأمارس لعبة تنس 
الطاولة، في املرحلة الثانوية 
مثلت املدرس���ة في بطوالت 
وحصلت عل���ى جوائز، كما 
مثلت نادي الكويت ألني كنت 
عضوا فيه، وأحببت لعبة تنس 
الطاولة وهي لعبة فردية وال 
توجد فيها اصابات وبإمكان 
الالع���ب ان ميارس���ها في اي 
وق���ت وتلعب مب���كان هادئ 
مثل الص���االت، وعندما كنت 
العب كرة القدم مع االصدقاء 
انضممت لفريق الشعلة، وكنا 
نطبع ش���علة عل���ى الفانيلة 
وندفع مبلغا بسيطا ونشتري 
مالبس كاملة لكل العب، واذكر 
حذاء القدم الالبجني االس���ود 
ارضيته كانت مسامير، وسعره 
كان نصف دينار. وكنت أمارس 
الرياضة في ثالثة اماكن باحلي 
مع االصدقاء ونقيم املباريات 
مع الفرق االخرى، وفي الصيف 
نتفق مع الفرق وننظم دوري 
كامال والفريق كان خماس���يا 
وكان كل العب يدفع ربع دينار 
لنش���تري كأس وميدالي���ات 
الفريق  ونوزع على العب���ي 
الفائز، وكان احلكم اي واحد 

من الالعبني الكبار.
وأذكر احد احلكام كان اسمه 
جاسم اجليران وكان يشجعنا 
على قضاء عطلة الصيف في 
لعبة الكرة. اما في املدرس���ة 
فكنت اذهب الى نادي الشباب 
في الصالة وكنت العب طاولة 
مع الش���باب وكنت مشتركا 
باالندي���ة الصيفية وامارس 
لعبة تنس الطاولة، واستمررت 
باللعبة حتى التحقت مبعهد 
املعلمني، ومن هناك سجلت في 
نادي الكويت الرياضي ومثلت 
النادي بلعبة الطاولة واخذت 
البطول���ة في النادي، وايضا 
في املعه���د التجاري حصلت 
اللعبة  ف���ي  البطولة  عل���ى 
وكذل���ك حصلت على بطولة 
معهد املعلم���ني وكان نادي 
الكويت مهتما باللعبة وكان 
نادي الساملية ينافسنا بالعبيه 
على البطولة. ويضيف الفرج: 
املعلم���ني واملعهد  لعبت مع 
التجاري ونادي الكويت وكنت 
العبا اساسيا مع الفريق، اذكر 
املدرب كان مصريا وكان  ان 
يلعب معي بالفريق بالنادي 
وعددنا ث���الث العبني وملدة 
س���نتني بالنادي وس���نتني 
باملعلمني وس���نتني باملعهد 
التج���اري وكان عيد صالح 
يشرف على اللعبة في معهد 
املعلمني وكان مدرب كرة يد، 
وهذه االنشطة الرياضية العاب 
خفيفة احرزت فيها بطوالت 
رياضية وكنت طالبا امارس 
تعليمي املتوسط واملعلمني 

والتعليم التجاري.
وكان الش���وط الواحد في 
لعب���ة تن���س الطاولة إحدى 
وعش���رين نقطة، أم���ا حاليا 
فهو احدى عشرة نقطة ثالث 
اشواط، واملضرب كان خشبيا، 
وبعد ذلك صار املضرب مبطنا 

باألسفنج.


