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ولد في الحي الشرقي بين الميدان والمطبة عام 1941

للبحارنة طريقة خاصة في الدعوة  
لل�زواج والتواص�ل ف�ي المناس�بات
الكوي�ت  ف�ي  له�م  مس�جد  وأول 
أسس�ه أحمد األس�تاد ع�ام 1882

التج�ار تأث�روا باألزم�ة المالية 
س�عرها  انخف�ض  البضائ�ع  وبع�ض 
إل�ى نصف ثم�ن اس�تيرادها لضعف 
اإلقبال على الش�راء من المستهلكين

يقول صالح حسن العبداهلل االستاد: ولدت في الكويت باحلي الشرقي 
ما بني )امليدان واملطبة( عام 1941 وبراحة الرومي والفريج يطلق عليه 

فريج االستاد لوجود أعمامي واخوالي وأقربائي في تلك املنطقة.
لم ادرك جدي وكانت وفاته وعمري سنة واحدة، وكان اسمه عبداهلل 
محمد وهو من اكبر املعلمني في صناعة السفن الشراعية، عشت بتلك 
املنطقة الش����رقية وكنت ألعب في البراحة مع اصدقائي ألعاب الهول 
واحمليبس وجميع االلعاب الشعبية في براحة الرومي وبراحة اخرى 
قريبة من بيوت عائلة البشارة النواخذة وبيوت بوقريص، وأذكر من 
عوائل شرق بيت العم املرحوم عبدالرحمن الرومي والشمالن والروضان 

مقابل ساحل البحر وهالل املطيري والنصف.

بيت العائلة الكبير

ويكمل صالح االستاد: نش����أت وترعرعت في بيت والدي مع اهلي 
واخواني، وفي آخر السكة بيت حس����ن عاشور وحسينيتهم القدمية 
والطنبورة كانت خلف امليدان، وتوجد حفرة الروضان، وأذكر حمود 
الروضان مسؤول البنائني في »االش����غال« وأبناء عبدالسالم عاشور 
وابراهي����م كانوا بنائني، وأذكر عبداهلل العوض����ي، وأذكر من البنائني 
عبدالعزيز احلس����اوي، وقد بنى غرفتني فوق الس����طح في بيت جدي 

والوالد بعد وفاة والده.
اس����تدخل البيت يعني اشترى البيت واعطى اخوانه حقهم، ولذلك 
البيت قصة تدل على امان����ة اولئك الرجال وثقتهم ببعضهم البعض، 
حيث ان بيت جدي كان هدية من ولد عمه احلاج احمد االستاد والوثيقة 
مس����جلة باس����مه لم يتم حتويلها بعد وفاة جدي. كما ذكرت ان الوالد 
عرف ان الوثيقة باسم العود احلاج احمد االستاد فذهب الوالد له وشرح 
له املوضوع، فأبدى املرحوم احمد االس����تاد اس����تعدادا كامال لتحويل 
الوثيقة باس����م والدي، وبالفعل قام بعمل ذلك التحويل من دون تردد 
منه والغريب في االمر انه بعد حتويل ملكية البيت وبعد ش����هر توفي 

العود احلاج احمد سلمان االستاد والولد تسلم الوثيقة.
وكان البيت كبيرا حسب بيوت الكويت القدمية فيه ديوان كبير كان 
جدي عبداهلل يس����تقبل فيه الضيوف وامامه دكة يجلس عليها وباب 
مدخ����ل احلوض )بيت احلرم( ويتكون من لي����وان امام احدى الغرف 
وخمس غرف نوم، ذلك البيت الذي عشت فيه ولعبت مع ابناء اخلياط 
عبداهلل وحس����ني وكانوا يعملون في خياط����ة املالبس وايضا صناعة 
السفن )قالليف( وبجوار بيت الوالد بيت غامن اخلياط ويوسف اخلياط 

وادركته كفيف البصر.
وبوفاضل اخلياط � كانوا يصنعون ويخيطون البش����وت وهم من 
البحارنة مع العلم ان احلساوية كانوا اكثر شهرة في خياطة البشوت 
وكانت السكة الطويلة في الفريج تتفرع منها سكة صغيرة الى امليالن 
الى البحر وبيت مختار وعيس����ى السليم وهو نوخذة واوالدهم كنت 

العب معهم.

الدراسة والتعليم

ثم يتحدث صالح االستاد عن دراسته حيث قال: التحقت باملدرسة 
اجلعفرية املوجودة بالشرق وكان ناظرها املوسوي، ومن املدرسني اذكر 
االس����تاذ مال يعقوب ودعيج العون واستمررت بالدراسة حتى الصف 
االول متوس����ط وبعد ذلك انتقلت الى مدرسة الش����رقية مقابل البحر 
وكان ناظرها محمد عبده ومن املدرسني املرحوم خالد املضف واملرحوم 
عبداحملسن الزامل ومال حمود االبراهيم وفي املدرسة الشرقية- حدث 
لي موقف مع ناظر املدرس����ة، وكان معي م����ن الطلبة يعقوب واحمد 
بوقري����ص والقضيبي وبوقرميز كنا نريد الذه����اب الى احلداق حيث 
وصل الى املدرس����ة خبر ان تعطل امل����دارس ونحن كنا موجودين في 
املدرسة، اال ان الناظر قال ممنوع خروج الطلبة، واجلميع يبقى حتى 
نهاية الدوام ومن دون دراس����ة مع العل����م ان املدارس االخرى صرفت 
الطلبة الى بيوتهم، فقررنا نحن اخلمس����ة الدخول على الناظر ونفذنا 
تفكيرنا ودخلن����ا وكان دوري ان اغلقت الباب باملفتاح واالثنني قالوا 
للناظ����ر اضرب اجلرس لكي يخرج الطلبة من املدرس����ة واال نضربك 
بالطاولة ثم قام واحد منهم بوضع يده على رقبة الناظر، وخنقه فقال 
الناظر اضربوا اجلرس فقمت بفتح الباب، وقلت للفراش »الناظر يقول 
اضرب اجلرس« فخرج جميع الطلبة من املدرسة وذهبت مع اصدقائي 
الى البحر لصيد السمك ولكن اليوم الثاني وفي طابور الصباح حضر 
الناظر وبعد حتي����ة العلم وبدأ طابور الطلبة في الذهاب الى الفصول 
فأخرجنا نحن اخلمس����ة من الطابور، وقفنا عند غرفته واذا باملرحوم 
الش����يخ عبداهلل اجلابر الصباح الذي كان رئيس املعارف وقتها يدخل 
املدرسة متوجها الى غرفة الناظر ونحن ننظر له ماذا سيفل معنا، رفع 

يده وضربني كفا على وجهي، وكذلك ضرب زمالئي.
بعد صالة العصر حضر الشيخ عبداهلل اجلابر عند العود احلاج احمد 
سلمان االستاد وكان يجلس في عمارته مع مجموعة من الشخصيات 
الكويتية وقال له »اليوم ضربنا ولدكم كفا« فقال له احمد سلمان وكف 
ما يكفي اضربه اكثر، الناظر بعد ذلك كتب فينا نقل ونقلت الى مدرسة 

الصباح ومعي دس����مان بخيت ويعقوب بوقريص، اما االثنان اآلخران 
فنقال الى مدرسة اخرى.

واذكر في ذلك الوقت ان الناظر كان املرحوم محمد عبده.

العب كرة

ويقول ضيفنا اشتركت في فريق كرة القدم مبدرسة الصباح واذكر 
من الالعبني دسمان بخيت وكان يومئذ يلعب في نادي العروبة وبالفريج 

وباملدرسة وشاركت في املباراة مع بعض املدارس.
وفي مدرسة الصباح ايضا شاركت في احدى املباريات ضد مدرسة 
املثنى وكان اللعب على ملعب مدرس����ة الصباح، وبدأت املباراة وبعد 
انتهائها بدأت مشكلة الضرب بني الفريقني واشتد الضرب واخلناقات 
واذكر مدرس األلعاب عبداملجيد حسني، وبعد املشاجرة احضرونا عند 
الناظر وقالوا لنا س����ننقلكم الى الكلية الصناعية افضل وأحسن لكم 

فاستبشرت خيرا ونقلت.

الكلية الصناعية والوظيفة

يسترسل صالح االستاد قائال: نقلت الى الكلية الصناعية طالبا في 
التعليم النظامي الصباحي وبدأت الدراسة وكان املدير آنذاك عبدالباقي 
النوري والوكي����ل عبداهلل االيوبي وتخصصت في دراس����ة النجارة/ 
وس����ائل ايضاح، وبعد التخرج عينت في منجرة وزارة التربية، حيث 
كنت اصنع وس����ائل االيضاح للمدارس، ومما اذكر مدير ادارة وسائل 
االيضاح املرحوم عبداحملسن الرشيد وكان مقرها في مدرسة املثنى في 
شارع فهد السالم أمضيت سنة ونصف السنة في العمل. ثم طلبت النقل 

العامة كاتب  الى وزارة االشغال 
بطاقات، للعم����ل والعمال، وكان 
العمل في الدائري االول والثاني 
والثالث، وكنت اذهب الى العمال 
واسجل حضورهم منذ الصباح 
قبل الشروق، وكنت أذهب بسيارة 
الوزارة وفيها سائق حيث كنت 
أذهب من بيت الوالد في الشرق 
الى العمل، وكذلك انتقل من مكان 

آلخر متتبعا العمال.
وفي املس����اء أذهب الى العمل 
لتسجيل نهاية دوام العمال وأعمل 
كشوف الرواتب، وكانت تصرف 

كل خمسة عشر يوما.

باب كرين بالشويخ

ويكمل صالح االس����تاد: بعد 
سنتني من العمل نقلت الى الشويخ 
في مصنع الزفت����ة )القار( وكان 
يسمى )باب كرين( حاليا سوق 
الش����ويخ  الصفافير اجلديد في 
لالشراف على العمال منذ الصباح 

حتى املساء، واس����تمررت بالعمل ملدة سنتني، والسيارات كانت تنقل 
لتزفيت الش����وارع، والعمال يعملون بكل همة ونش����اط، ولم يتوقف 
العمل في املصنع اال بعدما توس����ع العمل في محالت منطقة الشويخ 
الصناعية كذلك كنت أس����تخدم س����يارة وزارة االشغال ألن الوزارات 
قدميا كانت تخصص سيارة ملوظفيها للنقل من البيت الى مكان العمل 
والعكس وكذلك التنقل بني اماكن العمل وبعد سنتني انتقلت الى كراج 
االشغال وكان مدير الكراج عيسى العبداجلادر، ونائب املدير علي العمر، 
واستمررت بالعمل، وكان مراقب الدوام خالد العتيقي وهو مسؤول عن 

كراج االشغال عامة، وعينت مساعدا له.
وكنت مس����ؤوال عن حضور وغياب املوظف����ني والبطاقات اليومية 
والرواتب واالجازات املؤقتة للعاملني ومراقب الدوام هو املسؤول عن 
اجلميع، وكما نقول هو »الكل في الكل«، وكنت أتسلم راتبا شهريا قدره 
ستمائة روبية وحتول الى الدينار، وأمضيت عدة سنوات، وفي كراج 
االش����غال تعرفت على كثير من الرج����ال الطيبني، خاصة رجال البحر 
الذين حتولوا الى الوظائف املدنية وبعد سنوات ترك علي العمر االشغال 

والذي كان نائب مدير الكراج وبعد سنوات نقلت.

وزارة األشغال العامة

ويكمل صالح االستاد: نقلت بعد ذلك من الكراج الى وزارة االشغال 
العامة واملسؤول الذي اشتغلت معه هو عبداحملسن السجاري ونائب 
املدير عبداهلل العامر، وكان عملي كاتبا، ومع مرور الس����نوات عينت 
مراقب س����جل العاملني بالوزارة وأمضيت سنوات في العمل حتى عام 
1986 وتقاعدت عن العمل بسبب مرض مفاجئ، وبعد التشخيص تبني 
انه انسداد في الشرايني وسافرت الى لندن على نفقتي اخلاصة وأجريت 

عملية استبدال شرايني القلب، وبعد العملية تقاعدت عن العمل احلكومي 
نهائيا بعد خدمة س����نوات عدة في االشغال، وقبل ذلك وزارة التربية 

بعد املرض تركت العمل.

التجارة الحرة

ويسترس����ل ضيفنا: أما بعد التقاعد فق����د اجتهت الى العمل احلر، 
حيث اس����تبدلت جزءا م����ن الراتب وحصلت على س����تة وثالثني الف 
دينار، وبدأت العمل مبحل في حولي بشارع بن خلدون وذلك عام 1986 
وتخصص����ت في بيع االدوات الكهربائي����ة البداية في تركيب االريالت 
للتلفزيونات، منها ما هو مفرد ومنها املركزي، وعندي اثنا عشر عامال 
وكانت االجراءات أسهل جدا من هذه االيام والناس في تعاملها صادقة 
جدا، ولكن توقف العمل وحتول الى صحون الس����تاليت وكنت أباشر 
العمل بنفس����ي وأتواجد دائما وأدير عملي بنفس����ي ومباشرة العمال 

والدوام صباحا ومساء.
واذا كان »املال عديل الروح« فاالنس����ان علي����ه ان يكون دائما في 
عمله، مالحظا من يعملون في مؤسس����ته والعم����ل التجاري الفردي 
ضروري تواجد صاحبه بعد ذلك انتقلت عام 1987 الى سوق الفحيحيل 
مش����اركة مع بعض البهرة وهم طبيعتهم العمل بالتجارة وأول محل 
لي مع البهرة كان في سوق الكويت لبيع العطور واالكسسوارات قبل 
الفحيحيل ورأس املال كان مش����تركا، اما في الفحيحيل حاليا فيوجد 
6 محالت اشرف عليها جلميع املواد واالكسسوارات واملالبس، وكذلك 
فنحن محل استيراد وتصدير ومحل آخر جتارة ومقاوالت، وما أخذته 
من التأمينات استثمرته في التجارة، واحلمد هلل وفقني اهلل في البيع 

والشراء.
وكنت أستورد جميع املالبس 
النس����ائية والش����نط وماركات 

اجنبية.
وفي التجارة العامة واملقاوالت 
شاركت باكستانيني وعربا، وكذلك 
عندي 4 كرينات كبيرة وال أزال 

مستمرا فيها.
ث����م يتحدث صالح االس����تاد 
عن حيات����ه االجتماعي����ة قائال: 
تزوجت من بيت عمي، حيث كنا 
قدميا وغالبا ما نتزوج من نفس 
العائلة، وام����ا اوالدي فهم احمد 
كان عسكريا وحاليا تقاعد ويعمل 
في احدى الشركات وهو متزوج 
وعنده اوالد، وعبدالعزيز يعمل 
النفط، وخالد متزوج  في شركة 
ويعمل موظفا، ووليد يعمل مديرا 
في احدى الشركات وهو متزوج 
وعنده اوالد، اما البنات فجميعهن 
متزوجات وال����زواج من العائلة 

الواحدة متفاهمني.
اقول نحن البحارنة عملنا جلانا، وقدميا كان يرأس جماعتنا املرحوم 
احلاج احمد سلمان االستاد ومن بعده املرحوم احلاج مكي حسني اجلمعة، 
والبحارنة طائفة واحدة وعندنا الوفاء في ثالثة اشياء، ونحن مواليد 

الكويت، ونحن نسند الكويت بكل قوتنا.
والسيد حس����ني القالف البحراني من جماعتنا وأثناء االحتالل لم 
نخرج من الكويت، اما االش����ياء الثالثة التي نحرص على الوفاء فيها 
فه����ي اوال في حال الوفاة اجلميع يحض����ر وجميع البحارنة يعطلون 

اعمالهم يوم وفاة احدهم وفاء لبعضنا البعض.
ثانيا التواصل فيما بيننا بالديوانيات، خاصة في املناسبات وشهر 

رمضان واالعياد.
ثالث����ا االعراس حضور اجلميع، حي����ث عندنا طريقة خاصة نضع 
لوحة كبيرة ونكتب عليها دعوة للزواج، االولى في مس����جد البحارنة 
في الديرة ومس����جد الدعية، مثال اذا ادخل اي رجل من رجاالت العائلة 
نكتب وكل من يدخل املسجد يقرأ ويبلغ اآلخرين بالدعوة مع توضيح 
يوم الزواج والتاريخ، وال توجد عندنا بطاقة دعوة للبحارنة، الدعوة 
فقط ملن ندعوه����م من ابناء الكويت، كذلك نكت����ب اعالنا في ديوانية 

القالليف.
الوفاة والزواج واملرض أو أي مناس����بة نعل����ن عنها، هذه طبيعة 
وطريقة البحارنة، كذلك النساء نفس الطريقة يلتقني في احلسينينيات 
النسائية، ونحن نتبع الوقف اجلعفري، وأقول بصراحة الوقف اجلعفري 
موجود حتت مسؤولية االمانة العامة لالوقاف لالشراف، ويشرف على 
الوق����ف اجلعفري جلنة تتكون من كل طائفة ش����يعية وميثلها اثنان، 
ونحن البحارنة ميثلنا اثنان في جلنة الوقف اجلعفري منهما عبدالكرمي 
سلمان االستاد، والنائب سيد حسني القالف البحراني، ومن احلساوية 

ثالثة منهم عبدالهادي الصالح والبغلي ومجموعة اخرى من الطوائف 
االخرى طلبنا ولكن االمانة العامة لالوقاف ضاغطة علينا، طالبنا في 
كل منطقة جديدة مس����جدا للش����يعة وحاليا في القرين يوجد مسجد 

للشيعة واملصلون فيه كثرة وأعدادهم تزداد.
وطالبنا بأن يكون في كل منطقة سكنية عدد من املواطنني الكويتيني 
من ابناء الشيعة فعددهم خمسة آالف مواطن يسمح لنا ببناء مسجد مثال 
لم نطالب في الفيحاء أو كيفان ألن عدد املواطنني الشيعة هناك قليل جدا، 

أما الشامية ففيها حسينية قدمية، والقرين فيها اربع حسينيات.
نقول للمجل����س البلدي واالوقاف ان املنطقة الس����كنية التي فيها 
خمس����ة آالف مواطن من الشيعة يجب أن يس����مح لهم ببناء مسجد، 
مس����جد البحارنة الق����دمي بني عام 1882 موج����ود حاليا وحجي أحمد 

االستاد هو املؤسس.

البحارنة شيعة إخبارية

وحت����دث ضيفنا عن معنى »االخبارية« قائال: نحن نأخذ اخلبر من 
اإلمام، حيث اننا اذا كان عندنا اسئلة او اشياء دينية نأخذها من جميع 
العلماء. نقول ما دامت احلجة موجودة عجل اهلل فرجه، نحن ال ننقل 
اخلب����ر اال عن طريق امام عن امام الى رس����ول اهلل ژ. )ال ينطق عن 
الهوى إن هو إال وحي يوحى( ڈ، نحن ال نقلد وعند االمام الشيخ 
محمد طاهر اخلاقاني جلماعة البحارنة يصلي في اول مسجد تأسس 
عام 1882 بناه القالليف باالجماع، وكان عاملنا الذي نتلقى منه ونسير 
على كتبه املرحوم الش����يخ حس����ني العصفور وأحفاده علماء، وقدميا 
نقول ميرزا، وعندنا ميرزا ابراهيم، والس����يد حسني القالف البحراني 
من االخبارية، وهو إمام لنا ونصلي خلفه ويخطب يوم اجلمعة وعندنا 
خطبتان وركعتان بعدها »اإلخبارية« اثنا عشرية وغير مغالني، اإلمام 
علي بن أبي طالب امام املتقني، نحن من املوالني ونتمسك باالمام علي بن 

أبي طالب االثنا عشرية االمامية هم الشيخية واالخبارية واالمامية.
والبهرة وصلوا عند االمام جعفر الصادق وقفوا عند االمام موسى 
بن جعفر، اسماعيل ولد االمام جعفر الصادق اكبر من موسى بن جعفر 
واجتهوا السماعيل )البهرة فقط( أما نحن فال، ألننا مع االمام احلسن 
واحلس����ني، واالمام علي بن احلسني )زين العابدين(، علي بن احلسني 
الس����جاد، االمام محمد بن علي الباقر، االمام جعفر بن محمد الصادق، 
االمام موس����ى بن جعفر، االمام علي بن موس����ى الرضى، االمام محمد 
اجلواد االمام علي الهادي، االمام احلسن العسكري، االمام احلجة عجل 

اهلل فرجه )املهدي(.

أسواق الكويت التجارية

وتطرق صالح االستاد الى االزمة املالية على التجارة فقال: حاليا بعد 
االزمة االقتصادية تأثرت املبيعات باالزمة ألن الذي استورد البضاعة في 
وقت الغالء حاليا يبيعها بخسارة مثال القطعة ذات ال� 10 دنانير نبيعها 
بنصف س����عر االستيراد، واذا تركناها صارت استوكات فينزل السعر 
اكثر واملوديالت اجلديدة س����نويا تغزو االسواق، والتاجر املستورد ال 

يقف عند حد معني، بل يعمل على استيراد كل جديد.
أما املجمعات الكبيرة فتتأثر بهذه االزمة اقل، كما ان اسواق منطقة 
الفحيحيل لم تتأثر بالس����عر، فهناك مناطق س����كنية كثيرة باملنطقة 
العاشرة والشباب والفتيات يدفعون ما يريدونه، واي قطعة الزم عليها 
سعر واذا كان دون س����عر مخالفة على احملل، واملفتشون واملفتشات 

دائما يدخلون احملالت للتفتيش.
واالس����واق الش����عبية لم تؤثر على احملالت الكبرى ومحالتي في 
املجمعات اجلديدة والقدمية واحلمد هلل كل شيء عندي يباع، التنافس 
شريك بني احملالت ولكل محل زبائنه، ونحن نعتمد ايضا على املشتري 
الذي يدخل السوق. وتوجد غرابة في السوق، مثال يدخل عليك زبون 
ويسأل عن أي قطعة ونقول له السعر، فيرد املشتري ويقول هذه القطعة 

اشتريتها بنصف السعر الذي تعرضه، نفس الصناعة.
احملل الذي باع بنصف الش����عر متضايق من الديون الكثيرة عليه 

للتاجر وهو مضطر ألن يدفع ما عليه واال يخسر التاجر املورد.
فلذلك احيانا صاحب احملل يبيع بخس����ارة ليسدد، وايضا يشتري 
بضاعة جديدة رمبا تعطيه ربحا اكبر فيعوض خس����ارته في اجلديد، 

هذا سر الغرابة بالسوق.
املش����تري هو الذي يكشف سر نزول السعر، ايضا بعض االسواق 
موقعها ال يشجع الزبون على الذهاب اليها، اال اذا كان مضطرا للشراء، 
وبع����ض احملالت موقعها له اهمية في الس����وق، فالزبائن عنده حاليا 
بالنس����بة للسيارات بحاجة ملواقف لكي يرتاح املواطن اثناء التسوق، 
عدم وجود مواقف كافية للس����يارات تؤثر في عملية الش����راء، حاليا 
املجمعات اجلدي����دة لها دور كبير في جذب املش����تري، ولكن املواقف 
احيانا تكون عائقا، وخاصة في املواس����م اعداد كبيرة من الس����يارات 

وخاصة في الليل.
أدعو لعمل مواقف للس����يارات في اسواق الفحيحيل والسوق مميز 

جدا في محالته وزبائنه من املواطنني الكرام.

الشعب الكويتي متجانس في الرؤية والعمل والتعاون، بجميع طوائفه احلاضرة والبادية كانوا وال يزالون. جمعهم العمل البحري 
والعمل البري منهم البحار وصانع الس�فن وناقل املياه وعامل البناء واحلطاب وبائع الوقود، جمعهم الفريج الواحد وبيوت الطني 
القدمية تعلموا ودرسوا في مدارس الكويت القدمية واحلديثة، قرأوا القرآن الكرمي وحفظوا وتعلموا القراءة والكتابة واخلط وأتقنوه.  

وجميع الكويتيني يقفون يدا واحدة خلف القيادة السياسية للدولة ونقف خلف صاحب السمو األمير والعائلة احلاكمة. هذا ما قاله 
ضيفنا صالح حسن االستاد الذي ينحدر من طائفة لها دورها في بناء الكويت قدميا وحديثا، بدأ حياته العلمية في مدارس الكويت، 

فيحدثنا عن املدرسة اجلعفرية واملدرسة الشرقية وقصته مع ناظر املدرسة االستاذ محمد عبده وزيارة الشيخ عبداهلل اجلابر 
الصباح رئيس املعارف آنذاك للمدرس�ة ونقله الى مدرس�ة الصباح وماذا حصل له فيها. رياضي مارس الرياضة املدرسية، 

ولكن بعد ذلك نقل الى الكلية الصناعية وبعدما اكمل الدراس�ة فيها، تخصص جتارة، عني في وزارة التربية، 
ضيفنا ماذا فعل بعد التقاعد من العمل.

التجارة، االس�واق، البضائع بأنواعها، ماذا يقول عن أس�واق الكويت، ماذا يقول عن الوقف 
اجلعفري ومساجد الشيعة القدمية واحلديثة؟

ضيفنا كوكتيل م���ن املعلومات القدمية واحلديثة من هم البحارنة ومنذ متى يعيشون 
في الكويت كمواطنني، معلومات كثيرة في اللقاء مع صالح االستاد، فإلى التفاصيل:

صالح عبداهلل األستاد: تهّجمت على ناظر المدرسة مع 5 من زمالئي
فكان العقاب »كفًا« من الشيخ عبداهلل الجابر في اليوم التالي

صالح األستاد متحدثا إلى الزميل منصور الهاجري

حسن عبداهلل األستادصالح األستاد مسيرة حافلة لعائلة األستاد في صناعة السفن

)أحمد باكير(صالح األستاد متحدثا عن ذكرياته


