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الراحل مع ناصر مساعد الساير واملغفور له بإذن اهلل براك املرزوق وجاسم اجلري أثناء حفل تكرمي رؤساء نادي الكويت السابقني

الفقيد الراحل العم خضير املشعان

ساهم بوضع اللبنة األولى لتأسيس نادي الكويت

الكويت خسرت أحد أعمدتها األساسية في الحركة الرياضية واالقتصادية

العم خضير المشعان في ذمة اهلل

مبارك الخالدي
فقدت احلركة الرياضية واالقتصادية امس احد اعمدتها األساس����ية 
برحيل العم خضير املشعان الذي وافاه األجل امس في فرنسا عن عمر 

يناهز ال� 82 عاما.
ويعتبر الفقيد املش����عان من القيادات الرياضية التي زامنت العصر 
الذهب����ي لإلجنازات الكويتية عبر ترؤس����ه مجلس إدارة نادي الكويت 

لفترتني األولى موسم 73/72 والثانية من العام 1974 وحتى 1981.
وقد ساهم الراحل املشعان مع الرجال األوائل بوضع اللبنات األولى 
لتأس����يس نادي الكويت � األهلي س����ابقا � وكان رحمه اهلل عضوا في 
اول مجلس إدارة عام 1961.امتاز الفقيد بحسن تعامله مع كل من عرفه 
والذين بدورهم بادلوه احلب والتقدير وش����هدوا بحرصه الشديد على 
متابعة الالعبني لدراستهم، اذ لطاملا ردد على مسامعهم ضرورة التسلح 
بالعلم الى جانب تنمية مهاراتهم الرياضية ما اكسبه صفة املربي الفاضل 
اضافة الى دوره املشهود بقيادة نادي الكويت ووصول فرقه الى منصات 
التتويج.وقد منحه مجلس إدارة نادي الكويت الرئاسة الفخرية تقديرا 
لتفانيه وبصماته الواضحة وعرفانا بدوره وتشجيعه للشباب وحرصه 
على س����معة الرياضة الكويتية وضرورة تفوقه إلميانه بأن لذلك دورا 
في رفع اسم الكويت عاليا باعتبار الرياضة تستطيع ان حتقق ما تعجز 

عنه العديد من القطاعات االخرى.
تلقى الراحل علومه ف����ي ثانوية املباركية والتحق بعدها في الفرع 
التجاري في املدرسة وتعلم ادارة الدفاتر )احلسابات( والطباعة باللغتني 

العربية واالجنليزية ثم انخرط في عالم التجارة.
بدأ الفقيد املشعان التجارة مع والده وفي احد احاديثه الصحافية عام 
1999 يق����ول كنا قد ورثناها ابا عن جد، وتابع: التجارة عموما معروفة 
اساسا بالثقة التامة وكانت قدميا مبنية على شيئني اساسيني جتارة املواد 
الغذائية وجتارة األقمش����ة ألنهما ميثالن حاجة البلد واملنطقة في ذلك 
الوقت، والتجارة قدميا تهتم باستيراد االرز والسكر والشاي واالقمشة 
الصوفية والقطنية نسائية ورجالية، فيما كانت الكويت مصدرا رئيسيا 
للتجارة وكانت تصدر الى السعودية والعراق وايران وكذلك كان فيها 
جتارة موسمية وهي الذهاب عن طريق السفر الى الهند جللب البضائع 
ومواد البناء واملوسم الثاني يتمثل في استخراج اللؤلؤ، وكان التاجر 
الكويتي يتبادل العمليات التجارية مع زمالئه التجار عبر الكالم، وكان 
الداللون مختصني دون اي عقود مع وزارة التجارة ألنه ال يوجد وزارة 
في ذلك الوق����ت، وكان كل دالل له مجال خاص به دون  اي ارتباط مع 

احلكومة، ونشط في ذلك الوقت تهريب الذهب من الكويت الى الهند.
ويضيف الفقيد في حديث س����ابق له: »بعد ذلك زادت جتارة الذهب 
فصاروا يرسلونا في السفن، وكانت لي حادثة طريفة في جتارة الذهب 
فعندم����ا كنت صغيرا وطلب����ت من والدي أن أس����افر وأتاجر في الهند 
بالذهب أرس����لني مع ابن عمي. وكانت هذه أول رحلة جتارية اقوم بها 
وقبل صعودنا الى الس����فينة قمنا بإخفاء الذهب في أسرتنا في حلظة 
صعودنا الى الس����فينة قاموا بتفتيش كل سرير ألنهم عرفوا كيف يتم 
تهريب الذهب، وفي هذه األثناء قمت بلف »الشراش����ف« على سريري 
القطني وقلت لهم انها شراشف فبصم مسؤول التفتيش سامحا بدخولي، 
أما ابن عمي ومن معه فقد رجعوا مبا ميلكونه من ذهب وهذه احلادثة 
ال أنساها«.ويتحدث الراحل العم خضير املشعان عن اول عمل جتاري 
قام به فيقول: كنت أتاج����ر مثل جتارة الوالد في املواد الغذائية ومواد  
البناء والذهب، وكانت اسعار الذهب عاملية ترتفع وتهبط ولها داللون 
مختصون، وكنا نس����تورد اخلضار والفاكهة م����ن العراق وايران، بعد 
اكتشاف النفط اختلف االمر فقّلت حركة السفن وبعد استخراج واكتشاف 
اللؤلؤ الصناع����ي الياباني بدأ الغوص على اللؤلؤ يقل، والبترول غير 

األحوال وأصبحت التجارة اكثر توسعا.
وعن رأيه في التجارة احلالية يذكر الفقيد الراحل: لألسف التجارة 
اآلن غير منظمة واإلنس����ان في الكويت يستطيع ان يعمل في كل انواع 
التجارة فهناك من هو مختص في مواد البناء ولكنه يعمل في مجاالت 
اخرى، واختلطت األمور وأصبح التاجر يستورد كل شيء، فاآلن املصانع 

مفتوحة في الكويت وكل مصنع لديه أيد عاملة.

الضرائب والخصخصة

وكان للع����م الراحل خضير املش����عان موقف من ف����رض الضرائب 
واخلصخصة في الكويت، فبالنس����بة الى الش����ق االول أيد فرضها »اذا 
كانت تصرف على خدمة البلد ويجب ان تكون بطريقة منظمة واذا راقبت 
احلكومة األمر مراقبة جيدة وحمايتها من الشركات من كل تاجر مستعد 
لدفع الضريبة« اما رأيه بالنسبة للشق الثاني فاعتبر ان »اخلصخصة 
واجبة واحلكومة عندها تخمة من الش����ركات واخلصخصة ستزيد من 
العمل التجاري واحلركة التجارية واحلكومة هي للحكم وليست للتجارة 

والتدخل في كل صغيرة وكبيرة«.
رحم اهلل العم خضير املش����عان وأس����كنه فسيح جناته وألهم أهله 

وذويه الصبر والسلوان، »إنا هلل وإنا إليه راجعون«.

زامـن العصر الذهبي لإلنجازات الرياضية عبر ترؤسـه مجلس إدارة نادي الكويت لفترتين األولى موسـم 72 ـ  73 والثانية من 1974 وحتى 1981
تلقى تعليمه في ثانويـة المباركية والتحق بعدها بالفرع التجاري وتعلم إدارة الدفاتر والطباعة باللغتين العربية واإلنجليزية ثم انخرط في عالم التجارة

مسيرة حافلة بالعطاء

موجة حزن تعّم نادي الكويت

متكن نادي الكويت في عهد الفقيد الراحل العم خضير املشعان من 
التعملق ملدة طويلة في سماء الرياضة الكويتية في فترة السبعينيات 
في شتى املجاالت.وفي تلك الفترة كان نادي الكويت األكثر امدادا ليس 

للمنتخب فقط بل لتاريخ الرياضة الكويتية باألسماء الالمعة.
ففي الكرة الطائرة تربع الكويت على عرش اللعبة دون منازع طوال 
فترة أواسط الس����بعينيات بقيادة علي ش����عيب وأحمد العواد وعلي 
السجاري ومبروك املعتوق.وفي السلة كان الكويت أحد أقطاب اللعبة 

بقيادة عبدالسالم شعيب وغسان العصفور وفواز العون.
وفي السباحة قدم النادي أملع األسماء التي لم تزل خالدة في األذهان 
والتاريخ بأرقامها القياسية، أما في كرة القدم فاألبيض في وقتها كان من 
أقوى األندية في قارة آسيا بأسرها وكان العمود الفقري لألزرق بوجود 
أس����ماء المعة جدا مثل: أحمد الطرابلسي وسعد احلوطي وعبدالعزيز 

العنبري وابراهيم دريهم ومحمد عبداهلل.

أجم����ع عدد م����ن اعضاء اجلمعي����ة العمومية لن����ادي الكويت على
 املناقب العديدة للمرحوم خضير املشعان ودوره في تأسيس النادي 
وعطائه الالمحدود، مشيرين الى انه عاش في حقبة زمنية جميلة مرت 
بها الرياضة الكويتية تسيدت عبرها رياضة املنطقة فكانت في مقدمة 

دول القارة.
وقال فاضل عبيد لقد كان ملتزما منذ ان كان العبا بفريق كرة السلة 
عندما كان يسمى نادي الكويت بالنادي األهلي فكان اول الالعبني حضورا 
واكثرهم حماس����ا، فظل العبا فترة اخلمس����ينيات والستينيات قبل ان 
يتغير اس����م النادي الى اسمه احلالي ليترأس اول مجلس ادارة للفترة 
من 1965 حتى 1972، وكذلك الفترة من 1974 حتى 1981، ثم مارس لعبة 
كرة الطائرة الى جانب الس����لة اذ ان السائد في األيام السابقة امكانية 

اللعب في اكثر من فريق.
من جانبه، قال محمد القندي ان املش����عان من خيرة الرجال، واتذكر 
انه كان العبا أساسيا ابان زيارة فريق شنغهاي الصيني الى البالد في 
الستينيات وكان خلوقا وذا روح رياضية عالية ولم يحصل ان خدش 
حياء احد من زمالئه ويعتبر من اصحاب األيادي البيضاء على الرياضة 
في الكويت بش����كل عام ونادي الكويت بش����كل خاص وكان من محبي 

النادي ومن املتابعني لنتائج الفرق بصفة مستمرة.

رثى رئي����س نادي
الكويت عبدالعزيز 
المرزوق الفقيد الراحل 
المشعان  العم خضير 
قائ����ال: تلقين����ا ببالغ 
الحزن واألسى وفاة أحد 
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الذي����ن ش����هدوا طفرة 
الحركة الرياضية، وكان 
من أصح����اب األيادي 
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الثمرات التي نحصدها أخيرا إال ثمرة ما زرعه هؤالء الرجال، 
نس����أل المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواس����ع رحمته 

ويسكنه فسيح جناته.

المرزوق:   من أصحاب األيادي البيضاء

عبدالعزيز املرزوق


