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»من املاضي« صفحات مضيئة مشرقة  نفتحها معكم يوم السبت من 
كل أسبوع نوثقها لكم بشهادات وأسرار وذكريات كويت املاضي مع 
رجاالتها األوائل الذين عاشوا الفترتني ما قبل النفط وما بعده. نحاول 

كل أسبوع أن نعيد رسم كويت املاضي مع ضيوفنا ونسبر أغوار ذاكرتهم 
اململوءة بعبق املاضي والزمن اجلميل. صفحات »من املاضي« ليست 
أكثر من محاولة إلعادة كتابة الزمن اجلميل بألسنة من عاشوا ذاك 

الزمان والذين يرددون دوما »عتيج الصوف وال جديد البريسم«.

للتواصل مع صفحات من املاضي
وإرسال السير الذاتية للراغبني في املشاركة.
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البنات ومع ذلك ال يوجد اهتمام كبير بها، أيضا 
الس���بب ولي األمر بتأخر النشاط الرياضي 
وقد يدافع عنه���ا من يدافع حتى من الناحية 
املادية ووزارة التربية مشاركة فيها ووضعت 
أجرا كبيرا على من يريد اس���تخدام املالعب، 
قدميا كانت امل���دارس توفر املالعب ملن يريد 
ان يستغلها للعب والتدريب، وكانت األندية 
تستعني مبالعب املدارس باالضافة ملالعبها، 
مثال الصاالت كانت موجودة باملدارس، لكن 
وزارة التربية حاليا وضعت مقاييس مادية 
لكل صالة وألن النادي الرياضي مدخوله املادي 
ضعيف تالشى هذا التعاون، ولألسف بعض 
األندية حتارب األعضاء ومنذ 3 سنوات األندية 
فصلت الكثيرين من األعض���اء مع العلم ان 
األندية باخلارج تسعى ألن يزيد عدد أعضائها، 
وانا كن���ت وال أزال عضوا في النادي األهلي 
املصري وكلما اذهب الى القاهرة أزور النادي 
واجلس مع األعضاء واألصدقاء القدامى، أما 
النادي عندنا فطارد لألعضاء، فما الس���بب؟ 
ال أعرف، األعضاء يدفعون اشتراكات ورمبا 

الشللية هي السبب.
شاركت في السلة والقدم في املدارس أو تقول 
الرياضة املدرسية وقد شاركت في املنتخبات 
املدرسية واذكر منها الدورة املدرسية العربية 
والتحقت بفريق كرة الس���لة المتحان الدور 
الثاني عام 1958 وعام 1961 الدورة املدرسية في 
الكويت ولم أشارك فيها لوجودي في القاهرة 
للدراسة، وشاركت في الدورة املدرسية التي 

أقيمت في العراق لكرة السلة.
واذكر من الزمالء في املنتخب: خالد الصانع، 
مطر سعيد، راشد احلمود ودسمان بخيت، وكان 
املشرف بهجت أبواخلير، وكنا نفوز على الفرق 
األخرى ولم أمارس لعبة الطائرة، كما كانت 
مشاركتي خفيفة في كرة القدم وشاركت في 
مباراة بني فريق وزارة التربية وفريق ثانوية 
الشويخ وتلك أول مباراة شاركت فيها، كنا 

نحترم قرارات احلكم وارشادات املدربني.
كانت الرياضة في بداية قمتها التي استمرت 
سنوات وكان اجلمهور يجلس على خط امللعب 
والتشجيع واجلميع ملتزم وال وجود للشرطة 

وال الزعل، انتهت املباراة انتهى كل شيء.

النشاط الكشفي

ويضيف يوس����ف خريبط: بعدما التحقت 
مبدرسة الصديق انضممت الى فرقة الكشافة في 
املدرسة، والقائد أحمد مهنا ومن الكشافة اذكر 
احمد السيافي وجعفر املجادي وقد شاركت في 
معسكر أبوقير في االسكندرية كشافا من ضمن 

فرقة الكشافة عام 1959 وملدة 15 يوما.
أما بعد ان عين����ت مدرس تربية بدنية في 
ثانوية الشويخ فش����اركت في املخيم العاملي 
في اليابان وكنت قائ����د الفرقة اذكر في جبل 
فوجي وحصل هطول أمطار وفيضانات وطوفان 

فنقلونا الى احدى الكنائس.
واذكر ان مصر كانت من الدول املش����اركة 
وكنت اس����اهم في جمعية الكشافة الكويتية 
ومثلت الكويت في أكثر من مؤمتر كشفي، أول 
مؤمتر في كندا، وثان����ي م ؤمتر في الدمنارك، 
والثال����ث في مصر، ورابع مؤمتر في اجنلترا، 
وخامس مؤمتر كشفي في لبنان، وكان يحضر 
تل����ك املؤمترات املرحوم علي احلس����ن، كانت 
الكشافة في قمتها واحترامها، أيضا اذكر عندما 
كنت طالبا في الكش����افة شاركت في املعسكر 
الكش����في في الفنطاس عام 1954، واستمررت 
حتى قبل سفري الى القاهرة للدراسة وبعدما 
عينت مدرسا، أيضا شاركت في تلك املعسكرات 

في الفنيطيس كقائد للكشافة.
الكشافة حركة تربوية علمية واجتماعية، 
كان الكشاف راقيا جدا، وكانت الكشافة تشارك 
في االحتفال واملناسبات، اآلن العنصر الكشفي 
الس����ابق غير موجود، ولي األمر حاليا يبحث 
لولده عن األفضل في الدراسة حتى يصل الى 
أعلى الرتب واملناصب وال يشغل نفسه بأنشطة 

عدم االهتمام بالتربية الرياضية املدرسية، لقلة 
بناء الصاالت الرياضية احلديثة مثلما كان في 
السابق، وعدم توفير األجهزة واملالعب، وكان 
العمال يجهزون املالع����ب اخلارجية ومالعب 
الصاالت، أما حاليا فاملوجودون عمال شركات 
وليست لهم عالقة بالتربية الرياضية، قدميا 
عمال املالعب كانوا تابعني للتربية، حاليا الشيء 
اجليد زراعة املالعب ب� »الترتان« مع ان املساحة 
غير قانونية، وكان املدرب أو احلكم أو املدرس 
يحضرون الى املالعب باملالبس الرياضية، حاليا 
جند البعض غير ملت����زم ويذهب الى امللعب 

باملالبس اخلاصة به.
وميضي يوس����ف خريبط ليكمل ذكرياته 
قائال: ش����اركت في الفريق اخلاص باملدرس����ة 
وكانت كل مدرس����ة لها فريق يؤدي التمارين 
الس����ويدية واالحتفال آخر العام على مالعب 
وزارة التربية، مهرجان كبير وانتهى الفريق 
بتغير الظروف وانتهى، عقد بعض املدرسني 
وابتعد مدرس التربية الرياضية واملدرس غير 
الكويتي بخبرته وانتهى الفريق اخلاص كان 
يؤدي حركة رياضية للجس����م لكن مع دخول 
األساليب احلديثة أدى الى االبتعاد عن التمرينات 
التقليدية، كم����ا ان املهرجانات الرياضية كان 
لها دور كبير وكان آخر العام الدراس����ي يقام 
التجمع الطالبي الكبير، وكان العنصر النسائي 
يشارك أيضا فكان العنصر النسائي له نشاط 
خاص والذكوري له نشاط خاص، فكان الطرفان 
يتواجدان في امللعب، ودخل عنصر عدم االختالط 
والتغير احلديث للنهضة التعليمية فتوقفت 

هذه املهرجانات الرياضية.
حاليا أحواض السباحة موجودة في مدارس 

مهتم����ا بالرياضة ويحبها م����ن أجل ان يلعب 
ويؤدي اللعبة على الوجه السليم.

زرت 3 أندية رياضية وش����اهدت الالعبني 
مصابني بالنحافة البدنية أو السمنة املفرطة، 
وفي كلتا احلالتني ال يستطيع الالعب ان ميارس 
اللعبة نصف ساعة جريا أو قفزا هذا ليس ذنب 
املدرب وامنا عدم وجود الالعب املناسب جسميا، 
فما على املدرب إال أن يؤدي واجبه نحو النادي. 
حتدثت مع املدرب فقال عليك ان تدرب األبناء 
الذين أمامك واملس����ؤولون بالنادي هم الذين 

يحضرون األوالد وهذا هو املوجود.
أيضا كانت هناك عالقة طيبة ما بني النادي 
واملدرسة، كما ان مراكز الشباب التابعة لوزارة 
الشؤون لم يعد لها دور بارز في تهيئة الالعبني، 
رغم انها في بداية تأسيسها كان لها دور كبير 
وخرجت لنا العبني ممتازين رفعوا رأس األندية 
أيضا هذه املراكز أصابها الكسل، القائمون حاليا 
على الرياضة يسعون للمناصب القيادية بعيدون 
عن الرياض����ة، وال يوجد من ينزل الى امللعب 

ليشاهد الالعبني.
اذكر أحد املدربني بأحد األندية خارج الكويت 
تعرض للنقد، حاليا 3 مدربني مروا على النادي 
بالنادي يحاولون االستغناء  واملدرب احلالي 
عنه بإحضار مدرب رابع هذا دليل على االهتمام 
أقول ان فرصة االنتاج شبه معدومة فاملدرب ال 
يخلق الالعبني أو يزرع النشاط، فعمل املدرب 
تكتيكي ينظر للمالعب األخرى ويضع اخلطط، 
الالعب املوهوب يس����تطيع املدرب ان يصقل 
مهاراته، عندنا من الالعبني منذ عام 1974، عندنا 
مئات من الالعبني املوهوبني ولكنهم مختفون 
وغير معروف����ني، ووزارة التربية لها دور في 

فيها ملعب كبير وم����درج هدم فيما بعد. كان 
للرياضة داخل املدرسة نشاط كبير في األلعاب 
اجلماعية أو الفردية والسبب ان املدرس كان 
له اهتمام كبير بالرياضة أيضا كان املدرسون 
من الرجال وليس من النس����اء فمنذ عام 1974 
حتى اآلن ضعفت الرياضة من الرجال وليس 
مثلما نش����اهد حاليا مدرسات يدرسن األوالد، 
فهنا ضعفت الرياضة. هكذا منذ عام 1974 حتى 
اآلن اختفت مواهب األوالد، فاملوهوب ال يبرز 
لوجود املدرسة في مدارس األوالد، ثانيا أولياء 
األمور صار اهتمامهم بالعلم أكثر من الرياضة 
وهذا مفهوم خاطئ، أق����ول ان الرياضة داخل 

املدرسة منظمة وليست فوضى.
الطالب عنده 6 حصص في اليوم تتخللها 
دروس تربية بدنية وموسيقى وفنية فهذا ينشط 
اخلاليا ويتغير تنفس الطالب ويتجدد، ولألسف 
هناك مفهوم خاطئ وسط بعض العائالت ان 
الرياضة مضيعة للوقت، وانه ال عائد للطالب 
من الرياضة، علما بأننا قدميا الدوام املدرسي كان 
على فترتني صباحية ومسائية والطالب يشارك 

باأللعاب الرياضية ولم يفشل أو يتأخر.
حاليا النشاط الرياضي اختفى في املدرسة 
عكس ما كان سابقا، أيضا الوزارة لها دور في 
تقليل وتخفيف النش����اط الرياضي من أدوات 
ومالع����ب الصاالت الرياضي����ة غير موجودة 
في املباني احلديثة وإن وجدت الصالة ففيها 
املسرح واألرضية من السيراميك واختفت أرضية 
خشب الباركيه، أين األجهزة الرياضية العارضة 

واحلبال وأجهزة اجلمباز؟
كانت املدارس تصدر العبني لألندية الرياضية 
وذلك الهتمام الوزارة واملدرس والطالب كان 

عق����اب الناظر للطالب، فم����ن الصعب جدا ان 
احض����ر والدي. أما اآلن فول����ي األمر هو الذي 
يذهب الى الناظر ألقل غلطة أو س����بب بسيط 

ويناقش املدرس والناظر.

النشاط الرياضي المدرسي

ويكمل يوسف خريبط قائال: بداية نشاطي 
الرياضي كانت في مدرسة الصباح وأول لعبة 
جماعية لعبتها كرة السلة ومن بعدها مارست 
لعبة كرة القدم وكذلك شاركت بفريق اخلاص 
وهو مجموعة م����ن الطلبة ت����ؤدي التمارين 
السويدية واملدرب املرحوم أحمد مهنا وعبداإلله 
بركة مصري وكنا متميزين باأللعاب بني مدارس 

الكويت وطلبتها.
وقدمي����ا الرياضة في الكويت كانت تعتمد 
على كرة السلة التي تعتبر بالدرجة األولى في 
املدارس وكان لها جمهور كبير واذكر من الالعبني 
الذين سبقونا بكرة السلة املرحوم عيسى احلمد، 
واملرحوم خضير املشعان، وعبداحملسن الفرحان، 
وخالد احلمد، وأول احتاد أش����هر في الكويت 
»احتاد كرة السلة« واذكر ذلك عام 1957 وبعد 

ذلك احتاد كرة القدم.
كانت كرة السلة اللعبة األساسية في الكويت 
وكان لها اهتمام كبير ويوم املباريات بني املدارس 
كان يقام احتفال كبير وحفل شاي للمدرسني 
والالعبني أيضا انضممت للفريق اخلاص وهو 
مجموعة من الطلبة يؤدون متارين سويدية يتم 
اختيارهم من جميع الفصول واذكر آخر العام 
يقام احتفال رياضي على امللعب القبلي يعرف 
مبلعب املعارف وكذلك يوجد ملعب أبواحلصم 
في الشرق، وبعد تأسيس مدرسة الصديق كان 

يقول املربي يوسف محمد خريبط: ولدت في 
الكويت باحلي الشرقي بدروازة العبدالرزاق، 
وكان الوالد يعمل ف����ي البحر ثم اجته للعمل 
صائغ ذهب واكتسب املهنة من والده الذي كان 
أيضا يعمل في صياغة الذهب بسوق الصاغة، 
وكان وال����دي له زبائن معين����ون يصوغ لهم 
الذهب بش����كل خاص، وبعد ذلك الوالد سافر 
الى اململكة العربية السعودية وفتح له محال 
لصياغة الذهب هناك ومكث هناك ملدة 25 عاما 
ثم عاد الى الكوي����ت ومارس مهنته من جديد 

في الكويت.
بذل����ك الزم����ن كان العمل الي����دوي مربحا 
لصاحبه، أيضا لم تكن توجد الدوائر والوزارات 
احلكومية ولكن كانت هناك البلدية والشرطة 
واجلمارك واملصارف فكانت األعمال محدودة 

ومن عنده عمل يدوي يزاوله.
مقر س����وق الصاغة حاليا مبنى البورصة 
واذكر احلدادين كانوا بنفس املنطقة، الوالد  - 
رحمه اهلل – استمر في عمله حتى السبعينيات 
ومع تقدم العمر أصيب باملرض وسافر الى لندن 
واستفاد من العالج، ومما اذكر ان والدي – رحمه 
اهلل – كان يعشق احلداق )صيد السمك( وهذه 
من هواياته وكان أس����بوعيا يخرج الى البحر 
مع زمالئه، كذلك كانوا يذهبون الى السعودية 
لصيد السمك إال أن حادثا وقع له بالسيارة وعاد 

الى الكويت وبعدها توفي – رحمه اهلل.

الدراسة والتعليم

ويسترس����ل ضيفنا يوس����ف خريبط في 
ذكرياته، فتحدث عن مرحلة تعليمه قائال: في 
بداية تعليمي التحقت مبدرسة الروضة املوجودة 
في احلي القبلي واليزال املبنى موجودا، وكان 
الناظر عقاب اخلطيب ومن ثم انتقلت الى املدرسة 
املباركية ومكثت فيها عاما دراسيا واحدا، وفي 
عام 1950 مت افتتاح مدرسة الصباح فانتقلت 
اليها وموقعها كان بجانب مخفر شرق بشارع 
أحمد اجلابر حاليا، وكان الناظر االستاذ حمد 
عيس����ى الرجيب واذكر من املدرسني املرحوم 
أحمد مهنا واملرحوم يوس����ف العلي واألستاذ 
أيوب حسني أطال اهلل في عمره، ويوسف عبيد 
وعبداللطيف اخلميس ومحمد اجلسار ومحمد 
علي مدرس التربية الفنية، واذكر من زمالئي 
الطلبة أحمد السيافي ومحمد احملميد وجعفر 
املجادي ومحم����د الصانع وعبدالرحمن العمر 
وابن اختي علي خريب����ط وكنا جميعا نلعب 

ونشارك بالرياضة.
ثم انتقلت الى الصديق املتوس����طة ومنها 
الى ثانوية الش����ويخ وكنت طالبا مجتهدا مع 
زمالئي وكان لي نشاط رياضي متميز ومعي 
املرحوم فيصل عيسى مطر، وبعض الطلبة مثل 
مسعود مرجان وطلبة غير رياضيني ولكن كانوا 
يشاركون في األنشطة املدرسية مثل أنشطة 
القسم الداخلي وكنت واحدا من الطلبة الذين 
انضموا للقسم الداخلي وهو أحسن نظام تربوي 
علمي ثقافي، حيث كان يلتقي فيه الطالب مع 
زمالئه من جميع الفئ����ات واألعمار في البيت 
الداخل����ي وكطالب في وقت مذاكرة بعد صالة 
العشاء، وكنت في بيت رقم 10 وكنا جنلس مع 
بعضنا وكان األكل متوافرا نختار منه ما نريد، 
وكنا نتسابق ونشرف على توزيع األكل داخل 
املطعم ونقيم أنش����طة اجتماعية ومتثيليات 
ونحضر احملاضرات األدبي����ة ونتواجد أيضا 
في املالعب وال توجد أي مش����اكل بني الطلبة، 
واذكر ناظر ثانوية الشويخ مصطفى والوكيل 
علي زكريا، تخرجت في الثانوية العام الدراسي 

1961، وحصلت على بعثة دراسية.
وأذكر في أحد األيام ضبطني ناظر املدرسة 
متأخرا عن دخول الفصل فسألني: أين كنت؟ 
فقلت: كنت ألعب. فقال: هل عندكم حصة تربية 
بدنية؟ فقلت: ال، وقال: واحلصة احلالية؟ فسكت. 
وقال: روح انتظرني عند مكتبي، فذهبت حتى 
حضر الناظر ملكتبه وقال: روح واحضر والدك 
لن تدخل الفصل إال إذا حضر، وكان من الصعب 
احضار الوالد، والناظر يعرف ان احضار ولي 
األمر ش����يء قاٍس جدا على الطالب، أقسى من 

تابعت جلسة البرلمان األردني بعد بداية الغزو بيومين التخاذ قرار حول وضع العراق مع الكويت 
بع�د أن ت�م تأني�ث هيئ�ة التدريس ف�ي المرحل�ة االبتدائي�ة ضعف�ت الرياضة ف�ي الكويت 

خريبط مشاركا في ندوة عن تقييم التربية البدنية في املدارس عام 1970

دورة حول كرة السلة عام 1974

)أسامة البطراوي( يوسف خريبط خالل اللقاء مع الزميل منصور الهاجري 

أحمد مهنا وأحمد اللباد وصالح شهاب مع مدير التربية ومجموعة من الطلبة في مدرسة الصباح

ي  ل يوسف خريبط: في بعض األوقات اقرأ املناهج مع احفاد يقو
ل وفيه���ا صعوبة غير املناهج  فوج���دت انها كم كبي���ر وغير معقو
القدمية. حاليا اختلف التعليم الطالب ميضي وقتا طويال في الفصل 
ن الطالب خرج الى املرسم أو الى  ي إلى مش���اكل لو ا وهذا رمبا يؤد
غرفة املوس���يقى والتربية البدنية هذا يعطيه نوعا من الترفيه عن 
أ تأنيث مدارس االوالد وذلك  ل اننا طالبن���ا بعد النفس. اكرر واقو

أ 1974. عا

يروي لـ »األنباء« تفاصيل حياته بداية من الحي الشرقي مرورًا بعمله مدرسًا في »التربية« وانتقاله إلى التعليم العالي

اليزال األلم يعتصرنا عندما نتذكر املأس�اة التي عش�ناها على مدى 7 اش�هر بدأت منذ الثاني من اغسطس 1990 واس�تمرت حتى مّن اهلل على كويتنا احلبيبة بنعمة 
التحرير، اال اننا يجب ان نحرص على معرفة اي تفاصيل تتعلق بتلك الفترة لتبقى للتاريخ يتعلم منها ابناؤنا واجيالنا املقبلة، وضيفنا اليوم هو يوسف محمد خريبط، رجل تربوي 
وسياس�ي، يحمل خبرة كبيرة في املجال الرياضي حتصل عليها منذ نعومة اظافره حلبه الش�ديد ملمارسة الرياضة ثم دراسته للتربية البدنية وعمله في مجال التدريس 
لفترة طويلة، الى ان جاءت محطته مع العمل السياس�ي وتصادفت ان تكون خالل فترة الغزو العراقي، حيث عمل ملحقا ثقافيا للكويت لدى االردن، وقد كان ش�اهدا 
على احداث مؤس�فة حدثت مع بداية الغزو. يروي لنا يوس�ف خريبط كيف جتمع عدد من اجلنود العراقيني في باصني عند سفارتهم لدى عمان، وكانوا يريدون 
الهجوم على سفارتنا هناك، اال انه بفضل عالقاته واتصاالته مع املسؤولني االردنيني متكن من السيطرة على املوقف وحماية ارواح العاملني معه، كما يحدثنا 
عن جلسة البرملان االردني التي عقدت بعد يومني من بداية الغزو لتحديد موقف االردن من الوضع العراقي، ثم يتحدث عن حياته خالل هذه الفترة وعودته 

بعد التحرير للعمل في وزارة التعليم العالي.
اما احملطات البارزة في املجال التربوي والرياضي فهي واسعة حتمل الكثير من اخلبرات يعطينا خالصة هذه اخلبرة بانتقاده لتأنيث املرحلة االبتدائية، 

مؤكدا ان ذلك اضر بتجهيز طالب متميزين في املجال الرياضي، وفيما يلي تفاصيل اللقاء:

رأي في المناهج

يوسف محمد خريبط

يوسف خريبط: عملت ملحقًا ثقافيًا في األردن
من 1987 إلى 1991 وذكرياتي خالل الغزو ال تنسى

تجمع عدد من الجنود العراقيين عند سفارة بالدهم لدى األردن وكانوا يريدون الهجوم 
على س�فارتنا هناك لكنني س�يطرت على الموقف بعالقاتي مع المسؤولين األردنيين




