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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.

jeplowy@alanba.com.kw  إعداد: منصور الهاجريالبريد االلكتروني

ـ أول ممثل للعمال ضمن وفد الكويت ملؤمتر العمل الدولي في جنيڤ في 
السنوات التالية 1965 و1966 و1967.

ـ ممثل عمال الكويت في عيد العمال في روسيا عام 1981.
ـ ترأس نقابة عمال شركة نفط الكويت عدة سنوات آخرها عام 1980.

ـ نائب ورئيس عمال الكويت ســـنة )1980( خدم في شركة نفط الكويت 
سنة 42.

ـ آخر وظيفة له مشرف الشؤون اإلدارية في شركة نفط الكويت.

محطات في حياة عجنان العازمي

ولد في منطقة الشامية عام 1940

عجنان قبالن: شاهدت »ِخر الحماد« والحياة في البر كانت حلوة وجميلة 
في بيوت الشعر وكنا ننقل مياه شط العرب على ظهر الحمير

الحج�ري والل�وح  المصح�ف  حام�اًل  الس�ور  وأعب�ر  األق�دام  عل�ى  مش�يًا  بالمرق�اب  مرش�د  م�ال  مدرس�ة  إل�ى  الش�امية  م�ن  أذه�ب  كن�ت 

الكويــــت وكان ذلك يوم 1961/6/24 وعنده 60 
ألف عسكري و67 طائرة حربية ومدافع، هذا 

ما كتبته جريدة »الديلي تلغراف«.
وفي اليوم الثاني قرأت ان 20 ألف عسكري 
سيصلون الى الكويت ثم سمعت إذاعة صوت 
العرب تقول ان القوات البريطانية ســــتدخل 
الكويت فضاق خلقي وزعلت، وقد نبه عبدالناصر 
على تلك اجليوش بأن تخرج وتدخل اجليوش 
العربية وحتل مكانها، وبالفعل بدأت اجليوش 
العربية بالدخول الى الكويت وكل منها انتشر في 
املكان املخصص له خلف املطالع بحدود الكويت 
وهي القوات السعودية واملصرية والسودانية 
واألردنية، ورحلت القوات اإلجنليزية من الكويت 
وكنت في لندن ورجعت الى الكويت للمشاركة 
في الدفاع عن وطني وانهيت الدراسة ونقلتني 
طائرة وكان املطار احلالي مفتوحا من جديد.

واذكر هنا هذه احلادثة التي وقعت عندما 
كنت مســـافرا للخارج للدراسة فعندما جاء 
موعد السفر كانت العائلة في وداعي وكانت 
الوالدة حزينة علـــى مغادرتي وأختي بكت 
وسقطت في املطار وكانت الوالدة تفكر كيف 
ســـأعيش، كذلك كنت أفكر في الوالدة بعدما 
وصلت، كما اذكر انني عندما اشـــتغلت في 
الشـــركة اعطوني 7 درامات ماء عذب وثلج 
وكانوا يأخذون مالبسي للغسيل وأعطوني 
أغطية وكنت أعطـــي الثلج لصاحب البقالة 
ويعطينـــي 4 روبيات في اليـــوم وكنت من 
صغار املوظفني ولكن بعد التخرج أصبحت 

من كبار املوظفني.

الوظيفة والقراءة

يتحدث عجنان العازمي عن عمله في الشركة 
بعد التخرج وممارسته لهواية القراءة فيقول: 
بعد التخرج عينت في الشـــركة ومكتبي في 
املقوع وكنت موعودا بوظيفة كبيرة وكانت 
تلك الوظيفة يشـــغلها فلسطيني اسمه فرج 
جبـــور فخاف منـــي وكان العمل في قســـم 
املســـتخدمني ولم ألبث حتـــى حصلت على 

الوظيفة واستمررت بالعمل.
وأثناء العمل وبعده وقبله كنت أقرأ الكثير 
من الصحف والكتب وأتابع األحوال السياسية 
واألدبية واالجتماعية فهوايتي القراءة وكنت 
أقرأ مجلة العربي منـــذ صدورها وأتابع ما 
فيها من اســـتطالعات وزيارة الدول العربية 
وقرأت عن بعض الشـــخصيات مثل جيران 
خليل جبران ومحسن ابراهيم.. وكذلك عن 
بعض الشـــخصيات الوطنية وبعد رجوعي 
من بريطانيا وتعييني بشركة نفط الكويت 
اتسعت مداركي الثقافية والسياسية وإملامي 
مبشـــاكل قطاع النفط وكنت أناقش بعض 
االخـــوان خاصة بعد حصـــول الكويت على 
االستقالل وصدور الدستور الكويتي وبدأت 

اجنليزية تتكون من عجوز وبنت وسيدة اخرى 
كان افراد العائلة ظرفاء وأول يوم استخدمت 
الباص ورجعت في الباص الى البيت، وحصل 
لي موقف طريف ومضحــــك في اليوم الثاني 
حيــــث ذهبت الى املدرســــة وكان يوما ممطرا 
وذا غيوم ونزلت من الباص ولكنني ضيعتها 
وشــــاهدت امرأة واقفة حتمل بيدها شمسية 
تنتظر الباص فسألتها أين مدرسة ديڤيد التفتت 
السيدة ونظرت بعينها الي وقالت ديڤيد سكول؟ 
ثم قالت: »أنت ال تعرفني؟« اذا لم تعرفني لن 
تعرف ديڤيد سكول، كان الشارع خاليا إال من 
تلك العجوز، تذكرت األحمدي وقلت في نفسي 
رمبا كانت تعمل هناك، قطعت صمتي وقالت: 
ألم تعرفني يا سيد عجنان؟ أنا مدرستك وكنت 
أمس عندي في الفصل يوما واحدا عرفتني وفي 
اليوم الثاني قالــــت القصة للطلبة فضحكوا، 
هــــذه قصة من أول يوم لــــم أركز املهم انهيت 
شهرا وقدمت اختبارا وجنحت وحصلت على 
الشهادة االبتدائية وكنت آخذ دروسا خصوصية 
وتدفع الشركة املصاريف، وكان يدرسنا مدرس 
خصوصي وبعد سنة رجعت الى الكويت وبعد 
حصولي على الشهادة املتوسطة بعد االبتدائية 
ركبت الطائــــرة من لندن الى تركيا ومنها الى 
بيــــروت وركبت طائرة صغيرة فيها 10 ركاب 
الى الكويت مكثت في الكويت مدة 3 اســــابيع 
ثم رجعت الى لندن، والتحقت مبدرسة معهد 
بتمان وسكنت في منطقة اسمها كنزتك وعشت 
فترة وانتقلت الى منطقة اسمها )كينت اشكان( 
وفي بيت سيدة عجوز مع ولدها املريض وطلبة 

من دول أخرى.
خالل ســــنتني أتقنت اللغة اإلجنليزية مع 
الطباعة وأصل البعثة ملسك الدفاتر مع اللغة 
والعمل اإلداري وحسب ميولي واستفدت بالعمل 

من دراستي.

استقالل الكويت

وعن الفترة التي شهدت استقالل الكويت 
وما صاحبها من تطورات في املنطقة والعالم 
يقول عجنان العازمي: تلك الفترة كان سليمان 
الصالح صديقي وعزيز علي وكان شابا وطنيا 
وكثيرا وكان يحدثنا عن جمال عبدالناصر وعن 
صورة مصر، احلقيقة ارحتت من كالمه وكانت 

أمنيتي أن حتصل الكويت على االستقالل.
سليمان الصالح كان مبعوثا من قبل الشركة، 
وكنت أقرأ جريدة »الديلي تلغراف« يوميا وذات 
يوم قرأت فيها ان الكويت حصلت على استقاللها، 
وكان ذلك يوم 1961/6/19 ففرحت وذهبت الى 
صندوق الهاتف واتصلت على سليمان الصالح 
وقلت له ان الكويت حصلت على اســــتقاللها، 
ومن فرط فرحتي بعد االتصال مشيت وتركت 
أغراضي التي كنت أحملها وإذ بسيدة تقول هل 
هذه األغراض لك؟ وأخذتها منها شــــاكرا، لكن 
الفرحة ما متت وبعد أسبوع العراق طالب بضم 

والرياضيات وكانت دراستي األساسية اللغة 
االجنليزية وبعد ذلك التحقت بدائرة األحمدي 
أتعلم في الليل وأتدرب في املعهد حتى الساعة 
الرابعة باسم متدرب وقال انت عمرك اثنتا عشرة 
سنة وال نستطيع ان ندربك على الصناعة وبعد 

سنتني ندربك ألنك قصير.
بالليل أدرس لغــــة اجنليزية في األحمدي 
في مدارس ليلية تابعة للشركة كنت أشتغل 

وادرس وكان هذا عام 1952.
عندما أكملت السادســــة عشــــرة التحقت 
بدورة وتلــــك أول دورة في اللغة االجنليزية 
مع مجموعة وأذكر منهم: محمد عباس وفالح 
بن زهــــران وعبدالهادي كنا ســــبعة والدورة 
ملدة سنة واللغة متقدمة، وقالوا لنا اذا أكملتم 
الدورة بنجاح فسنرفعكم من كادر العمال الى 
كادر املوظفني، وصلت الليل بالنهار وفي يوم 
1958/8/25 عينت موظفا في الشركة وكان ترتيبي 

الثاني بالنجاح.

موظف في شركة النفط

عينت موظفا على كادر املوظفني )جونيور 
ســــتاف( وبنفس املدرسة الصناعية مسؤول 
الشؤون اإلدارية وكان معي موظفون هنود، كان 
ذلك الرجل االجنليزي يتابعني وبعد التعيني 
بســــنة بدأت الدورات العليا في الشركة وكان 
دائما ترتيبي األول ورشحت لبعثة دراسية الى 
لندن، أذكر محمد بهبهاني وهاشم الغربللي وهما 
اللذان شجعاني على أن أذهب الى لندن وذلك 
عام 1959، وكان وراء املوضوع الرجل االجنليزي 
الذي أخذني من أول مرة وهو الذي كان ورائي 
)وصلني خبر مــــن الهند انه توفي وذلك بعد 

حترير الكويت من الغزو العراقي(.
ســــافرت الى لندن وأنا متمكــــن من اللغة 
اإلجنليزية وبعد الوصول التحقت في مدرسة 
اسمها ديڤيد سكول في براينت وعشت عند عائلة 

والدي فلم جنده ورجعت ومنت عندهم.
كان ذلك في الشــــهر احلادي عشر والبرد 
شديد ونحن في وارة منت بجانب والدته التي 
احتضنتني مع ولدها حرصا منها وحنانا علي، 
جدة صديقي ســــعد، رحم اهلل تلك املرأة وال 
أنساها استيقظت في الصباح من النوم وخرجت 
مع ابنها الى ذلك الرجــــل الذي أخذني بدوره 
الى مسؤول الوالد وسأل: كم عمرك؟ فقلت له: 

اثنتا عشرة سنة.
وكان ينظر الي وقال الرجل االجنليزي اذهب 
انت وانا أتكفل به وركبت مع ذلك االجنليزي 
بسيارته الوانيت باجتاه الصبيحية الى البر 
وكنت خائفا ولكن ذلك االجنليزي نزل وذهب 
الى العمال ورجع مرة ثانية وركب الســــيارة 
وكنت فرحا ورجعنا من الطريق نفسه، ومررنا 
على منطقة اسمها )جهاد( تابعة لوارة فسألني 
كنتم تسكنون في هذه املنطقة فقلت نعم وكان 

ذلك االجنليزي يتحدث اللغة العربية.
واصلنــــا حتى مدينة االحمدي والســــاعة 
التاسعة صباحا واثبات شخصيتي هو هوية 
الوالد، توجهنا الى املقوع بعد الساعة الثانية 
ظهرا وذهبنا الى احد املسؤولني وسألني: عائلتك 
تسكن هنا في املقوع؟ وأخذني الى مدرسة املقوع 
الصناعية واستقبلني رجل اجنليزي مسؤول 

وكان يتقن اللغة العربية اسمه مستر هيد.
وقال لــــي االجنليزي ان والــــدك قد توفي 
واعتبرني والدك وكان ذلك االجنليزي قد شغلني 
في املعهد للدراسة وبدأت في املعهد وكل اسبوعني 
أتسلم 50 روبية وبعد ذلك عرض علي عرضا 
بقوله: »ما رأيك نعطيك راتبا شــــهريا كطالب 
وأنت تدرس في احلكومة في وزارة التربية؟« 
ووافقت، وبعد ذلك أخبرني بأن دائرة املعارف 

رفضت قبولي وال أدري ما هو السبب.
فصار يشــــرف علي شخصيا في الدراسة، 
وصرت في احد الفصول أتعلم اللغة االجنليزية 

امكث طويال والسبب ان الوالد اشتغل في شركة 
نفط الكويت وذلك عام 1947، ويبقى اســــبوع 
هناك ويحضر عندنا يومي اخلميس واجلمعة 
ومساء ذلك اليوم يعود للعمل، وكان ذلك صعبا 
عليه فنقل سكننا الى قرية املقوع التي تأسست 
بعد ظهور النفط بجانب بيت مرشد بن طوالة، 
وبعدما سكن الوالد املقوع تركني عند عماتي في 
الشامية وواصلت تعليمي عند مال مرشد لكن 
حصلت لي مشكلة بسبب اني ضربت فنقلت 
الى املقوع. كان والدي رحمه اهلل حريصا جدا 
على ان يعلمني وهناك وجد رجال عمانيا يسكن 
املقوع ويعمل حارسا فعلمني القرآن والقراءة 
لكن لم اســــتمر، الن الوالد حصلت له مشكلة 
مع رجل هندي اثناء عمله في الشــــركة اسمه 
نارين النه كان يسب البدو فحدثت مشادة بني 
الوالد والهندي الذي جلأ الى االجنليزي يطلب 

منه احلماية.
وعندها قامت االدارة بنقل الوالد من العمل 
الى منطقة »وارة« فانتقلت العائلة الى هناك، 
والتحقت بالدراسة عند مال مرزوق وكنا جنتمع 
نحن مجموعة من الشباب في نقرة العجمان 
وندرس هناك وامير تلك املنطقة املرحوم محمد 
الطاحوس كنت اطمح الن اتعلم وأصل ملرتبة 
متقدمة باالضافة لتشــــجيع الوالد وحثه على 

العلم حتى وفاته رحمه اهلل.

بعد وفاة الوالد

ويكمل ضيفنا حديثه عن تلك املرحلة الصعبة 
من حياته قائال: لم يكــــن لنا معيل بعد وفاة 
الوالد رحمه اهلل وتغيرت حياتنا وبعد اربع 
وعشرين ساعة من وفاة الوالد حضر عندنا ابن 
عمة الوالد عند املغرب وقال »انت رجل وامك 
واخواتك من يعيلهم؟ وانت الرجل واملسؤول 
عنهم ولقد حتدثت مع املسؤول عن الوالد في 
الشــــركة وقال: هل عنده ولد؟ فقلت له: عنده 
ولد صغير في السن، فقال: استطيع ان اساعده 
بأن يلتحق في مدرسة املقوع ويكمل تعليمه« 
شجعني بكالمه وقابلت والدتي وشرحت لها 
الكالم لكنها رفضت، قائلة: نحن انقطعنا من 
والدك وال نريد ان ننقطع منك وانت طفل، كان 
خالي يشتغل في املقوع فانتقلنا عنده وقلت 
له اريد ان اشتغل بالشركة فرفض اال اني كنت 
مصــــرا وكان لي موعد مع ابن عمة الوالد وان 
التقي معه في سكنه في وارة فحاولت الوالدة ان 
متنعني اال اني اصررت على ان اشتغل وأعيل 
عائلتي، يوم اجلمعة الظهر ركبت سيارة مع 
اختي الى وارة واالجرة نصف روبية والسيارة 

لوري.
نزلت في وارة وذهبت الى هايف الرشيدي 
فآل الرشيدي كانوا جيراننا في وارة وسألني عن 
سبب حضوري فشرحت له موضوعي وسألت 
عن مناور الزهام وبعد املغرب تناولت العشاء 
عندهــــم ثم ذهبت مع الرجل الى بيت ابن عمة 

في بداية اللقاء يتحدث ضيفنا عجنان قبالن 
العازمي عن مولده وطفولته فيقول: ولدت في 
الكويت مبنطقة الشامية وذلك عام 1940 عند 
الصيهد »ضاحية عبداهلل السالم حاليا«، وعن 
عائلتي كان جدي يعيش فــــي منطقة النقرة 
وكان عندهم مــــزارع فيها بذلك الوقت وكانوا 

يزرعون اخلضراوات.
اما طفولتي فقد امضيتها في الشامية وبيوتها 
قدمية مبنية من غرف نســــمي الواحدة منها 
»كبر« البيوت من طــــني وجوانب الغرف من 
الطني والسقف من البارية على شكل جملون 

واذكر ان الشامية ال توجد فيها مزارع.
كان الوالد ينتقل من مكان آلخر ايام الربيع 
والشتاء وعشت في الصبيحية حيث آبار املاء 
واملزارع، وكان عمي رحمه اهلل لديه مزرعة في 
املنقف قام فيها بالزراعة لفترة طويلة وعندما 
بلغ الثمانني عــــام 1951 ترك الزراعة، في هذه 
البيئة عشت حياة الطفولة ومرحلة الشباب، 
حياة البر حلوة وجميلة في بيوت الشــــعر، 
وأذكر من الشباب هايض اجلالوي وكان يسكن 
الشامية ومطلق الشليمي وكان االثنان عضوين 
في مجلس االمة بعد ذلك وعدد آخر من شباب 
الشامية وألنها صيهد )مكان مرتفع( كان العوازم 
من سكان الشامية، السدرة والثليم مساكننا 
ويحدنا من الشمال الغربي بوابة اجلهراء وبوابة 
الشــــامية من الشمال بتلك احلدود كنا نعيش 
خلف ســــور الكويت، وفي ذلــــك الوقت كانت 
احلياة حلوة مع صعوبتها املعيشية وجميع 
الكويتيني كافحوا في حياتهم وعاشوا بكرامة 
وبعد ظهور النفط تغيرت احلياة واملعيشــــة 
واليوم نحــــن بخير ونعمة واذكر ان املرحوم 
الشيخ عبداهلل السالم امير الكويت االسبق قال 
الحدهم »اريد الهل الكويت كل خير لقد عملوا 

وحتملوا املصاعب واهلل يوفقهم«.
وقد شاهدت خر احلماد وهي مجموعة آبار 
ماء وكذلك مقبرة صغيرة على شارع الرياض 
حاليا وال يوجد عليها سور ودفنت فيها زوجة 
الوالد واختي وعمتاي االثنتان دفنتا فيها وكذلك 
عمي دفن فيها واذكر كنا نستخدم النقرة وينقل 
على ظهر البعارين وماء شط العرب ينقل على 

ظهر احلمير.

الدراسة والتعليم

بعد ذلك يتحول للحديث عن مرحلة الدراسة 
وذكرياته عنها فيقول: بدأت حياتي الدراسية 
في مدرسة مال مرشد في منطقة املرقاب ومن 
الشــــامية الى املرقاب مشيا على االقدام نعبر 
بوابة السور ومعي هايض اجلالوي والفي الهرير 
ومجموعة من اوالد الهبيدة ومجموعة من ابناء 
العوازم وكان بعض االوالد يقفون لنا بالطريق 

ويضربوننا باحلجر ونتشاجر معهم.
كنت احمل بيدي املصحف الشريف واللوح 
احلجري، وبداية التدريس القرآن الكرمي ولكن لم 

ولد ضيفنا هذا األس�بوع عجنان قبالن العازمي في الشامية )السدرة والثليم( وعاش طفولته فيها وبعد 
ذلك انتقل الوالد إلى املقوع حتى يكون بالقرب من عمله إال ان ظرفا ما تسبب في نقله إلى منطقة وارة، 
ثم توفي الوالد وترك الطفل الصغير ذا االثني عشر عاما يالطم أمواج الدنيا وهو املسؤول عن أسرته، 
لكن اهلل س�بحانه وتعالي س�خر له من يضمه ويعتني به فأخذه أحد أقاربه وذهب معه إلى رجل 
اجنليزي حتى يعينه في أي وظيفة تناس�ب عمره. وبدأت حياة الطفل مبساعدة ذلك الرجل 
األجنبي الذي اعتنى به وس�اعده على ان يحصل على عمل يناسبه وهكذا فتح له بابا ميكنه 

من مواجهة حتديات احلياة. 
اهتم بالدراسة في معهد املقوع الصناعي وخاصة اللغة االجنليزية وزاد تعلقه بها فاجته 
للدراسة املسائية وزاد ثقافة وإدراكا ووعيا. وفي عام 1959 بينما كان اليزال موظفا صغيرا 
في شركة نفط الكويت مت اختياره على يد ذلك الرجل األجنبي ليسافر في بعثة دراسية 

إلى لندن حيث زاد حبه وشغفه باللغة اإلجنليزية، وهناك عاش عند العائالت االجنليزية وتدرج في تعليمه 
حتى عاد عام 1961، عام استقالل الكويت، حامال شهادتني في الطباعة والعمل اإلداري. 

يحكي لنا عن مواقف طريفة مر بها في لندن منها ان فتاة إجنليزية طلبت الزواج منه، فترى ماذا كان رده 
عليها؟ وكيف ضل الطريق إلى املدرس�ة والعجوز التي س�ألها عند محطة الباص ومن كانت كما يسرد لنا 
مواقف وأحداثا من تاريخه النقابي احلافل كونه واحدا من الرواد األوائل في العمل النقابي عمل طويال على 
حصول العاملني في املجال النفطي على حقوقهم، ويوضح لنا كيف شارك في تأسيس أول نقابة للنفط وما 
الذي دعاه إلى تأسيس نادي الشباب الرياضي رغم أنه بعيد كل البعد عن الرياضة، وكذلك كيف أسهم مع 

رفيقه في الكفاح حسن فالح العجمي في وضع قانون النقابات لسنة 1969. 
كل هذا وغيره من املعلومات واألحداث والوقائع الشيقة واملمتعة واملفيدة في آن نطلع عليه من خالل 

هذا اللقاء، فإلى التفاصيل:

أعرفه�ا ول�م  مدّرس�تي  أنه�ا  اتض�ح  بالش�ارع  عج�وزًا  س�ألت  وعندم�ا  ديڤي�د  مدرس�ة  إل�ى  لن�دن  وغي�وم  أمط�ار  وس�ط  الطري�ق  ضلل�ت 

عندم�ا ق�رأت خب�ر اس�تقالل الكوي�ت ف�ي »الديل�ي تلغ�راف« نس�يت أغراضي ف�ي الش�ارع م�ن ش�دة الفرح�ة فنّبهتني س�يدة لها

.. وصورة حديثة لهما معا .. ومع ولده عادل عام 1971 عجنان قبالن مع أوالده م.يوسف وقبالن وعبداهلل وحفيده عبداهلل الفايز
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13 يحكي ضيفنا عجنان العازمـــي قصة طريفة بطلتها 
والدته فيقول: كنا ســـاكنني في منطقة الشامية وأرادت 
الوالدة زيارة ابناء عمتها وكانوا يعيشون في النقرة في 
مزارعهم. وخرجت مع الوالدة مشـــيا على االقدام وكان 
ما بعد الشامية منطقة برية فقطعنا تلك املنطقة باجتاه 
النقرة وكان جزء من تلك االرض مطار الكويت القدمي وال 

يوجد له سور او شبك.

بعد الغداء قالت لي الوالدة نروح نشـــوف الســـدرة 
واآلبار.. وعندما وصلنا قالت هذه الســـدرة زرعها جدك 

وهذه مزارعنا وكانت آخر مرة اشاهدها.
وتلك السدرة اســـتغلها الرعاة للجلوس حتتها وبعد 
العصر تخرج للبر وفيما بعد صار سواق سيارات التاكسي 
يجلسون حتتها ينتظرون الركاب وبعد تثمني بيوتنا في 
الشـــامية ذهبت عمتي الى البلدية تطالب بأرض املزرعة 

التي فيها السدرة ولكن لم نحصل على شيء.
اثناء عودتنا من النقرة سلكنا نفس الطريق الى الشامية 
وشاهدت طائرة صغيرة تنزل من جهة اجلنوب الى الشمال 
ـ فظنـــت الوالدة رحمها اهلل ان نزول الطائرة ســـببه ان 
يخطفنـــا من فيها فحملت حجرا كبيرا بيدها ورمته على 
الطائرة وهـــي على األرض. نحن اهل احلجارة واول من 

استخدمها في الضرب.

قصة المطار

قمن�ا ب�أول إض�راب لعم�ال النف�ط ف�ي فبراي�ر ع�ام 1962 وعملن�ا عل�ى إص�دار أول قان�ون لحماي�ة حق�وق العم�ال س�نة 1967

الدراسة وتقوية اللغة.
وقلت لها انا رجل بــــدوي أعيش في بيت 
شعر في البر وعندي أغنام وإبل فابتعدي عني، 
ومع كل ما ذكرت قالت ال مانع ان أعيش معك 
وعندما رأيت اصرارها غيرت عنواني وابتعدت 
عنها، أنا رجل مسلم ملتزم وانت غير مسلمة، 
واحلمد هلل حاليا اعيش مع اوالدي في بيتي، 
االســــالم يبعد االنسان عن اشياء كثيرة ومنذ 
ان خرجت من الكويت الى لندن كنت أحتفظ 

بسجادتي ومصحفي.
وعندما كنت أســــكن عند عائلة اجنليزية 
كنــــت أصلي وكان أوالدهم الصغار يروني ثم 
يذهبون إلــــى أمهم ويقلدونني فحضرت أمهم 
وقالت ماذا تفعل في غرفتك انت تعمل حركات 
واألوالد يأخذون الشرشــــف ويضعونه على 
األرض ويعملون حركات فأخرجت لها السجادة 

وقلت لها انني مسلم وأصلي.

التفرغ للعبادة

بعـــد احلديث عـــن العمـــال والنقابات 
واالضرابات يأخذ احلديث منحى آخر فيكلمنا 
ضيفنا عن تفرغه للدعوة والعبادة فيقول: 
بعد ســـنوات العمل فـــي الوظيفة والعمل 
النقابي واملشـــاركة الوطنية مع زمالئي من 
اجل الكويت وشعبها تقاعدت من الوظيفة 
فتفرغت تفرغا كامال من اجل العبادة والدين 
ومنذ كنـــت صغيرا الى يومنا هذا لم ابتعد 
عن الصالة والفرائض وكونت لي صداقات 
وشاركت مع بعض األصدقاء وبدأت اخرج 
مع أهل الدعوة في سبيل اهلل ومنهم راشد 
احلقان وقد احببتهم ومعدنهم طيب )رجال 
صدقوا ما عاهدوا اهلل عليه( ڈ، وكذلك 
منهم جاسم احلمدان ود.أحمد الهديب وبدر 
اجلاراهلل ومجموعـــة كبيرة وأجتمع معهم 

وأستمع الى خطبهم في مسجد صبحان.
سافرت معهم الى عمان والى دول اخلليج 
العربي، وكذلك حضــــرت اجتماع رايوان في 
باكستان وكذلك اجتماع دكا مرتني في بنغالديش 
وحضر ذلك االجتماع مليونان وكذلك سافرت 
مع املجموعة الى افريقيا وملدة شهر والى كينيا 
وبعد سنة ســــافرت الى هولندا والى بلجيكا 
وكان هناك جتــــاوب كبير من بعض االجانب 
وكذلك حضرت اجتماعا كبيــــرا في النرويج 
ألهل الدعوة وكان املسلمون هناك بحاجة الى 
الدعم وعندهم مصاريف وأخبرني بعض االخوة 
بضرورة التبرع وذهبت الى البنك وســــحبت 
مبلغــــا ال بأس به وتبرعت به مع احد الزمالء 
واعطيتهم املبلغ واعطيته ألهل الدعوة فرفضوا، 
وحاولت بشتى الطرق وســــاعدناهم وحاليا 
رجعت من دكا وفي باكستان حاليا اعيش مع 
اوالدي وزوجتي وعنــــدي اوالد اليزالون في 
املراحــــل التعليمية املختلفة من االبتدائي الى 

اجلامعة والتطبيقي.

عملنا األساسي النقابات، فشاركت في تكويت 
احتاد عمال البترول، ومــــن ثم عمال الكويت 
فصرت عضوا في عدة نشاطات في النقابة وفي 
احتاد البترول وفي احتاد عمال الكويت ونبحث 
عن امور تتعلق بالعمال ونطالب الشــــركات 
بتطبيــــق القانون واحلمد هلل جميع املواد في 
القانون )28( يستفيد منها حاليا عمال شركة 
النفط ولي الفخر وذكروني مع االخوة مؤسسي 
النقابة وحاليا يعلقون صورنا داخل مقر النقابة 
ويزيدنا شــــرفا اننا خســــرنا ماديا واستفدنا 

معنويا ورفعنا رؤوسنا عاليا.

النقابة واحتجاجات مجلس األمة

ولدى سؤاله عن دور النقابة في اول انتخابات 
مجلس أمة وهل كان لها تأثير على املرشحني 
لتلك االنتخابات، قال العازمي: نحن حوربنا من 
قبل اآلخرين ومن جهات عدة وبعض اعضاء 
مجلس األمــــة حاربونا ما عدا الوطنيني منهم 
وصارت مشاكل مع بعض اعضاء مجلس األمة، 
النقابات لم تؤثر على املرشحني، ولكننا رشحنا 
واحدا وجنح وهو راشد السيف ونحن زجينا 
براشد يكون مع القبيلة وقائمة ثانية كان فيها 
حسن فالح ومكراد املكراد ونايف وأحمد الفرج 
قلنا أربعة والصوت اخلامس لراشد السيف، 
عوازم او غيرهم مع الصوت اخلامس لراشد وفاز 
األول، فراشد حصل على االنتخاب من القبيلة 

والنقابة وجمع اجلهتني بأصواتهم.

دور نقابة النفط

ويستكمل عجنان العازمي كالمه عن دور 
النقابة فيقول: ســــابقا كانت نقابة النفط لها 
دور كبير في العمــــل النقابي، ولقد قررنا في 
البداية ان من يشرب الشاي يدفع سعره عشرين 
فلسا، وجنمع املبلغ ويودع بصندوق النقابة 
وكنا نعطيهم، وشهريا يدفع العامل ربع دينار 
وبعض العمال كان يخاف ان تعرف عنه الشركة، 
القرطاسية والفرايش تدفعها النقابة الى ان بدأت 
وزارة الشؤون تدفع للنقابة، الشركة ما قصرت 
ولقد اجتمع معي رئيس الشركة وكنت يومئذ 
رئيس النقابة وحضر عندي في مكتبي وعرض 
علي ان اكون معهم ويدفع لي كل ما أريد وقال 
ما عندنا مانع ان ندفع لك فضحكت على ما قال 
وعندما شــــاهدني أضحك خرج وأكملت عملي 
وبعــــد فترة حاول رئيس العالقات ان يجرني 

ألمور ثانية أخطر بكثير من ذلك.

قصة زواج في لندن

يحكي لنا عجنان العازمي قصة طريفة 
مـــر بها في لندن قائال: عندما كنت في لندن 
للدراســـة تعرفت أو باألحرى تعرفت علي 
طالبـــة اجنليزية وكانت تـــدرس معي كان 
هدفي ان أتعلم اللغة االجنليزية ولكن تلك 
الفتاة عرضت علي الزواج منها، كان املقصود 

املوانئ وبعض العمال منعوا بعض العاملني 
ولكــــن رأينا العمال غير الكويتيني يحضرون 
للدوام، واليوم الثاني جمعناهم في نادي االحتاد 
في األحمدي وقلنا لهم نحن نشل العمل وانتم 

تشتغلون وكان موظف فلسطيني شافنا.
فحاول منعنا من دخــــول النادي وقلنا له 
نحن ندخل وأول ما دخلنا تكلم حســــن فالح 
وبعد دقيقتني مت القاء القبض علينا وركبونا في 
الوانيت نحن الثالثة حسن فالح وعجنان قبالن 
وجاســــم التوره ونقلونا الى احملافظة وهناك 
اجتمعنا مع احملافظ وهو رجل محترم وطيب 
وبلغنا مبا فعلنا من حجر للمحطات وعمليات 
تخريبية، فقلت يا حضرة احملافظ اسمح لي 
بالكالم فقال تفضل، قلت الذي فعل هذا مستر 
جورج هايلند ألنه دخل علي يحيى الرشيد في 
بيته وسحبه أمام عائلته ونحن الكويتيني نعرف 
كيف نحترم العائالت. احلقيقة احملافظ تفهم 
املوضوع وخرجنا من عنده وكانت مجموعة 
من زمالئنا بالسجن فرجعنا له وأبلغناه وقلنا 
نحن الثالثة مســــؤولون أمسكنا وضعنا في 

مكانهم وأخرجهم.
فقال اذا مسكتهم عندنا فسأزيد الطني بلة 
روحوا وزمالؤكم وراكم وأطلق سراحهم جميعهم 
وجنح االضراب بذلك اليوم، وشركة النفط صار 
عندهم شيء غير طبيعي، وكان املرحوم حسن 

فالح عنده قوة ولباقة في احلديث.
وقد كانــــت هناك مجموعة أخــــرى عملوا 
تفجيرات عــــام 1969 ولكن نحن ال نلتقي بهم 
وال لنا اتصال معهم نهائي، بل ســــمعنا مثلما 
سمع غيرنا وكان تركيزنا مع الشركة، ثم سجن 
حسن فالح مع املجموعة وبعد املطالبة أطلق 
سراحه وخرج براءة وعاد معنا الى النقابة، وقد 

استمررت بالعمل النقابي حتى عام 1975.
أعود لنادي الشباب، لم أستمر ولم ألعب، 
أما في البداية، كنت أحضر لقراءة اجلرايد وكان 

البدوية يتكون من غرفتني ولوازمهما، واتذكر 
عام 1965 بدأنا نتصــــل باعضاء مجلس االمة 
ولقد اتصلت باملرحوم سالم احلريص عضو 
مجلس االمة وشــــرحت له املوضوع واتصل 
بأحد الوزراء، وشرحت له ورد علي برد قاس، 
وتوجهت الى ســــامي املنيس وأحمد اخلطيب 
وقلت ما حصل، حاولنــــا في نقابة العمال ان 
نعمل اي شــــيء للعمال، وفي عام 1965 فكرنا 
بوضع دراسة باصدار قانون يأخذ احلقوق من 
شركات النفط وبالفعل ذهب املرحوم حسن فالح 
الى القاهرة لوضع قانون نفطي حلفظ حقوقنا 
كأمة وعمال نفط، والتقى بنقيب احملامني حينها 

احمد اخلواجة لسّن قانون للعمال.
وسافرت الى معهد البترول للدراسات وملدة 
شهر والتقيت مع حسن فالح وكنا جنتمع مع 
حســــن اخلواجة ووضعنا قانونا من احسن 
القوانني ورشحنا محاميا اسمه محمد العربي 
لكي يكون محاميا لنا وحضر الى الكويت وقدمنا 
القانون وطلبنا اعضاء مجلس االمة لالجتماع 
في مدرسة ابن ماجد وعدد كبير من االعضاء 
وعرضنا عليهم القانون، وصار هناك اختالف 
وفي عام 1967 صــــدر قانون رقم 43 الضامن 
حلقوق العمال والقانون الشامل وبعد صدوره 
ونشره باجلريدة الرسمية احتجت شركة النفط 
وقالوا لن يطبق وبدأت االضرابات ومشادات 
كبيرة وبعد سنة ونصف قطعوه فصدر قانون 
1969/28 الذي يحفظ حقوق العمال ورفض من 
قبل الشركة التي لم حتترم قانون الدولة، وعندها 
التقينا حمد عيسى الرجيب وابلغناه مبا حصل، 

فكان من ضمن الذين شرحنا لهم.
اســــتمررنا في اإلضرابات ضد شركة نفط 
الكويت وفي ذات يوم توزعنا، سلموني غرفة 
املراقبــــة لتصدير وتخزيــــن النفط، »أحمدي 
كنترول روم« فال يوزع وال يخزن، وكان معنا 
جاسم التوره وتسلم االنتاج وحسن فالح وتسلم 

جنتمع وابتعدنا عن النادي الننا مراقبون.

نادي الشباب الرياضي

ويضيف العازمي: عندما شعرنا باملضايقات 
اخلارجية فكرنا كيــــف نبتعد فجاءت الفكرة 
بتأســــيس ناد رياضي فــــي االحمدي، وحتت 
مظلة النادي نزاول نشــــاطنا النقابي ونحن 
بعيدون عن الرياضة، وقد اسسنا نادي الشباب 
الرياضي عام 1963، واول رئيس للنادي حسن 
فالح العجمي واســــتأجرنا بيتا تابعا لوزارة 
الشؤون والبيوت كانت متالصقة، وفي الليل 
نشغل السينما ولنا جار وضع »عرزالة« في 
بيته واوالده يشاهدون االفالم، املهم كونا فريق 
كرة قدم.. وباشــــرنا نشــــاطنا النقابي بداخل 
النادي وبعد ســــنة وشــــهرين تأسست نقابة 
عمال شــــركة نفط الكويت بعــــد معاناة وكان 
ترتيبها الرابع بني النقابات التي مت انشــــاؤها 
حيث سبقتنا ثالث نقابات وكان املفروض ان 
نكون اول نقابة وهاجت علينا الشركة وكونت 

آخرين ليعملوا ضدنا.
بعد ذلك بدأ نادي الشباب نشاطه الرياضي 
وبدأنا نحن نشــــاطنا النقابــــي وتصادمنا مع 
االخرين وصارت االنتخابات وزورت ورفضناها 
وحتركت وزارة الشؤون لالشراف وفازت قائمتنا 
بجميع اعضائها املرشحني، وعني حسن فالح 
رئيسا، راشــــد احلجيالن نائبا، عجنان قبالن 
سكرتيرا، ســــالم محمد البطني امني صندوق، 
وأعضاء كل من: ناشي سعد العازمي، عبيد سفر 
الشالح، إدحيالن احلربي، فالح محمد زهران، 

ومحمد سالم العجمي وجاسم جابر املري.
كان هذا اول مجلس ادارة لنقابة عمال نفط 
الكويت عام 1964، واول ما تشكل املجلس فصلت 
شركة نفط الكويت 4 اعضاء ألتفه األسباب.. 
ذهبنا نحن الستة الباقني واجتمعنا مع رجل 
اسمه ماكلني وجورج ميلر ولكنه رجل خبيث 
وسألناهم ملاذا فصلتم هؤالء الكويتيني؟ جورج 
ميلر، وهو خريج معهد شــــامالن، وفي غرفة 
االجتمــــاع لم يجلس معنا بل كان يلف حولنا 

ووجه لنا سؤاال.
قال اذا وقف احلمار ماذا تفعل له؟ فرد على 
نفسه تضرب احلمار وميشي، فقلنا له: تعني اننا 
حمير، فقال: فسروها كيفما تشاءون تفسيرها 
بعد ذلك زادنا هذا احلديث قوة واميانا بأنه البد 
من احلفاظ على حقوق العمال، وانشأنا جريدة 
نطبعها باالستانسل وكذلك كانت مجلة الطليعة 
لها فضل كبير بتخصيص صفحة للكتابة فيها 
ومعنا نايف العويهان رحمه اهلل وكان شاعرا 
فكنا نخصص له صفحة لنشــــر شعره وقال 

في احدى قصائده:
»شركات النفط تخضع أو تشيل«.

وكنا نطالب بتأميم شــــركات النفط ولهذا 
منعونا من بناء او تأجير مقر للنقابة في االحمدي 
وال حتى غرفة واحدة، لكننا استأجرنا ملحق في 

فكرة تكوين النقابات، كمـــا كنت اقرأ أيضا 
دواوين الشعر النبطي.

تكوين النقابات العمالية

يحكي لنا عجنان العازمي اخلطوات األولى 
لتكوين النقابات العمالية في الكويت وكيف كانت 
الظروف التي نشأت فيها الفكرة فيقول: البداية 
عندما كنت أعمل في النفط بدأت الفكرة بتكوين 
وإنشــــاء نقابة لعمال النفط واخلطوة األولى 
التقيت مع د.أحمد اخلطيب واملرحوم ســــامي 
املنيس وأحمد الربعي والقطامي وكنت أزورهم 
في نادي االستقالل سابقا، تبلورت الفكرة بعد 
صدور الدستور الذي يحمينا ويعطينا احلق.. 
حصلنا على معاملة غير الئقة من قبل املسؤولني 
في الشــــركة خاصة اإلجنليز فكانوا يفضلون 
األجانب والوافدين من العرب على الكويتيني 
وبدأوا يفصلون العمال الكويتيني وتعطى األعمال 

للمقاولني فيترك العامل الكويتي.
بدأت بالبحث عمن يؤيد فكرة تكوين النقابات 
فالتقيت األخ حسن فالح العجمي وراشد سيف 
احلجيالن ومجموعة أخــــرى من عمال النفط 
وفكرنا بتأسيس نقابة عمال النفط، ثم توالت 
لقاءاتنا مع الشــــخصيات الوطنية كما ذكرت 
وبدأنــــا نتلقى الثقافة العمالية منهم وجنتمع 
معهــــم حتت حماية الدســــتور وبدأنا جنتمع 
بالعمال ونعطيهم محاضرات ونقوم بإضرابات 
وأول إضراب كان في شــــهر فبراير عام 1962 

لعمال النفط.
اما املوظفون فلم يشاركوا في االضراب وكنت 
املوظف الوحيد الذي شــــارك في االضراب مع 
العمال واليوم الثاني االجنليز مسكوني وقلت 
ان العمال هددوني فلذلك شاركت في االضراب، 
وفكرنا في اقامة اضرابــــات اخرى للحصول 
على حقوق العمال، ذات يوم خططنا التنظيم 
اضــــراب ثان، وكنا نلتقي في نادي العمال في 
االحمــــدي فكثفوا علينا املراقبة، وفي يوم من 
االيــــام التقيت مع راشــــد احلجيالن في نادي 
االحمدي وقال يا عجنان نحن مراقبون وسوف 

يقبض علينا.
فقلت يا راشــــد يجب ان نخرج من النادي 
وسيارتي قريبة من هنا وقبل املغرب خرجنا 

من النادي.
ومتت متابعتنا واجتهنا الى الفحيحيل في 
منطقة البدوية ودخلنا السينما وسيارتنا تركناها 
بني الســــيارات، املهم بعد انتهاء الفيلم ركبت 
السيارة وتوجهت الى البيت، وفي اليوم الثاني 
بدأ االضراب وجنحنا، وكان ذلك ثاني اضراب 
لعمال النفط، فشّلت حركة العمل في الشركة 

وبدأنا نطالب بإعطاء العمال حقوقهم.
بعــــض العمال رفعوا شــــعار »حتيا االمة 
العربية حتيا مصر وســــورية«، ولكننا قلنا 
لهــــم من االفضل االبتعاد عن ذلك، فكرنا كيف 

وإب�ل« أغن�ام  وعن�دي  ش�عر  بي�ت  ف�ي  أعي�ش  ب�دوي  »أن�ا  قائ�ال  فرفض�ت  ال�زواج  إنجليزي�ة  فت�اة  عل�يَّ  عرض�ت  لن�دن  ف�ي  دراس�تي  أثن�اء 

بع�د ص�دور الدس�تور تبل�ورت لدين�ا فك�رة إنش�اء نقاب�ة »نف�ط الكوي�ت« لس�وء معامل�ة المس�ؤولين اإلنجلي�ز ف�ي الش�ركة لن�ا 

رئيس وأعضاء نقابة العمال مع رئيس مجلس اإلدارة والعضو املنتدب بشركة نفط الكويت في حفل تعارف
محمد إمام علي صالح والد الزوجة وكان وكيل أحد البشوات لشؤون القصر المصري وقد 

تزوجت من مصر حبا فيها وكان هذا الحب نابعا من الوطنية العربية وجمال عبدالناصر  عجنان قبالن مع عبد العزير الصرعاوي وزير الشؤون األسبق ووكيل الوزارة عيسى ياسني وممثل غرفة التجارة عبد احملسن ثويني في أول متثيل للكويت مبؤمتر العمل الدولي بجنيڤ بعد االستقالل عام 1965

عجنان قبالن مع رئيس مجلس اإلدارة والعضو املنتدب بشركة نفط الكويت بعد الفوز باالنتخابات
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عجنان قبالن في اجتماع تنويري قبل السفر إلى اجنلترا للدراسة عام 1959 

الوالد قبالن العازمي حسن فالح أول رئيس لنقابة »نفط الكويت«

كلمة للشبابحياة الوالد و قبيلة العوازم

سكان قرية المقوع

يذك��ر ضيفن��ا بعض املعلومات عن حياة والده فيق��ول: كان والدي يعمل في نقل الرمل على 
س��احل بحر الش��ويخ وكان الرمل يصدر إلى عبادان وبعد س��نوات من العمل الوالد تقدم للعمل 
بش��ركة نفط الكوي��ت وذلك عام 1947. وقبل ذلك كان يعمل برع��ي االغنام في اماكن الرعي في 
الكويت.. كان الوالد ايام الش��تاء والربيع يعيش في البر يتبع املراعي واملاء وكنت طفال وادركت 
احلياة في اجلهراء والروضتني والصبيحية وكانت فيها مزارع وابار ماء، وكان لعمي مزرعة في 
املنقف يزرعها وتركها.. وكذلك عاش في الشامية. وكان والدي ايضا يشتغل في البحر مع جدي 
ألمي وكان سيبا في سفن الغوص وجدي كان غواصا وامضى خمسا وثالثني سنة سيبا وذكر لنا 

انه كان يركب سفن الغوص مع النوخذة ابن ياقوت، وتوفي والدي عام 1952 في منطقة وارة.
وعن قبيل��ة العوازم يقول عجنان العازمي: هي قبيلة عربية س��كنت الكويت منذ حكم بني 
خالد وهذا قبل اكثر من ثالثمائة س��نة، وقبيلة العوازم اس��تقبلوا العت��وب على ارض الكويت 
وس��اعدوهم على االس��تقرار، وكان للعوازم حظور )مصايد س��مك( من اجلنوب حتى الشمال 
وكانت قبيلة العوازم يس��كنون منطقة صفوان وخاصة فرع الصوابر مع الدليحية ويسمونهم 
اه��ل )دوة( الذي يدوه البر واكثر حاللهم ف��ي البر وكونوا حلفا مع الظفير، وعدم االعتداء على 
اآلخرين وهم من صفوان الى املثلث الكويتي الس��عودي العراقي وتلك مرابعهم، ومن يأتي من 
الش��مال ال��ى الكويت يدفعونه ويردونه، العوازم في اجلنوب ه��م عريب دار لهم مزارع ورعي 
ويزودون الكويت بدهن العداني واحلطب وكانوا يزرعون في الش��عيبة والصبيحية والفنطاس 

وكانوا يزودون البلد باخلضراوات والبطيخ والرقي.

يتوجه العازمي بالنصيحة الى ش��بابنا قائال: اوجه كالمي الى ش��باب الكويت بأن عليهم االلتزام 
بدين اهلل والصداقة احلس��نة مع بعضهم البعض واالبتعاد عن املنغصات. وعلى الشباب العمل اجلاد 
من اجل الكويت وش��عبها نحن في الكويت ش��عب طيب متحابون متراحمون، ولكن بعض الشباب 
حاليا يسيء لنفسه ولآلخرين في تصرفاته، كونوا يدا واحدة، وبالنسبة للمتزوجني انتبهوا لبيوتكم 
واتركوا الس��هر، وهناك أمور كثيرة ال تعجبني عند بعض الش��باب وهناك شباب طيبون وملتزمون 
ويضرب بهم املثل األعلى في العمل واخللق وحس��ن التصرف. احلقيقة اني معجب باملرأة الكويتية 
في االعمال التي تؤديها لبيتها وزوجها واوالدها وعائالتها ومحافظة النس��اء الكويتيات على بيوتهن 
وتخفي��ف الع��بء الكبير عن الرجال، ف��ي املقابل على الرجال دور في البي��ت، فيجب عليهم مراعاة 

مصالح االسرة ومطالبها واالنتباه لألبناء في تعليمهم وتربيتهم.

ع��ن قرية املق��وع يذكر عجنان العازمي انه: بعدما س��كنا املقوع اتذكر من س��كان تلك القرية 
بعض العائالت مثل بيت مرش��د بن طوالة وس��يف بن حشان وعائلة الوقيد ايضا كان من سكانها 
ب��ن ثويران وعدة عائالت كانوا يس��كنون املقوع وبعض عائالت الظفي��ر وكنا نتعايش جميعا مع 

بعضنا البعض.

عجنان قبالن عام 1970 شهادة من مدرسة ديفيس اإلجنليزية وأخرى من نادي الشباب الرياضي درع من احتاد عمال الكويت لعجنان قبالن


