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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». 
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من أم لبنانية، فكان يحب العرب وكانت أمه تطبخ األكل في املطعم 
وكنت اعمل معهم ٦ أيام في األســـبوع من الساعة ٤ حتى ١١ بالليل، 
وكان ذلك في هيوسنت بوالية تكساس حيث اجلو حار وكنت اسكن 
مع شباب عرب في شقة واحدة وأحيانا أسكن بشقة منفردا بنفسي 
وأتقنـــت اللغة االجنليزية، بعد ذلك تعرفت على طالب كويتي كان 
يشتغل في ذلك املطعم ويدرس في أميركا ومعي اردنيون واملطعم 
يعتبـــر من أكبر وأفخر املطاعم واذكر ان العب التنس األميركي مع 
فريقـــه كانوا يأكلون في املطعم ومن كبـــار التجار في تلك املدينة 

اجنلوس تاشرنان وولفز واألكل روبيان ومحار.
  اذكر اني في أحد األيام شاهدت مواطنا اميركيا أكل محارا كثيرا 
جدا ولكن صاحب املطعم ســـامحه في الدفع، والوجبة الرئيســـية 
ستيك مشوي ســـتيك بالفرن وحلويات ومما اذكر ان مجموعة من 
رجال سباق اخليل حضروا بأعداد كبيرة وفي احدى املرات جمع ٣٦ 
شخصا ٤ طاوالت مع بعض وجلسوا يطلبون خمورا وكانت طلباتهم 
مختلفة ٣٦ طلبا ولم أوزعهـــا ولكن وضعت الصينية أمامهم وهم 
اختاروا وطلبت اعفائي من تقدمي اخلمور وتخصصت في املأكوالت 
وكذلـــك ولد خالتي كان يعمل في اميـــركا وقتل هناك والوالد طلب 

مني العودة الى الكويت فرجعت.

  العمل في شركة النفط

  يتطرق ضيفنا بعد ذلك لعمله في شـــركة النفط بعد عودته من 
أميركا قائال: بعدما رجعت من أميركا الى الكويت وحاصلت على دبلوم 

الكمبيوتـــر في البرمجة وادارة االعمال عينت في 
شركة النفط بوظيفة مبرمج كمبيوتر وكان الوالد 
يعمل معنا في الشركة وكان تعييني مع املعاون 
الذي يعمل حلساب الشركة وفينفس الوقت كنت 
قدمت للخطوط اجلوية الكويتية والهولندية، وكان 
الســـفر والطيران العمل فيه درجة عالية، قبلت 
في الكويتية والتحقت بدورة وكنت من املمتازين 
فيها وفي نفس الوقت مت اختياري في الهولندية، 
ولكن كان قبل ذلك عملت في عدة شركات للطيران 
اشتغلت في املبيعات واحلجوزات ـ وعملت مدير 
محطة في املطار ممثال علـــى الهولندية فصارت 
عندي معرفة وخبرة وصداقة طيبة، وكنت كثير 

السفر بسبب اخلطوط واملكاتب السفر.

  التفرغ للطيران

  بعد ذلك ترك العيساوي العمل في شركة النفط 
وتفرغ للعمل في مجال الطيران وعن ذلك يقول: 
تركت شركة النفط وتفرغت للعمل في الطيران، 
والعمل في الطيران مهنة راقية في العمل ومعاملة 

الناس وفيها تعارف وتعاون.
  وكنت ادخل املطار واتعامل مع املسؤولني، وكان 
عندي تصريح من قيـــادة املطار وكان الدوام في 
النهار والليل وهذا فيه تعب وســـهر ولكن العمل 
مع املسافرين فيه خدمة انسانية واجتماعية ولذة 
في العمل، وكنت اســـهر حتى ينتهي عملي، كان 
املســـافرون مختلفني بأذواقهم وجلوسهم واحلجز ايضا فيه تعب 
ولكن في االخير الرأي للمسافر وكانت شركتنا راقية جدا في التعامل 

ولذلك الراكب يرتاح معهم.
  وكنت انصح اصدقائي من الكويتيني بالسفر معنا، والطيران كان 
يغطي دوال كبيرة عاملية، ايضا كنت اتعامل مع قيادة الطائرات، واذكر 

انني لم ارجع الى اميركا واكتفيت بالبقاء والعمل في الكويت.

  العمل بالصحافة

  لضيفنا ايضا باع طويل في العمل الصحافي منذ بداية التسعينات 
ويحدثنا عن ذلك قائال: بعد حترير الكويت من براثن الغزو العراقي 
على الكويـــت ومنذ البداية مع صدور اولى اجلرائد التحقت للعمل 
بجريدة الفجر اجلديد وكان اول صدورها في هذه الفترة وكنا نعمل 
من دون كهربـــاء ومقرها «كويت تاميز» النها لـــم تدمر ومطابعها 
موجودة وبعض الفلسطينيني غطوا االبواب باجلرايد فالعراقيون 
عندمـــا حضروا لم يعرفـــوا ان مكائن الطباعـــة موجودة باخللف 
وبعد التحرير دعانـــي الزمالء الذين عملوا فيها للعمل معهم وكان 
رئيس قســـم االقتصاد محمد الشيتي وخالد احمد، لم اكن في هذه 
املرحلة اعرف شـــيئا بالصحافة ولكن كنت وال ازال ممتازا باللغة 
العربيـــة ـ فانضممت اليهم، والصحافة تبنى على اللغة والعالقات 
وباشـــرت العمل الصحافي منذ حتريـــر الكويت من الغزو العراقي 
الغاشـــم، وهكذا كانت البداية مع الفجر اجلديد واول عمل لي كنت 
استمع واكتب االخبار وال توجد وكاالت انباء تزود الصحف واذكر 

 حديث صحافي يجريه العيساوي  العيساوي واملمثل يونس شلبي  أحد مواقع اطفاء آبار النفط 

 الوافدون العرب لهم دور كبير في العمل بالكويت فمنهم الشريف النظيف ذو االيادي البيضاء وقدم وشارك مع الكويتيني في النهضة احلديثة للنمو والسمو والرقي لهذا البلد الطيب. واول من حضر الى 
الكويت للتعليم في مدارسها كان املرحوم حافظ وهبة املصري وذلك عام ١٩١١ وعمل مدرسا في املدرسة املباركية ومدرس آخر اسمه عبداملنعم وهو مصري وكان يدرس اللغة االجنليزية في املدرسة 
االحمدية عام ١٩٢١. فقد كان اولئك من الرجال املخلصني في عملهم حتى حضرت البعثة الفلسـطينية التعليمية عام ١٩٣٦ ثم انطلقت مسـيرة حضور الوافدين الى الكويت. فوالد ضيفنا الذي حضر 
الى الكويت اوائل اخلمسـينيات وضيفنا يعتبران من الوافدين الذين قدموا خدمات للكويت وغيرهما كثيرون. مازن العيسـاوي بدأ حياته بالعمل مع اخلطوط اجلوية وانتقل من مكان آلخر حتى استقر 
بالصحافة واليزال يعمل فيها بجانب عمله باخلطوط اجلوية. عاش في الشعيبة والساملية وتخرج في اميركا وعمل في الكويت وكذلك له اوالد في االعالم واخلطوط الكويتية. كما شارك في التمثيل 
مع ممثل له سمعته الطيبة وشهرته العربية، ومع ممثلني كويتيني في عدة مسلسالت ومسرحيات، انه محمد مازن حسن املعروف باسم مازن العيساوي، عمل في عدة جرائد منها الفجر اجلديد 

والرأي العام، والسياسة والقبس باالضافة الى مجالت اسبوعية. نقلب معه في هذا اللقاء صفحات من حياته وذكرياته ورؤاه وما علق بذهنه من أحداث املاضي اجلميل، فإلى التفاصيل:

 عملـت متطوعًا مـع الهـالل األحمر الكويتـي وذات مـرة كنا في منطقـة الخردق 
فطلـع علينـا أكثـر مـن ٣٠٠ رجـل ونهبـوا ما معنـا مـن طعـام وجهـاز الكمبيوتر 
 بــدأت العمـل فـي مجـال الصحافــة بعـد تحريــر الكويـت
  من العـدوان العراقي معتمدا على لغتي العربيـة وعالقاتي االجتماعية

 ولد في إحدى القرى التابعة لمدينة القدس وقدم إلى الكويت عام ١٩٥٩

 مازن العيساوي: في عام ١٩٦٧ هطلت أمطار 
غزيرة جرفت السيارات وسحبت أغراض 

ساكني األدوار االرضية في الشعيبة 

 شهادة من مؤسسة البترول الكويتية  (سعود سالم)  مازن العيساوي مع الزميل منصور الهاجري 

ثانوية الساملية واذكر من العادات في الكويت ان من يدخل الفريج 
الزم يعرفونه أو يسألونه خاصة اذا كان مترددا ذهابا وإيابا.

  وقد كان النقل من الشـــعيبة الى الساملية فيه اختالف واحلياة 
في الساملية تختلف متاما عن الشعيبة فهناك القار ورائحة البترول 
والساملية بعيدة عن تلك املشاكل والشعيبة متتاز بساحلها الرملي 
الناعم والبر وصيد الطيور وأشجار السدر واالثل واملزارع، فالبيئة 

مختلفة عن الساملية حيث البنايات والشوارع املعبدة.
  واذكر عندما سكنا الســـاملية صحتنا حتسنت وذهب عنا الربو 

واحلساسية.

  الدراسة في أميركا

  يتحول مازن العيســـاوي بعد ذلك للحديـــث عن فترة مهمة في 
حياته وهي مرحلة الدراسة في أميركا وعن ذلك يقول: أما الدراسة 
في أميركا فقد كانت بحاجة ألموال أكثر مما توقع الوالد واملصاريف 
كثيرة وخاصة ان دراسة الطيران عملية مكلفة، ولذلك حتولت لدراسة 
الكمبيوتر وملدة ســـنتني ورجعت الى الكويت لكن كنت اشتغل في 

أميركا اغسل األواني في أحد املطاعم.
  وكنت احصل علـــى راتب وهناك في اميركا مراتب ودرجات ملن 
يعمل في املطعم أوال تغسل صحونا وبعد ذلك العامل يرتب الطاولة 
وبعد فترة عينت كابنت واحلمد هللا واليوم الرابع تسلمت العمل ألربع 
طاوالت، وكان الراتب قليال ولكن اإلكرامية ترفع الراتب، مثال كنت 
احصل على أكثر من ٢٠٠ دوالر أو أقل من ذلك وصاحب العمل يوناني 

 في البداية يتحدث الفنان والصحافي محمد مازن 
احلاج حسن، موضحا ان اسمه الفني والصحافي 
هو مازن العيســـاوي، وعن ذلك يقول: هذا االسم 
نســـبة الى القرية التي انتمـــي اليها وهي تابعة 
ملدينة القدس في فلسطني، وحضرت الى الكويت 
عام ١٩٥٩ وحاليا مضى على وجودي في الكويت 

٤٩ سنة.
  اول تعليمي كان في مدرســـة الشعيبة وكانت 
قرية الشـــعيبة صغيـــرة وكان الوالد عنده محل 
خياطة ومحل حالقة باالضافة الى انه كان موظفا 
في شركة الزيت املستقلة وبعد التأميم تغير اسمها 
وسكن الوالد الشـــعيبة للقرب من عمله، وكانت 
الغازات تؤثر على االوالد والوالد ليليا يأخذ اخواني 
للطبيب للعالج فقرر االنتقال الى الساملية واشترى 

له سيارة.
  ومما اذكر ان الناظر عبداللطيف احلبشي ومن 
املدرســـني االستاذ خضر واالســـتاذ سمير واذكر 
مطعم ابومروان ومن اجليران في الشـــعيبة بيت 
احلربان وبيت ناجي العلي وهو رسام ومما اذكر 
ان امطارا غزيرة نزلت عام ١٩٦٧ وجرفت السيول 
معها بعض الســـيارات واملاء نـــازل من االحمدي 
وهي منطقة مرتفعة والشعيبة منخفضة والبحر 
ارتفع ومما اذكر ان اصحاب البيوت الذين يسكنون 
االرضي بعضهم االمطار سحبت اغراضهم، وسكان 
الشعيبة كانوا متعاونني وكانوا يساعدون ويحبون 

بعضهم البعـــض وكانوا متعاونني مع الوافدين العرب الذين كانوا 
يسكنون هناك، واذكر صاحب احملل من املهارة ال يغلق الدكان ولكن 
يغطيه او يضع عصا طويلة، اخلباز وامللحمة (القصاب) والبقالة، 
وكنت اعرفهم واتعامل معهم، كما اذكر عائلة الصقر واحلربان واذكر 
اوالد مطلق الشـــريفي واباهم باملخفر اذكر الكثير منهم والوافدين 
العرب من فلســـطينيني وسوريني من املدرسني والعاملني في ميناء 

عبداهللا مع الوالد.
  وبعد خمس ســـنوات الوالد انتقل الى الســـاملية وسكنا بفريج 
العوازم واذكر وائل الهنيدي وعلي طالب ومبروك الداهوم مهندس 

وسيف الداهوم وابناء عائلة الوسمي واالذينة.
  وعارف احلبيب واحمد عودة كانا مدرســـني في الساملية واذكر 

الفنان حسني جنم.

  النشاط الرياضي

  يتحدث العيساوي عن بعض نشاطاته أثناء الدراسة حيث يقول: 
مما اذكر كان لي نشـــاط رياضي في املدارس وخاصة كرة الطائرة 
وبعض من كنت العب معهم كانوا في املنتخب، كما لعبت كرة اليد 
مع مجموعة من الكويتيني والوافدين، أيضا أحيانا كنت أشارك في 
رمي القلة وأثناء تلك الفترة كنت ادخن وذهبت الى الطبيب ومنعني 

من التدخني بعد اجراء عملية وتركت التدخني فأصبت بالسمنة.
  أيضا من األنشطة الرياضية كرة الطائرة واليد فكان جسمي ضعيفا 
وخفيفا وقد زاد وزني اآلن عكس أيام مرحلة الشـــباب وخاصة في 
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وكانت تهتم بشؤون املنتج الكويتي والصناعة الكويتية وكانت مديرة 
التحرير جناح طوباسي وتسلمت العالقات العامة والأزال معهم وأحيانا 
أراسل احدى املجالت األردنية واسافر للخارج وأكتب موضوعات للمجلة 

التي اشتغل فيها، حاليا اعمل في الطيران واعمل عقودا خارجية.

  العمل في العراق

  يذكر لنا العيساوي جزئية أخرى مهمة في حياته العملية وهي العمل 
في العراق فيقول: مع بداية حترير العراق من الطاغية صدام حسني ذهبت 
للعمل في البصرة مع صالح سويدان وقلت له الوضع خطر انتبه اال ان 
األجل وافاه في اليوم الثاني ومجرمون الحقوه بالسيارة وكان مسرعا 

وانقلبت به السيارة وكنت اذهب الى أم قصر القاعدة العسكرية.

  قصص من الحياة

  يســــرد لنا ضيفنا بعض املعلومات واملواقــــف احلياتية قائال: من 
الهوايات الشخصية التصوير وعندي كاميرات والتقطت صورا وفزت 
باملركز الثالث في أحد املعارض واول كاميرا ربحتها في برنامج «سني 
جيم» تقدمي شريف العلمي وهو في البداية رفض  اشتراكي اال ان سعاد 
عبداهللا ادخلتني وربحت الكاميرا وما كنت اقاطع الصحافة ومســــتمر 
معهم والتصوير اســــتمر معي الى اآلن وعندي الكاميرا وصورت آبار 

النفط وهي حتترق.
  واذكــــر انه في يوم من االيام خرجنا مــــع مجموعة من الصحافيني 
وشــــاهدت أكال في علب وكنا جائعني فأخــــذت بعض العلب واعطيتها 

الصحابي وكان االكل مخفى في ســــيارة االســــعاف 
واكلنا وقدموا علي شكوى.

  ويومــــا كنت واقفا مع اجليــــش االميركي وكنت 
متطوعا مع الهالل االحمر الكويتي وذهبنا الى منطقة 
اســــمها اخلردق ووقفنا فيها واذا بأكثر من ثالثمائة 
رجل دخلوا علينا وكل واحد جسمه اكبر من الثاني 

دخلوا للشاحنة واخذوا ونهبوا االكل كله.
  وكان معنــــا التلفزيون الياباني وســــرقوا جهاز 
الكمبيوتــــر وحلقتهم ومســــكت احدهم واخذت منه 
الكمبيوتر، وكذلك عملت مترجما مع القوات االميركية 
وعملت مع الهالل االحمر واخذت االميركان الى هناك 

وشاهدوا نشاط الهالل االحمر.
  ومن قصص الدراسة ايضا في يوم االمتحان كان 
يجلس خلفي طالب اســــمه ســــعود وكان يغش في 
االمتحان وكنت اجيب عن االســــئلة فعلمت االستاذ 
عليه واخذ منه الورقة، ثم مرت الشهور وآخر السنة 
استلمت الشــــهادة وكان ترتيبي الرابع واذا بالولد 
الغشاش كان ينتظرني مع اثنني من اصدقائه، وبعدما 
ابتعدت عنه كثيرا واذا بسعود مع اصدقائه يهجمون 
علــــي مع اوالد عمه ويقولون «مازن ماذا فعلت فينا 
فقلت ما عملت شــــيء» فضربوني وحضر اصدقائي 
وهربوا، هذا بســــبب اني علمت االستاذ بأن سعود 

كان يغش.
  والدي عندما ينتهي من عمله كان يشتري سيارات 
من الوكاالت وكان يبيع وبعد ذلك بدأ يســــتورد من 

أميركا واستمر بالعمل.
  كنت اذهب مع الوالد الى سوق حراج السيارات وتعلمت البيع والشراء 
حتى الغزو العراقي وفي احد االيام بعت ســــيارة ملصري وكان يسكن 

خيطان واخذت منه سعر السيارة وبعد ذلك حولتها له.
  علمتني احلياة حسن التعامل مع الناس والصبر واحلكمة واحترام 
الكرام، علمتني احلياة وهي مدرســــتي الكبيــــرة كيف اصادق الرجال 

واتعامل معهم، كما تعلمت البيع والشراء.

  هواية التمثيل

  يتحدث مازن العيســــاوي ايضا عن هواياتــــه فيقول: من الهوايات 
التي شــــاركت التمثيل فيها وأديت ادوار التمثيل على خشــــبة املسرح 
في الكويت في مســــرحية الزعيم شاركت عادل امام وكان دوري قيادة 
الســــيارة التي تنفجر على املســــرح اثناء اداء الدور وذلك (عام ٢٠٠٥) 
وطلب مني مرافقته والعمل معه واالنتقال من الكويت الى القاهرة ولكن 
رفضت وفضلت الكويت والعيش فيها الني عشت وترعرعت فيها كذلك 
شاركت في «عتيج الصوف» مع املرحومني الفنان غامن الصالح والفنان 
علــــي املفيدي واملمثــــل املصري نصر حماد، واملخرج حســــني املفيدي 
وكذلك اديت دوري في مسلســــل «كرت أحمر» مع الفنان علي املفيدي 
باالضافة الى مسلســــل ثمن عمري، والكثير من املسلسالت مع الكثير 

من الفنانني الكبار.
  فالكويت لها فضل كبير في حياتي ونشأتي متطوعا في الهالل االحمر 

الكويتي وتقدمي املعونات واملواد الطبية والغذائية.

 تسجيل تصريح للوزير املرحوم بإذن اهللا د. حمود الرقبة  مازن العيساوي في احدى الدورات الصحافية  مع الوزير د. حمود الرقبة عندما كان وزيرا للنفط 

 والـدي كان يملـك محليـن للخياطـة والحالقة ويعمـل في شـركة الزيت المسـتقلة قبـل أن يتغير اسـمها بعـد التأميم

 مع الفنان عادل امام  صورة التقطها مازن العيساوي للشيخ محمد اخلالد 

 افضل صورة التقطها مازن العيساوي لسمو االمير املرحوم الشيخ جابر االحمد وهو يوقع على كرة حلكم نهائي كأس سموه وبجواره الشيخ أحمد الفهد 

 سـافرت إلـى أميركا لدراسـة الطيران بعـد الثانوية ثم غيـرت رأيي وتحولـت لمجـال الكمبيوتر وحصلت علـى دبلوم فيه

 كنـا نسـكن الشـعيبة لقربهـا من عملـه وبسـبب تأثـر إخوتي بالغـازات قـرر االنتقـال إلى السـالمية واشـترى سـيارة 

 درع حصل عليها أثناء العمل الصحافي 

الصحافيـــني وقلت له اريد ان اكتب رســـالة اتكلم فيها عن الكويت 
وذهبت الـــى أمل احلمد ولم أجدها فذهبت الى عبداللطيف رمضان 
وقدمت نفسي له ورحب بي وقدمت له الكلمة وقرأها وقال كلم سعادة 

الوزير ومعه طارق العليان ود.ياسني الياسني.
  وعرضت الكلمة التي كتبتها على الوزير بدر جاســـم اليعقوب 
ونادى علـــى رئيس اللجنة وقال له هذه الكلمة تدرج على اجلدول 
اال ان رئيس اللجنة اعترض في البداية، والوزير قال له هذه الكلمة 
تدرج وتغير كلمتني وجلست بالداخل، وكان املوجودون أولياء أمور 

األسرى واملفقودين.
  بدأ املؤمتر وكانت الكلمة األولى لدولة أوزبكستان، وكنت الثاني 
حيث ألقيت كلمة الفلسطينيني واألردنيني، فقد صعدت املنصة وألقيت 
الكلمة أمام احلضور بدأت احلديث ولم انظر للحضور، وبعض االخوان 
احتجوا على حضوري والتلفزيونـــات واملصورون والصحافيون 
سألوني هل الكويتيون يضربون الفلسطينيني ويقتلونهم فقلت هأنذا 
واقف أمامكم ولم يعذبني الكويتيون وال يوجد تعذيب للفلسطينيني 

واالردنيون ويعيشون مع اخوانهم الكويتيني.
  أذكر أيضا انني نزلت يوما الى السوق في مدينة الكويت وعملت 
حتقيقا وفي املساء سلمته لالدارة اجلديدة وفي اليوم الثاني نشر، بعد 
هذه السنوات رجعت للعمل في الطيران في العقود اخلارجية، لكن 
مع هذا الصحافة في دمي وكنت ارسل بعض الصحف واحصل على 
موضوعات ورجعت الى الصحافة للعمل في مجلة اقتصادية وكان 
مدير التحرير حســـن الكاظمي ثم عملت في مجلة «املنتج الوطني» 

اني كتبت على ضوء الشموع وكنت اسمع اخلبر 
واسجله وافرغ الشريط واكتب واسلمه للمسؤول، 
ومع بداية وصول املواد الغذائية الى الكويت بعد 
الغزو كتبت تقريرا عن سوق اخلضار ونشر في 

جريدة الفجر اجلديد.
  واراد املســـؤول ان يكافأني فكتب اسمي على 
املوضوع وهذا اعطاني شعورا طيبا وراحة نفس 
ومن ذلك اليوم حاولت ان يظهر اســـمي كل يوم 
باجلريدة ومضيت في الفجر اجلديد وتدربت على 
يد اثنني من الذين يتابعون االقتصاد وهما محمد 
الشيتي في «القبس» وخالد احمد في «السياسة»، 
وباشرت التحقيقات وكان الزمالء يسمونني ملك 
التحقيقـــات، وبعد ذلك جلأت لعمـــل لقاءات مع 
الســـفراء ومن بعدهم الوزراء ورجـــال االعمال ـ 
الســـيد احمد اجلاراهللا عندما عرف باغالق الفجر 
اجلديد طلبني ملقابلته ومتت املقابلة وعرض على 
قســـم االقتصاد وكان رئيس القسم ال يداوم وفي 
«السياسة» باشرت العمل في الصفحة االقتصادية 
وتعلمت في الفجر اجلديد كيفية تركيب الصفحة 
وبعد افتتاح الصحف اليومية كل واحد رجع الى 
جريدته وبقيت في «السياســـة» وسعيد توفيقي 
كان رئيس القســـم االقتصادي، وفي العصر كان 
يحضر واسلمه عملي، وفي ذلك الوقت كانت األخبار 
والتحقيقـــات قليلة وكان على الصحافي ان يبذل 
جهدا مضاعفا حتى يحصل على املادة وباشـــرت 

بكتابة الزوايا في عملي.
  والعمـــل الصحافي متعب وفيه إرهـــاق، وهكذا تركت العمل في 
الطيـــران وبقيت في العمل الصحافي منذ أول يوم لتحرير الكويت 

من الغزو العراقي الغاشم.

  «الرأي العام»

  يتحدث العيساوي بعد ذلك عن عمله في جريدة الرأي العام قائال: 
مت افتتاح جريدة الـــرأي العام اليومية وكان أديب باقي في القبس 
وظللت في السياسة ملدة سنة ونصف ثم انتقلت الى الرأي العام عام 
١٩٩٦ وبتلك الفترة أديب باقي انتقل لها، وعينت في قسم االقتصاد 
ورئيس القســـم كان عصام جلدي وكان يعمل في احلياة. واشتغل 
في الرأي العام ثم سافر وترك الكويت فعينت بدال منه وكنت اكتب 
املانشيت، وكان مدير التحرير فواز القطان وعلي بلوط وعلي الرز 
ومضى على عملي في الصحافة ٢٠ عاما تنقلت خاللها من عمل آلخر 
أخبار وحتقيقات، وكنت اخرج مع وزير النفط من الوفرة واألحمدي 
الى أم قدير وفي املساء اسلم املادة للجريدة، أيضا كنت اغطي أخبار 

الرياضة واملجتمع وكل مادة تواجهني ادخل فيها.

  المؤتمر اإلسالمي

  لدى عمله في «الفجر اجلديد» قام العيساوي باملشاركة في املؤمتر 
اإلسالمي وعن ذلك يقول: شاركت وأنا في «الفجر اجلديد» في مؤمتر 
القمة اإلسالمي واذكر ان مساء يوم ختام مؤمتر القمة اتصلت باحد 

 وبالنسبة حلالته االجتماعية يقول 
العيساوي: متزوج وعندي من االبناء، 
بنت خريجة جامعة الكويت اعالم وابني 
يعمل مضيفــــا في اخلطــــوط اجلوية 
الكويتية وعندي نشاطات وال ازال اعمل 
بني الطيران والصحافة ولم انقطع عنها 

منذ عشرين عاما. 

 الحياة االجتماعية


