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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

والدي تلقى تعليمه عند ساير العتيبي وحفظ وقرأ القرآن الكرمي عنده أحد الفصول الدراسية قدميا

الوالد خالد الراجحي رحمه اهلل

صورة البطاقة املدنية لناصر الراجحي

)سعود سالم(ناصر الراجحي متحدثا الى الزميل منصور الهاجري 

يقول ناصر خالد اجلاس���ر 
الراجحي: ولدت في الكويت في 
احل���ي القبلي وذل���ك عام 1938 
الب���در بالقبلة  ميالدية بفريج 
بالقرب من براحة عباس )براحة 
حمود الناصر البدر( وأمضيت 
طفولتي ومرحلة الش���باب في 
تلك املنطقة الطيبة وكنت العب 
مع أبناء الفريج في الشارع وقد 
مارست جميع األلعاب الشعبية 
وكان والدي رحمه اهلل صاحب 
ديوان فكنت أجلس عنده واستمع 
حلديث الرجال الكبار من رجاالت 
الكويت الطيبني رحمهم اهلل، أتعلم 
العادات الطيبة والتقاليد  منهم 
الكويتية األصيلة، وكان بعض 
رجال قبيلة الرشايدة يحضرون 
ديوان الوال���د في القبلة، فريج 
البدر واذكر من أولئك الرجال نزال 
رشيد املعصب وسعدون العلبان 
وراشد مرزوق الراجحي ومحمد 
ثامر الكعمي وس���الم الش���باك 
ورجاال م���ن عائل���ة اجلعيدان 
ورجاال من عائلة البديح والشاعر 
صقر النصافي ورجاال من عائلة 
الفجي وآخرين من أولئك الرجال 

رحمهم اهلل.
ومم���ا أذك���ر م���ن اجليران 
املجاورين واملقابلني لبيت الوالد 
رحمه اهلل في فريج البدر بيت 
سيد رجب الرفاعي وعبداحملسن 
اخلبيزي والنوخذة عبداهلل ناصر 
بورس���لي من نواخذة الغوص 
املشهورين وسالم العمران وبيت 
راشد الرباح وبيت عائلة الرشيد 
البدر اذكر منهم عبداحملسن وعلي 
العائلة مرزوق  الرشيد وعميد 
البدر والسرهيد والسميط وعوائل 

اخرى لهم التقدير واالحترام.
ومن اصدقاء الوالد في احلي 
القبلي رج���ال من عائلة اخلالد 
ورج���ال م���ن عائ���الت الصقر 
والعثمان والب���در واحلميضي 
والس���ميط واملنيس والسرهيد 
والكليب والزاحم وخالد الغنيم 
والرشيد والعدساني وشخصيات 
من رجاالت الكويت وكان الوالد 
عنده دكان فتعرف على رجال من 
الذين كانوا يعملون في س���وق 

الكويت.

الدراسة والتعليم

وميضي ناصر الراجحي في 
ذكرياته ليتناول مراحل تعليمه 
قائال: بداية التحقت مبدرسة مال 
سليمان اخلنيني وموقعها في 
الصاحلية وتعلمت فيها القرآن 
ق���راءة وحفظت بعض  الكرمي 
الس���ور وكانت املدرس���ة تضم 
مجموعة من التالميذ ابناء الفريج 

والفرجان القريبة.
وبع���د ذلك تركت الدراس���ة 
والتحقت بامل���دارس احلكومية 
انتس���ابا حتى حصل���ت على 
الشهادة املتوسطة ثم واصلت 
اربع سنوات  الدراسة املسائية 
في املراحل الثانوية حتى حصلت 
الثانوية وأكملت  الشهادة  على 
التقاعد  دراستي اجلامعية بعد 
من العمل وحصلت على الشهادة 

اجلامعية منذ سنوات طويلة.

أول وظيفة

ثم تطرق ناصر الراجحي الى 
احلديث عن حياته الوظيفية قائال: 
بعدما تركت املدرسة اشتغلت مع 
الوالد في دكانه بسوق السالح 
ولكن لم اس���تمر طويال، حيث 

قلت للوالد اريد ان اعمل بالدوائر 
احلكومي���ة فذهبت م���ع الوالد 
رحمه اهلل الى دائرة الش���ؤون 
االجتماعية والعمل وكان رئيس 
الدائرة آنذاك صاحب السمو االمير 
الشيخ صباح االحمد، حفظه اهلل 
ورعاه، بينما كان مدير الدائرة 
املرحوم حمد عيس���ى الرجيب 

رحمه اهلل.
وعند وصولن���ا الى الدائرة 
لم يكن صاحب الس���مو االمير 
الشيخ صباح االحمد قد وصل 
بعد، فمجلسنا عند حمد الرجيب 

ننتظر سموه.
وقد استقبلنا الرجيب استقباال 
حارا وبكل محبة واخالص وجلس 
الوالد وجلست على املقعد اآلخر 
وبدأ احلديث مع املدير حتى مت 
جتهيز اوراق التعيني بعدما اخبره 
الوالد بأنني اريد ان اشتغل في 

الشؤون.
وطلب من���ي ان اكتب طلبا 
وقدمته له ومت التوقيع باملوافقة، 
الى  واجن���زت االوراق وذهبت 
الطبيب للكش���ف الطبي وبعد 
الى دائرة الشؤون  ذلك رجعت 
االجتماعية والعمل ومت تعييني 
باحث���ا اجتماعي���ا وذل���ك يوم 
1959/10/10 الوالد رحمه اهلل توجه 

الزمالء اذكر سالم املذن وشهاب 
الوهيب وبدر بوطيبان وكنا في 
العمل اخوة متعاونني متحابني 

يساعد بعضنا البعض.
وباشرت عملي مع اول ملف 
وكان لرجل كويتي كفيف البصر 
)أعمى( ومعه مجموعة من امللفات 
وكان يسكن الفيحاء مع زوجته 
ويتقاضى اعانة شهرية عن نفسه 
فقط والزوج���ة ال تعطى اعانة 
وذلك منذ سنوات وكان زواجهما 
قد مضى عليه س���نوات طويلة 
وليس لديه عق���د زواج حديث 
اس���تدعيت ذلك الرجل وطلبت 
منه ان يذهب الى دائرة اجلنسية 
واجلوازات، وزودته برس���الة 
الحد االصدقاء من العاملني في 
االدارة هناك، وعاد مرة ثانية وقد 
اعطي كتابا بأن الزوجة كويتية 
ومسجلة مبلف اجلنسية، فتم 
ص���رف اعانة لها، فصار الرجل 
يتسلم عن شخصني هذه حادثة 
من اوراق امللفات التي تسلمتها 
رمبا نس���ي من عم���ل امللف ان 
يذكرها، وقد اخبره أمني الصندوق 
بأن الباحث ناصر اجلاسر هو من 
اعاد البحث ولذلك حضر الرجل 
عندي وشكرني على ما قمت به 

والشكر هلل أوال وأخيرا.

بالشكر هلل وملدير االدارة املرحوم 
حمد عيس���ى الرجيب الذي قال 
للوالد يومها ان صاحب السمو 
االمير الش���يخ صباح االحمد � 
الوقت  رئيس الشؤون في ذلك 
� موجود في مكتبه، وذهب مع 
الوالد، وكان معنا خالي سعود 
الهبيدة وس���لمنا على صاحب 
الس���مو االمير الش���يخ صباح 

االحمد.
وبعد ذل���ك خرجنا وتوجه 
ال���ى عمله م���ع خالي  الوال���د 
وتوجهت لتسلم عملي في الوحدة 
االجتماعية والتي كان قد سبق ان 

مت افتتاحها في الفروانية.
وكان رئي���س الوحدة محمد 
جاسم ش���اهني الغامن وكان قد 
سبقني في العمر بتلك الوحدة كل 
من الزمالء يوسف الورع ومحمد 
النائب  الدهيم وغنام اجلمهور 
االس���بق وحمدان نزال ومحمد 
الدريوي���ش وابراهي���م النجار 
التنيب ويوسف  وعبدالرحمن 
محمد حس���ن وبعد سنوات من 
العمل واالجنازات مع الزمالء في 
تلك الوحدة انتقلت الى الوحدة 
االجتماعية في منطقة الشامية 
وكان مراقب الوحدة وقتها خالد 
العلي )بومساعد( ومن  حسني 

ويتذك���ر ناصر الراجحي ان 
الس���مو االمير الشيخ  صاحب 
صباح االحمد عندما كان رئيسا 
لدائرة الشؤون االجتماعية والعمل 
كان سموه يوصي بالبحث عن 
اي محتاج لصرف املساعدة له 
العائالت املتعففة،  وخاصة من 
كما كان يحرص على عدم قطع 
املساعدة عن اي شخص واضاف: 
ومما أذكر ان أول راتب تسلمته 
بحدود ألفي روبية )العملة القدمية 

في الكويت قبل الدينار(.

إدارة اإلسكان

وميضي ناصر الراجحي في 
ذكرياته قائال: بعد سنوات من 
العمل في الوحدات االجتماعية 
انتقلت للعمل الى ادارة اإلسكان 
وكان مقرها في منطقة القبلة قرب 
فندق الش���يراتون حاليا، وكان 
العجيري  املدير صالح محم���د 
واذكر من الزمالء سعد السعدون 
وعبداحملسن اجلاراهلل ومحمد 
املطير واملرح���وم بيان بخيت 
ومحمد التنيب وعلي الغريب وبعد 
سنوات من العمل انتقلت االدارة 
الى منطقة املرقاب وعني املرحوم 
محمد النشمي مديرا لالدارة بدال 

من صالح العجيري.

العاملني  الزم���الء  كذلك من 
باالدارة عبداهلل القطامي ومحمد 
احمد اجلسار وعبداهلل اخلراز 
وخالد املنصور ومحمد املرشود 
واحمد العامر ويعقوب العثمان 
وابراهيم البداح ومبارك الهاجري 
ومحمد الهاجري وعبداهلل الهران 
وعبداهلل عيسى وزيد السبيعي. 
وكنت من ضمن تلك املجموعة 
نعمل يدا واحدة من أجل الوطن 
واملواطن���ني ول���م نختلف في 
العمل وكان االحترام سائدا بيننا 

جميعا.

حياة الوالد

حتدث ناص���ر الراجحي عن 
حياة والده: ول���د والدي خالد 
اجلاسر الراجحي في الكويت في 
احلي القبلي عام 1900م وانتقل 
الى رحمة اهلل تعالي عام 1982م، 
مضيفا: انه رحمه اهلل تعلم قراءة 
القرآن الكرمي والقراءة والكتابة 
عند ساير العتيبي إمام مسجد في 
اجلهراء القدمية، وكان ميلك بيوتا 
في اجلهراء وقد تزوج وس���كن 
هناك وكون صداقات طيبة مع 
رجال اجلهراء منهم محمد بن ثابت 
احلبشي وفريح املهوس وسعد 
الالفي ومجبل العريفان ومحمد 
األمير وعثمان مزعل الس���عيد 
امله���وس واحلجرف  ومطيران 
وناصر الطجيان ومحمد مبارك 

العيار والبسام.
وزاد: ان الوال���د رحمه اهلل 
شارك في بناء سور الكويت الذي 
بني في عهد املغفور له بإذن اهلل 
الشيخ س���الم املبارك عام 1919 
دفاعا عن وطنه الكويت وأبناء 
شعبه الغر امليامني. وعندما بدأ 
عبدالكرمي قاسم في املطالبة بضم 
الكويت شارك الوالد إخوانه من 
املواطنني في توزيع السالح عام 

1961م.
كذلك والدي رحمه اهلل كان 
عضوا في جلنة حتقيق اجلنسية 
الكويتية وصدر مرسوم أميري 
بتشكيل جلان التحقيق وذلك عام 
1959م وكان م���ن ضمن اللجنة 
التي كانت تض���م مجموعة من 
رجاالت الكويت، اذكر منهم سعود 
العبدالرزاق رئيس اللجنة ومن 
الوالد خالد اجلاس���ر  األعضاء 
الراجحي وعبدالعزيز العطيفي 
الالفي الشمري وصالح  وسعد 

شارك  اهلل  رحمه  والدي 
ف�ي بن�اء س�ور الكوي�ت عام 
1919 وكان عض�وا ف�ي لجنة 
تحقيق الجنس�ية ع�ام 1959

أجلس  كنت  طفولتي  في 
ف�ي دي�وان وال�دي وأس�تمع 
الكويت  رج�االت  أحاديث  إلى 
الع�ادات  وأس�تقي منه�م 
والتقالي�د الكويتي�ة األصيلة

ناصر الراجحي: حرصت على التعّلم
وحصلت على المؤهل الجامعي بعد التقاعد

ولد عام 1938 في الحي القبلي بفريج البدر

ضيف هذا اللقاء ناصر خالد اجلاسر الراجحي ولد في احلي القبلي بفريج البدر وكان 
يسكن تلك املنطقة عائالت كويتية معروفة بعملها البحري، بدأ حياته منذ طفولته 
في ذلك الفريج والتحق مبدرسة مال س�ليمان فتعلم قراءة القرآن الكرمي والكتابة 
واحلس�اب وبعد ذلك انتقل الى املدارس احلكومية حتى حصل على الشهادة 
املتوسطة ثم انتسب الى الدراسات املسائية حتى حصوله على الشهادة الثانوية، 
ثم حصل على الشهادة اجلامعية بعد التقاعد، بدأ حياته العملية منذ عام 1959، 
وفي تلك الفترة مع بداية النهضة احلديثة عمل باحثا اجتماعيا في وزارة الشؤون 
االجتماعية والعم�ل، ويحدثنا عن تلك الفترة من العمل احلكومي وقصة الرجل 
األعمى مع زوجته، ثم يتدرج في احلديث ال�ى القنص وصيد الطيور احلبارى 

وأماكنها وبعد ذلك عن قيادة السيارة وكيف حصل على االستمارة، احلي القبلي ومنطقة 
الفروانية وس�كن العائلة فيها منذ ان كانت الفروانية قرية صغيرة، قبل ان تتحول فيما بعد 

الى محافظة كبيرة.
ويحدثن�ا ناصر الراجحي ع�ن الزواج واخلطبة وامله�ر والدزة وتكوين أس�رة متعلمة 

مثقفة.
بجهود مخلصة قام على رعاية أبنائه وتعليمهم وماذا بعد التقاعد؟

كما يحدثنا عن عمله التجاري في العقار وعن سوق العقار واألسهم عامة.
ناصر خالد اجلاسر وحديث من القلب إلى القلب عن حياته وعن والده والكويت والكويتيني 

فإلى التفاصيل:

ناصر خالد الراجحي

الوطن بحاجة لطاقات الشباب لذا أنصحهم بالتعليم وعدم مخالطة أهل السوء
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سوق السالح قدميا مجموعة من الكويتيني ميارسون هواية صيد طيور احلباري

صورتان لضيفنا ناصر الراجحي خالل فترة شبابه

ناصر الراجحي خالل اللقاء

الراجحي يؤكد أهمية التعليم

صورة إجازة القيادة

الك��ويت  تحوي����ل  أقت�رح 
إل�ى دائ�رة انتخ����ابي��ة واحدة 
والقب��لية الط�ائفية  على  للقض��اء 

المي�الد  ش�هادات  أش�تري  كن�ت 
الشركات  في  للمس�اهمة  المواطنين  من 
س�وق  دخ�ول  ع�دم  عل�ى  وحرص�ت 
المن�اخ أو البورص�ة فل�م أتض�رر منهم�ا

دون ان يحصل أي جتمع آخر، 
وكان الوالد رحمه اهلل جالسا عند 
الناصر  املرحوم الشيخ صباح 
وحضر عنده مجموعة من الرجال 
الكويتيني م���ن الطبقة الكادحة 
يطلبون سندات ألراضيهم التي 
وضع كل واحد منهم يده عليها، 
ولكن دون س���ند رسمي، فقال 
الناصر  املرحوم الشيخ صباح 
كل واحد منكم يذهب الى معزبه 
خلوني لآلخرين الذين ال معازيب 
لهم، ولكن املتجمعني لم يغادروا 
امل���كان فالتفت الى والدي وقال 
ما رأيك يابو جاسر فقال الوالد 
أنت يابوناص���ر أول املعازيب، 
فقال الش���يخ صباح الناصر يا 
مال ابراهيم احل���وال اكتب لكل 
واحد منهم سندا وبعدما حصل 
كل واحد منهم على سند حصلوا 
على وثائق شرعية وصار اجلميع 

بخير فرحني مسرورين.

القنص والسفر

وتكلم ناص���ر الراجحي عن 
هوايته احملببة قائال: ذهبت الى 
القنص ملدة طويلة عام 1956 وكان 
مكان القنص في العراق ونذهب 
بواسطة السيارة وخاصة الوانيت 
وبعض سيارات اجليب، ومعنا 

باحلبارى والظباء.
وأيض���ا كان بوجد مقناص 
في شعيب الباطن على احلدود 
الكويتي���ة وكذل���ك مقناص في 
اجلزر بع���د محافظة الناصرية 
العراق وفيها صيد حبارى  في 
وطيور وأرانب وقد حصلنا على 
ترخيص من العراق للدخول الى 

تلك املنطقة للقنص.

قيادة السيارة

الراجحي  وتط���رق ناص���ر 
للحديث ع���ن تعلم���ه للقيادة 
وحصوله على رخصة السوق 
قائال: كنت ارغب في تعلم قيادة 
السيارة عندما كنت شابا فذهبت 
الى ادارة الشرطة وقدمت طلبا 
للحصول على اس���تمارة ولكن 
في البداية رف���ض طلبي وقال 
املس���ؤول انت صغير بالنسبة 
لقي���ادة الس���يارة وكان الوالد 
يجلس في دكانه بسوق السالح 
فذهبت له وأخبرته باملوضوع، 
فقام الوالد م���ن مكانه وأخذني 
معه الى ادارة الش���رطة ودخل 
على املسؤول وشرح له ظروف 
وأسباب حاجتي للسيارة، وبعد 
فترة الوالد خ���رج ومعه ورقة 
اللون وقد مت حتويلي  خضراء 

من األسلحة الشوزن وبندقية أم 
خمس وأم بطنني، وأما الطيور 
فكنا نصيد الصقور واحلبارى 

والطيور والظبي.
ومما اذكر ان ظبيا نزل بالوادي 
أثن���اء مطاردتنا له وجنانا اهلل 
أثناء  من حادث كان سيصيبنا 
املطاردة واستمررت بالقنص مع 
األصدقاء لسنوات عدة وموسم 
القن���ص يكون عندم���ا تتكاثر 
احلبارى وتبني أعشاش���ها في 
البر بسبب هطول األمطار الغزيرة 

بذلك الوقت.
القنص  واذكر من أصدق���اء 
املرحوم عبداهلل ثامر البرجس 
وحمود العتيبي ومطلق الراشد 
الراجحي وكان معنا طباخ عماني 
اسمه حمود وفي ليلة من الليالي 
وكان اجلو باردا وأشعلنا الرمث 
وأحد الزمالء قال ان رائحة الرمث 
مثل رائحة املس���ك، فرد الطباخ 
وقال ان���ه رائحة الس���م وبعد 
احلديث جهز لنا العشاء من حلم 
طير احلبارى، وبعد العشاء قدم 
لنا الشاي والقهوة ولعبنا كوت 
القمر وجو  أبوستة على ضوء 
الربيع، وكنا في منطقة شعيب 
الباطن، ومكثن���ا 25 يوما ومن 
الكويت محملني  الى  ثم رجعنا 

الى مس���ؤول آخر والذي بدوره 
أعطاني االستمارة وباشرت تعلم 
قيادة السيارة حتى حصلت على 
االجازة بالنجاح في أول اختبار 
واشتريت س���يارة وكنت فرحا 

بقيادتها.
جزاهم اهلل خير اجلزاء أولئك 
الرج���ال الذين كان���وا يعملون 
بجد واجتهاد واخالص، وكانت 
السيارات قليلة في اخلمسينيات، 
وال يوجد ازدحام أو حوادث تذكر 
وكان رجال الشرطة متعاونني مع 

املواطنني وقائدي السيارات.

بعد التقاعد

وميضي ناصر الراجحي في 
الى  الذكري���ات ليتطرق  حديث 
مرحلة ما بعد التقاعد قائال: العمل 
في جتارة العقار بيعا وشراء بدأته 
منذ عام 1975 وكان السوق غنيا 
بعمليات البيع والش���راء وعلى 
سبيل املثال نش���تري القسيمة 
من املكتب ليال بعش���رين ألف 
دينار واليوم الثاني تباع باثنني 
وعشرين ألف دينار وكنت اتعامل 
بشراء شهادات امليالد من املواطنني 
للمساهمة في الشركات، ولكن لم 
ادخل سوق املناخ وال البورصة 
ولذلك لم اتضرر من الهبوط الذي 

علي الفضال���ة وفالح احلجرف 
وعلي األذين���ة وقد كانت بداية 
عمل اللجنة منذ عام 1959 حتى 

عام 1963.
التكليف  انتهت فت���رة  وقد 
بعدما أدى أعضاء اللجنة دورهم 
الوطن���ي الذي أنيط بهم فكانوا 
خير م���ن أدى الواجب الوطني 
متكاتفني متعاونني، وكان رحمه 
اهلل يجال���س ويخالط العلماء 
ورجال الدين، ويحب ان يستمع 

الى أحاديثهم.
كما كان يحضر ديوانه كل من 
املرحوم الشيخ أحمد اخلميس 
اخللف إمام وخطيب في املساجد 
والشيخ عبدالعزيز حمادة رجل 
دين وقاض في محاكم الكويت، 
فكان الوالد يس���تفيد من العلم 
والعلم���اء. رح���م اهلل رجاالت 
الكويت الذين ساهموا في نهضة 

الكويت احلديثة والقدمية.
وأم���ا أعماله فق���د افتتح له 
دكانا في س���وق السالح وكان 
يبيع السالح من بنادق الصيد 
وذخيرته���ا ويس���توردها من 
اخلارج. وكان والدي رحمه اهلل له 
عالقة وصداقة طيبة مع املرحوم 

الشيخ صباح الناصر.
الوالد كان  ان  اذك���ر  ومم���ا 
يشتكي من آالم في عينه وكان 
الناصر  املرحوم الشيخ صباح 
يسافر الى لبنان وميضي وقته 
في مدينة شتورا وفي تلك السنة 
ذهب الوالد معه الى مدينة شتورا 
والشيخ صباح الناصر زاره في 
البيت وطلب منه جواز س���فره 
وبعد فترة أخبره بالسفر معه 
وهناك أم���ر بعالج عيني الوالد 
وحتمل مصاريف العالج ومت عالج 
العني، وأكرمه اهلل بالشفاء وعاد 

له بصره واحلمد هلل.
وكان مع الشيخ صباح الناصر 
مجموعة م���ن الكويتيني الذين 

ميضون الصيف في لبنان.
وكان الشيخ صباح الناصر 
له ي���وم مخصص للجلوس في 
دكان مال ابراهيم احلوال في سوق 
الّزل )الس���جاد اإليراني( وكان 
الوالد يذهب للجلوس عنده، وفي 
أحد األي���ام جتمع مجموعة من 
الكويتيني أمام دكان احلوال وكان 
الشيخ صباح الناصر موجودا في 
تلك الفترة وحصل جتمع للشباب 
أمام ال���دكان، وتفرقوا بعد ذلك 

أصاب س���وق املناخ وحاليا لم 
أشارك في البيع والشراء بنظام 
التقاعد  األس���هم وحاليا بع���د 
اجلس في مكتبي مبجمع اجلاسر 
مستقبال ضيوفي واشرف على 
أمالكي، واهلل املس���تعان ملا فيه 

اخلير واحلمد هلل.

األسرة

الراجحي في  وتطرق ناصر 
حديثه عن حياته األسرية حيث 
أوضح انه تزوج مرتني، األولى من 
بنات قبيلة الرشايدة والوالدة هي 
التي خطبتها لي ومتت املوافقة 
والوالد أيد اختيار والدتي، وكان 
ذلك عام 1955 ودفعت مهرا قدره 
ألفا روبية )والدزة( من املالبس 
اجلديدة التي كانت متوافرة في 
ذلك الوقت عند الكويتيني واهلل 
رزقني منها أوالدا وبنات واحلمد 

هلل.
وأما الزوجة الثانية فهي من 
الكويتية واهلل  العائالت  احدى 
رزقني منه���ا أوالدا وبنات وقد 
أكملوا تعليمهم اجلامعي ويحتلون 
مراكز مرموقة في وزارات ودوائر 
الدولة، أما البنات فيعملن مدرسات 

وهن متزوجات.

مقترح خاص

خالل اللق���اء تطرق احلديث 
الى مقترح يتمن���ى ان يعتمده 
مجلس األمة حيث قال: كمواطن 
متابع ألعمال أعضاء مجلس األمة 
جزاهم اهلل خيرا، يس���عدني ان 
أقدم اقتراحا بأن تصبح الكويت 
دائرة واحدة وان يكون التصويت 
)صوتا واحدا فقط( بهذا يكون 
ال انتخاب���ات فرعية وال حزبية 
وال اتفاقات على تبادل األصوات 
فقط ص���وت واحد ويصير فرز 
األصوات سهال والنتائج سريعة. 
أما بالنسبة للشباب هذه األيام 
فأق���ول ان فيهم اخلير والبركة، 
وعليه���م االهتم���ام بالدراس���ة 
والتعليم ومتابعة العلوم احلديثة 
واالهتمام بأنفسهم وعدم مخالطة 
أهل الس���وء، ألن الوطن بحاجة 
للطاقات الشابة والنهوض بالوطن 
وان جنعل من الكويت دولة ذات 
علم وأدب وثقافة وتكون الكويت 
بجانب الدول الراقية علما وثقافة 

وعلى الشباب االهتمام بالعلم.

السفر والرحالت

وعن أس���فاره ورحالته قال 
الراجحي: بدأت  ضيفنا ناص���ر 
العربية املجاورة  السفر للدول 
مثل السعودية والعراق والبحرين 
الس���فر  واإلمارات وقطر وكان 
بالطائرة وأحيانا بالسيارة وفيها 

متعة السفر.
ومن ثم الى القاهرة ودمشق، 
الى  أيام الصيف فأس���افر  وأما 
بيروت وامضي أيام الس���ياحة 
والس���فر في بحمدون بني األهل 
واألصدقاء وبعد ذلك س���افرت 
الى تركيا ولندن وبعض الدول 
األوروبية وبعد سنوات سافرت 
الى تونس واملغ���رب واقول ان 
في السفر فوائد ومعرفة بعادات 

وتقاليد الشعوب.
ومبا اننا حاليا نحتفل بأيام 
هال فبراير أمتنى ان نرى الفرق 
الش���عبية تؤدي العرضات أمام 
املواطنني أس���وة مبا يحدث من 
حفالت غنائية، وان نكون بلدا 

سياحيا في مثل هذه األيام.

كنت أخرج لممارسة هواية 
القن�ص مع عدد م�ن األصدقاء

وأتذكر أن اهلل نّجانا من حادث 
خ�الل مطاردتن�ا ل�� »ظب�ي«

للحصول  تقّدمت  عندما 
عل�ى إج�ازة القي�ادة رفض 
االستمارة  إعطائي  المسؤول 
فتدخل  س�ني  صغر  بداع�ي 
والدي ونجحت من أول اختبار
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