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النائب  أم����س  الكويت  فق����دت 
األسبق حمود اجلبري عن عمر يناهز 
)70( عاما، وهو صاحب سجل كبير 
ومشرف في خدمة الوطن واملواطنني 
في كل املجاالت التي ش����غلها بدءا 
م����ن التدريس وص����وال الى العمل 

البرملاني.
التجارة لفترة قصيرة  شغلته 
قبل دخوله مجلس األمة عام 1982 
من خالل االنتخابات التكميلية ثم 
فاز بعضوية مجلس األمة عام 1985 
و1992 و1999 وعضوي����ة املجلس 
الوطني عام 1990 ليكون أحد أكثر 
الذين مثلوا دائرة خيطان  النواب 

ألربعة فصول تشريعية.
ش����ارك في عضوية العديد من 
البرملانية كلجنة الشؤون  اللجان 
املالية واالقتصادية وجلنة حماية 
املال العام واللجنة التعليمية وجلنة 
شؤون الزراعة والثروة السمكية.

وكان »بوأحمد« رحمه اهلل نصيرا 
املواطن فش����غلته قضايا  لقضايا 
اإلس����كان والتوظي����ف ومحدودي 
الدخل، ونذر نفس����ه خلدمة أبناء 
منطقته فكانت ديوانيته مفتوحة 
دائم����ا ملس����اعدة أهال����ي خيطان 
يس����تمع اليهم ويعمل ما بوسعه 

ملساعدتهم.
ولد الراحل عام 1942 وتخرج مع 
الدفعة األولى ملعهد املعلمني وعمل 
مدرسا عام 1964 لسنتني ثم ترقى 
الى وكيل مدرسة ملدة عامني ليصبح 
بعدها ناظرا حتى تقاعد عام 1981.

وروى النائ����ب الراحل � رحمه 
اهلل � للزمي����ل منص����ور الهاجري 
ذكرياته في صفحة من املاضي قائال: 
حصلت على اجازة دراسية وسافرت 
الى والية تكساس بأميركا إلكمال 
الدراسة اجلامعية والتحقت مبعهد 
انترناشيونال أوفيس وملدة 6 شهور 
حصلت على شهادة »التوفل« في 
اللغة االجنليزية، ثم درست ملدة 4 
سنوات تخصص رياضيات ولظروف 
خاصة أوقفت الدراسة ورجعت الى 

الكويت وعدت الى عملي ناظر مدرسة 
الثوري في خيطان، وبعد  سفيان 
ذلك نقلت الى مدرسة جليب الشيوخ 

ناظرا ملدة سنة.
وأضاف: كنت أخا وأبا وصديقا 
للمدرسني وكنت أرشد الصغار منهم، 
وتقدمت للتقاعد عام 1981 ويومذاك 

كنت اشتغل في السوق.
وتابع اجلبري رحمه اهلل سرد 
انتخابات عام 1981  ذكرياته قائال: 
كانت الدوائ����ر 25 دائرة ألول مرة 
وقد جنح املرحوم ناصر العصيمي 
ع����ن خيطان ولكن األجل لم ميهله 
حيث توفي بعد 3 شهور من النجاح، 
فرشحت نفسي في انتخابات تكميلية 
بتاري����خ 1982/4/7 وجنحت وكان 
ينافسني املرحوم خلف الهضيبان 

ولكن فزت عليه.
وأكم����ل الفقي����د ذكرياته قائال: 
دخلت مجلس األمة نائبا عن خيطان 
وكان ل����ي دور مع زمالئي ورئيس 
املجلس األس����بق محمد العدساني 
في تشريع قوانني واقتراحات، وقد 
مت حل املجلس في 1985/7/3، وكان 
مجلسا جيدا، حيث كنا نعطي للناس 
حقوقها، أنش����أنا »التقدم العلمي« 
وغي����ره م����ن املؤسس����ات، جميع 
املؤسسات مثل هيئة اإلسكان وغيرها 
وكان عندنا اقتراح بتحويل الطيران 
لهيئة ولكن لم نعط الوقت إلقراره 
بسبب حل املجلس، ولم ميكن هناك 
ش����راء أصوات ولم نسمع عن هذه 

الظاهرة قدميا.
وزاد: بعد حل املجلس عام 1985 

رشحت للمجلس الوطني وجنحت 
وصرت عضوا فيه، وحصل االحتالل 
العراقي الغاشم وبعد حترير الكويت 
من براثن االحتالل وفي عام 1992 
مت����ت دعوة الناخب����ني النتخابات 
اعضاء مجلس األمة ورشحت نفسي 
للمجلس وجنحت وكان معي علي 

بوحديدة من خالل ال� 25 دائرة.
وشاركت زمالئي في العمل من 
الوطن واملواطن ومت تشكيل  اجل 
جلنة اقتصادية وكنت عضوا فيها، 
وكنا جنتمع عند املغفور له الشيخ 
س����عد العبداهلل � رحمه اهلل � في 
الليل ونواص����ل العمل ليال ونهارا 
وكنت أيض����ا عضوا ف����ي اللجنة 
 املالي����ة في مجلس األم����ة وأكملت
4 س����نوات في املجلس، وبرأيي ان 

املصالح الشخصية لبعض النواب 
تغلب على عملهم والبعض اآلخر 

يغلب عليه العمل الوطني.
»بوأحمد« رحمه اهلل كان ضد 
الكتل ويراها غير شرعية حتى اآلن، 
موضحا ان األحزاب كانت موجودة 
 في املاض����ي لكنها كان����ت مغطاة

ب� »شرشف«.
كان الفقيد رحمه اهلل هاجسه 
قضاي���ا االس���كان والتوظي���ف 
ومحدودي الدخل وقد سّلح نفسه 
بحلول لهذه القضايا، فكان يرى 
ان اعتم���اد نصف ملي���ار دينار 
يش���كل اخلطوة األول���ى إلقامة 
املشروعات االس���كانية، وإلزام 
الش���ركات واملقاولني في القطاع 
الوزارات  اخلاص املتعاونني مع 
بتوظيف عدد من املواطنني يحل 

مشكلة التوظيف جزئيا.
كان خبيرا دائما في اللجنة املالية 
حاضر فيها منذ انتخابه في 1982 
»تكميلي����ة« و1992 و1999، ويرى 
ان اللجن����ة محوري����ة في مجلس 
األمة، لذلك دوامه فيها مثل دوامه 
في البيت، فه����و يعمل ليال ونهارا 
في مراجعة احلسابات وامليزانيات 

واملشروعات.
ولد »بوأحم����د« رحمه اهلل في 
عام 1942 وطفولته كانت مقس����مة 
بني الدراسة وصيد الطيور، ولعب 

»الدربيحة« وركوب »القواري«.
عشق ممارسة الزراعة في مزرعته 
في العبدلي، وفيها كان يقضي الربيع 

مع عائلته.
كانت زوجته أقرب أصدقائه، وله 
من األوالد 7 ذك����ور و9 بنات، كان 
حازما في تربية أوالده وينصحهم 
دائما بالتزام تقوى اهلل س����بحانه 

وتعالى.
كما عشق الراحل الشعر السياسي 
وكان من متذوقي الش����عر النبطي 
والفصيح، وقصائده ليست للنشر، 
وكان ميي����ل لقصائد الثناء ان كان 

املدح في محله.

اجلبري )رحمه اهلل( في ديوانه مع نورمان ستوارزكوف قائد قوات التحالف الراحل في احد اجتماعات اللجان البرملانية خالل عضويته في املجلس ويبدو النائبان السابقان وليد العصيمي وفيصل الشايع

الراحل حمود اجلبري رحمه اهلل الفقيد مع سمو األمير الراحل الشيخ جابر األحمد وصاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد ورئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي وعدد من النواب والوزراء خالل احدى املناسبات

حمود اجلبري رحمه اهلل خالل احدى مداخالته في قاعة عبداهلل السالم

حمود الجبري في ذمة اهلل بعد تاريخ حافل
مّثل دائرة خيطان ألربعة فصول تشريعية وشغل عضوية العديد من اللجان

الراحل حمود اجلبري خالل لقائه الصحافي األخير مع الزميل منصور الهاجري والذي نشر في »األنباء« بتاريخ 11 أبريل 2009


