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قام صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد، صباح 
امس بتقدمي واجب العزاء إلى أسرة اخلرافي الكرام بوفاة 
املغفور له بإذن اهلل تعالى رئيس مجلس األمة السابق 
جاس����م اخلرافي، طيب اهلل ثراه وجع����ل اجلنة مثواه، 
وذلك في ديوان أسرة اخلرافي مبنطقة البدع، مستذكرا 
سموه ما قدمه الفقيد من مآثر خالدة وأعمال جليلة بكل 
إخالص وتفان في خدمة الوطن العزيز تاركا مس����يرة 
حافلة بالعطاء وتاريخا زاخرا باإلسهامات واإلجنازات 
وذلك من خالل املناص����ب الرفيعة التي تقلدها. وابتهل 
س����موه إلى الباري عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته 
ومغفرته وأن يس����كنه فس����يح جناته وأن يلهم أسرته 
الكرمية وذويه جميل الصبر وحسن العزاء.  من جهته، 

قال نائب رئيس احلرس الوطني الشيخ مشعل األحمد ان 
الكويت فقدت برحيل املغفور له جاسم اخلرافي رجال من 
رجاالتها البارزين وقامة من قاماتها الكبار وحكيما من 
حكمائها املخلصني الذين عرفوا بوفائهم الكبير لها وحبهم 
ألبنائها. وأضاف ان رحيل جاسم اخلرافي يعد خسارة 

كبيرة ألبناء الكويت ولألمتني العربية واإلسالمية. 
وأكد نائب رئيس مجل����س الوزراء ووزير الداخلية 
الشيخ محمد اخلالد ان تاريخ الكويت سيتوقف طويال 
أم����ام الدور الوطني الكبير الذي قام به املغفور له بإذن 
اهلل تعالى جاس����م اخلرافي الذي أحب الكويت بصدق، 
فكان دافعه في كل أعماله مصلحة الكويت واحلفاظ على 

استقرارها ومكانتها.


