
احلركة الدستورية اإلسالمية 
تنعى جاسم اخلرافي

نعت احلركة الدس���تورية اإلسالمية فقيد الكويت 
رئيس مجلس األمة السابق الراحل جاسم اخلرافي من 
خالل بيان جاء في نصه: تتقدم »احلركة الدستورية 
اإلسالمية« بأحر التعازي إلى أسرة الفقيد جاسم محمد 
اخلرافي، رئيس مجلس األمة الس���ابق، وتس���أل اهلل 
أن يتغمد الفقيد بواس���ع رحمته، ويلهم ذويه الصبر 

والسلوان.

نعى وزير االعالم االسبق الشيخ حمد جابر العلي 
رئيس مجلس األمة السابق العم جاسم اخلرافي، مؤكدا 
أن الكويت واالمتني العربية واالسالمية فقدت برحيله 
رجال عظيما قدم الكثير لوطنه في مختلف املجاالت.

واستذكر الش���يخ حمد اجلابر مواقف الفقيد قائال 
ان الفقيد له اسهامات 
وجه���ود سياس���ية 
واقتصادية وتنموية 
س���اعدت العديد من 
ال���دول والش���عوب 
وكان يتسم بالتواضع 
وم���كارم االخ���الق 
واحتفظ طوال حياته 
الطيب���ة  بعالقات���ه 
والتوازن مع االطراف 
والشرائح كافة وكان 
حريصا على التواصل 
مع اجلميع ونشر روح 

احملبة والوئام.
وأكد الشيخ حمد ان املرحوم بإذن اهلل تعالى العم 
جاس���م اخلرافي ظل طوال حياته ش���امخا بتواضعه 
وكبيرا ببساطته وقريبا من الناس بابتسامته التلقائية 
وقد احب ابناء الكويت فبادلوه احلب باحلب وجتسد 
ذلك في انتخابه لعضوية مجلس االمة لدورات عديدة 
ثم تتويجه برئاس���ة مجلس االمة من عام 1999 حتى 
عام 2012. وتقدم الشيخ حمد اجلابر من اسرة الفقيد 
بأحر املواساة القلبية مبتهال الى اهلل ان يتغمده بواسع 
رحمته ويس���كنه فس���يح جناته ويلهم اهله الصبر 

والسلوان.

الشيخ حمد جابر العلي 

استذكر مواقف الفقيد الكبير الوطنية

حمد جابر العلي: الكويت فقدت
شخصية وطنية قدمت الكثير

 نبيه بري

بري: فقدنا صديقًا كبيرًا ووفاته خسارة 
للبنان واألمة العربية كما للكويت

بيروت: أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري 
أن وفاة رئيس مجلس األمة السابق جاسم اخلرافي 

خسارة للبنان كما للكويت واألمة العربية.
وشدد بري، قبيل مغادرته بيروت بصحبة عقيلته 

متوجها إلى الكويت لتقدمي واجب العزاء في املرحوم 
بإذن اهلل تعالى، على أنه كان صديقا كبيرا.
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رحيل..» كبير «
جاسم الخرافي في ذمة اهلل

أكد أنه كان صاحب رؤية واضحة ونظرة ثاقبة

مشعل األحمد: اخلرافي كان أحد حكماء الكويت 
وترك بصمات واضحة في الداخل واخلارج

وأكد الش���يخ مش���عل 
املرح���وم  ان  االحم���د 
جاس���م اخلرافي يش���كل 
عالمة واضحة في تاريخ 
الكويت من خالل دوره في 
العملية السياسية كعضو 
او وزير  في مجلس األمة 
للمالية او رئيس للمجلس 
او رجل اعم���ال له العديد 
من االجنازات االقتصادية 

والتنموية.
الفقي���د  وأض���اف ان 
الراحل اسكنه اهلل فسيح 
جناته حمل هموم الكويت 
ابنائها فحرص  وتطلعات 
طوال حيات���ه على اعالء 
مصلحة البالد على سواها 

من املصالح االخرى.
ان املرحوم  الى  وأشار 
جاسم اخلرافي عرف طوال 
حياته بالنزاه���ة والكرم 
والبس���اطة والتواض���ع 
وس���عيه الدائم الى اقامة 
عالقات طيب���ة وقوية مع 
اجلميع وحرصه على اذابة 
اخلالفات بني الناس من اجل 
مصلحة الكويت واحلفاظ 
على وحدتها واستقرارها.

وقال الش���يخ مشعل 
االحم���د ان »عزاءنا في 
فقدان جاس���م اخلرافي 
تغمده اهلل بواسع رحمته 
انه ترك ميراثا كبيرا من 
الناس واحترامهم  محبة 
وتقديرهم لعطائه وجهوده 
الوطني���ة املخلصة التي 
ستظل خالدة في تاريخ 

الكويت«.

ق���ال نائ���ب رئي���س 
الش���يخ  الوطني  احلرس 
الكويت  ان  مشعل االحمد 
فقدت برحي���ل املغفور له 
جاس���م اخلرافي رجال من 
البارزين وقامة  رجاالتها 
من قاماتها الكبار وحكيما 
من حكمائها املخلصني الذين 
عرفوا بوفائهم الكبير لها 

وحبهم البنائها.
وأضاف الشيخ مشعل 
االحمد في تصريح ل�»كونا« 
أم���س ان رحيل جاس���م 
اخلرافي يعد خسارة كبيرة 
الكوي���ت ولألمتني  البناء 
العربية واالسالمية، مشيرا 
الى انه ترك بصمات واضحة 
واعماال خير كثيرة داخل 

الكويت وخارجها.
وأوض���ح: »لقد عرفت 
جاسم اخلرافي اخا عزيزا 
وصديقا مخلصا وانسانا 
نبي���ال راقيا في تصرفاته 
وكرميا في عطائه وثابتا 
في مواقفه وحريصا على 
احترام االخرين والتواصل 

معهم«.
وذكر ان الكويت تستذكر 
الوطنية  بالتقدير مواقفه 
االصيلة في مختلف املواقف 
التي ش���هدتها  واالحداث 
الكوي���ت، مبين���ا انه كان 
صاح���ب رؤي���ة واضحة 
ونظرة ثاقبة وبصيرة نافذة 
وخبرة طويلة اثمرت ميراثا 
كبيرا من العطاء املتواصل 
الذي قدمه للكويت خالل 

مشواره الطويل.

الشيخ مشعل األحمد 

عرفته أخًا عزيزاً 
وصديقًا مخلصًا 

وإنسانًا نبياًل راقيًا 
في تصرفاته


