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ميكنك مشاهدة الفيلم الوثائقي الكامل عن خريجي اجلامعة من خالل قناتنا على اليوتيوب
والذي مت اخراجه من خريج اجلامعة االمريكية يف الكويت، عبد احملسن الهاشم، دفعة 2010

AUK “

 عندما تخرجت من اجلامعة وبدأت بالتحضير
 للماجستير، أدركت بأن التعليم املبني على فلسفة

 اآلداب والعلوم احلرة يف اجلامعة األمريكية يف
 الكويت قد زودني باملهارات الالزمة ملواجهة التحديات

التي واجهتني يف خالل مرحلة املاجستير

عبداهللا الكليب
دفعة 2009 (محاسبة/متويل)

Surrey ماجستير إدارة التمويل الدولي من جامعة 
اململكة املتحدة

مرشح لشهادة املاجستير يف جامعة جورجيا
الواليات املتحدة األمريكية

بة بةجتـر جتـر

“

AUK

احتاد التعاونيات 
يشيد بإجنازات 

الراحل الكبير

تقدم رئيس احتاد اجلمعيات 
التعاونية د.سعد الشبو 

بأخلص التعازي، باسمه واسم 
مجلس إدارة االحتاد واإلدارة 

التنفيذية، برحيل رئيس 
مجلس األمة السابق جاسم 

اخلرافي، مبينا أن الفقيد كان 
صاحب مواقف مشرفة، وتقلد 
العديد من املناصب السياسية 

كعضويته ورئاسته ملجلس 
األمة وتسلمه لوزارة املالية 

واالقتصاد باإلضافة إلى 

إسهاماته اخليرية في العديد 
من املجاالت وانخراطه في 

العديد من جمعيات النفع العام.
وذكر في بيان اصدره بأن 
للراحل تاريخا سياسيا بدأ 
منذ أكثر من 40 عاما شهد 

خاللها الكثير من املنعطفات 
والتغيرات الدولية واإلقليمية 
واحمللية، واستطاع بحكمته 

وخبرته الواسعة احملافظة على 
احلياة السياسية في مجلس 

األمة من الوقوع في املجهول 

ووقف على مسافة واحدة 
من جميع الفرقاء، سائال اهلل 
عز وجل أن يجعله في واسع 
رحماته وأن يلهم أهله وذويه 

الصبر والسلوان، »إنا هلل وإنا 
إليه راجعون«.

املهنا: جاسم اخلرافي أثرى
 احلياة السياسية واالقتصادية

عائلة اجلاراهلل اخلرافي 
تعتذر عن عدم استقبال 

رواد ديوانيتهم اإلثنني

أك���د محافظ العاصمة الفري���ق متقاعد ثابت املهنا 
ان الكويت فقدت برحيل رئيس مجلس األمة األسبق 
جاس���م اخلرافي رجال من رجاالتها الكبار الذين أثروا 
الكويتية مبواقفهم  السياس���ية واالقتصادية  احلياة 
الثابتة وآرائهم السديدة التي جنبت الكويت الكثير من 
األزمات واحملن، معتبرا األدوار التي قام بها الفقيد في 
شتى املجاالت مثاال ودليال على حسن ودماثة أخالقه 

وحكمته التي يشهد لها اجلميع.
وأض���اف املهنا: »ان للفقي���د دورا كبيرا في تنمية 
االقتصاد الكويتي إلى جانب عملة السياسي، وساهم في 
إحداث نقالت نوعية على جميع األصعدة، موضحا ان 
الفقيد خدم الكويت في جميع مواقع عمله منذ انطالقة 
حياته السياسية واالقتصادية حتى اصبح محبوبا في 

قلوب الكويتيني«.

تعت���ذر عائلة اجل���اراهلل اخلرافي عن عدم 
استقبال رواد ديوانيتهم يوم غد االثنني وذلك 
بس���بب وفاة املغفور له بإذن اهلل تعالى العم 

جاسم اخلرافي، رحمه اهلل.
وتتشرف مبعاودة اس���تقبال روادها مساء 

اإلثنني الذي يليه املوافق 1 يونيو املقبل.

09
االحد 24 مايو 2015

رحيل..» كبير «
جاسم الخرافي في ذمة اهلل

م. عادل اخلرافي م. نبيل اخلرافيد.عبداحملسن اخلرافي


