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رحيل..» كبير «
جاسم الخرافي في ذمة اهلل

رواد ديوانية اخلرافي )جبلة(
يتقدمون

بأحر التعازي القلبية وصادق املواساة من

وأنور  واياد  ولؤي  عبداحملسن  السادة/ 
اخلرافي  جاسم  وأحمد  وطالل 

وعموم آل اخلرافي الگرام 
لوفاة والدهم املغفور له بإذن الله تعالى

عميد العائلة
جاسم محمد عبداحملسن اخلرافي

رئيس مجلس األمة السابق

سائلني الله القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته
ويسگنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان 

ً جاسم اخلرافي.. دور بارز محلياً ودوليا

االنس����انية واالغاثية وزيادة 
املساعدت لهذا الشعب املظلوم. 
شكل مجلس التعاون اخلليجي 
لدى الفقيد الراحل احللقة االهم 
للكوي����ت، فكان عل����ى تواصل 
دائم مع مل����وك وقادة وزعماء 
ورؤس����اء دول التعاون، مبديا 
دعمه وتأييده ل����كل اقتراح او 
تش����ريع يزيد اللحمة بني دول 
التي تش����ترك في كل  اخلليج 
املقومات لغة ومصيراً ومنشأ 

وعادات وتقاليد.
ان االمة العربية التي عشقها 
جاسم اخلرافي كانت دائما في 
خاطره وصل����ب تصريحاته، 
يعم����ل على ازالة اخلالفات بني 
دولها ويدافع عن مصاحلها في 
كل مناس����بة، اما دوليا فجاسم 
اخلرافي كان احد الشخصيات 
التي حتظى باحترام دولي كبير 
سواء من القيادات أو املؤسسات 

البرملانية أو السياسية.

 ال تخطئه العني وال تراه اال في 
صلب االحداث، ممسكا بزمامها 

عامال على التأثير فيها.
الفلسطينية كانت  القضية 
على رأس اولوياته دائما، بذل 
كل جهد ممكن للعمل على اقامة 
الدولة الفلسطينية وتقرير حق 
الشعب الفسطيني، وكان شديد 
الصالبة ازاء ممارسات االحتالل 
االسرائيلي الغاشم بحق اهلنا 
في فلسطني، ودعم دائما االعمال 

جاس����م اخلرافي، اسم مأل 
الدنيا وش����غل الناس وال شك، 
دوره كان ب����ارزا عل����ى جميع 
الصعد، محليا ودوليا، سياسيا 
واقتصاديا، اجتماعيا وخيريا، 

كان كبيرا في كل شيء.
عرفه العالم شرقه وغربه، 
ش����ماله وجنوبه، طاف الدنيا 
حامال قضايا وطنه وامته العربية 
واالسالمية، لم يشارك في محفل 
ف����ي الص����دارة منه،  اال وكان 
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