
عبداحملسن حاجي

حاجي: الكويت فقدت برحيل اخلرافي رجاًل 
حكيماً وسياسياً محنكاً

إس����هامات ف����ي العدي����د من 
املجاالت السياسية واالجتماعية 
واخلدمي����ة  واالقتصادي����ة 
واخليرية، يشهد له فيها القاصي 
والداني، وسيترك رحيله أثرا 
في النفوس، سائال العلي القدير 
أن يكأله بالرحم����ة والغفران 
وألهل����ه بالصبر والس����لوان 
وأن يحف����ظ الكويت وصاحب 
السمو وسمو ولي عهده األمني 
والقيادة السياسية وجميع أبناء 

الوطن.

أكد عضو مجلس إدارة جمعية 
السرة التعاونية عبداحملسن 
حاجي أن الكويت فقدت برحيل 
رئيس مجلس األمة الس����ابق 
جاس����م اخلرافي رجال حكيما 
وسياس����يا محنكا قاد مجلس 
األمة في أحلك الظروف واستطاع 
بحنكته وذكائه وحسن عالقاته 
مع اجلميع أن يعيد األمور إلى 
نصابها ويحمي احلياة السياسية 

ويعزز اللحمة الوطنية.
وأض����اف أن����ه كان للراحل 

غضنفري: اخلصال احلميدة 
للخرافي وسياسته احلكيمة 
ال ميكن أن متحى من الذاكرة

احلميضي: الفقيد 
حرص على زيادة 

دخل الكويت
وصف رئيس مجلس إدارة جمعية اجلابرية 
التعاونية أحمد طالب غضنفري رحيل رئيس 
مجلس األمة السابق املرحوم العم جاسم محمد 
عبداحملسن اخلرافي باخلسارة الكبيرة ملا متتع 
به الراحل من خص���ال حميدة ونظرة ثاقبة 
وحكمة استثنائية 
وفكر متميز ونير 
ورأي راجح وأفق 
مستقبلي واسع.

وذكر أن الكويت 
فقدت برحيل العم 
جاس���م اخلرافي 
الطراز  من  رجال 
الرفي���ع والنادر 
في عشقه وحبه 
وإخالصه ووالئه 
للوطن وللقيادة 
السياس���ية، فقد 
كان صاحب خلق 
دمث وهدوء ال نظير له ال يتميز به الكثير من 
السياسيني على الرغم من الظروف الصعبة 
التي مررنا بها في مجلس األمة والتي استدعت 
حكمة منقطعة النظير جتلت في ش���خصه 
- رحمه اهلل تعالى، فعبر بالس���فينة إلى بر 
األمان وطمأن اخلائفني وأزال الغمامة السوداء 
التي خيمت على نفوس���نا أجمعني.  وأضاف 
أن الراحل كان يع���رف بفعاله ووقوفه أمام 
الصعاب جلدا قويا، فلم تنحن هامته أمام أي 
ري���اح عاصفة وأدى األمانة التي أوكلت إليه 
بكل اقتدار وإخالص ووالء، فقد كان بحق رجل 
املهمات الصعبة التي عجز عنها الكثيرون، وبني 
غضنفري: اننا ال ميكن أن ننس���ى االبتسامة 
التي كانت تزين محيا الراحل اخلرافي - رحمه 
اهلل تعالى- ووقفاته املشهودة في كل احملافل 
واللقاء الطيب الذي كان يحتفي به بضيوفه، 
وهذا إن دل على شيء فإمنا يدل على املعدن 
االصيل الذي نش���أ عليه في أسرته الكرمية 
املبارك���ة التي لها تاريخ حاف���ل من العطاء، 
وإننا في هذا املقام اجلل���ل ال نقول إال قولة 
الصابر احملتسب: )الذين إذا أصابتهم مصيبة 
قالوا إنا هلل وإنا إليه راجعون( ونسأل اهلل 
أن يصبر أهله وذويه وان يتغمده بواس���ع 

رحمته وجميل عفوه.

قال نائب رئيس مجلس إدارة شركة التسهيالت 
واملدير التنفيذي عبداهلل احلميضي ان الفقيد كانت 
له اسهامات اقتصادية كبيرة خصوصا حرصه على 

زيادة دخل الكويت عندما كان وزيرا للمالية، باإلضافة 
الى اسهاماته السياسية التي أرست دعائم االستقرار 

السياسي واالنتهاء من النزاعات السياسية.

أحمد غضنفري
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رحيل..» كبير «
جاسم الخرافي في ذمة اهلل

تــنـعـــــــى

   شـــركـــــة الــخـــــرافـــــي نــــاشــــيـــونــــــــال
وأفرعها وشركاتها التابعة والزميلة وجميع العاملني بها

رئــيــس مجــمــــوعـــة الـخـــرافــــي
املغفور له بإذن الله تعالى

السيد/ جاسم محمد عبد احملسن اخلرافي
راجني املولـــى عـز وجــــل أن يتـــغــمـــد الفـقـيـــد بواســــع رحـمتـــه ويســكـنـــه فـســيــح جـنــاتــــه 

ويلــهـــم أهـلــــه وذويـــه الصـبـــر والسلــــوان


