
الشيخ أحمد املنصور 

الراحل الكبير جاسم اخلرافي دعم الرياضة واالندية في كل االلعاب وهنا مع فريق نادي الساملية 

مسؤولون رياضيون: الفقيد اخلرافي كان سنداً  للرياضة والرياضيني

بدر ناصر اخلرافي بـوفاة فقـيد 
الكويت رئيـس مجـلس األمـة 
الســـــابق جـاســـــم الـخرافي، 
قائــــا: بدايـة نعـزي أنفســــنا 
ونعـزي رئيـس النادي أسعد 
الـبنوان وعضو مجلس اإلدارة 
بدر ناصــــر اخلرافي وعـائلـة 
الـخرافي الكرام بوفاة فقيدهـم 
الـغالي الذي يعتبر واحـدا من 
أبرز رجاالت الباد والذي ترك 
خلفه إرثا كبيرا ورصيدا عظيما 
وإجنازات كثيرة شاهدة على 
تاريخه ســـــواء على مستوى 
العمل السياسي أو االقتصادي 
أو حـتى الرياضي، مشيرا إلـى 
أن اخلرافي من الرجال الوطنيني 
احملبني لبادهم واملخلصني لها، 
وهو أحد الشركاء االستراتيجيني 
في تنمية البلد وتطويرها وله 
إســــهاماته في كل املواقع التي 

لعب فيها دورا مهما.
وأضاف: جـاســــم اخلرافي 
القرار في  كـان أحـد صـنــــاع 
الـباد بصفتـه رئيسا ملجلس 
األمـة سابقا، وقد أعطى الكثير 
من وقته وجهده وصحته من 
أجل الصالح العام، وكان رجا 
صاحلا ومثاال يحتذى بأخاقه 
وأفعاله، وله إسهامات كبيرة 
على كافــــة األصعدة، وكان أبا 
روحيا للرياضة والرياضيني، 
وداعمــــا للجميــــع، وبرحيله 
نكون قــــد فقدنا رجا يصعب 

تكراره.

برجس: خسارة للكويت

قـدم أمني ســــر احتاد كرة 
السلة ضاري برجس تعازيه الى 
أسرة اخلرافي خاصة والكويت 
عامة بوفاة رئيس مجلس األمة 

السابق جاسم اخلرافي.
وأضاف برجــــس ان خبر 
وفاة اخلرافي نزل كالصاعقة 

علــــى الشــــعب الكويتي كافة 
التي عرفته  وكل دول اجلوار 
كرجل سياسي محنك وخبير، 
مشيرا إلى ان حكمته وحسن 
قيادته ملجلس األمة في فترة 
طويلة كانت جلية وواضحة 

للجميع.
وذكـر برجس ان للمرحوم 
جاســــم اخلرافــــي الـعديد من 
املـواقــــف املضيئة في حياتـه 
ويكفــــي القول انــــه كـان من 
الـداعمني للرياضيني الـكويتيني، 
حيث بدأ حياتــــه كـاعـب في 
نادي القادســــية ولــــم يتوان 
الرياضــــة والاعبني  في دعم 
في مناسبات عديدة. وأضاف: 
»نستذكر هنا دعمه الامحدود 
لبطولة اخلرافــــي لكرة القدم 
والتي أقيمت لسنوات طويلة 
وخدمة الكرة الكويتية بصورة 
واضحة والتي أخرجت الكثير 

من الاعبني املميزين«.
ودعا برجس اهلل سبحانه 
وتعالى ان يتغمد الفقيد بواسع 
رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر 

والسلوان.

العجمي: صاحب أياد بيضاء

عبر أمني سر نادي اجلهراء 
العجمي عــــن عميق  ســــرور 
حزنه بعد ســــماعه لنبأ وفاة 
فقيد الكويت جاســــم اخلرافي 
والذي كان صمام أمان لدولتنا 
احلبيبــــة الكويت فــــي أوقات 
حساسة ومفصلية من تاريخ 
ديرتنا وهذا ينبع من حكمته 

ودرايته السياسية.
وقـــــال الـعجمي ان للفقيد 
عـــــددا من املـواقــــف املضيئة 
واملـشــــرقة فـي حياته ورمبا 
ال يعلم الكثيــــر من الناس أن 
للمرحـوم جاسم اخلرافي أيادي 
بيضاء على الفقراء والـمحتاجني 
وساهم أيضا في عـاج عدد من 
املرضى في الـخارج مـن حسابه 
الشخصي وهذا ينبع من حبه 
وإخاصه لهذا البلد وألبنائه ولم 
يكن ينتظر من وراء ذلك املديح 
أو اإلشــــادة. وأضاف العجمي 
ان للخرافي مســــاهمات فاعلة 
في تطور الكويــــت وارتقائها 
وكانت له الكثير من القرارات 
التي جاءت لصالــــح املواطن 
الكويتي ولكل ما يســــاعد في 

نهضة وبناء بلدنا وتطوره.
ومضى العجمي قائا: »املوت 
حق وجميعنا سـائرون على هـذا 
الطريق وندعـو اللـه عز وجل ان 
يغفر جلاسم اخلرافي، وأعزي 
أسرته الكرمية في هذا املصاب 

وإنا هلل وإنا إليه راجعون«.

فقدنا رمزا وطنيا مهما، نسأل 
اهلل أن يسكنه فسيح جناته.

كمـا عزى أمني السر العـام 
بنادي كاظمة يوسف بوسـكندر 

باسمه وبالنيابة عــن زمـائه 
أعضاء مجلس اإلدارة زميلهم 
رئيس مجـلس اإلدارة أســــعد 
البنوان وعضـو مجلس اإلدارة 

يحيى حميدان 
 أحمد السالمي 

أبدى عدد من املســــؤولني 
الرياضيني أسفهم لفقدان رئيس 
السابق املرحوم  مجلس األمة 
جاسم اخلرافي، مؤكدين دوره في 

دعم الرياضة والرياضيني.
بدوره، أعرب نائب رئيس 
الســــاحل  إدارة نادي  مجلس 
د.جابر املــــري عن بالغ حزنه 
وأسفه لرحيل رئيس مجلس 
األمة جاســــم اخلرافي، قائا: 
لقد ظل لسنوات طويلة داعما 
للرياضــــة والرياضيني، ولم 
يتوان أبدا في تقدمي شتى أنواع 
التي  الرياضية  الدعم لألسرة 
فقدت شخصية مهمة بحجمه 
ومكانتــــه املرموقــــة، ونعزي 
أنفسنا وعائلته بفقدانه، فقد 

كان رمزا كبيرا، رحمه اهلل.
مـــــن جهته، عــــزى رئيس 
التضامن  إدارة نادي  مجـلس 
عـــــادل فـاح الهلفي األســــرة 
الرياضية برحيل رئيس مجـلس 
األمـة السـابق جاسم الـخرافي، 
أنفسنا وعائلته  قـائا: نعزي 
الكرميــــة برحيل شــــخصية 
سياســــية محنكة تاركا خلفه 
فراغا كـبيرا وأثــــرا طيبا في 
نفــــوس اجلميــــع إذ كان من 
الشــــخصيات األكثر  ضمــــن 
دعمــــا للريـاضة والرياضيني، 
وقد كـانت له إسهاماته البارزة 
الرياضية، ومنها  الـحياة  فـي 
رعايتـــــه الاعبــــني املعتزلني 
وتكرميهم مـاديـــــا ومعنويا، 
البطوالت  إلى رعايتـه  إضافة 
واملسابقات واألحداث الرياضية 
وظل على عادته لسنوات طويلة 
وهو ليس باألمر الغريب على 

الراحل رحمه اهلل.
مــــن جانبه، تقــــدم رئيس 
مجلـس إدارة نـادي الفحيحيل 
الـدبوس باسمة ونيابة  حمـد 
عن زمائه أعضاء مجلس إدارة 
النادي بخالص العزاء من عائلة 
اخلرافي لرحيل رئيس مجلس 
األمة السابق جاسم الـخرافي، 
قـائا: نعزي أنفســــنا وعائلة 
الـكــــرام في فقيدهم  اخلرافي 
الكبير الـذي رحـل عـن الـدنيا 
تاركا خـلفه إرثا كبيرا وسيرة 
عطرة ستظل خالدة في نفـوس 
اجلميع، إذ ان نبأ رحـيله كان 
فاجعــــة كبيرة فهو أحد رجال 
الكويت املخلصني وله بصـمة 
واضحــــة للعيان فــــي تاريـخ 
السياسة الكويتية، إضـافة إلـى 
مواقفه الداعمة الدائمة ألبنائه 
الرياضيني، وبرحيله نكون قد 

عادل الهلفي

خمسة قوارب جتديف حديثة 
ومتطورة وستة قوارب كاياك 

وثالثة قوارب للمدربني على نفقته 
اخلاصة. وذكر الغامن أن مشوار 
العطاء للفقيد الراحل لم يقتصر 

على املجال الرياضي فقط، بل 
كان له دوره في األعمال اخليرية 

والثقافية والتربوية والدينية 
الواسعة، إلى جانب دوره الوطني 

الكبير عبر العديد من املناصب 
التي تقلدها ومن أبرزها ترؤسه 

ملجلس األمة وملشاركته كوزير في 
العديد من احلكومات، باإلضافة 

إلى دوره الكبير في دعم اقتصاد 
الكويت واالرتقاء بنهضتها. ووجه 

الغامن وباسم رئيس وأعضاء 
مجلس اإلدارة وأعضاء النادي 

خالص التعازي إلى أسرة الفقيد 
الراحل، سائال الباري عز وجل أن 
يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه 
فسيح جناته، ويلهم آله وذويه 

الصبر والسلوان. من جهته، تقدم 
رئيس احتاد كرة الطاولة الشيخ 

مالك احلمود واعضاء مجلس ادارة 
االحتاد بالتعازي القلبية السرة 

اخلرافي الكرام لوفاة رئيس مجلس 
األمة السابق جاسم اخلرافي الذي 
كانت له العديد من املواقف الطيبة 
ومساهماته في تطوير وتشجيع 

الشباب في جميع االلعاب الرياضية.

نعى النادي البحري فقيد 
الكويت الراحل وأحد رجاله 

الكبار وممن له دوره وبصماته 
وأياديه البيضاء الكرمية في 

تعزيز مسيرة ومشوار النادي 
منذ تأسيسه ورئيس أول 

مجلس إدارة منتخب للنادي 
عام 1967 والعديد من املجالس 
املتعاقبة الفقيد الراحل جاسم 

محمد اخلرافي. وقد عبر نائب 
رئيس النادي م. أحمد الغامن 
عن حزنه العميق وبالتسليم 

بقضاء اهلل وقدره في هذا 
املصاب اجللل، مشيرا إلى أن 

للفقيد مشواره احلافل بالعطاء 
وأياديه الكرمية البيضاء في 
خدمة النادي ودوره الكبير 
في إرساء دعائمه وتأسيسه 
وتعزيز مشواره، وقد ترأس 

أول مجلس إدارة منتخب للنادي 
عام )67/68( وامتدت رئاسته 
في مجالس اإلدارات املتعاقبة 

حتى املجلس )71/72( وغاب 
عن تشكيل مجلس )73/72(، ثم 
عاد ليترأس املجلس )74/73(.  

وأضاف الغامن أن للفقيد الراحل 
وعلى امتداد مشواره في مجالس 

إدارات النادي  دورا ساهم في 
بناء صرح النادي وفي حتقيق 

أهدافه وتعزيز أنشطته وفعالياته 
املختلفة والرياضات البحرية 

بشكل عام، ورياضة التجديف 
والشراع والكاياك بشكل خاص 
من خالل دعمه ورعايته لبطولة 
املرحوم محمد اخلرافي الدولية 

للشراع والتجديف التي كان 
النادي ينظمها مبشاركة دولية 

واسعة وجناح كبير وعلى امتداد 
ست سنوات متتالية، عالوة 

على حرصه الدائم على توفير 
احتياجات النادي ومبادرته 

األخيرة في حتمل تكاليف شراء 

م.ٔاحمد الغامنالشيخ مالك احلمود

»البحري« ينعى رئيسه السابق جاسم اخلرافي

 الفقيد الراحل خالل تكرميه ألبطال الشراع في النادي

د.جابر املرييوسف بوسكندر

ضاري برجسحمد الدبوس

سرور العجمي 

احلمود: الفقيد ساهم في دعم الشباب الرياضي

ً املنصور: الكويت فقدت رجالً مخلصا
نعى رئيس مجلس اإلدارة املدير العام للهيئة العامة للشباب والرياضة 

الشيخ احمد املنصور، حكيم العمل البرملاني ورمزا من رموز العمل 
الوطني والسياسي واالجتماعي واإلنساني في الكويت رئيس مجلس 

األمة السابق جاسم اخلرافي. وأكد املنصور ان الكويت فقدت رجال بارا 
مخلصا عرف عنه اإلخالص لوطنه وتعامله مع احملن واألزمات بحكمة 
وقدرة فائقة على احتواء اآلخرين وأن التاريخ سيسطر عطاء الراحل 
وإخالصه وتفانيه في حب الكويت بحروف من نور. وأضاف ستبقى 

مواقفه الشجاعة وسيرته العطرة محفورة في ذاكرة الكويت خالدة 
تنهل منها األجيال القادمة لتتعلم الدروس والعبر في حب هذا الوطن 

واإلخالص له.
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رحيل..» كبير «
جاسم الخرافي في ذمة اهلل

يعقوب الصانع

قال وزيـــر العدل ووزير 
األوقاف يعقوب الصانع إن 
الكويت فقدت برحيل رئيس 
مجلس األمة الســـابق العم 
جاسم اخلرافي رجا كبيرا 
وابنا بارا أفنى سنوات عمره 
في خدمة وطنـــه وإخوانه 
من أبناء الشـــعب الكويتي 

الكرمي.
وأضـــاف الصانـــع في 
تصريح صحافي أن الفارس 
الذي ترجل عن قطار احلياة 
ترك تركة كبيرة من اإلجنازات 
والعطـــاءات التي تزخر بها 
الساحة احمللية واإلقليمية 
والعاملية، فالفقيد الراحل كان 
رجل سياسة من الطراز األول 
اســـتطاع إدارة زمام األمور 
في رئاسة مجلس األمة في 
أحلك ظروف عاشتها الكويت 
خاصة واملنطقة بشكل عام 
إال انـــه كان رجـــل املواقف 
الصعبة لم ينكســـر أو يلن 
أمام التحديات بل كان حكيما 
في احتواء األزمات وعليما 
بإيجاد احللول واملخارج ملا 
الكويت من قضايا  واجهته 

أو مشاكل.
وتابـــع أن الفقيد الراحل 
لم يكن رجل سياسة فقط بل 
كان يبحث عن مواطن حاجة 
الناس ليقوم مشكورا مأجورا 
مبساعدة احملتاجني فكانت 
أياديه البيضاء تصل حيث 
الفقراء واملساكني واحملتاجني 
لتمســـح دموعهم وتداوي 
جروحهم وتخفـــف آالمهم 
وذلك إميانا منه رحمه اهلل 
بأهمية هذا اجلانب اإلنساني 

وضرورة العمل به.

إلى أن احلديث  وأشـــار 
الراحل  الفقيـــد  عن مناقب 
الســـهل ألنه  ليـــس باألمر 
رحمه اهلل قضى حياته في 
مختلـــف امليادين حتى كان 
رجل جناح وإجنازات شملت 
مختلف امليادين واملواقع قلما 
جند رجا مبثل أفكاره ووعيه 
وإدراكه الذي امتد من املجال 
إلى االقتصادي  السياســـي 
واإلنساني واالجتماعي حتى 
كان رحمه اهلل متواجدا في أي 
محفل أو مناسبة وطنية أو 
رسمية أو اجتماعية في مقدمة 
صفوف احلاضرين فيها يدعم 

ويساند اجلميع.
وأوضح أن الكويت ستبقى 
تذكر الفقيد الراحل العم جاسم 
اخلرافي بكثيـــر من احلزن 
واألسى ألن رحيله سيبقي 
فراغا كبيرا في مجاالت العمل 
املختلفة فهو من ترك بصمة 
في كل شبر من الكويت وذلك 
لكثرة إجنازاته وعطاءاته التي 
امتدت شماال وجنوبا حتى 
أتعب من سيتحمل مهام حمل 

زمام األمور من بعده.
وقال الصانع هذه ســـّنة 
احلياة وهذا طريقها الذي سّنه 
اهلل سبحانه وتعالى في خلقه 
فكل نفس ذائقة املوت، إال أننا 
نسأله جل في عاه ان يتغمد 
الفقيد بواسع رحمته ويلهم 
أهله الصبر والسلوان، كما 
أتقدم بالعزاء الى مقام صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد وإلى سمو ولي العهد 
الشيخ نواف األحمد، وعموم 
أبناء الشعب الكويتي وأسرة 

اخلرافي الكرام.

أشار إلى أنه كان رجل املواقف الصعبة لم ينكسر أو يلن أمام التحديات

الصانع: جناحات الفقيد شملت جميع املجاالت املطيري: الراحل كان حريصًا 
على دعم البحث العلمي

عبداهلل املال: مواقفه االقتصادية ال ُتنسى
عبر نائب رئيس مجموعة املا للتمويل واالستثمار 
ورئيس مجلس إدارة شركة املا للصرافة عبداهلل املا 
عن تعازيه ألسرة اخلرافي ولرئيس مجلس األمة مرزوق 
الغامن ولعموم الشعب الكويتي في وفاة اخلرافي الذي 
كانت له إسهامات اقتصادية بارزة في اكثر من منصب 

سياسي واقتصادي. 
وأوضح املـــا ان الفقيد كانت لـــه مواقف وطنية 
واقتصادية بارزة ال تنســـى، ومشـــهود له في العمل 
االقتصادي والسياســـي واإلنساني واالجتماعي، فهو 
الذي عاصر في حياته أصعب الظروف التي مرت بها 
الكويت، وكان بفضل اهلل ثـــم حنكته وخبرته عاما 

بارزا وأساسيا في استقرار الكويت.

أشادت بسجله الوطني احلافل سياسياً وبرملانياً واجتماعياً وخيرياً وثقافياً ورياضياً

جمعية املعلمني تنعى اخلرافي: لن ننسى أبدًا 
مواقفه احلكيمة والنبيلة لالرتقاء مبكانة املعلمني

وليد احلساوي

عبـــرت جمعيـــة املعلمـــني 
الكويتية وباسم جموع املعلمني 
واملعلمات واألسرة التربوية عن 
مشـــاعرها جتاه الفقيد الراحل 
رئيس مجلس األمة السابق جاسم 
اخلرافي، مشيرة في بيان رثاء 
لها أنها لن تنســـى أبدا مواقفه 
الكرميـــة، ومبادراته  النبيلـــة 
احلكيمة اجلادة في الوقوف الدائم 
إلى جانب أبنائه وبناته املعلمني 
واملعلمات، وحرصه الدائم على 
دعمهم والوقـــوف إلى جانبهم، 
وتسخير كل األمور واملستلزمات 
واإلمكانـــات من أجـــل االرتقاء 
املادية واالجتماعية،  مبكانتهم 
إميانا منه بنبل الرســـالة التي 
يقدمونهـــا، ودورهم الكبير في 
تربية وتعليم األجيال، والنهوض 
باملســـيرة التربوية لهذا الوطن 
الغالي. وذكـــر رئيس اجلمعية 
وليد احلساوي انه إن كان للفقيد 
الراحـــل ذلك الســـجل الوطني 
احلافل على املستوى السياسي 
والبرملانـــي، وكذلك االجتماعي 
واخليـــري والثقافي والرياضي 
ومختلف املجاالت األخرى، فإن 
سجل عطاءاته وسجاياه جتاه 
العمليـــة التعليمية، كان حافا 
وواسعا وال حدود لذكره وبيانه، 
وقد جسد موقفه الكبير في دعم 
كادر املعلمني صورة تعكس مدى 
حرصـــه على االرتقـــاء مبكانة 
املعلمني، والعمـــل على تعزيز 
مكتسباتهم واالرتقاء مبكانتهم 
واحلفاظ على حقوقهم املشروعة، 
ولم يقف في يوم من األيام ضد 
أي مطلب طالبـــت به اجلمعية 
ملعاجلة قضايا املعلمني وتأمني 
ســـبل االســـتقرار لهم في أداء 
رســـالتهم، أو لتنفيذ املشاريع 

التربويـــة املطروحة  واخلطط 
من قبـــل اجلمعيـــة، أو رعاية 
أنشطتها وفعالياتها املختلفة. 
وأضاف احلســـاوي ان جائزة 
محمـــد عبداحملســـن اخلرافي 
للتميز واإلبـــداع التربوي التي 
كانت تنظمها اجلمعية على امتداد 
ســـنوات عديدة كانت من أبرز 
املسابقات التربوية على املستوى 
احمللي وتقام فـــي إطار تنظيم 
متكامل ومبشاركة تربوية واسعة 
أعطت الفرصة السانحة للكوادر 
التربوية الوطنية لتقدمي مناذج 
وجتارب ودراســـات ومشاريع 
علمية تربوية رائعة وقد أدرجت 
من ضمن أبرز املشاريع واألعمال 
واملسابقات التربوية والثقافية 
الهادفـــة وعملت علـــى تعزيز 
العملية التربوية وتطويرها من 
خال تشـــجيع التميز واإلبداع 
عن طريق توفير البيئة املناسبة 
خللـــق روح التنافـــس املؤدية 
الكتشـــاف املبدعني واملوهوبني 
من املعلمني والهيئات التدريسية 
املهتمـــني بتطوير  ومن جميع 
التربوي والتعليمي في  الواقع 
بادنا احلبيبة. واختتم احلساوي 
تصريحه، مشـــيرا الى ان اسم 
الفقيد الراحل سيبقى محفورا في 
قلوب أبنائه املعلمني واملعلمات، 
وســـيبقى اجلميع بل مسيرتنا 
التربوية بكاملها حتفظ له بكل 
التقدير والوفاء والعرفان مواقفه 
النبيلة واجلليلة جتاهها، وإننا 
في جمعية املعلمني سنعمل على 
إبقاء اســـمه وأعماله في دائرة 
الذاكرة، لتكون مثا يحتذى في 
عطاء رجل كبيـــر مدرك لقيمة 
التعليم وأهميتـــه وملكانة أهل 

التعليم.

احلساوي: اسم 
الفقيد سيبقى 

محفوراً في 
قلوب املعلمني 

واملعلمات 

أياديه البيضاء كانت 
تصل حيث الفقراء 

واحملتاجني لتمسح 
دموعهم وتخفف 

آالمهم

أشاد مدير عام معهد الكويت لألبحاث العلمية د.ناجي 
املطيري مبواقف رئيس مجلس األمة السابق الفقيد جاسم 
اخلرافي -رحمه اهلل تعالى، مثمنا موقفه من القضايا العلمية 
والبحثية والتعليمية والتربوية، وكذلك حرصه على دعم 
البحث العلمي ومؤسساته. وقال د.املطيري في تصريح 

صحافي: فقدت الكويت 
أحد رجاالتها املخلصني 
وابنا بارا قدم ما يخلد 
اسمه في ذاكرة الوطن 
وكتب في سجل التاريخ 
اإلنساني أعماال كثيرة 
على املستويني احمللي 
والعربــــي. وســــيظل 
الراحل اسما مهما في 
تاريخ العمل البرملاني 
والسياسي واالقتصادي 
الباد.  فــــي  والوطني 
وال يسعني هنا إال ان 
أتقدم إلى أسرة الفقيد 

بخالص التعازي وعميق املواساة، داعيا املولى عز وجل 
أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته.ويلهم 

اجلميع الصبر والسلوان.

د. ناجي املطيري


