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»أنا بطبعـي متفائل، وأثق في قدرة الغالبية من 
الشـعب الكويتي احملب لبلـده على حتقيق 
االستقرار السياسي والوحدة واالنحياز الكامل 

للمصلحة العليا للوطن«.

»أنتمي جليل محظوظ عاش مرحلتي ما قبل النفط 
وبعده، وعاصرت التحوالت السياسـية الكبرى في 
الكويت والعالم العربي ونشأت في مناخ سياسي ينضح 

باالنتماء القومي العربي.. وهو ما نفتقده اآلن«.

٭ جاسم محمد اخلرافي. ٭ جاسم محمد اخلرافي.

مشاري جاسم العنجري

رحم اهلل 
جاسم اخلرافي

رحم اهلل جاسم محمد اخلرافي وتغمده بواسع 
رحمته وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله وذويه 

الصبر والسلوان.
زاملته منذ عام 1981 في مجلس األمة، ثم 

توطدت العالقة بيننا عام 1999 عندما اصبح 
رئيسا للمجلس، وصرت انا نائبا للرئيس، وذلك 

على مدى سبع سنوات، وصل التعاون بيننا 
خاللها الى ابعد احلدود، ورغم بعض املواقف 

التي كنا نختلف فيها احيانا فقد كان يأخذ 
برأيي في كثير من األمور، حيث ملست فيه 

احلرص الشديد على ادارته للمجلس، فلم يكن 
يوزع التعيينات أو الترقيات واملكافآت وغيرها 

ألهداف انتخابية او ارضاء للنواب بل كان نهجه 
املوضوعية وغايته االنصاف، وكنت اشد على 
يديه وأعينه واشجعه على ذلك، لذا لم حتصل 

في املجلس حينئذ هزات أو مشاكل إدارية 
كبيرة، كما هو احلال في كثير من اجلهات 

احلكومية، ألن أبا عبداحملسن كان موضوعيا 
ومنصفا قدر االمكان بني اجلميع ومع ذلك 
اختلفنا عام 2006 بسبب الدوائر اخلمس، 

وهو العام الذي شهد حل املجلس للسبب ذاته، 
ورغم ان اخلالف بيننا كان شديدا فقد ظل 

أبوعبداحملسن يحافظ على العالقة الودية بيننا 
واستمر الود واالحترام الى آخر يوم في حياته، 

رحمه اهلل، وسواء اتفقت معه أو اختلفت، فانه 
كان سياسيا بارعا صبورا كتوما شديد التمسك 

برأيه، وقليال ما كان يلني في مواقفه، وال شك 
أن ذلك سبب له كثيرا من األذى.

ظل، رحمه اهلل، في الـ 35 سنة املاضية ركنا 
أساسيا من أركان الدولة أثر فيها وتأثرت به، 

حيث كان من أكثر األشخاص حضورا في 
هذه الفترة، على املستويني الرسمي والشعبي، 

وفي جميع املجاالت السياسية واالقتصادية 
واالجتماعية )إنا هلل وإنا إليه راجعون(، رحمك 
اهلل أبا عبداحملسن وأسبغ عليك وافر رحمته 

ورضوانه.

ـــوب وامُلـــهـــُج ـــل ـــق ــك ال ــي ــل ـــت ع ـــاح ن
ــُج ــل ــت ــخ ت اجلـــــفـــــون  تـــــــزال  وال 

بها ـــــزال  ن ال  ــا  ــن ــي ــل ع ـــاٌة  ـــي ح ـــت  ـــاق ض
ــرُج ــت ــف ُم ــق  ــي ــض ال ذاك  ــد  ــع ب ــا  ــن ل ــل  ــه ف

ــا ــن وع ــرَّ ــي َف ــاس ــق ـــد بــّكــر الــــقــــَدُر ال ق
ـــَرُج ـــَع ـــْن ـــن لـــقـــاء الـــهـــم ُم ــا ع ــن ــال ــم ف

فــضــائــلــه عــمــت  ان  بــعــد  غــائــبــا  ـــا  ي
ـــُج ـــوَه ـــور وال ـــن ــا ال ــه ــي ـــن األنـــــام وف ب

ــه ــرت ــي ــس ــــورًا ب ــــذك ــر م ــي ــاخل ــــــازال ب م
ــزُج ــت ــــاِس مم ــــن ـــاف ال ـــغ ـــي ش ـــه ف ـــأن ك

ـــاف مــا برحت ـــص ــل واإلن ــض ــف ــم ال ــاس يــا ج
ـــور تــعــتــلــُج ـــن ــل ال ــث أعــمــالــك الـــغـــر م

ــا ــره ــذك ــك مــــادامــــت، وي ــي ــب ــح ـــدي م ـــه َت
ــُج ــه ــل ــق ال ــاط ــن ــا ال ــه ــن ــدث ع ــح ــت ــد ال ــن ع

ــدرًا ــت ــق ــت م ــم ـــد ق ـــا ق ـــن ذا يــقــوم مب م
ــــرُج ح ــــه  ل ـــو  ـــدن ي وال  ــن  ــك ــت ــس ي ال 

ــى َســــَ�ٍ ــل ــا ع ــي ــدن ـــي هــــذه ال ــت ف ــي ــض م
ـــُه ِعـــــَوُج ـــاُب ـــت ـــن بــاالســتــقــامــة ال ي

ـــاة فال ـــي ـــي احل ـــار ف ـــم ـــل ُغ ـــوض ك ـــخ ت
ــُج ــَج ــل ـــك ال ــي ب ــض ـــول أو مت ـــه ــــردك ال ي

ــا ــه ــت ــن ــل املـــضـــنـــي أع ــم ــع ــال ـــود ب ـــق ت
ـــرُج ـــف ــا ال ــن ـــي  ل ـــأت ـــه ي ــل ب ــي ــب ــــى س إل

ـــًى ـــام احلـــســـود ُدج ــف حــيــنــمــا ق ــق ــم ت ــل ف
ـــُج ـــَم ـــَه ــــر أفـــعـــالـــهـــا ال ــــَدب كـــمـــا ُت

ــــدًا ــم أب ــه ــت ــاري ــــا ج ــك وم ــي ــل جـــــاروا ع
ــاب مـــا أمـــلـــوا مـــن فــعــلــهــم َوَرُجـــــوا ــخ ف

ــة ــب ــاط ــوء ق ــس ــل ـــم ل ـــره ـــم ش ـــاده ـــد ق ق
نــهــجــوا ـــا  م ــــوء  س ـــا  ي ــم،  ــه ــج ــه ن وذاك 

ـــْت ـــَرَس ــــذي َغ ــر لــلــخــيــر ال ــي وقـــــادك اخل
ــــوا ـــد درج ــــــام ق ـــع األي ــــدق م ـــــاء ص آب

ِبـــــَددًا ـــدا  ـــِع ال ـــم  رغ ــى  ــل ع الـــظـــالم  زال 
ـــرُج ـــه ـــم والــتــجــريــح وال ـــه ــــــادر ال وغ

ــرح ـــــدار فـــي ف ــــُل ال ـــق أه ــل احل ــب ــق ــت واس
ــُج ــل ــب ــن ــــاح ي ــــب ــــه اإلص ـــــل لـــيـــل ل وك

>>>
ـــون له ـــك ـــن ي ــا ل ــن ــــاب ع ـــــال غ ـــا راح ي

ــت ِحــَجــُج ــض ـــا م ـــور مــقــيــمــا م ـــض إال احل
ــــالم عــلــى ــــس ـــــــودة مـــنـــا وال ــــك امل ل

األرُج ـــاده  ـــت ـــع ي بـــــه،  ــم  ــي ــق ت قـــبـــر 
به ــط  ــي ــح ي مـــا  ـــى  ـــق أب اهلل  ورحـــمـــة 

ــُج ــه ــَت ــْن ــرات َي ــي ــخ ــل ـــن كـــان ل ـــد فـــاز م ق

د.يعقوب يوسف الغنيم

رثاء وثناء 

إلى الصديق  املرحوم 

جاسم اخلرافي

هيا عبدالعالي جبر الرشيدي، أرملة راشد علي العرادة ـ 89 عاما 
ـ الرجال: اشبيلية ـ ق2 ـ ش205 ـ م20 ـ ت: 66008877 

ـ 66658997 ـ النساء: الفردوس ـ ق7 ـ ش1 ـ م8 ـ ج11 ـ 
ت: 97871322.

نورة سالمة العميري، أرملة سعد ابراهيم احلوطي ـ 97 عاما 
ـ الرجال: ديوان العميري ـ اخلالدية ـ ق4 ـ ش44 ـ م20 
قرب روضة سيد عمر ـ ت: 66282910 ـ النساء: النزهة ـ 

ق2 ـ ش21 ـ م12 ـ ت: 97240336.
صبيحة هاشم فايز الرفاعي، أرملة سليمان عبداهلل النامي ـ 78 

عاما ـ الرجال: عبداهلل املبارك ـ ق4 ـ ش422 ـ م7 )عزاء 
الرجال ليوم واحد فقط( ـ ت: 65696566 ـ النساء: 

اليرموك ـ ق3 ـ ش2 ـ م11 ـ ج8 ـ ت: 98879899.
نافع فالح محمد الزومان العازمي ـ 53 عاما ـ الرجال: أم الهيمان ـ 

ق4 ـ ش28 ـ م18 ـ ت: 97535889 ـ النساء: القرين ـ ق2 ـ 
ش20 ـ م17 ـ ت: 97772346.

قصر مناور النهاق الظفيري ـ 69 عاما ـ الرجال: خيمة بجانب 
خزانات الواحة ـ ت: 60007747 ـ النساء: الواحة ـ ق4 ـ 

ش6 ـ ازرق23.
مزعل باهج عوض النومس ـ 61 عاما ـ العقيلة ـ ق1 ـ ش108 

ـ م44 ـ ت: 55599584 ـ 97515150 ـ الدفن بعد صالة 
العصر مبقبرة صبحان.

حمزة عباس حسن حسن ـ 71 عاما ـ الرجال: مسجد الوزان ـ 
غرب مشرف ـ مقابل أرض املعارض ـ ت: 96666905 ـ 

النساء: حسينية اإلمام احلسني ـ سلوى ـ ق1 ـ ش7 ـ م27.
يوسف محمد غلوم دشتي ـ 52 عاما ـ الرجال: مسجد اإلمام 

احلسن ـ بيان ـ ق12 ـ مقابل سنترال مشرف ـ ت: 
66817686 ـ النساء: الرميثية ـ ق4 ـ ش41 ـ م46 ـ ت: 

.99898879
سلطان نادر سلطان جاسم الدبوس ـ 38 عاما ـ الرجال: الفحيحيل 

ـ الطريق الساحلي ـ ديوان الدبوس ـ ت: 99872933 ـ 
النساء: الفحيحيل ـ الطريق الساحلي ـ م11 ـ الدفن بعد 

صالة العصر مبقبرة صبحان.
جميلة أحمد حسن عبداهلل املال، زوجة ابراهيم عبدالرحمن 

عبداهلل الكندري ـ 54 عاما ـ الرجال: ديوان الكنادرة ـ 
الشعب ـ ت: 50150050 ـ النساء: القيروان ـ ق1 ـ ش119 ـ 

م28 ـ ت: 65899970 ـ الدفن بعد صالة العصر.
ضاهر زيد الظاهر احلسيني ـ 79 عاما ـ الرجال: اليرموك ـ ق3 ـ 
ش3 ـ م12 ـ ت: 99051165 ـ النساء: اليرموك ـ ق2 ـ ش2 

ـ ج5 ـ م1 ـ ت: 99854201.
فاطمة رمضان محمد، أرملة حسني علي رضا ـ 86 عاما ـ 

الرجال: حسينية سيد محمد ـ سلوى ـ شارع األقصى ـ 
ت: 99664408 ـ النساء: الرميثية ـ ق2 ـ شارع جمعان 

احلريتي ـ ج20 ـ م4 ـ ت: 99434900.
سليمه سيد عمر عاصم، أرملة عبداهلل محمد هادي العوضي ـ 

85 عاما ـ الرجال: ديوان عبداهلل العوضي ـ القادسية ـ ت: 
97100090 ـ 99723625 ـ النساء: ضاحية عبداهلل السالم 

ـ ق2 ـ شارع ابن العباس ـ م22 ـ ت: 99039352 ـ الدفن 
التاسعة صباحا.

مفلح بادي عمر الشمري ـ 44 عاما ـ الرجال: الرابية ـ ق4 ـ 
ش10 ـ م22 )العزاء ليوم واحد فقط( ـ ت: 65777330 ـ 

66488307 ـ الدفن بعد صالة العصر.
نزار عبدالقادر محمد العتيقي ـ 64 عاما ـ الرجال: الفيحاء ـ ق1 

ـ ديوان العتيقي ـ النساء: السرة ـ ق5 ـ شارع احمد بن 
سالمة ـ م59 ـ الدفن بعد صالة العصر.

البقاء هلل

يأيتها النفس  املطمئنة  
ارجعي إلى ربك  راضية 

مرضية   فادخلي  في عبادي  
وادخلي جنتي

د.خالد السهالوي

ضيف »ألو األنباء« 

الثالثاء

بثينة السبيعي 
ضيف »ألو األنباء« 

األربعاء

يحل وكيل وزارة الصحة د.خالد السهالوي ضيفا في 
جريدة »األنباء« للحديث عن أهم املشاريع والقضايا التي 
تخص وزارة الصحة ويجيب عن تساؤالت واستفسارات 

القراء خصوصا ما يتعلق بتحسني اخلدمات الصحية، 
وذلك بعد غد الثالثاء من الساعة 7 وحتى الثامنة مساء، 

وسيكون التواصل مع الضيف على رقم: 22272888.

حتل الوكيلة املساعدة للشؤون اإلدارية والقانونية بوزارة 
املواصالت بثينة السبيعي ضيفا على »ألو األنباء« يوم 

األربعاء 27 اجلاري من الساعة 6 وحتى الساعة 7، وذلك 
للحديث حول األمور املتعلقة بالبدالت واألعمال املمتازة 
اخلاصة مبوظفي الوزارة وكل ماهو مستجد في اإلدارة. 

وميكن التواصل مع الضيفة على رقم: 22272888.

وكيل وزارة الصحة د. خالد السهالوي  
والقانونية  اإلدارية  للشؤون  املساعدة  الوكيلة 

بوزارة املواصالت بثينة السبيعي

مشاركة عزاء
يتقدم

رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة
VIVA واإلدارة التنفيذية وأسرة شركة االتصاالت الكويتية

بخالص العزاء والمواساة من الكويت وأهلها

وعائلة الخرافي الكرام
لوفاة رئيس مجلس األمة السابق المغفور له بإذن اهلل تعالى

جاسم محمد عبدالمحسن الخرافي
سائلين اهلل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته

ويلهم أهله الصبر والسلوان


