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السبت  23مايو 2015

جاسم الخرافي في ذمة اهلل

سلطان بن حثلني :الراحل
كان مدرسة في الدميوقراطية
للشعوب احملبة للحرية
قال الشيخ سلطان بن سلمان بن حثلني ،أمير قبيلة
العجم���ان :ان الكويت باالمس فق���دت واحدا من رواد
الدميوقراطية احلقيقيني األوفياء ،واحد ابرز رؤساء
مجلس االمة الذين حققوا اجنازات ال تعد وال حتصى ،فقد
عرفت اخي جاسم اخلرافي صديقا ووزيرا ونائبا ورئيسا،
وهو بح���ق احد ابرز
رم���وز الدميوقراطية
الكويتية ممن حملوا
مش���علها واعادوا لها
هيبتها مبطرقته التي
عرف بها وهو يحسم
االمور خبرة وحنكة
وحكم���ة ،واضع���ا
مصلحة الكويت فوق
اي اعتبار عبر تاريخه
الوظيف���ي والبرملاني
املشرف ،وله بصمته
في العم���ل البرملاني
سلطان بن حثلني
والسياسي واخليري
والتجاري.
وأوض���ح احلثلني ان «مدرس���ة جاس���م اخلرافي
درس على مس���توى الوطني العربي
الدميوقراطية» ُت َّ
والعالم النامي والشعوب احملبة للحرية والدميوقراطية،
وانه رجل دولة وسياسي محنك تشهد له قاعة عبداهلل
السالم التي مارس فيها العمل البرملاني نائبا ورئيسا
وطبق في حياته املهنية هذه حكمته وسداد رأيه وبعد
نظره ،وعلّم اجلميع ان الدميوقراطية ليست فوضى،
وامنا هي «تنظيم تشريعي» يقره الدستور ،فكان على
الدوام رجل مبادئ وقي���م برملانية حصيفة وجتربة
درس لألجيال احلاضرة والالحقة.
رائدة ُت َّ
وبني احلثلني ان الكويت وشعبها وحتى بيت احلكم
ممثال بصاحب الس���مو االمير الشيخ صباح االحمد،
يحيون ويثن���ون على هذا الرئيس املجرب على مدى
 3عقود م���ن الزمن والعمل احلكومي والبرملاني ،وان
تاريخه مليء باالجنازات ،واقولها بصدق وش���فافية:
انه أجنز في حياته البرملانية في مجلس االمة واحلكم
بيننا هو حجم االجناز ف���ي املضابط والقوانني التي
شرعت ،وتش���هد له بروعة التاريخ واالجناز ،اضافة
الى اعماله واقواله ،وكلها شهود له امام اهلل والناس
وشعبه ووطنه.
ودعا احلثلني اهلل عز وجل ان يتغمد جاسم اخلرافي
بواس���ع رحمته ملا قدم لوطنه وشعبه واهله الكرام،
وقالها الشاعر املتنبي:
وإذا ك����ان����ت ال����ن����ف����وس ك����ب����ارا
ت���ع���ب���ت ف�����ي م������راده������ا األج����س����ام
لقد عمل أخي جاس���م اخلراف���ي ،رحمه اهلل ،على
تأصي���ل الدميوقراطية ،وجنح الى ح���د كبير ،واهلل
أس���أل ان يثيبه عما قدم لش���عبه ووطنه ،وكان على
الدوام الناصح األم�ي�ن ،أحب الكويت وأحبته بصدق
وعفوية.

اخلرينج لتسمية أحد الشوارع
الرئيسية باسم اخلرافي
تقدم عضو املجلس
البل���دي د.منصور
اخلرين���ج باقتراح
الطالق اسم املرحوم
جاس���م اخلراف���ي
على احد الش���وارع
الرئيسية.
وقال اخلرينج في
اقتراحه :إن االقتراح
يأت���ي تخليدا للدور
الكبي���ر والب���ارز
للمرحوم واجنازاته،
د.منصور اخلرينج
من���ذ ان كان وزيرا
للمالية الى ان ترأس مجلس االمة للعديد من الدورات
ومساهمته الفعالة في بناء الوطن.

املعجل :الراحل أفنى عمره
في خدمة الكويت وأهلها
تقدم عضو المجلس البلدي محمد المعجل بأحر
التعازي وخالص المواساة إلى عائلة الخرافي الكرام
والى رئيس مجلس االم���ة مرزوق الغانم في وفاة
رئيس مجلس األمة السابق جاسم الخرافي ،تغمده
اهلل بواسع رحمته ،وألهم ذويه الصبر والسلوان.
وقال المعجل ان
الكوي���ت فقدت أحد
ابرز رجاالتها االوفياء
المرحوم ،بإذن اهلل،
جاسم الخرافي الذي
أفنى عمره في خدمة
الكوي���ت وأهله���ا،
وكان رحيله فاجعة
كبيرة على الكويتيين
جميعا.
وتابع المعجل :ان
الفقيد جاسم الخرافي
عرفت عن���ه خدمة
محمد املعجل
بلده ودينه واعماله
الخيرية داخل وخارج الكويت ،وخالل عمله الوزاري
وعضويته لمجلس االمة وترؤس���ه للمجلس لعدة
دورات متتالية ،كانت له مواقف وطنية مشهودة،
وساهم بحكمته في عبور البالد بسالم للكثير من
األزمات التحديات العاصفة.
واختتم المعجل بقوله :اننا نسأل اهلل عز وجل
أن يتغمد رئيس مجلس األمة السابق جاسم الخرافي
برحمته وان يغفر له ،ويجعل الجنة مثواه.

أكد أن أعماله اجلليلة ستظل خالدة في أذهان أبناء الكويت جميعاً

احلمود :اخلرافي كان حكيم ًا في حديثه كبير ًا
في بساطته عظيما ً في حبه للكويت وأهلها

قال وزير اإلع��ل�ام ووزير
الدولة لشؤون الشباب الشيخ
سلمان احلمود أمس :إن الكويت
تلقت «ببالغ األسى واملرارة» نبأ
وفاة املغفور له رئيس مجلس
األمة األس����بق املرحوم جاسم
اخلرافي ،الذي وافته املنية الليلة
قبل املاضي����ة ،عن عمر يناهز
 75عاما ،بعد رحلة ممتدة من
العطاء الكبير ،الذي شمل كثيرا
من مجاالت احلياة.
وأضاف احلمود في تصريح
صحافي ان «املرحوم جاس����م
اخلرافي كان من رجال الكويت
البارزين ،الذين أحبوا وطنهم،
وأخلصوا له ،وحملوا مسؤولية
وهموم شعبهم ،فقدم الكثير من
اخلدمات واألعمال اجلليلة لبلده،
التي س����تظل خالدة في أذهان
أبناء الكوي����ت جميعا» .وأكد
ان «التاريخ س����يتذكر اجلهود
الكبيرة التي قام بها فقيد الكويت
والعاملني العربي واإلس��ل�امي،
املرحوم جاسم اخلرافي ،سواء
عل����ى الصعيد السياس����ي أو
االقتصادي او االجتماعي».
واشار الى ان «املرحوم جاسم
اخلرافي أسكنه اهلل فسيح جناته
قدم جتربة سياسية ووطنية

الشيخ سلمان احلمود

الفقيد كان شاهداً
وفاع ًال ومؤثراً
في كثير من
األحداث اجلسيمة
التي مرت
على الكويت

ثرية ومتنوعة عاش����ها بقلبه
وجهده وفك����ره ،وتفاعل فيها
مع أحداث مجتمعه ،وأكسبته
خبرات ومهارات ،فكرا وسياسة،
استثمرها من أجل تطوير العمل
الوطني».
وقال الشيخ سلمان احلمود:
انه على املستوى االقتصادي
«قدم اخلرافي ،طيب اهلل ثراه،
كثيرا من االجنازات االقتصادية
الكبيرة ،خالل عضويته ملجلس
األمة ،وعمله وزيرا للمالية ،أو
رئيسا ملجلس األمة ،اضافة الى
دوره كرجل اقتصادي مرموق،
متتد مش����روعاته ومؤسساته
في الكويت ،وكثي����ر من دول
العالم».
وفي املستوى االجتماعي
أكد احلم����ود أن الفقيد الراحل
حرص طوال حيات����ه على ان
يحافظ على مخزون هائل من
احلب واملودة مع أهل الكويت
وسعى إلى إقامة شبكة واسعة
من العالقات االجتماعية القوية
واملتينة التي تقوم على الثقة
واالحترام املتب����ادل ،وربطته
مع مختلف الفئات والتيارات
والشرائح.
وأضاف أن اخلرافي استطاع

أن يحافظ على موقف ثابت في
مختلف خطواته ،مشددا على
أن «أحاديثه في الس����ر لم تكن
تختلف عن العلن» ،وموضحا
أن الغاية عنده كانت املصلحة
العام����ة ،وحتقي����ق مصلحة
املواطنني ،دون النظر الى املصالح
اخلاصة.
وذكر احلمود أن «املرحوم
اخلراف����ي كان ش����اهدا وفاعال
ومؤثرا ف����ي كثير من االحداث
اجلسيمة ،التي مرت على الكويت،
منذ دخوله العمل السياسي في
منتصف السبعينيات ،وحتى
اللحظات األخيرة من حياته».
وقال :إن «جاسم اخلرافي
ترك مكانه اآلمن واملريح ،وحياة
رجل االقتصاد الناجح ،وسار في
طريق العمل السياسي الشائق
والصعب ،ليس حبا في منصب،
أو شهرة ،ولكن حبا في شعب
الكويت ،وأمال أن يقدم حصيلة
خبراته لوطنه ،وأبناء بلده».
وأضاف أن الفقيد الراحل،
تغم����ده اهلل بواس����ع رحمته،
«كان كرميا في طبعه ،س����خيا
في تواضعه ،حكيما في حديثه،
كبيرا في بساطته ،عظيما في
حبه للكويت وأهلها».

اخلالد :سيظل اسم اخلرافي محفورا ً في سجل اخلالدين
نعى محافظ األحمدي الشيخ
فواز اخلالد فقيد الكويت رئيس
مجلس األمة الس����ابق جاسم
اخلرافي.
وقال الشيخ فواز اخلالد في
نعيه الفقيد :ال يسعنا أمام قضاء
اهلل إال أن نتوجه بخالص آيات
العزاء إلى الكويت احلبيبة قيادة
وحكومة وشعبا في فقدان أحد
أبرز أبناء الكويت األبرار العم
جاسم اخلرافي وان أعرب عن أحر
التعازي واملواساة آلل اخلرافي
الك����رام باألصالة عن نفس����ي
وباسم أهالي محافظة األحمدي
الكرام ،والع����زاء موصول إلى
عموم األمة العربية واإلسالمية
والعالم أجمع.وأضاف اخلالد
أن املغفور له ،بإذن اهلل تعالى،

الشيخ فواز اخلالد

أفن����ى عمره ف����ي خدمة وطنه
وأهل����ه وكان منوذجا يحتذي
في التحلي بالسمات اإلنسانية
ودماثة اخللق والتواضع مثلما
كان مضربا للمثل في احلكمة
واحلنكة واالقتدار وبعد النظر
وكان هامة سياسية بارزة في
املواقف الصعبة.
واستطرد :رحم اهلل جاسم
اخلرافي الذي تعلم منه الكثيرون
على مستوى العمل احلكومي
والبرملاني واإلنس����اني وعاش
إل����ى ان توف����اه اهلل علما من
أعالم الكويت ورمزا من رموزها
الوطنية املشرفة.
وتابع :برحيل العم الفاضل
جاسم اخلرافي فقدت الكويت
رجال من رجالها املخلصني ورائدا

من رواد نهضتها السياس����ية
واالقتصادي����ة فهو رجل دولة
اكتس����ب حب اجلميع .انه احد
الرواد الذين اس����هموا في بناء
اقتص����اد الكوي����ت واحد ابرز
السياسيني الذين حافظوا على
الدستور ،فخالل رئاسته ملجلس
األمة ،استطاع املغفور له إرساء
قواعد وأسس رصينة للممارسات
السياسية والدستورية محافظا
على الطابع الدميوقراطي الذي
تنفرد به الكويت بني دول مجلس
التعاون اخلليجي.
واختتم اخلالد بالقول :سيظل
اسم جاس����م اخلرافي محفورا
بح����روف من نور في س����جل
اخلالدين من أبناء وطنه وأمته
العربية واإلسالمية.

املنفوحي :الراحل سطّر تاريخا ً حافال ً بالعطاء واإلجنازات
دانيا شومان

أعرب رئيس مجلس إدارة
النادي العلمي م .أحمد املنفوحي
عن خالص تعزيته ومواساته
السرة اخلرافي الكرام في فقيد
الكوي����ت العم جاس����م محمد
عبداحملس����ن اخلراف����ي الذي
وافته املنية مساء امس األول
متقدما بأحر التعازي واملواساة
مع الدعوات له بأن يدخله اهلل
فسيج جناته ويلهم أهله الصبر
والسلوان وان يتغمده بواسع
رحمته.وقال املنفوحي :بقلوب
راضية بقضاء اهلل وقدره ،ننعى
لالمتني العربية واإلسالمية العم
الفاضل جاس����م اخلرافي احد
رجاالت الكويت الذين اسهموا
في بن����اء اقتصادها ،وكان له
الدور الب����ارز في ادارة احلياة
السياسية إبان توليه رئاسة
مجلس االمة على مدى سنوات
اس����تطاع خاللها ارساء قواعد
ثابتة للعمل السياسي.وأضاف
أن الكويت فقدت برحيله احد
ابرز رجاالتها االوفياء املخلصني،
والذي افن����ى حياته في خدمة

م.احمد املنفوحي

الفقيد بذل جهوداً
كبيرة لنصرة قضايا
وطنه والعمل
لنهضته

الكويت واهلها وقاد مجلسها
النيابي بحكمة واقتدار في فترة
من اصعب الفترات التي مرت
بها الكويت ،واستطاع بحنكته
السياس����ية وبنظرته الثاقبة
وحسه الوطني ان يقود مجلس
االمة بكل اقتدار ،فسطر تاريخا
حافال بالعطاء واالجنازات التي
تس����جل له بأح����رف من نور
وترسم طريقا ملستقبل سياسي
مش����رق للكويت واهلها.وقال
املنفوحي :لقد وضع اخلرافي
الكويت واهله����ا نصب عينه
وعمل على رفعة شأنها من خالل
اقرار العديد من القوانني التي
تصب في صالح الدولة واملواطن
على حدا سواء ،وسطر تاريخا
حافال باالجنازات في العديد من
املجاالت ليست السياسية فقط
وامنا في املجاالت االقتصادية
واالجتماعي����ة واالنس����انية
واخليري����ة عل����ى الصعيدين
احمللي والدولي.
واكد ان الكلم����ات لن تفي
العم جاسم اخلرافي  -رحمه
اهلل  -حق����ه فقد اس����هم في
رفع هامة الوط����ن واكد مرارا

وتكرارا على الوحدة الوطنية
واتس����م باحملبة والتس����امح
والقلب الطيب احملب للجميع،
والتواضع ورقي االخالق كانا
من سماته البارزة ،وكان ساعيا
الى اخلير ومتسامحا مع اجلميع
ألقصى درجة ،فترسخت محبته
في قلوب اجلميع ،مس����تذكرا
ادواره الوطني����ة وما بذله من
جهود لنص����رة قضايا وطنه
والعمل عل����ى نهضته ،وكان
من املخلصني االبرار ورائدا من
رواد نهضة الكويت السياسية
واالقتصادية ،فق����د كان مثاال
لألجيال بعقليته املس����تنيرة
وفكره الواعي ومثابرته على
العمل واالجناز ،وتقلد العديد
م����ن املناص����ب االقتصادي����ة
وعضوي����ة عدد م����ن مجالس
إدارات الشركات كما أنه مؤسس
وعضو ف����ي عدد من جمعيات
النفع العام األهلية والعربية
والعاملية والتي ساهمت بشكل
كبير في التنمية.
رح����م اهلل الع����م جاس����م
اخلرافي ،واسكنه فسيح جناته،
وألهم اهله الصبر والسلوان.

احلمد :املرحوم اخلرافي قاد احلياة البرملانية بكل سالسة
تق���دم مرش���ح مجلس
األمة األسبق م.أحمد احلمد
إلى عائلة اخلرافي وعموم
الش���عب الكويتي بالعزاء
واملواس���اة لفقدان رئيس
مجلس األمة السابق جاسم
محمد عبداحملسن اخلرافي
الذي يعتبر علما من أعالم
السياسة الكويتية البارزين
والذين استطاعوا املساهمة
الفاعلة في احلياة السياسية
الكويتية في فترات صعبة.
وأضاف احلمد بأن املغفور له
بإذن اهلل لعب أدوارا وطنية
سيسجلها له التاريخ حيث

م.أحمد احلمد

قاد احلي���اة البرملانية بكل
سالسة من العام  2009حتى
عام  2011بعد أن شغل منصب
عضو في مجلس األمة لتسع
مرات أثبت���ت حب املواطن
الكويتي له وثقته في أدائه
ووطنيته وإخالصه.
وبني احلمد بأن املرحوم
اخلرافي جم���ع بني احلياة
السياس���ية واالقتصادي���ة
بشكل الفت يثير اإلعجاب
حي���ث وظ���ف كل إمكاناته
الفكرية واملادية لرفاه الكويت
وأهلها وبقي ذلك اإلنس���ان
الذي يهتم بأمر اإلنسان من

خالل مساهماته الكثيرة في
املنظمات اإلنسانية واخليرية
ليك���ون واحدا م���ن أقطاب
اخلير املميزين.
وخت���م احلم���د متقدما
بالعزاء إلى عائلة اخلرافي
العريق���ة وعموم الش���عب
الكويتي الذي سوف يذكر
للخرافي كل مواقفه احلاسمة
حني كان احلسم على أهله
واجب���ا حلماي���ة الكويت
وأهلها من كل مكروه بإذن
اهلل سائال املولى أن يتغمد
فقيد الوطن الغالي بواسع
رحمته ومغفرته.

الدعيج :رحيل هذه القامة الكبيرة
ليس خسارة للكويت فقط
بل للعاملني العربي واإلسالمي
ّأبن رئيس مجلس اإلدارة املدير العام لـ «كونا» الشيخ
مبارك الدعيج ،الراحل رئيس مجلس األمة السابق جاسم
اخلرافي .وقال الدعيج ف���ي تصريح صحافي ان الكويت
واألمتني العربية واإلسالمية فقدت برحيل املغفور له بإذن
اهلل اخلرافي رجال عظيما قدم الكثير لوطنه وأمته.
وأضاف ان رحيل
هذه القامة الكبيرة ال
ميثل خس���ارة ألبناء
الكويت فقط بل خسارة
ألبناء العاملني العربي
واإلس�ل�امي ،مش���يرا
إلى إسهاماته وجهوده
السياسية ومشروعاته
االقتصادية والتنموية
التي ساعدت العديد من
الدول والشعوب.
وذك���ر ان الفقي���د
الراح���ل مدرس���ة في
الشيخ مبارك الدعيج
التواض���ع وم���كارم
األخالق واحتفظ طوال حياته بعالقاته الطيبة والتوازن
مع األطراف والشرائح كافة وكان حريصا على التواصل مع
اجلميع ومبادرا في كل املواقف إلشاعة روح احملبة والوئام
بني الفرقاء.وأكد الدعيج أن الثروة لم تبهر الفقيد ولم تغيره
املناصب ولم تبدله الشهرة وعالقاته القوية مع زعماء العالم
فظل طوال حياته شامخا بتواضعه وكبيرا ببساطته وعظيما
بعطائه وقريبا من الناس بابتسامته التلقائية.وأضاف ان
الراحل أح���ب أبناء الكويت فبادلوه احلب باحلب وقابلوا
عطاءه بالتقدير واالحترام ،مش���يرا الى ان ذلك جتسد في
انتخابه لعضوية مجلس األمة لدورات عديدة ثم تتويجه
برئاسة مجلس األمة من عام  1999حتى عام  .2012وأضاف
ان اخلرافي عندما اختير لشغل منصب وزارة املالية في عام
 1985قام بجهود كبيرة في احلفاظ على املال العام وترشيد
اإلنفاق وتطوير أداء أجهزة الوزارة وحتديثها ،اضافة الى
االجنازات واملشروعات الكبيرة التي قام بها .وقال الشيخ
مبارك ان الفقيد أرس���ى قواعد لعالقات متميزة بني الدول
العربية واإلسالمية من اجل تعزيز التعاون والعمل على
حتقيق تكامل اقتصادي بينهم.وأوضح ان املرحوم جاسم
اخلرافي ،اسكنه اهلل فسيح جناته ،استطاع خالل رئاسته
مجلس األمة ان يستثمر خبرته وحكمته وعالقاته الطيبة
لتوطيد العالقة بني السلطتني التشريعية والتنفيذية وتعزيز
التعاون بينهما لتحقيق مصلحة الوطن واملواطنني .وأكد
ان الفقيد الراحل لم يكن طامعا في منصب او س���اعيا الى
جاه بل دخل املعترك السياسي من اجل خدمة بلده وابناء
شعبه فظل عطاؤه شاهدا على قيمة وقامة هذا الرجل ودوره
املشهود في احلفاظ على استقرار الكويت.وشدد على انه ال
أحد ينكر دوره ومواقفه الكبيرة من اجل الكويت والتي شملت
مختلف املجاالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية.وقال:
«رحم اهلل جاسم اخلرافي فقد كان وسيظل عالمة مضيئة
في تاريخ الكويت كواحد من أبنائها املخلصني الذين واصلوا
العطاء حتى اللحظات األخيرة من حياتهم».

جمال الكاظمي :اهلل يصبر الكويت
قال رئيس مجل���س إدارة النادي العربي جمال
الكاظمي :اعزي نفسي وأهل الكويت بالفقيد الكبير الذي
أفنى حياته في حب الكويت وشباب الكويت ،وأضاف
ان املرحوم جاس���م اخلرافي شخصية من الصعب
تكرارها ،فخالل األزمات التي مرت على البالد إبان
حياته وتولية زمام
املسؤولية كان عند
حسن ظن اجلميع،
فاهلل يرحمه برحمة
واسعة ويصبر أهله
وذويه.
وق���ال الكاظمي:
لقد متتع الفقيد ببعد
نظر واسع وحكمة
وروية ف���ي اتخاذ
الق���رار وكان ينظر
إلى مصلحة الكويت
قبل كل شيء ،ولذلك
جمال الكاظمي
التف حوله اجلميع
واملواقف التاريخية تتحدث عن نفسها ،فخسارتنا
كبيرة بفق���دان صوت احلكمة واالعت���دال فحياته
السياسية شاخصة باملواقف النبيلة جتاه الكويت
وأهلها وهو من الشخصيات التي حازت حب اجلميع
لتواضعه وإنس���انيته وابتس���امته التي لم تفارق
محياه حتى في أصعب الظروف.

كرس
طارق الكاظمي :الراحل ّ
حياته في خدمة بلده
نعى رئيس مجموعة الكاظمي الدولية د.طارق الكاظمي،
رئيس مجلس األمة السابق جاس����م اخلرافي ،مؤكدا أن
الكويت فقدت هامة عالية وأحد رجاالتها البارزين.
وق����ال الكاظمي ف����ي تصريح ل����ه إن اخلرافي كرس
حيات����ه في خدمة الكويت وأهله����ا في مختلف اجلوانب
التشريعية والسياسية
واالقتصادي����ة وكان
ميلك عالق����ات طيبة
م����ع اجلمي����ع ول����ه
إجنازات كبيرة.وأضاف
الكاظمي أن العم بو عبد
احملس����ن أحد أعمدة
السياسة واالقتصاد
في الكويت وبرحيله
تفقد الكويت شخصية
وطنية محترمة .وتقدم
الكاظمي بأحر التعازي
من أسرة الفقيد وأهل
د .طارق زيد الكاظمي
الكويت جميعا ،مبتهال
إلى اهلل تعالى أن يرحم الفقيد ويسكنه فسيح جناته.

