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الصالة على جثمان املغفور له بإذن اهلل تعالى العم ناصر اخلرافي

علي الغامن وجاسم اخلرافي ومرزوق ناصر اخلرافي متأثرين خالل تلقي العزاءالشيخ راشد احلمود والشيخ د.إبراهيم الدعيج

د.محمد العفاسي معزيا في الفقيدمحمد املطير يقدم واجب العزاء

عبدالرحمن العنجري معزيا بوفاة الفقيدعبداهلل الرومي يقدم التعازي

د.فاضل صفر معزيا في وفاة الفقيد الراحلأنور النوري يعزي آل اخلرافي

وخارجها من العالمات املميزة في 
القطاع اخلاص وهو ذو ســـمعة 
طيبة وعالقات خارجية متميزة 
أفادت البالد في مختلف الظروف 
وذكـــر عطائه ســـيخلد لألجيال 

القادمة.
العم ناصر اخلرافي  أن  وأكد 
على الرغم من انه لم يكن له دور 
سياسي رسمي إال أنه كان رجل 
دولة من الطراز األول ملا ملبادراته 
وإجنازاته في االستثمار واالقتصاد 
من أهمية كبرى، حيث كان يعتمد 
على إثـــراء رأس املـــال املعرفي 
باإلضافة إلـــى رأس املال املادي 
وهو ما أضاف الى مشـــروعاته 
صبغة املؤسسية بالفكر املتحضر 

الراقي.
وقـــال ان الفقيـــد كان يجمع 
بني العزمية الشامخة والراسخة 
واحلزم املعتدل والتخطيط اجليد 
ووضوح األهداف، وهذه صفاته 
في العمل، وأن من يتابع أعماله 
وجناحه يجد أن صفاته وراء كل 
هـــذه النجاحات، وهـــو ما يؤكد 
أن النجاح ليس وليد املصادفة، 
خاصة إذا كان النجاح في مثل هذه 
املشروعات الضخمة واالستثمارات 
الكبرى فهو يؤكد مبا ال يدع مجاال 
ألدنى شك أن وراء هذه النجاحات 

رجل عظيم. 

البحر: أعمال العم ناصر الخرافي 
االقتصادية ستظل خالدة في 

أذهان الجميع

من جهة أخـــرى صرح نائب 
رئيس مجلـــس اإلدارة العضو 
املنتدب في شـــركة إيفا للفنادق 
واملنتجعـــات طـــالل البحر بأن 
األعمال االقتصادية للعم ناصر 
اخلرافي ستظل خالدة في أذهان 
اجلميع، مبينا أن الفقيد كانت له 
استثمارات عديدة شملت الكويت 

واملنطقة العربية.
وأضاف أن اخلرافي ســـتظل 
ذكـــراه فـــي وجـــدان الكويـــت 
والكويتيني والعرب ملا قام به من 
إجنازات تنموية وإسهامات على 
مســـتوى قطاعات عدة وستظل 
بصماتـــه واضحة وأفـــكاره في 
كل االســـتثمارات واملشـــاريع 

االقتصادية.

السيف: ناصر الخرافي أحد الرموز 
الفاعلة الذين حفروا أسماءهم 

بحروف من نور

من جانبه قال مدير عام سوق 
الكويت لألوراق املالية حامد السيف 
ان املغفور له ناصر اخلرافي يعد 
من أحد رجال االقتصاد الكويتي 
الفاعلة  الرموز  والعربي وأحـــد 
الذين حفروا أســـماءهم بحروف 
من نور، مؤكدا على ان اجنازاته 

االقتصادية ستبقى مخلدة.
انـــه كان صاحب  وأضـــاف 
فكر عال وعميـــق وله بعد نظر 
اقتصادي تعلـــم منه الكثيرون، 
مبينـــا أن الفقيـــد الراحل ناصر 
اخلرافي كان رجل أعمال مبعنى 
الكلمة، واختتم تصريحه داعيا 
اهلل أن يتغمده بواسع رحمته وأن 
يسكنه فسيح جناته ويلهم اجلميع 

وأسرته الصبر والسلوان. 

الوزان: العم ناصر الخرافي مزج 
عمله التنموي بعمله اإلنساني

مـــن جانب آخر قـــال النائب 
إدارة  الثانـــي لرئيس مجلـــس 
غرفة جتـــارة وصناعة الكويت 

عبد الوهاب الــــوزان ان الكويت 
والوطن العربي فقدا أحد األعمدة 
االقتصادية، مبينا أن الفقيد كان 
من الشخصيات املرموقة في عالم 

االقتصاد العربي واالقليمي.
وأضاف أن العم ناصر اخلرافي 
مزج عمله التنموي بعمله االنساني، 
األمر الذي أعطى للكويت مردودا 
إيجابيا ســــواء توظيــــف األيدي 
العاملة أو املساهمة في القضاء على 
البطالة في جميع الدول العربية او 

غير ذلك من األمور اخليرية.
وأشــــار إلى ان الفقيد كان له 
حس وطني وإسالمي كونه دافع 
عن العديد مــــن القضايا العربية 
خاصة قضية فلسطني، واختتم 
تصريحــــه قائال نقــــدم تعازينا 
القلبية الى أســــرة اخلرافي والى 
رئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي 
بوفاة فقيد الكويت واألمتني العربية 
واإلسالمية املغفور له بإذن اهلل 

تعالى ناصر اخلرافي. 

الحميضي: الفقيد كان علم 
االقتصاد ومنبر الحق وصاحب 

األيادي البيضاء

من ناحيتــــه قدم وزير املالية 
األســــبق بدر احلميضي تعازيه 
الكويت  إلى أسرة اخلرافي والى 
العربية واإلسالمية في  واألمتني 
وفاة رجل العزة والكرامة صاحب 
املواقف املشرفة وعلم االقتصاد 
ومنبر احلق وصاحــــب األيادي 
البيضاء في شتى املجاالت املغفور 
له رجل األعمال ناصر اخلرافي، 
مشيرا إلى أنه كان عنوانا بارزا في 
احلياة الكويتية، بعد أن توافرت 
بني يديه حصيلة ســــنني طويلة 
من جتــــارب احليــــاة وخبراتها، 
والتي حصل عليها نتيجة عمله 
الدؤوب واملتواصل وتفانيه في أن 
يربط ذلك العمل في خدمة وطنه 
الذي تشرف به كواحد من خيرة 

أبنائه.

حمد المرزوق: الخرافي مساهماته 
ايجابية في االقتصاد المحلي

بــــدوره أكــــد رئيــــس احتاد 
املصارف الكويتية حمد املرزوق 
أن العــــم ناصر اخلرافي كانت له 
اجنازات واضحــــة على الصعيد 
االقتصادي، مشيرا إلى أنه كان من 
البارزين في مجال املشاريع املهمة 
وكانت له مساهمات في شركات 
عديدة كانت لها أثار إيجابية كبيرة 
على االقتصاد احمللي حيث خلقت 

فرص عمل.
وأضاف املرزوق أن العم ناصر 
سيكون في ذاكرة اجلميع إن شاء 
اهلل ونسأل اهلل له وألهله الصبر 

والسلوان.

اليوسف: فقدنا رجاًل اقتصاديًا مهمًا

من جانبه ذكــــر عضو هيئة 
أسواق املال صالح اليوسف أننا 
تأملنــــا عندما ســــمعنا خبر وفاة 
ناصــــر اخلرافي، مشــــيرا إلى أن 
أهل الكويت فقدوا رجال من أهم 

العناصر االقتصادية في البلد.

الركيبي: فقدنا أحد اعمدة االقتصاد

 وكيــــل ديوان ســــمو رئيس 
الوزراء للشــــؤون احمللية نايف 
الركيبي عبر عن بالغ احلزن بالقول 
»اليوم فقدت الكويت احد أعمدة 
اقتصادها املغفور له ـ بإذن اهلل 
ـ العــــم ناصر اخلرافي حيث كان 
للمغفور دور بارز على املستوى 
الوطني واالقليمي، فمشــــهود له 
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