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سمو الشيخ نواف األحمد متوسطا جاسم اخلرافي والشيخ مشعل األحمدسمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد لدى وصوله إلى صالة تقدمي العزاء

سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد والشيخ جابر العبداهلل ومصطفى بودي

الشيخ محمد اخلالد يقدم التعازي

روضان الروضان

د.عبداهلل املعتوق وأحمد سعد اجلاسر

الشيخ أحمد احلمود مقدما العزاء آلل اخلرافي

املعزون: رحيل العم ناصر اخلرافي خسارة على كافة املستويات
والسلوان.

دميثير: الخرافي مفخرة للكويت 
وعالمة متميزة لالقتصاد

من جانبه أعرب النائب خلف 
دميثير عن أمله في أن يغفر اهلل 
للفقيد وأن يحسن مثواه باجلنة، 
مشــــيرا إلى أن ناصــــر اخلرافي 
مفخــــرة للكويــــت وعالمــــة من 
عالمات االقتصاد الكويتي املتميزة 
بطموحاته وجرأته في اتخاذ القرار 
وسمعته الطيبة على الصعيدين 
االقتصــــادي واالجتماعي حيث 
كان رجال نبراســــا في املصداقية 
واإلنسانية، سائال اهلل أن يغفر له 

ويلهم أهله الصبر والسلوان.

المويزري: نعزي أنفسنا بهذا 
المصاب الجلل

النائب شعيب  من جهته قال 
املويزري »نعزي أنفسنا والشعب 
الكويتي وأســــرة اخلرافي الكرام 
بهذا املصاب اجللل، ونقول ان هذا 
الرجل له من األعمال اجلليلة في 
سبيل الوطن الكثير، ورفع اسم 
الكويت عاليا في مجاالت إنسانية 
وعلمية وثقافية، رحم اهلل الفقيد 

واسكنه فسيح جناته«.

الخنفور: التاريخ يشهد بأعماله 
اإلنسانية

النائب ســــعد اخلنفور  أمــــا 
فقال »إنا هلل وإنا إليه راجعون.. 
فقــــدت الكويت رجال من رجاالت 
الدولة، يشهد له التاريخ في العمل 
اإلنساني والعمل التجاري والعمل 
لصالح األمة العربية واإلسالمية 
وصاحب األيادي البيضاء في عمل 
اخلير ومساعدة احملتاجني جعلها 
اهلل في ميزان حسناته ونسأل اهلل 
ان يغفر له ويوسع منزلته وان 

يلهم أهله الصبر والسلوان«.

العبداهلل: ستبقى إنجازاته صروحًا 
شامخة

وعبر الشيخ محمد العبداهلل 
عن بالغ حزنه حيث قال »تلقينا 
خبر فاجعــــة وفــــاة املغفور له 
ـ بإذن اهلل تعالــــى ـ العم ناصر 
محمد اخلرافي باستغراب شديد، 
فيرحمــــه اهلل كان يتمتع بصحة 
جيدة وعافية ولكن قدر اهلل وما 
شاء اهلل فعل ـ وسنظل نستذكر 
أعماله العظيمة سواء في املجال 
االقتصــــادي أو االجتماعي، وفي 
تقريب وجهات النظر بني شعوب 

األمة العربية واإلسالمية«.
وتابع الشيخ محمد العبداهلل 
قائال: »ما قــــام به ـ يرحمه اهلل ـ 
من نهضــــة اقتصادية في وطننا 
احلبيب سيظل صروحا شامخة 
بفضل أبنائه وأسرته الكرام الذين 
سيحملون اسمه عالياـ  بإذن اهللـ  
ملزيد من العطاء، وندعو اهلل للفقيد 

العزيز باملغفرة والرحمة«.

الخليفة: إسهاماته ستظل مهمة 
في مسيرة العمل االقتصادي

من جهته أعرب النائب السابق 
محمد خليفة عن خالص تعازيه 
بوفاة رجل األعمال املرحوم ناصر 

اخلرافي، معتبرا انه رجل االقتصاد 
املؤثر الذي كانت له إسهامات مهمة 

في مسيرة العمل االقتصادي.

الحجي: الخرافي مكانته متميزة 
عند أهل الكويت

وذكر املستشار بديوان سمو 
رئيس الوزراء فيصل احلجي أن 
ناصر اخلرافي له مكانة متميزة 
عند أهل الكويت ودور اقتصادي 
في بناء الدولة كما أســــهم والده 
املرحوم وأسرته الكرمية في بناء 
الدولة، معربا عن أمله في أن يلهم 
اهلل أهله الصبر والسلوان ويدخله 

فسيح جناته.

العبدالهادي: إنجازاته ملموسة 
عالميًا

أما النائب ناجي العبدالهادي 
فقد أفاد بأن الفقيد ناصر اخلرافي 
كانت لــــه بصمــــات واضحة في 
الكويتــــي وإجنازات  االقتصــــاد 
ملموسة محليا وعامليا، سائال اهلل 
أن يدخله فسيح جناته ويلهم أهله 

الصبر والسلوان.
وزاد قائال: نعجز في مثل هذه 
املناسبات عن أن نتكلم عن اجنازات 
ناصر اخلرافي رمبا ال نتمكن من 
أن نوفيه حقه ونتمنى من اهلل أن 

يرحمه ويصبر أهله وذويه. 

الهارون: إسهاماته االقتصادية يشعر 
بها »القاصي والداني«

 قال وزير التجارة والصناعة 
احمد الهــــارون إننــــا فقدنا أحد 
الرمــــوز االقتصاديــــة بالكويت 
والوطن العربــــي، مبينا أن العم 
ناصر اخلرافي كان له دور كبير في 
مسار التنمية وإسهامات اقتصادية 

يشعر بها القاصي والداني.
وأضاف الهارون ان العم ناصر 
اخلرافي كانت له شخصية عاملية 
متيز بها على مدار األعوام املاضية، 
مشــــيرا إلى أن الفقيد كان عماد 
االقتصاد العربي وقطاع األعمال 
اخلاص وخير مثــــال لكل رجال 

األعمال.
واختتم الوزير الهارون قائال: 
نعزي آل اخلرافي الكرام والكويت 
واألمة بوفاة رجل العزة والكرامة 
صاحب املواقــــف عالم االقتصاد 
املغفــــور له ناصر  ومنبر احلق 
العلي  املولى  اخلرافي، ســــائلني 
القدير أن يتغمده بواسع رحمته 
ويلهمنــــا وأهله وذويــــه الصبر 

والسلوان.

المال: الفقيد كان جباًل راسخًا من 
المبادئ والشجاعة

من جانبه قــــال نائب رئيس 
مجلس إدارة شركة املال لالستثمار 
عبداهلل املــــال ان الفقيد كانت له 
ملســــات فــــي جميــــع القطاعات 
االقتصادية، ولم يكن أحد أعمدة 
االقتصاد فحســــب، بل كان جبال 
املبادئ والشجاعة،  راســــخا من 
ومواقفه نقشــــت مبداد من ذهب 

على جبني األمة.
وأضاف أن إجنازات املرحوم 
ناصــــر اخلرافــــي داخــــل البالد 

السيد حسن نصراهلل يعزي الكويت: شعورنا باخلسارة 
ال يوصف لفقدنا رجاًل كبيرًا كان ناصرًا للمقاومة

طالباني: اخلرافي كان داعمًا 
للروابط االقتصادية العربية واإلقليمية

مبارك الدعيج : ناصر اخلرافي..
عنوان اخلير والعطاء

اعرب الرئيس العراقي جالل طالباني عن حزنه 
الشديد لرحيل رجل االعمال ناصر اخلرافي 
الذي وافته املنية يوم امس االول اثر عارض 
صحي في القاهرة. وقال طالباني في برقية 

تعزية الى رئيس مجلس االمة جاسم اخلرافي 
انه تلقى بأسى بالغ وحزن عميق نبأ وفاة 
املغفور له بإذن اهلل ناصر اخلرافي. ورأى 

طالباني ان الفقيد كان »احد انشط املساهمني 
في نهضة االقتصاد في الكويت الشقيقة 
واملشاركني في توسيع وتطوير الروابط 

االقتصادية العربية واالقليمية والدولية«. 
واعرب طالباني عن خالص مشاعر العزاء 

لسائر افراد عائلة اخلرافي وجلميع االشقاء 
الكويتيني.

قال رئيس مجلس ادارة وكالة االنباء الكويتية 
»كونا« الشيخ مبارك الدعيج لقد فقد العالم 
العربي أمس االول واحدا من أبناء الكويت 

املخلصني لوطنهم وعروبتهم وهو ناصر محمد 
عبداحملسن اخلرافي الذي وافته املنية بالقاهرة 

بعد رحلة حافلة بالعطاء واالجنازات االقتصادية 
في الكويت وفي كثير من العواصم واملدن 

والقرى العربية. 
وأضاف الدعيج لقد رحل ناصر اخلرافي بعد ان 

قدم الكثير من األعمال واملشروعات العمالقة 
التي تظل شاهدة في أرجاء الوطن العربي 

من احمليط الى اخلليج على حب ابناء الكويت 
واخالصهم لعروبتهم ودعمهم ومساندتهم 

ألشقائهم العرب. كان املرحوم ناصر اخلرافي ـ 
أسكنه اهلل فسيح جناته ـ صادقا مع نفسه ومع 

اآلخرين لم تهزه الثروات ولم يؤثر فيه بريق 
املال فحافظ على تواضعه وقربه من الناس 

فملك رصيدا كبيرا من حبهم. 
ولعل قربه من الناس يظهر جليا في تلمسه 

ملشاكل املواطن العربي في كل مكان فحرص 
على ان يساهم بثرواته وأمواله في اقامة 

املشروعات التنموية في الدول العربية التي 
تستفيد منها الشعوب وتلبي احتياجاتهم. 

جمع املغفور له بإذن اهلل تعالى ناصر اخلرافي 
بني التواضع وعزة النفس وزاوج بني حب 

الناس واالقتراب منهم وكان عمل اخلير أقرب 
األعمال الى نفسه وأحبها الى قلبه لكنه لم 

يجاهر مبا يعطي او يفاخر مبا يقدم. وكما عمل 
املرحوم دائما في صمت وحقق النجاح تلو 

النجاح في صمت فقد رحل أيضا في صمت.. 
تاركا وراءه رصيدا كبيرا من حب الناس 

وتاريخا حافال بالعطاء واالجنازات والنجاحات. 
رحم اهلل ناصر اخلرافي فقد كان دائما عنوانا 

للخير والعطاء. 
ونحن ازاء فقدان واحد من رجاالت الكويت 

الذين رفعوا اسمها في الداخل واخلارج.. 
وحقق لسمعتها مكانا طيبا في العالم ال منلك اال 

ان نقول »إنا هلل وإنا إليه راجعون«.

يا أبا مرزوق وحشــــرك اهلل 
تعالى مع الشهداء األبرار الذين 
أحببت ونصرت وأســــكنك 
فسيح جناته وحفظ كل أهلك 

ومحبيك«.

للهزمية وتثبيط العزائم وكان 
رائد البنــــاء واإلعمار ال رائد 

الهدم والتخريب«.
وتابع البيان: »أنا أشهد أن 
كل هذا احلب وهذا الدفاع وهذا 
العناد كان هلل  االميان وهذا 
تعالى وفي سبيله عز وجل 
ولم يكن من أجل شــــيء من 
حطام هذه الدنيا وهو ميلك 
الوفير والشــــهرة  املال  فيها 
الكثر بل  الكبيرة واألصدقاء 
انه كان يعرض ذلك كله للخطر 
بسبب اعالنه ومجاهرته بكل 

ما يؤمن وما يحب«.
وتقدم السيد نصراهلل بأحر 
التعازي ومشاعر املواساة من 
العائلة احملترمة والغالية فردا 
فردا وخاصة شــــقيق الفقيد 
رئيس مجلس األمة جاســــم 
اخلرافي وجنله العزيز مرزوق 
اخلرافي، وختم السيد نصراهلل 
البيــــان بالقول: »رحمك اهلل 

العام حلزب  أصدر األمني 
اهلل الســــيد حسن نصراهلل 
بيانا تقــــدم فيــــه بالتعزية 
للكويــــت أميــــرا وحكومــــة 

ومجلسا وشعبا.
وقال نصراهلل: »لقد فوجئنا 
بهذا الرحيل املبكر لألخ الكبير 
الوفــــي والناصر  والصديق 
املخلص ناصر اخلرافي تغمده 
الواسعة، وفي  اهلل برحمته 
آملنــــا وأحزننا  الوقت  نفس 
كثيرا، ان شعورنا باخلسارة 
ال يوصف لفقدنا رجال كبيرا 
كان ناصرا للمقاومة في لبنان 
وفلسطني ومحبا للمقاومني 
ومدافعا عنهم في ايام الشدة 
والغربة واملظلومية، وداعيا 
قويا للوحدة والتالقي سواء 
بني املســــلمني او بني العرب 
او بني اللبنانيني، كان داعية 
الوحدة ال الفتنة وكان صوتا 
السيد حسن نصراهللللصمود والثبــــات ال صوتا 
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