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وحسين كمال وإبراهيم فتيت  |

فجع قطاع األعمال بنبأ وفاة رئيس 
ال��خ��راف��ي في  ال��خ��راف��ي ناصر  مجموعة 
القاهرة فجر أمس. وعبرت ردات الفعل 
ع��ن مزيج م��ن ال��ح��زن وال��ص��دم��ة. وت��ردد 
ع��ل��ى أل��ي��ن��ة م��ن ت��ح��دث��ت إل��ي��ه��م »ال����راي« 

الكثير من مآثر الفقيد. 
وزي�����ر امل���ال���ي���ة م��ص��ط��ف��ى ال��ش��م��ال��ي 
ق�����ال ان ال����خ����راف����ي ي���ع���د أح�����د اع���م���دة 
االقتصاد الوطنية والعربية، ال سيما 
ان اس��ه��م��ات��ه واض���ح���ة وراس����خ����ة في 
ال��ع��دي��د م��ن االن���ج���ازات االس��ت��ث��م��اري��ة 
ف���ي م��خ��ت��ل��ف ال���ب���اد م��ح��ل��ي��ا وع��رب��ي��ا، 
واض�����اف: »الش����ك ان ن��اص��ر ال��خ��راف��ي 
دعم االقتصاد الوطني والعربي، وان 
الكويت في حاجة إلى شخصيات من 
ال��خ��راف��ي تستطيع ان  ن��وع��ي��ة ن��اص��ر 
تستكمل مسيرة االنجازات التي كان 
إح����دى رك��ائ��زه��ا االس���اس���ي���ة«. واش���ار 
ال���ش���م���ال���ي إل������ى ان ن����اص����ر ال���خ���راف���ي 
ي��م��ل��ك س��ج��ا ط���وي���ا م���ن االن����ج����ازات 
ه�����و وع����ائ����ل����ت����ه، وك�����ذل�����ك م���ؤس���س���ات���ه 
املتنوعة العاملة في مختلف املجاالت 
االقتصادية، وال نملك امام وفاة هذه 
القامة اال تمني استمرار مسيرة هذا 
ال��رج��ل عبر اوالده وال��ذي��ن عملوا في 

مؤسساته.

العمر
 من جهته، قال الرئيس التنفيذي 
ل���ب���ي���ت ال����ت����م����وي����ل ال����ك����وي����ت����ي م��ح��م��د 
س��ل��ي��م��ان ال��ع��م��ر إن »ال���ك���وي���ت ف��ق��دت 
اب���ن���ا ب�����ارا م���ن أه����م رج�����ال االق��ت��ص��اد 
وامل��ال األكفاء املشهورين، عمل بدأب 
وت��ف��ان،وس��اه��م ب���دور مهم ف��ي حركة 
ال��ت��ط��وي��ر االق��ت��ص��ادي وال��ت��ن��م��ي��ة من 
خ������ال إن�����ش�����اء ع������دة ش�����رك�����ات ت��ع��م��ل 
ف��ي م��ج��االت م��خ��ت��ل��ف��ة،وامل��ش��ارك��ة في 
نقلة  بمثابة  كانت  ومشاريع  أنشطة 
الوطني،  االق��ت��ص��اد  ف��ي ح��رك��ة  مهمة 
وك�����ان دوم�����ا ف���ي ال������دول ال���ت���ي يعمل 
فيها ي��ح��رص أن ي��ق��دم ص���ورة جيدة 
م��ن خال  الكويتي،  ال��خ��اص  للقطاع 
االل���ت���زام وال��ع��م��ل امل��ن��ت��ج وامل��س��اه��م��ة 
فكان  وال��ت��ط��وي��ر،  البناء  عمليات  ف��ي 
سفيرا اقتصاديا ذائع الصيت وقوي 
ال���ت���أث���ي���ر ل��ش��ع��ب��ه ووط����ن����ه، م��ن��ت��ه��ج��ا 
أس��ل��وب��ا ف��ري��دا ف��ي ت��دع��ي��م ال��ع��اق��ات 
القربى  والتعاون وأواص���ر ووش��ائ��ج 
والحضارات  الشعوب  بني  والتفاهم 
م����ن خ�����ال ت��ب��ن��ي م���ص���ال���ح م��ش��ت��رك��ة 
ورواب��������ط اق���ت���ص���ادي���ة ت���دع���م امل��ن��اف��ع 

املتبادلة«.
الخرافي في  وأض��اف »ساهم ناصر 
ال��دول التي  إل��ى  نقل خبرته ونجاحاته 
عمل فيها فعزز بذلك الصورة االيجابية 
ع����ن رج�����ل األع����م����ال وال���ق���ط���اع ال���خ���اص 
استند  عمليا  نجاحا  وحقق  الكويتي، 
ت��ه وت��م��ي��ز ق��درات��ه  ف��ي��ه إل���ى رص��ي��د ك��ف��اء
وصنع مدرسة متميزة في القدرة على 
تحقيق النجاح املتوازن واملتواصل في 
مجاالت عدة وبمستويات عالية جعلته 
ف��ي مصاف رج��ال امل��ال امل��ع��دودي��ن على 

مستوى املنطقة والعالم«.

البحر
ب�������دوره، ق����دم رئ���ي���س م��ج��ل��س إدارة 
ش���رك���ة االس����ت����ش����ارات امل���ال���ي���ة ال��دول��ي��ة 
)اي����ف����ا( ط����ال ج���اس���م ال��ب��ح��ر ال��ت��ع��ازي 
ل��ن��ف��س��ه واس�����رة ال��خ��راف��ي ع��ل��ى الفقيد 
ال��ع��م ن��اص��ر ال��خ��راف��ي، م��ش��ي��را إل���ى ان��ه 
الواضحة  البصمات  اصحاب  من  ك��ان 
ف���ي االق���ت���ص���اد ال���وط���ن���ي، وان امل��ت��اب��ع 
ي��س��ت��خ��ل��ص  ان  ي��س��ت��ط��ي��ع  ل���ت���ج���رب���ت���ه 
ال��ك��ث��ي��ر م��ن ال�����دروس ال��ت��ي ت��ق��وده إل��ى 

النجاح.
وبني البحر ان من اهم مراكز القوة 
ف����ي ش��خ��ص��ي��ة ال���ع���م ن���اص���ر ال���خ���راف���ي 
التنمية وال��ت��ط��وي��ر، وإل��ى  ف��ي  ال��رغ��ب��ة 
ذلك استطاع استدخال مجاالت جديدة 
ومتنوعة إلى االقتصاد املحلي، إضافة 
إلى انه حمل علم الكويت في الكثير من 
االس����واق ال��خ��ارج��ي��ة ف���وق اس��ت��ث��م��ارات 
ي��ش��ه��د ال��ج��م��ي��ع ان��ه��ا ج����اءت ك��إض��اف��ة 

اقتصادية قوية إلى هذه االسواق.
واضاف البحر ان تاريخ العم ناصر 
ال���خ���راف���ي ح���اف���ل ب��ال��ت��ج��ارب ال���ت���ي من 
الصعب نسيانها، فهي دائما ستذكرنا 
ب��ه وب��م��ش��واره االق���ت���ص���ادي، ك��م��ا انها 
س���ت���ك���ون ب��م��ث��اب��ة ال���ح���اف���ز مل��ج��م��وع��ت��ه 
املنهج  بها لاستمرار على  والعاملني 
ن��ف��س��ه امل��رت��ك��ز ع��ل��ى ال��ت��ن��م��ي��ة واالب����داع 

االستثماري املتجدد. 

السلمي
م�����ن ج����ه����ت����ه، ق�������ال ن����ائ����ب رئ���ي���س 
ات���ح���اد ش���رك���ات االس��ت��ث��م��ار ص��ال��ح 
ال��س��ل��م��ي ان امل���ق���رب���ني م���ن امل���رح���وم 
ن��اص��ر ال��خ��راف��ي ي��ع��ل��م��ون ج��ي��دا ان 
لاقتصاد،  »ف��ق��ي��دة«  بمثابة  وف��ات��ه 
خ��ص��وص��ا وان����ه ك���ان أح���د االع��م��دة 
ال��ك��ب��ي��رة ف���ي ال��ب��ن��ي��ان االق���ت���ص���ادي 
امل����ح����ل����ي، واض������������اف: »ع�������زاؤن�������ا ف��ي 
ال���ع���ائ���ل���ة وت���اري���خ���ه���ا ال����ح����اف����ل م��ن 
العطاء التنموي«. وبني السلمي ان 
م��ن اه���م م��م��ي��زات ال��خ��راف��ي ان���ه ك��ان 
يعكس دائما افكار اهل السوق، كما 
ف��ي تطوير  كبير  س��اه��م بشكل  ان���ه 
ه��ذه االف��ك��ار، حتى ان��ه ب��ات عنصرا 
م��ه��م��ا ف����ي غ��ل��ب��ة ال���ق���ط���اع ال���خ���اص 
امل��ه��ل��ه��ل وامل���ه���م���ش، م��ش��ي��را إل����ى ان 
م����ن ي���ع���رف ن���اص���ر ال���خ���راف���ي ي��ع��ل��م 
ج���ي���دا ان�����ه ك�����ان ص���خ���رة ف����ي ج��س��د 

االقتصاد الوطني، وتحديدا القطاع 
ال��خ��اص، ح��ت��ى ان���ه ال ت��ع��د مجافاة 
للموضوعية اذا قلنا انه كان يمثل 
نموذجا اقتصاديا فريدا من نوعه.

السلطان
أم���ا رئ��ي��س م��ج��ل��س إدارة ش��رك��ة 
اج��ي��ل��ي��ت��ي ط������ارق ال���س���ل���ط���ان ف��ي��رى 
ف���ي رج����ل األع����م����ال ال���خ���راف���ي م��ث��ااًل 
ل��ك��ل ال��ت��ج��ار ف���ي ال��ق��ط��اع ال���خ���اص، 
ف�����ان�����ج�����ازات ال�����رج�����ل واض�����ح�����ة، وال 
تحتاج إل��ى اش��ارة من اح��د، منوها 
إلى ان الخرافي كان يمثل الكثير من 
ال��ق��ط��اع ال��خ��اص إل���ى ال���درج���ة التي 
يمكن القول فيها ان الكويت خسرت 

هذا الرجل اقتصاديا واجتماعيا.

الغنيم
م������ن ن����اح����ي����ت����ه����ا، ت���ل���ف���ت رئ���ي���س 
مجلس إدارة شركة بيت االستثمار 

العاملي »جلوبل« مها الغنيم »االخ 
ن����اص����ر ال�����خ�����راف�����ي«، ك���م���ا وص��ف��ت��ه 
ب��ال��ن��س��ب��ة ال��ي��ه��ا ب��ص��اح��ب ال��ك��ل��م��ة، 
والشريف في تعاماته، مشيرة إلى 
انه اذا كان رجل االعمال في حاجة 
لتعاماته،  بالنسبة  ضمانات  إل��ى 
ف������ان ال���ت���ع���ام���ل م����ع ه������ذا ال���ق���ام���ة ال 
ي��ح��ت��اج اال ل��ك��ل��م��ة م��ه��م��ا ك��ب��ر وزن 

التعامل معه.
وقالت الغنيم ان ناصر الخرافي 
تتماهى  التي  القامات  من اصحاب 
ال��ذي عاشته ويأبى اال  التاريخ  مع 
ع��ل��ى صفحاته،  ب��ص��م��ات��ه  ي��ض��ع  ان 
واش����������ارت إل������ى ان امل����ت����اب����ع ال��ج��ي��د 
مل��س��ي��رة ه����ذا ال��ع��م��اق االق��ت��ص��ادي 
يستطيع ببداهة ان يلحظ ان ناصر 
ال���خ���راف���ي الي��ه��ت��م ك��ث��ي��را ب��م��س��ت��وى 
وال  نتائجه،  بجدوى  انما  التحدي 
يقف كثيرا امام االحجام واملساحات 
بل امام الدور والرسالة التي اعتقد 

ان ال��ج��م��ي��ع ي��ش��ه��د ع��ل��ى ان����ه اداه����ا 
بأحسن وجه محليا وعربيا. 

بودي
ال��ع��ض��و  إدارة  م��ج��ل��س  رئ���ي���س  أم�����ا 
امل��ال��ي��ة  األوراق  ب��ي��ت  ل��ش��رك��ة  امل���ن���ت���دب 
»ال���ب���ي���ت« أي��م��ن ب����ودي ف��ي��ص��ف��ه ب��ال��رق��م 
ال���ص���ع���ب ف�����ي امل����ع����ادل����ة االق����ت����ص����ادي����ة، 
م��ع��ت��ب��را ان����ه ك����ان ب��م��ث��اب��ة ال���ع���دد امل��ه��م 
الذي ال يعوض في الحياة االقتصادية 

محليا وعربيا.
واضاف بودي ان ناصر الخرافي من 
باالنجازات  الغنية  ال��رس��االت  اص��ح��اب 
ال���ى ش��ب��اب ال���ي���وم، ل��ع��ل أه���م م��ح��اوره��ا 
ان يبقوا في هذا البلد وال يرحلوا منه 
م��ه��م��ا ك���ان���ت ال���ظ���روف ص��ع��ب��ة، م��ش��ي��را 
ان��ه رغ��م العقبات والتحديات التي  إل��ى 
ص���ادف���ت���ه ف���ي م��س��ي��رة ح��ي��ات��ه ال��ح��اف��ل��ة 
بالنجاحات اال انه لم يتراجع يوما عن 
وض���ع بصمة ق��وي��ة، حملت ف��ي اح��ي��ان 

االقتصاديني  من  للعديد  كثيرة مرسى 
ف����ي م��خ��ت��ل��ف ال���ق���ط���اع���ات ال���ت���ي ق���اده���ا 
ب���م���ؤس���س���ات ك�����ان ع���ن���وان���ه���ا ال��ع��ري��ض 

التطوير والبناء.

 أحمد السميط
رئيس مجلس إدارة العضو املنتدب 
في شركة االبراج املتحدة احمد السميط 
قال ان رجل االعمال ناصر الخرافي يعد 
رمزا للكويت سواء داخلها أو خارجها 
وي��ع��ت��ب��ر اي��ض��ا م���ن ال���رج���ال امل��ت��م��ي��زي��ن 
ب�����ان�����ج�����ازات�����ه وان������ج������از ش����رك����ات����ه ع��ل��ى 

املستويني الخليجي والعربي.
وأك�����د ال��س��م��ي��ط أن االن����ج����ازات ال��ت��ي 
ح���ق���ق���ه���ا ال������خ������راف������ي خ��������ال ع����م����ل����ه ف��ي 
االق���ت���ص���اد ال���ك���وي���ت���ي ت��ع��ت��ب��ر ن��م��وذج��ا 
ل���رج���ل اس���ت���ط���اع م����ن خ�����ال ك���ف���اح���ه ان 
ي��ت��رب��ع ع��ل��ى ع���رش اك��ب��ر رج���ال االع��م��ال 
ت��ق��دم��ا وت��م��ي��زا، الف��ت��ا إل���ى أن امل��ش��اري��ع 
التي اقامها الخرافي خير دليل على أن 

ه��ذا ال��رج��ل ك��ان يعمل م��ن اج��ل النجاح 
والتقدم.

بوخضور
ق����ال ح���ج���اج ب���وخ���ض���ور ان ال��ك��وي��ت 
ف��ق��دت أح���د رج���ال االق��ت��ص��اد املتميزين 
الذي ضرب مثاال بالتنمية واالستثمار، 
وك��������ان ي���ع���م���ل ب�����ه�����دوء ش����دي����د وي��ن��ج��ز 
انجازات كبيرة، حيث جمع بني الهدوء 
واالن�����ج�����از. وأش�������ار ب���وخ���ض���ور إل�����ى أن 
الخرافي كانت اهدافه محددة وعزيمته 
ك��ب��ي��رة، الف��ت��ا إل���ى أن���ه ك���ان م��ع العزيمة 
وااله�������داف امل���ح���ددة ك����ان ي��ن��ج��ز وي��زي��د 
ن��ج��اح��ات كبيرة  ان��ج��ازات��ه ويحقق  م��ن 

وعماقة.

الزبيد
م������ن ن����اح����ي����ت����ه، ق��������ال ن�����ائ�����ب رئ���ي���س 
لشركة  املنتدب  العضو  االدارة  مجلس 
االم���ت���ي���از ل��اس��ت��ث��م��ارع��ل��ي ال���زب���ي���د ان��ه 

ي���ن���ظ���ر إل�����ى ن����اص����ر ال����خ����راف����ي ك���ق���اط���رة 
ح��ق��ي��ق��ي��ة ل��ل��م��ب��ادرات االس��ت��ث��ن��ائ��ي��ة في 
ان��ه ك��ان اح��د رموز  عالم البيزنس، كما 
الكويت،  في  االقتصادية  التنمية  قطار 
بمؤسسات عرف عنها انها تسير دائما 
ف���ي م���س���ارات غ��ي��ر ت��ق��ل��ي��دي��ة ان���م���ا بثقة 
الخرافي  ن��اص��ر  ان  وأض���اف  محسوبة، 
ي�����أت�����ي م�����ن ض����م����ن اه�������م ال���ش���خ���ص���ي���ات 
االق��ت��ص��ادي��ة ال��ك��وي��ت��ي��ة خ���ال 50 عاما 
م�����������رت، ب����س����ج����ل ح������اف������ل ب������االن������ج������ازات 

واملساهمات االقتصادية املميزة.

ضرار الغانم
ش��رك��ة  ف����ي  االدارة  م���ج���ل���س  رئ����ي����س 
»امل���رك���ز امل���ال���ي« ض�����رار ال��غ��ان��م أف�����اد أن 
»وفاة أبو مرزوق رحمه الله تعد خسارة 
ل��ه دور  ك��ان  اي��ض��ًا، فقد  الهله وللكويت 
مهم في بناء مؤسسة حجزت لها مقعدًا 

في الركب املالي االقتصادي العاملي«.
وق���ال ال��غ��ان��م ب��ص��وت ي��م��أه ال��ح��زن، 

في  كبيرة  اسهامات  للخرافي  ك��ان  لقد 
االق���ت���ص���اد ال���ك���وي���ت���ي ال���ح���دي���ث وخ����رج 
ضمن خطة توسعاته ليؤكد قدرته على 
االحصائيات  تشير  اذ  ال��ن��ج��اح،  ت��ك��رار 
الى أن استثمارات الخرافي منتشرة في 
ال��ى 35 دول��ة عربية اقليمية  ما بني 30 

وعاملية.

العلوش
قال رئيس مجلس االدارة في الشركة 
االول��������ى ل���اس���ت���ث���م���ار ال����دك����ت����ور م��ح��م��د 
العلوش ان العم ناصر الخرافي كان من 
امل��ؤث��رة، ليس فقط  ال��ب��ارزي��ن ببصماته 
في االقتصاد الكويتي بل في اقتصادات 

كثير من الدول العربية وغير العربية.
واش�������ار ال���ع���ل���وش ال�����ى أن ال���خ���راف���ي 
ك��ان��ت ل��ه آث���اره الطيبة ف��ي ظ��ل ترحاله 
االستثماري ما بني أسواق املنطقة مثل 
مصر ول��ب��ن��ان وس��وري��ة وغ��ي��ره��ا، فيما 
ان��ع��ك��س اه��ت��م��ام��ه ب��ال��س��وق امل��ح��ل��ي من 
املختلفة على  ال��ك��ي��ان��ات  ت��دش��ني  خ���ال 
ال��ع��م��ال��ة ال��وط��ن��ي��ة وال���واف���دة خصوصًا 
وان عشرات الشركات املحلية تقع تحت 

مظلة املجموعة التي يترأسها.

الصالح
بني رئيس مجلس االدارة في الشركة 
ال���ك���وي���ت���ي���ة ل���ل���م���ق���اص���ة أن������س ال���ص���ال���ح 
ب��اق��ت��دار  ال��خ��راف��ي أدار  ال��ع��م ن��اص��ر  أن 
ون����ج����اح م���ج���م���وع���ة ال����ع����م م���ح���م���د ع��ب��د 
امل��ح��س��ن ال��خ��راف��ي ع��ل��ى م���دار ال��س��ن��وات 

املاضية.
وق�����ال ال���ص���ال���ح : »ن���س���أل امل���ول���ى عز 
وج����ل أن ي��ت��غ��م��د ال��ف��ق��ي��د ب��رح��م��ت��ه وان 

يلهم أهله الصبر والسلوان«.
ب�����������دوره، أوض��������ح م�����دي�����رع�����ام ش���رك���ة 
ال���ك���وي���ت وال����ش����رق االوس������ط ل��ل��وس��اط��ة 
ناصر  العم  ان  الحميدي  صالح  املالية 
ال��خ��راف��ي س��وق ون��ش��ر امل��ك��ان��ة املرموقة 
للتجار الكويتيني في الكويت وخارجها 
م��ن خ���ال اس��ت��ث��م��ارات امل��ج��م��وع��ة التي 

يديرها وهي األكبر في الكويت.
ول��ف��ت ال��ح��م��ي��دي ال���ى أن ن��ظ��رة العم 
ال��خ��راف��ي ال��ث��اق��ب��ة س��اه��م��ت ف���ي تكوين 
ص��������ورة واض�����ح�����ة ع�����ن األس�����������واق ال���ت���ي 
ظ��ل يهتم بها على م���دار س��ن��وات عمله 
االستثماري، منوهًا الى أن العم خاض 
كبيرة  نجاحات  وحقق  املنافسة  غمار 
س����واء ف���ي ال��ك��وي��ت أو خ���ارج���ه���ا، حيث 
س����اه����م ف����ي رف������ع اس������م ال����ك����وي����ت ع��ال��ي��ًا 
ف��ي كثير م��ن ق��ط��اع��ات االق��ت��ص��اد حكم 
من خال  القطاعات  تلك  في  تخصصه 

شركاته املنتشرة محليًا واقليميًا.

بوخمسني
اما رئيس مجموعة بوخمسني جواد 
بوخمسني فيشير إلى ان ناصر الخرافي 
ام��ت��ل��ك ج��م��ل��ة م��ن ال��ع��وام��ل امل��ه��م��ة التي 
أه��ل��ت��ه ل��ت��ب��وؤ مقعد م��ت��ق��دم ف��ي منتدى 
صناع القرارات االقتصادية ب� »امتياز«، 
ال��ت��ي حملها  ال��ت��ج��رب��ة  ع��راق��ة  ان  مبينا 
ال��رج��ل ب��ش��أن ادارت����ه الع��م��ال��ه وام��ت��داده 
ك��ب��ي��رة جعلته مثل  اق��ت��ص��ادي��ة  ل��ع��ائ��ل��ة 

»النوخذة« الذي يدير السفن واملوانئ.
وق���ال ب��وخ��م��س��ني ان جميع رج���االت 
االق���ت���ص���اد ي����ك����ادون ي���ت���ق���اط���ع���ون ع��ل��ى 
التي  االقتصادية  الخرافي  أهمية رؤي��ة 
ح��ول��ه��ا إل���ى واق���ع م��ل��م��وس بمؤسسات 
اسسها دائما بنجاح االرادة، واثناء ذلك 
ب��رودة االقتصاد من االحتفاظ  لم تثنه 
ب���ص���ف���ات أه������ل ال����ك����وي����ت االج���ت���م���اع���ي���ة 
االص��ي��ل��ة امل��ع��روف��ة ع��ن��ه��م، ف��ك��ان لطيف 

املعشر وكريم االستقبال.

الشطي
ال���ب���ن���ك  إدارة  م���ج���ل���س  رئ����ي����س  ام�������ا 
التجاري االسبق رئيس اتحاد املصارف 
في  ف��ي��رى  الشطي  املجيد  عبد  ال��س��اب��ق 
ان��ه ك��ان طريقا خالصا  ناصر الخرافي 
ل��خ��ل��ق ف����رص ال��ع��م��ل ف���ي ال��ك��وي��ت وف��ي 
العديد من الدول العربية التي ساهم في 
ان��ه كان  إل��ى  اق��ت��ص��ادي��ا، مشيرا  دعمها 
واسرته من اصحاب املحطات املهمة في 
تطوير االقتصاد املحلي. وافاد الشطي 
بفقدان  كبيرة  قامة  خسرت  الكويت  ان 
ن��اص��ر ال��خ��راف��ي ال����ذي س��اه��م ف��ي خلق 
العديد من الفرص االستثمارية محليا 
وت��ح��دي��دا ف���ي دول م��ث��ل م��ص��ر ول��ب��ن��ان 
اق��ل ما  وغيرهما، وذل��ك بضخ مشاريع 
توصف به بأنها كانت احدى االضافات 
التنمية  طريق  على  املهمة  االقتصادية 
اذا  ان��ه  ال��ب��اد، مضيفا  ب��ه��ذه  الحقيقية 
االقتصادي  ال��ع��م��ران  ع��ن  الحديث  اث��ي��ر 
ال�����ذي م���ر ب��ال��ك��وي��ت م��ن��ذ ال��خ��م��س��ي��ن��ات 
ف��اب��د أن ي��ت��أت��ى ذك����ر ن��اص��ر ال��خ��راف��ي 
ادوار  الكبيرة من  قادته مجموعته  بما 

اقتصادية مهمة.

املال
م�����ن ن����اح����ي����ت����ه، اع����ت����ب����ر ع���ض���وغ���رف���ة 
تجارة وصناعة الكويت عبدالله نجيب 
امل��ا امل��رح��وم ن��اص��ر ال��خ��راف��ي اح��د اهم 
اص����ح����اب امل������ب������ادرات االق���ت���ص���ادي���ة ف��ي 
السوق املحلي، مشيرا إلى ان اسهاماته 
تتعاظم على اساس انها تأتي متجذرة 
ب��م��ش��اري��ع ك��ان��ت داع��م��ة دائ��م��ا للتنمية 
االقتصاد  هيكل  وتطوير  االقتصادية، 
ال����ع����ام ب���م���ش���اري���ع اس���ت���ث���م���اري���ة م��ث��ل��ت 
دائ���م���ا ق��ي��م��ة م��ض��اف��ة. واض�����اف امل����ا ان 
ت��ج��رب��ة ال���خ���راف���ي ال����زاخ����رة ب��امل��ح��ط��ات 
االقتصادية الغنية واملشاريع الناجحة 
ال���ت���ي اط��ل��ق��ت��ه��ا م��ج��م��وع��ت��ه ب��م��خ��ت��ل��ف 
ال��ع��ط��اء  ب��اس��ت��م��رار  م��ؤس��س��ات��ه��ا كفيلة 
على  مبنية  وانها  خصوصا  التنموي، 
م��ن��ه��ج��ي��ة ال���ع���م���ل امل���ؤس���س���ي امل���ن���ق���ادة 

بالعقل الجماعي وليس الفردي.
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صدمة في الوسط االقتصادي: رحل صاحب الكلمة واإلنجازات

مع سمو األمير في قصر الخرافي ببلدة صوفر اللبنانية الصيف املاضي

• طارق السلطان:
مثال لكل التجار

• مها الغنيم:
قامة وصاحب كلمة

• الغانم:
استثماراته في أكثر 

من 30 دولة

• الشمالي:
سجل طويل
من اإلنجازات

• العمر:
مدرسته ستبقى

• البحر:
حمل علم الكويت 

باستثماراته

• العلوش:
بصماته مؤثرة 

وإنجازاته للتاريخ

• الصالح:
أدار مجموعته باقتدار

• الزبيد:
أحد رموز

قطار التنمية

• الحميدي:
حفظ املكانة 

املرموقة للتجار

• بوخمسني:
صانع القرارات بامتياز

• العوضي:
مثار فخر للكويت

في العالم

• الكندري:
أفاد الكويت 

واإلنسانية

• الشطي:
رائد في خلق
فرص العمل

• علي الشمالي:
صاحب رأي ومبدأ

• الجراح:
االقتصاد سيتأثر 

بغيابه

• السميط:
من املتميزين

في الخارج والداخل

• املضاحكة:
َعلم من أعالم 

االقتصاد

• الحمد:
أحد رموز االقتصاد

... وأكبر

• بوخضور:
جمع بني الهدوء 

واإلنجاز

مشاركًا في أحد اجتماعات مجلس إدارة »الوطني«

القطاع النفطي يحفظ مآثره: إنجازاته ملء السمع والبصر
|   كتب إيهاب حشيش   |

في  واإلداري���ة  املالية  للشؤون  املنتدب  العضو  اعتبر 
الكويت  ان  ال��ه��اج��ري  علي  الكويتية  ال��ب��ت��رول  مؤسسة 
وال��ع��ال��م ال��ع��رب��ي خ��س��رت برحيل رج��ل األع��م��ال ناصر 

الخرافي أحد أهم الرموز االقتصادية الكبرى.
وقال الهاجري »كان الخرافي صاحب رؤية اقتصادية 
الصناعية واالقتصادية  الحياة  أث��رى  امل��دى ولقد  بعيدة 
في الكويت والوطن العربي بل والعالم أجمع وسوف تظل 

ملساته وإنجازاته مضيئة«. 
وقال رئيس مجلس اإلدارة العضو املنتدب في شركة 
ن��ف��ط ال��ك��وي��ت س��ام��ي ال��رش��ي��د »ن��دع��و ل��ه ب��ال��رح��م��ة. لقد 
فقدت الكويت والعرب أحد الرجال املؤثرين ممن أسهموا 
العام  القطاع  في  بالتبعية  أث��ر  ال��ذي  الخاص  القطاع  في 

سواء في الكويت أو خارج الكويت«.
الخرافي  ناصر  شركات  ساهمت  الرشيد  وأض��اف 
وال��ص��ن��اع��ة  النفطية بشكل خ���اص  ال��ص��ن��اع��ة  ف��ي دع���م 
واالقتصاد بشكل عام هذا خالف رؤيته البعيدة سواء 
على املستويني اإلقليمي والعربي ونسأل الله أن يتغمده 

بواسع رحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان.
العاملي في مؤسسة  للتسويق  املنتدب  العضو  وقال 
ال���ب���ت���رول ال��ك��وي��ت��ي��ة ع��ب��دال��ل��ط��ي��ف ال��ح��وط��ي »ل��ق��د ف��ق��دت 
الكويت أحد رواد الحركة الصناعية التجارية الحديثة«، 
الغزو في  مضيفًا »أن شركات بومرزوق ساهمت بعد 
الكثير من  القطاع الخاص واإلنشاءات واستقطاب  دعم 

الشباب الكويتي«.
تظل  س��وف  الخرافي  إسهامات  أن  الحوطي  وإعتبر 
ملء السمع والبصر مؤكدًا أن نظرته لالقتصاد والتنمية 
أض���اف���ت ل��الق��ت��ص��اد ال��ك��وي��ت��ي ب��ش��ك��ل خ���اص وال��ع��رب��ي 
ويلهم  جناته  فسيح  يسكنه  أن  الله  نسأل  ع��ام  بشكل 

أهله الصبر والسلوان.
امل��ن��ت��دب في  ال��ع��ض��و  وق�����ال رئ���ي���س م��ج��ل��س اإلدارة 
الشركة الكويتية لنفط الخليج بدر الخشتي إن »بصمات 
ومل���س���ات ش���رك���ات ال���خ���راف���ي ع��ل��ى االق���ت���ص���اد ال��ك��وي��ت��ي 
والعربي سوف تظل شاهدة على رؤية رجل أثرى الحياة 

الصناعية واالقتصادية«.
ال��خ��راف��ي على  الخشتي ساهمت ش��رك��ات  وأض���اف 
األمة  فقدت  وبفقده  والعربي  الكويتي  االقتصاد  تنمية 

ال��ك��وي��ت ومصر  ال��ث��اق��ب��ة«. واع��ت��ب��ر إسماعيل ان  ال���رؤى 
فقدتا أحد أهم املستثمرين الكبار ممن الزمتهم الرؤى 
طور  فلقد  وال��ع��رب  امل��واط��ن��ني  إلف���ادة  والقومية  الوطنية 
شركة مقاوالت أصبحت في مصاف الشركات العاملية 
إلى  الرائدة  ناشيونال  الخرافي  قدمته  بما  نفخر  وكلنا 

قطاع املقاوالت والقطاع النفطي.
نائب  اإلدارة  رئ��ي��س مجلس  ن��ائ��ب  ق��ال  وم��ن جانبه، 
ال��ع��ض��و امل��ن��ت��دب مل��ص��ف��اة م��ي��ن��اء األح���م���دي ف���ي ش��رك��ة 
بخبر  صدمنا  السعد  أسعد  املهندس  الوطنية  البترول 
ف���ق���دان ال��ك��وي��ت وال���وط���ن ال��ع��رب��ي ج��م��ي��ع��ا ال���ع���م ن��اص��ر 
الهامات  وأح��د  االقتصادية  الكويت  رم��وز  أحد  الخرافي 
التي أثرت في املجتمعات الصناعية ومجتمعات األعمال 
الخليجية والعربية التي حمل الخرافي على عاتقه دعم 

اقتصاداتها من خالل ضخ االستثمار فيها.
ول���ف���ت ال��س��ع��د إل����ى أن أع���م���ال ال���خ���راف���ي وش��رك��ات��ه 
ونجاحاته ستظل تضئ الكويت والوطن العربي واملنطقة 
العربية كلها فهي ملء السمع والبصر لقد كان الرجل 
صاحب رؤية ثاقبة تظهرها قوة شركاته املنتشرة في 
أرجاء املعمورة والتي تنافس الشركات العاملية مما يثبت 
صحة رؤي��ة الخرافي. وأض��اف »نجاح الخرافي لم يكن 
صدفة أو حظا إنما كان ملهارات وخبرات رجل انحنت 
وإمكاناته  بقدراته  وسلمت  عاملية  اقتصادية  هامات  له 

وصدق رؤيته«.
ف��ي مؤسسة  للتخطيط  املنتدب  العضو  أك��د  ب���دوره، 
املنتدب  العضو  اإلدارة  الكويتية رئيس مجلس  البترول 
في شركة التنمية النفطية هاشم الرفاعي أنه بوفاة رجل 
األعمال الكويتي ناصر الخرافي خسرت الكويت واحدًا 
ممن  الكويتيني  والصناعة  االقتصاد  رج���االت  أه��م  م��ن 
بأعمالهم في تحقيق قيمة مضافة لالقتصاد  أسهموا 

والصناعة الكويتية والعربية.
الخرافي سوف تظل باقية  مشيرًا إلى أن شخصية 
في أعماله ونجاحاته على أرض الواقع الذي أثراه برؤيته 

وخبراته املتراكمة.
تنمية  الخرافي ساهم في  ان  الرفاعي  وأوض��ح 
ال���ك���وي���ت وك���ث���ي���ر م����ن ال�������دول ال���ع���رب���ي���ة م����ن خ���الل 
استثماراته في شتى املجاالت والتي فتحت األبواب 
قيمة مضافة سواء  وحققت  العربية  العمالة  أم��ام 

للكويت أو للدول العربية.

ال��ع��رب��ي��ة واالق��ت��ص��اد ال��ك��وي��ت��ي وال��ع��رب��ي واح����دا م��ن أه��م 
املستقبلية ونسأل  ال��رؤى  االقتصادية أصحاب  الرموز 
الله أن يلهم أهله الصبر والسلوان ويسكنه فسيح جناته.
وقال رئيس مجلس اإلدارة العضو املنتدب في شركة 
ال��ب��ت��رول ال��ع��امل��ي��ة ح��س��ني إس��م��اع��ي��ل ك���ان ال��خ��راف��ي من 
رجاالت الكويت االقتصاديني أصحاب البصمات املؤثرة 
وأصحاب  والعربي  والخليجي  الكويتي  االقتصاد  على 

• الهاجري:
إنجازاته تبقى مضيئة

• الرشيد:
دعم الصناعة النفطية

• الحوطي:
وفر العمل للشباب

• السعد:
انحنت له هامات عاملية

• الرفاعي:
حقق قيمة مضافة لبلده

• الخشتي:
أثرى الحياة االقتصادية

• اسماعيل:
صاحب رؤية ثاقبة

الكويت تودّع ... ناصرها


