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األمير يعزي خادم الحرمين بضحايا القطيف
بعث سمو أمير ال�ب�لاد الشيخ صباح األح�م��د ببرقية تعزية إلى
أخيه خادم الحرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز عبر فيها
عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الحادث اإلرهابي الذي
نفذه أحد اإلرهابيني في أحد املساجد في مدينة القطيف السعودية,
وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد ببرقية تعزية مماثلة.
التفاصيل (ص)02

إجماع شعبي ورسمي على أن التاريخ سيقف طويال أمام دوره الوطني

وصية الخرافي للكويتيين:
حافظوا على الديرة
أج�م�ع��ت ال�ك��وي��ت أم �ي��را وب��رمل��ان��ا
وح�ك��وم��ة وش�ع�ب��ا ع�ل��ى أن ال�ت��اري��خ
سيقف ط��وي�لا أم��ام ال ��دور الوطني
ل� �ف� �ق� �ي ��د ال � �ك� ��وي� ��ت ال� �ك� �ب� �ي ��ر رئ� �ي ��س
مجلس األمة السابق جاسم محمد
ع�ب��دامل�ح�س��ن ال �خ��راف��ي ال ��ذي واف�ت��ه
امل �ن �ي��ة ع ��ن ع �م��ر ي �ن��اه��ز  75ع��ام��ا،
وق ��ال ��وا ل �ق��د أح ��ب ال �ف �ق �ي��د ال �ك��وي��ت
وشعبها وت��رب��ع ف��ي قلوب أبنائها
وك� ��ان أح ��د ال ��رج ��ال ال �ق�لائ��ل ال��ذي��ن
ت �ج �ت �م��ع ف �ي �ه��م ال �ح �ك �م��ة وال� �ص ��دق
والخبرة واألمانة والتواضع وحب
الوطن.
وجاء اإلجماع الرسمي والشعبي
على ال��دور الوطني الكبير للراحل
ال� � �خ � ��راف � ��ي وح � � ��ب ال � � �ن � ��اس ل � ��ه ف��ي
ع� �ب ��ارة ت �ل �خ��ص ت��رك �ت��ه ال �ب��رمل��ان �ي��ة
والسياسية الكبيرة ردده��ا الفقيد
دائ �م��ا ف��ي ت�ص��ري�ح��ات��ه وم��ؤت�م��رات��ه
وه� � � ��ي ب � �م � �ث ��اب ��ة وص� � �ي � ��ة ل �ل �ش �ع��ب
الكويتي «حافظوا على الديرة».
وش � � � ��ارك س� �م ��و األم� � �ي � ��ر ال �ش �ي��خ

ص �ب��اح األح� �م ��د ب ��ال �ع ��زاء ف ��ي وف ��اة
ال��راح��ل الكبير وبعث سموه برقية
تعزية إلى أسرة املغفور له بإذن الله
ت�ع��ال��ى ع�ب��ر ف�ي�ه��ا ع��ن أح ��ر ت�ع��ازي��ه
وصادق مواساته بوفاة املغفور له،
كما بعث سمو ول��ي العهد الشيخ
ن� � � ��واف األح� � �م � ��د ورئ� � �ي � ��س م �ج �ل��س
ال ��وزراء سمو الشيخ ج��اب��ر امل�ب��ارك
ببرقية عزاء مماثلتني.
وف � ��ي ب ��رق� �ي ��ة ع � � ��زاء م� ��ؤث� ��رة ق ��ال
رئيس مجلس األم��ة م��رزوق الغانم
ع �ل��ى ح �س��اب��ه ف ��ي «ت ��وي �ت ��ر» :امل ��وت
ح ��ق وال راد ل �ق �ض��اء ال �ل ��ه وق � ��دره،
وكل نفس ذائقة امل��وت ،وما الحياة
ال��دن �ي��ا إال م �ت ��اع ال � �غ� ��رور ،وأع� ��زي
والدتي العزيزة وخؤولتي الكريمة
وال� �ش� �ع ��ب ال �ك��وي �ت��ي ب �ك��ل ط��وائ �ف��ه
برحيل األب اإلنسان جاسم محمد
الخرافي.
واض� � ��اف :واس �ت��رج��ع ف ��ي لحظة
وداع � � � ��ك ي� ��ا اب� � ��ا ع� �ب ��دامل� �ح� �س ��ن ،ك��ل
محطات عطائك الوطني ،سياسيا

أول سؤال عن سكن
محدودي الدخل
ك��ان أول س ��ؤال ل�ل��راح��ل جاسم
الخرافي في األول من يونيو 1975
وج�ه��ه إل��ى وزي��ر اإلس �ك��ان وسأله
ع� ��ن ع � ��دد ال �ط �ل �ب ��ات ال� �ت ��ي ق��دم��ت
م��ن امل��واط�ن�ين ال��ى وزارة االس�ك��ان
ب��ال �ن �س �ب��ة مل� �س ��اك ��ن ذوي ال ��دخ ��ل

امل�ح��دود واس�م��اء وت��واري��خ تقديم
الطلبات ،وما االنجازات التي تمت
في هذا الشأن ،وما عدد املواطنني
ال ��ذي ��ن اس �ت �ج��اب��ت ل �ه��م االج� �ه ��زة
بتوزيع مسكن لهم.

 ..وأول اقتراح بتأسيس
صندوق لجمع الزكاة
قدم املغفور له بإذن الله تعالى
ج� ��اس� ��م ال � �خ � ��راف � ��ي أول اق � �ت� ��راح
ب �ق��ان��ون ف ��ي ال �ف �ص��ل ال�ت�ش��ري�ع��ي
الرابع لدور االنعقاد االول بتاريخ
 1975/5/26بشأن إنشاء صندوق
ل� �ج� �م ��ع ال� � ��زك� � ��اة وف� ��رض � �ه� ��ا ع �ل��ى

ال �ش��رك��ات امل �س��اه �م��ة واس �ت �ه��دف
االق � �ت� ��راح ف� ��رض ف��ري �ض��ة ال ��زك ��اة
على الشركات املساهمة من واقع
ميزانياتها السنوية وذل��ك طبقا
لقواعد الشريعة االسالمية.

األمير مقدما واجب العزاء ألسرة الخرافي

وب��رمل��ان�ي��ا واجتماعيا وإن�س��ان�ي��ا...
واردد ب �ي �ن��ي وب �ي��ن ن �ف �س��ي ،ك�ي��ف
اس �ت �ط �ع��ت ف ��ي ك ��ل م ��راح ��ل ح�ي��ات��ك
الحافلة أن تجمع بني حسم الرجل
الكبير وحنان األب العطوف ،وبني

قدرتك على الحزم والضبط والربط،
وبني تلك االبتسامة الصادقة التي
لم تكن تفارق محياك.
ومن جهته أكد سمو الشيخ ناصر
املحمد أن الكويت فقدت أحد رجاالتها

األوفياء مشيرا إلى أنه عاصر الفقيد
ط��وال  40ع��ام��ا ماضية وك��ان بمنزلة
الصديق واألخ ورفيق الدرب الحكيم.
تفاصيل (ص)03-02

آخر كلماته من فوق المنصة:

اهلل يحفظ الكويت من كل مكروه
ال �ل��ه ي�ح�ف��ظ ال �ك��وي��ت م��ن ك��ل م�ك��روه
كانت آخر كلمات الراحل جاسم الخرافي
من فوق منصة قاعة عبدالله السالم في
 7اغسطس  2012واعتزل بعدها الحياة
النيابية حيث دعا الخرافي إلى جلسة
في  31يوليو من العام نفسه في أعقاب
حكم املحكمة الدستورية بعودة املجلس
 2009لكن النصاب لم يكتمل وكرر دعوة
امل �ج �ل��س ف ��ي  7اغ �س �ط��س ول � ��م ي�ك�ت�م��ل
ال �ن �ص��اب ف ��ي ال �س��اع��ة ال �ح��ادي��ة ع�ش��رة

ص�ب��اح��ا وف ��ي ال �س��اع��ة ال �ح��ادي��ة ع�ش��رة
والنصف لم يكتمل النصاب أيضا وقال
ال��راح��ل ال�خ��راف��ي :نتيجة ل�ع��دم اكتمال
النصاب ونتيجة ألن ه��ذه الجلسة هي
الجلسة الثانية فترفع الجلسة نهائيا
ول��ن أدع ��و ال��ى أي جلسة أخ ��رى ،وكما
أبلغكم فسأبعث إلى سمو األمير أبلغه
فيه بعدم اكتمال النصاب ف��ي الجلسة
األول ��ى وال�ث��ان�ي��ة ول��ن أدع ��و إل��ى جلسة
أخ��رى إلى حني معرفة توجيهات سمو

األم �ي��ر وم ��ا ي �ق��رره س �م��وه ،وأش �ك��ر كل
م��ن ت��واج��د ال �ي��وم وال �ت ��زم ب ��االج ��راءات
الدستورية والقانونية وأشكر األخوة الـ
 14من النواب الذين قدموا اعتذارات عن
ع��دم ال�ح�ض��ور الس�ب��اب مختلفة ،وال�ل��ه
يحفظ الكويت واهلها م��ن ك��ل مكروه،
وإن ش��اء ال�ل��ه ن��رى ال�ن�ت��ائ��ج االيجابية
بحكمة سمو األمير وحرصه على أمن
واستقرار البلد ،شكرا وترفع الجلسة.

ملف «الدستور»

وداعا  ...الخرافي مسيرة وطنية محفورة في ذاكرة الكويت

تفاصيل (ص)30-08

افتتاحية

لمثلك تبكي
الكويت

لم يكن مستغربا أن تبكي
ال� �ك ��وي ��ت ح ��زن ��ا ع �ل��ى رح �ي��ل
رج��ل ب�ق��ام��ة ج��اس��م ال�خ��راف��ي
فهو أمينها وحارسها الوفي
على مدى العقدين املاضيني
ب� �م ��ا ت �خ �ل �ل �ه��ا م � ��ن م �ف��اص��ل
وتفاصيل.
كان جاسم الخرافي رحمه
الله وسيبقى م�ن��ارة كويتية
ب ��ام� �ت� �ي ��از ت �ل �خ��ص اج �ت �م��اع
االخالق والتواضع والتفاؤل
وال � � �ح� � ��رص ع� �ل ��ى امل �ص �ل �ح��ة
العامة والرغبة املخلصة في
خ��دم��ة ال��وط��ن ،كما ق��اد زم��ام
األم � ��ور ب��اق �ت��دار وم�س��ؤول�ي��ة
دس �ت��وري��ة إب ��ان أزم ��ة ان�ت�ق��ال
م � �س � �ن� ��د اإلم� � � � � � � ��ارة ف� �ش� �ه ��دت
الكويت وقتها انتقاال سلسا
ل�ل�ح�ك��م ح ��از اع �ج ��اب ال�ع��ال��م
واص �ب ��ح م �ض��رب��ا ل�ل�م�ث��ل في
عالم الحكم والسياسة.
ك� �ث� �ي ��رون ع� ��رف� ��وا ال ��راح ��ل
ج��اس��م ال �خ��راف��ي رج ��ل دول ��ة
بامتياز ورئيسا ملجلس األمة
لخمسة فصول تشريعية إال
أن قلة منهم تابعوا مساهماته
ال �ب��رمل��ان �ي��ة وال � ��وزاري � ��ة ال �ت��ي
ع�ك�س��ت ش�خ�ص�ي�ت��ه ال� ��ودودة
واإلن � � � �س � � ��ان � � � �ي � � ��ة وال � � �خ � � �ي� � ��رة
وأب � ��رزه � ��ا أول أس �ئ �ل �ت��ه ب�ع��د
ف��وزه بعضوية مجلس األم��ة
ع� ��ام  1975ح�ي�ن�م��ا س� ��أل عن
ال �ط �ل �ب��ات اإلس �ك��ان �ي��ة ل ��ذوي
ال��دخ��ل امل� �ح ��دود وك��ذل��ك أول
م �ق �ت��رح ل ��ه ف ��ي ال� �ع ��ام ن�ف�س��ه
بإنشاء صندوق لجمع الزكاة.
ق � � �ل � � �ي � � �ل� � ��ون ت � �س � �ت � �ح � �ض ��ر
ال � � �ش � � �ع� � ��وب م � �س ��اه � �م ��ات � �ه ��م
وتخلد اسماءهم وهم أحياء
وي � �ك � �ف ��ي ال� �ف� �ق� �ي ��د ال � �خ ��راف ��ي
ف� �خ ��را ان � ��ه م �ن �ه ��م ،ف �ق ��د ك ��ان
ك��ذل��ك وه ��و ب�ي�ن�ن��ا وسيبقى
ك��ذل��ك ب�ع��د رح�ي�ل��ه امل ��ر ك��ون��ه
ت��رك ب�ع��ده جيال م��ن الساسة
وال�ب��رمل��ان�ي�ين ال��ذي��ن تتلمذوا
ف��ي م��درس�ت��ه ال�ت��ي كتب على
ب��اب�ه��ا م��ن اراد خ��دم��ة وط�ن��ه
ف �ع �ل �ي��ه ان ي �ح �ب��ه وي �خ �ل��ص
ل� � ��ه وي � � �خ� � ��اف ع� �ل� �ي ��ه وال � �ت� ��ي
ت��رج �م �ت �ه��ا وص �ي �ت��ه ال��دائ �م��ة
ل�ل�ش�ع��ب ال�ك��وي�ت��ي «ح��اف�ظ��وا
على الديرة».
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بعث وولي العهد برقيتي تعزية ألسرة الخرافي

األمير :الكويت فقدت أحد رجالها األوفياء
بعث ح�ض��رة ص��اح��ب السمو
أم � �ي � ��ر ال� � �ب �ل��اد ال � �ش � �ي ��خ ص� �ب ��اح
األح � �م� ��د -ح �ف �ظ��ه ال� �ل ��ه ورع� � ��اه-
ببرقية تعزية إلى اسرة املغفور
له باذن الله تعالى جاسم محمد
ال �خ��راف��ي رئ �ي��س م �ج �ل��س األم ��ة
السابق عبر فيها سموه -حفظه
ال �ل��ه -ع��ن اح ��ر ت �ع��ازي��ه وص ��ادق
م� ��واس� ��ات� ��ه ب � ��وف � ��اة امل � �غ � �ف ��ور ل��ه
ب��اذن ال�ل��ه معالي ج��اس��م محمد
ال �خ��راف��ي رئ �ي��س م �ج �ل��س األم ��ة
ال �س ��اب ��ق م �ش �ي��را س� �م ��وه -رع� ��اه
ال �ل��ه -ال ��ى ان ال��وط��ن ال �ع��زي��ز قد
فقد برحيله أحد ابنائه ورجاله
األوفياء ومشيدا سموه بمآثره
وم �ن��اق �ب��ه ال �ع��ال �ي��ة وم �س �ت��ذك��را
خ��دم��ات��ه ال�ج�ل�ي�ل��ة ال �ت��ي ق��دم�ه��ا
ل� �ل ��وط ��ن ال � �ع ��زي ��ز ع� �ب ��ر م �س �ي��رة
ح� ��اف � �ل� ��ة ب� ��ال � �ع � �ط� ��اء م� � ��ن خ�ل��ال
مختلف املناصب الرفيعة التي
ت�ق�ل��ده��ا وال �ت��ي ت��وج�ه��ا بتوليه
رئاسة مجلس األمة لعدة فصول
ت �ش��ري �ع �ي��ة أس� �ه ��م خ�ل�ال� �ه ��ا ف��ي
إثراء العمل البرملاني في الوطن
ال� �ع ��زي ��ز م� ��ن خ �ل��ال م �ش��ارك��ات��ه
ال �ف �ع��ال��ة ون �ش��اط��ات��ه امل �ش �ه��ودة
مبتهال س �م��وه -رع� ��اه ال �ل��ه -ال��ى
امل� ��ول� ��ى ج� ��ل وع �ل��ا أن ي �ت �غ �م��ده
ب ��واس ��ع رح �م �ت��ه وم �غ �ف��رت��ه وان
يسكنه فسيح جناته وان يلهم

أس ��رت ��ه ال �ك��ري �م��ة وذوي � ��ه جميل
الصبر وحسن العزاء.
ك �م��ا ب �ع��ث س �م��و ول� ��ي ال�ع�ه��د
ال �ش �ي��خ ن � ��واف االح� �م ��د ال �ج��اب��ر
ال�ص�ب��اح ببرقية تعزية مماثلة
ضمنها س�م��وه خ��ال��ص تعازيه
وصادق مواساته بوفاة املغفور
سائال املولى عز وجل ان يتغمده
ب��واس��ع رحمته ويسكنه فسيح
جناته مستذكرا سموه مناقبه
الجمة وإس�ه��ام��ات��ه الجليلة في
خ��دم��ة ال��وط��ن ال�ع��زي��ز م��ن خ�لال
مختلف املناصب الرفيعة التي
ت �ق �ل��ده��ا وع� �ب ��ر ت ��ول� �ي ��ه رئ ��اس ��ة
مجلس األم��ة لفصول تشريعية
ع � � ��دة راج � � �ي� � ��ا س� � �م � ��وه ل �ل�أس� ��رة
ال�ك��ري�م��ة ول��ذوي��ه جميل الصبر
وحسن العزاء.
كما بعث سمو الشيخ جابر
امل �ب��ارك ال�ح�م��د ال �ص �ب��اح رئيس
م �ج �ل��س ال � � � � ��وزراء ح �ف �ظ��ه ال� �ل ��ه،
ببرقية تعزية مماثلة.

بعث حضرة صاحب السمو أمير
ال�ب�لاد الشيخ صباح األح�م��د ببرقية
ت �ع ��زي ��ة إل � ��ى أخ� �ي ��ه خ � � ��ادم ال �ح��رم�ي�ن
الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز
م� �ل ��ك امل �م �ل �ك��ة ال� �ع ��رب� �ي ��ة ال �س �ع��ودي��ة
الشقيقة عبر فيها عن خالص تعازيه
وص � ��ادق م��واس��ات��ه ب�ض�ح��اي��ا ح��ادث
االن�ف�ج��ار ال��ذي نفذه أح��د االرهابيني
ف��ي أح��د املساجد ف��ي مدينة القطيف
وال��ذي أسفر عن سقوط العشرات من
الضحايا وامل�ص��اب�ين .وأع ��رب سموه
ع��ن استنكار دول��ة الكويت وإدانتها
الشديدة لهذا العمل اإلرهابي الشنيع
وال �ه��ادف إل��ى إزه ��اق أرواح األب��ري��اء
اآلم�ن�ين وإث ��ارة الفتنة ب�ين املواطنني
وال ��ذي ي�ن��اف��ي ك��اف��ة ال�ق�ي��م وال�ش��رائ��ع
ومبادئ الدين اإلسالمي الحنيف.
وأك ��د س�م��وه م��وق��ف دول ��ة الكويت
ال� �ث ��اب ��ت ف ��ي رف � ��ض اإلره � � � ��اب ب �ك��اف��ة
أش�ك��ال��ه وص ��وره وم��ؤازرت �ه��ا لجهود
املجتمع الدولي الرامية للقضاء عليه
سائال سموه املولى تعالى أن يتغمد

سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد

ناصر المحمد :رافقت
الخرافي  40عاما...
وكان أخا وصديقا وحكيما
أك� � � ��د س � �م� ��و ال � �ش � �ي� ��خ ن ��اص ��ر
امل �ح �م��د أن ال �ك��وي��ت ف �ق��دت أح��د
رج��االت �ه��ا األوف �ي��اء م�ش�ي��را إل��ى
أنه عاصر الفقيد طوال  40عاما
ماضية وك��ان بمنزلة الصديق
واألخ ورفيق الدرب الحكيم.
وتقدم املحمد بأحر التعازي
إل ��ى س �م��و أم �ي��ر ال� �ب�ل�اد وس�م��و
ولي العهد وسمو رئيس مجلس
ال� � � � � ��وزراء وع ��ائ� �ل� �ت ��ي ال� �خ ��راف ��ي
وال�ن�ق�ي��ب ب �ه��ذا امل �ص��اب ال�ج�ل��ل.
ولفت إلى أن الفقيد كان يتمتع
ب� ��رأي س��دي��د ي �ق��دم��ه ف��ي جميع
القضايا التي يتم التشاور فيها
ف ��ي م�خ�ت�ل��ف امل� �ج ��االت متمنيا
الرحمة للمغفور له العم جاسم
ال� �خ ��راف ��ي وال �ص �ب ��ر وال �س �ل ��وان
لذويه وأصدقائه ومحبيه.

 ..ومعزيا خادم الحرمين
الشريفين :الكويت تدين بشدة
جريمة القطيف اإلرهابية

الشيخ ناصر املحمد

رئيس دولة اإلمارات
ونائبه ومحمد بن زايد يعزون
األمير بوفاة الخرافي
ب�ع��ث ال�ش�ي��خ خليفة ب��ن زاي��د
آل نهيان رئ�ي��س دول��ة االم ��ارات
ال�ع��رب�ي��ة امل �ت �ح��دة ب��رق�ي��ة تعزية
وم � � ��واس � � ��اة إل � � ��ى س� �م ��و األم� �ي ��ر
الشيخ صباح األحمد وذل��ك في
وف ��اة امل�غ�ف��ور ل��ه رئ�ي��س مجلس
األم� ��ة ال�ك��وي�ت��ي ال �س��اب��ق ج��اس��م
الخرافي.
ك �م��ا ب �ع��ث ال �ش �ي��خ م�ح�م��د بن
راش � ��د آل م �ك �ت��وم ن ��ائ ��ب رئ �ي��س
ال ��دول ��ة رئ �ي��س م�ج�ل��س ال � ��وزراء
ح� � ��اك� � ��م دب� � � � ��ي ب � ��رق� � �ي � ��ة ت� �ع ��زي ��ة
ومواساة مماثلة.
وبعث الشيخ محمد بن زايد
آل ن �ه �ي��ان ول � ��ي ع �ه��د أب��وظ �ب��ي
ن ��ائ ��ب ال� �ق ��ائ ��د األع � �ل� ��ى ل �ل �ق��وات
املسلحة برقية تعزية ومواساة
مماثلة إل��ى سمو األمير الشيخ
صباح األحمد.
م��ن جهته بعث سمو الشيخ
سعود بن صقر القاسمي عضو
امل� �ج� �ل ��س األع� � �ل � ��ى ح� ��اك� ��م رأس

الخيمة برقية تعزية وم��واس��اة
إل��ى أخ�ي��ه ص��اح��ب ال�س�م��و أمير
ال� �ب�ل�اد ال �ش �ي��خ ص� �ب ��اح األح �م��د
وذلك بوفاة املغفور له بإذن الله
ت�ع��ال��ى ج��اس��م ال �خ��راف��ي رئ�ي��س
مجلس األمة الكويتي السابق.
ك �م��ا ب �ع��ث ال �ش �ي��خ م�ح�م��د بن
س�ع��ود ب��ن صقر القاسمي ولي
عهد رأس الخيمة برقية تعزية
وم ��واس ��اة م�م��اث�ل��ة إل ��ى ص��اح��ب
ال �س �م��و األم� �ي ��ر ال �ش �ي��خ ص �ب��اح
األحمد.

ال�ض�ح��اي��ا ب��واس��ع رح�م�ت��ه ويسكنهم
فسيح جناته وأن يمن على املصابني
بسرعة الشفاء والعافية وأن يحفظ
اململكة العربية السعودية من كل سوء
ويديم عليها نعمة األمن واألمان.
وب �ع��ث س �م��و ول ��ي ال �ع �ه��د ال�ش�ي��خ
ن� � ��واف األح � �م ��د ب �ب��رق �ي��ة ت �ع��زي��ة ال��ى
أخ�ي��ه خ��ادم الحرمني الشريفني امللك
سلمان بن عبد العزيز ضمنها سموه
خ��ال��ص ت �ع��ازي��ه وص � ��ادق م��واس��ات��ه
بضحايا ح��ادث األنفجار ال��ذي نفذه
أح��د األرهابيني في أح��د املساجد في
مدينة القطيف س��ائ�لا س�م��وه املولى
ت�ع��ال��ى أن ي�ت�غ�م��د ال�ض�ح��اي��ا ب��واس��ع
رح�م�ت��ه وأن يسكنهم ف�س�ي��ح جناته
وأن ي� �م ��ن ع� �ل ��ى امل � �ص ��اب �ي�ن ب �س��رع��ة
الشفاء والعافية.
ك� �م ��ا ب� �ع ��ث س� �م ��و ال� �ش� �ي ��خ ج��اب��ر
املبارك رئيس مجلس ال��وزراء ببرقية
تعزية مماثلة.

 ..ويتلقى اتصاال هاتفيا
من الرئيس العراقي للتعزية
بوفاة الخرافي
ت�ل�ق��ى ح �ض��رة ص��اح��ب ال�س�م��و
أمير البالد الشيخ صباح األحمد
ات �ص��اال هاتفيا م��ن أخ�ي��ه فخامة
ال��رئ�ي��س د .ف ��ؤاد م�ع�ص��وم رئيس
الجمهورية العراقية الشقيقة عبر
خالله عن خالص تعازيه وصادق
م��واس��ات��ه ب��وف��اة امل�غ�ف��ور ل��ه ب��اذن
الله تعالى جاسم محمد الخرافي
رئيس مجلس األمة السابق.
وأشاد الرئيس العراقي بمآثره
الجمة وخ��دم��ات��ه الجليلة لوطنه

س��ائ�لا امل��ول��ى ت�ع��ال��ى أن يتغمده
ب��واس��ع رح �م �ت��ه وي�س�ك�ن��ه فسيح
جناته .وقد أعرب سمو األمير عن
بالغ شكره ألخيه فخامة الرئيس
د .ف��ؤاد معصوم على ه��ذه اللفتة
ال �ك��ري �م��ة وع �ل��ى م ��ا ع �ب��ر ع �ن��ه من
ص ��ادق ال �ت �ع��ازي وامل ��واس ��اة بهذا
املصاب األليم مبتهال إلى الباري
ج� ��ل وع �ل��ا أال ي � ��ري ال �ج �م �ي��ع أي
مكروه بعزيز.

رئيس وزراء البحرين
يعزي رئيس مجلس األمة
ب� �ع ��ث ص� ��اح� ��ب ال� �س� �م ��و امل �ل �ك��ي
األمير خليفة بن سلمان ال خليفة
رئ �ي��س ال � � ��وزراء امل��وق��ر ح�ف�ظ��ه ال�ل��ه
ورع ��اه برقية تعزية وم��واس��اة إلى
معالي السيد مرزوق الغانم رئيس
مجلس االم��ة الكويتي عبر سموه
فيها عن ص��ادق تعازيه ومواساته

ب��وف��اة امل�غ�ف��ور ل��ه ب��إذن ال�ل��ه تعالى
م � �ع� ��ال� ��ي ال � �س � �ي� ��د ج � ��اس � ��م م �ح �م��د
عبداملحسن الخرافي رئيس مجلس
األمة الكويتي االسبق داعيا سموه
الباري جلت قدرته أن يتغمد الفقيد
ب��واس��ع رحمته ورض��وان��ه ويسكنه
فسيح جناته.
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قال :أيها الخال العزيز ستظل ذكرى جميلة في وجداني ما حييت فنم قرير العين

الغانم :الخرافي جمع بين حنان األب والحزم

ق��ال رئيس مجلس األم��ة م��رزوق
ال �غ��ان��م :امل ��وت ح��ق وال راد لقضاء
ال�ل��ه وق ��دره وك��ل ن�ف��س ذائ �ق��ة امل��وت
وما الحياة اال متاع الغرور واعزي
والدتي العزيزة وخؤولتي الكريمة
وال� �ش� �ع ��ب ال �ك��وي �ت��ي ب �ك��ل ط��وائ �ف��ه
برحيل االب االنسان جاسم محمد
الخرافي.
وأس � �ت� ��رج� ��ع ف� ��ي ل �ح �ظ��ة وداع� � ��ك
ي� ��ا اب � ��ا ع �ب��دامل �ح �س��ن ك� ��ل م �ح �ط��ات
عطائك الوطني سياسيا وبرملانيا
واجتماعيا وانسانيا وأردد بيني
وب�ين نفسي كيف استطعت في كل
م��راح��ل ح�ي��ات��ك ال�ح��اف�ل��ة ان تجمع
ب�ي�ن ح �س��م ال ��رج ��ل ال �ك �ب �ي��ر وح �ن��ان
االب ال �ع �ط��وف وب�ي��ن ق ��درت ��ك ع�ل��ى
ال�ح��زم وال�ض�ب��ط وال��رب��ط وب�ين تلك

 ..ويدين تفجير
القطيف

االب �ت �س��ام��ة ال �ص��ادق��ة ال �ت��ي ل��م تكن
ت� �ف ��ارق م �ح �ي��اك .ول �ط��امل��ا ت �س��اء ل��ت
من اين كنت تأتي بتلك القدرة على
ت �ح �م��ل ال� �ج ��ور واالذى وال �ج �ح��ود
وذل��ك االستعداد الدائم للمسامحة
وامل � �غ � �ف� ��رة ،وع � ��زائ � ��ي ال ��وح� �ي ��د ان ��ك
رحلت مظلوما وليس ظاملا ،قريبا
من الجميع ،صغيرا وكبيرا ،مؤمنا
بعدالة الله الواحد القهار ،وستظل
ايها الخال العزيز ذكرى جميلة في
وجداني ما حييت ،فنم قرير العني
ول �ي��رح �م��ك ال �ل��ه ب��رح�م�ت��ه ال��واس �ع��ة
وال � � ��ى ج � �ن ��ات ال� �خ� �ل ��د ي� ��ا اب� � ��ا ع�ب��د
املحسن.

الغانم مع الراحل الخرافي على منصة املجلس

 ..ويطالب باإلفراج عن  17نائبا فلسطينيا

استقبل رئيس ديوان المحاسبة القطري وكرم فصول الطلبة الموهوبين
ج ��دد رئ �ي��س االت� �ح ��اد ال�ب��رمل��ان��ي
ال � �ع� ��رب� ��ي م � � � � ��رزوق ال � �غ� ��ان� ��م إدان � � ��ة
االت �ح��اد الس�ت�م��رار اع�ت�ق��ال وسجن
ع� � ��دد ك �ب �ي ��ر م� ��ن أع � �ض� ��اء امل �ج �ل��س
التشريعي الفلسطيني في السجون
اإلسرائيلية.
وقال الغانم في تصريح صحفي
الخميس إن على املجتمع ال��دول��ي
ال �ت �ح ��رك ب �ف �ع��ال �ي��ة وب �ش �ك��ل ع�م�ل��ي
ل��وق��ف ه� ��ذا االن �ت �ه��اك االس��رائ �ي �ل��ي
السافر واملتمثل باحتجاز  17نائبا
فلسطينيا بعضهم ج��رى اعتقاله
منذ أكثر من  13عاما.
وأض� � � � � � � � ��اف أن ع � � �ل� � ��ى م� �ج� �ل ��س
األم� ��ن وال� � ��دول ال �ك �ب��رى االض �ط�ل�اع
بمسؤولياتها في دفع اسرائيل إلى
إط�لاق س��راح ال�ن��واب الفلسطينيني
واالس� �ت� �ج ��اب ��ة ل� �ل� �ن ��داءات امل �ت �ك��ررة
وامل �ت �ج ��ددة م ��ن ال ��وك ��االت ال�ت��اب�ع��ة
ل�لأم��م امل�ت�ح��دة وامل�ن�ظ�م��ات الدولية
امل�ع�ن�ي��ة ب�ح�ق��وق االن �س��ان كمنظمة
ال �ع �ف��و ال��دول �ي��ة وه �ي��وم��ان راي �ت��س
ووت��ش وغيرها الداعية إل��ى سرعة
االط�ل��اق ال �ف��وري وال �ع��اج��ل ل�س��راح
هؤالء املعتقلني.
وأك ��د ال�غ��ان��م أن رئ��اس��ة االت�ح��اد
البرملاني العربي لم تفوت أي فرصة
ف��ي أي محفل دول��ي إال وك��ان��ت تلك
ال�ق�ض�ي��ة ع�ل��ى رأس ال�ق�ض��اي��ا ال�ت��ي
ي �ت��م إث��ارت �ه��ا وامل �ط��ال �ب��ة ب �ض��رورة
وضع حد لها .
وتحتجز السلطات اإلسرائيلية

ف��ي سجونها  17نائبا فلسطينيا
ك ��ان آخ��ره��م ال �ن��ائ �ب��ة خ��ال��دة ج ��رار
ال � �ت� ��ي ج � � ��رى اح � �ت � �ج� ��ازه� ��ا ال �ش �ه��ر
املاضي.
م��ن ج�ه��ة أخ ��رى اس�ت�ق�ب��ل رئ�ي��س
م �ج �ل��س األم � ��ة م� � ��رزوق ال �غ��ان��م ف��ي
م �ك �ت �ب��ه ال �خ �م �ي ��س رئ � �ي ��س دي� � ��وان
امل �ح ��اس �ب ��ة ب� ��دول� ��ة ق �ط ��ر ال �ش �ق �ي �ق��ة
ال�ش�ي��خ ب�ن��در ب��ن محمد ب��ن سعود
آل ث��ان��ي وال ��وف ��د امل ��راف ��ق ل ��ه وذل ��ك
بمناسبة زيارته للبالد.
وج ��رى خ�ل�ال ال �ل �ق��اء ب�ح��ث سبل
ت�ع��زي��ز وت�ط��وي��ر آف ��اق ال�ت�ع��اون بني
دي��وان املحاسبة القطري والجهات
الرقابية ف��ي دول��ة ال�ك��وي��ت ،كما تم
م �ن��اق �ش��ة ال �ع��دي��د م ��ن امل��وض��وع��ات
ذات االه� �ت� �م ��ام امل� �ش� �ت ��رك ال س�ي�م��ا
املتعلقة ب��ال�ش��أن ال��رق��اب��ي .وحضر
ال� �ل� �ق ��اء رئ � �ي ��س دي� � � ��وان امل �ح��اس �ب��ة
باإلنابة عادل الصرعاوي.
كما استقبل ال�غ��ان��م سفير دول��ة
ال� �ك ��وي ��ت ل � ��دى ج �م �ه��وري��ة ص��رب �ي��ا
الصديقة يوسف أحمد عبد الصمد
واس �ت �ق �ب��ل أع� �ض ��اء ح �م �ل��ة إن �ص��اف
أس� ��رة امل��واط �ن��ة امل �ت��زوج��ة م��ن غير
ك��وي �ت��ي وال ��ذي ��ن ي�م�ث�ل��ون ع� ��ددا من
جمعيات النفع العام الكويتية.
واس�ت�ق�ب��ل ال �غ��ان��م رئ �ي��س ات�ح��اد
عمال الكويت سالم شبيب العجمي
ورئيس نقابة الجمارك أحمد عقلة
ال �ع �ن��زي ورئ �ي ��س امل �ج �ل��س ال��دول��ي
للرياضة العسكرية السيزم العقيد

دان رئ �ي��س االت� �ح ��اد ال �ب��رمل��ان��ي
ال� � �ع � ��رب � ��ي رئ� � �ي � ��س م � �ج � �ل ��س األم� � ��ة
ال �ك ��وي �ت ��ي م � � ��رزوق ال� �غ ��ان ��م ح ��ادث
التفجير اإلره��اب��ي ال ��ذي استهدف
املصلني بمسجد في مدينة القطيف
السعودية.
وقال الغانم في تصريح صحافي
إن الحادث اإلرهابي الذي استهدف
األب��ري��اء ف��ي أح��د ب�ي��وت ال�ل��ه يثبت
مجددا أن اإلرهاب األعمى جعل من
كل شيء هدفا وأن مواجهته بكافة
الوسائل واجب شرعي ووطني.
وأع � � ��رب ال� �غ ��ان ��م ع ��ن ال �ت �ض��ام��ن
ال� � �ك � ��ام � ��ل م � � ��ع امل � �م � �ل � �ك� ��ة ال� �ع ��رب� �ي ��ة
ال�س�ع��ودي��ة ح�ك��وم��ة وش�ع�ب��ا م��ؤك��دا
وقوف الشعب الكويتي مع األشقاء
ف ��ي ال� �س� �ع ��ودي ��ة ف� ��ي م ��واج� �ه ��ة آف ��ة
اإلرهاب وآثارها.
ك �م��ا أع� � ��رب ال �غ ��ان ��م ع ��ن ص ��ادق
ال � �ع� ��زاء وخ ��ال ��ص امل � ��واس � ��اة ل ��ذوي
ال�ش�ه��داء ال��ذي��ن س�ق�ط��وا ف��ي ح��ادث
ال�ت�ف�ج�ي��ر م�ت�م�ن�ي��ا ال �ش �ف��اء ال�ع��اج��ل
للجرحى واملصابني.

مكتب المجلس
يحيل من
أمضوا  30سنة
خدمة للتقاعد

رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم أثناء تكريمه الطلبة املوهوبني

عبدالحكيم الشنو وال��وف��د امل��راف��ق
له .
في سياق آخر أكد رئيس مجلس
األم � ��ة م � ��رزوق ع �ل��ي ال �غ��ان��م أه�م�ي��ة
االه � �ت � �م� ��ام ب��ال �ط �ل �ب��ة وال� �ط ��ال� �ب ��ات
امل� ��وه� ��وب�ي��ن وامل � �ب� ��دع�ي��ن ف� ��ي دول� ��ة
ال �ك��وي��ت وال �ع �ن��اي��ة ب �ه��م م �ش �ي��را ان
ه��ؤالء سيكونون حجر ال��زاوي��ة في
تطوير املجتمع.
وق ��ال ال�غ��ان��م ع�ق��ب م�ش��ارك�ت��ه في
تكريم طلبة فصول املوهبة التابع
مل� ��رك� ��ز ص � �ب� ��اح األح � �م � ��د ل �ل �م��وه �ب��ة
واإلب � � � � � ��داع ال� � � ��ذي أق � �ي� ��م ف � ��ي ف �ن��دق

الريجنسي تحت رعايته الخميس
إن رعاية هؤالء الطلبة في هذه السن
املبكرة خطوة في الطريق الصحيح
وبالتأكيد ل��ن ت��ؤدي إال إل��ى نتائج
إيجابية ج��دا ولهم مني كل الشكر
وال�ت�ق��دي��ر وأت �ش��رف ب��رع��اي�ت��ي لهذا
الحفل ونتطلع ان يساهموا بتقديم
كل ما بإمكانهم من إبداعات لخدمة
بلدهم الكويت.
وثمن الغانم ال��دور الكبير ال��ذي
ي � �ق� ��وم ب � ��ه م� ��رك� ��ز ص � �ب� ��اح األح� �م ��د
للموهبة واإلب ��داع التابع ملؤسسة
ال� �ك ��وي ��ت ل �ل �ت �ق��دم ال �ع �ل �م��ي ووزي � ��ر

ال� �ت ��رب� �ي ��ة ال� ��دك � �ت� ��ور ب � ��در ال �ع �ي �س��ى
وامل � ��دي � ��ر ال � �ع� ��ام مل ��وس �س ��ة ال �ك��وي��ت
ل �ل �ت �ق��دم ال �ع �ل �م��ي ال ��دك� �ت ��ور ع��دن��ان
شهاب الدين ملا يبذلونه من جهود
ف ��ي ه� ��ذا ال� �ش ��أن م��وج �ه��ا ال �ت �ه��ان��ي
والتبريكات ألوياء أمور الطلبة.

ع� � �ق � ��د م � �ك � �ت� ��ب م � �ج � �ل� ��س األم� � � ��ة
اجتماعه الخميس برئاسة رئيس
م� �ج� �ل ��س األم � � � � ��ة م � � � � � ��رزوق ال� �غ ��ان ��م
وحضور أعضاء املكتب  .وقال أمني
سر املجلس العضو املهندس عادل
ال �ج ��ار ال �ل��ه ال �خ��راف��ي ف ��ي ت�ص��ري��ح
صحفي إن املكتب واف��ق على إق��رار
الالئحة الجديدة الخاصة بالهيكل
التنظيمي ل�لأم��ان��ة ال�ع��ام��ة ملجلس
األم��ة كما تمت املوافقة على إحالة
م� ��ن أم � �ض� ��وا  30س �ن ��ة خ ��دم ��ة إل ��ى
التقاعد م��ع اعطائهم م��زاي��ا مادية
وع� �ي� �ن� �ي ��ة .وأوض � � � ��ح ال � �خ� ��راف� ��ي أن
امل�ك�ت��ب اط�ل��ع ع�ل��ى ب�ع��ض ال��رس��ائ��ل
الواردة من بعض رؤساء البرملانات
الشقيقة وال�ص��دي�ق��ة ب�ش��أن ترتيب
ال� ��زي� ��ارات ف�ي�م��ا ب�ي�ن م�ج�ل��س األم ��ة
وهذه البرملانات.
وأض��اف أن مكتب املجلس اطلع
على بعض األم��ور اإلداري��ة املتعلقة
ب��األم��ان��ة ال �ع��ام��ة وات �خ��ذ ال �ق ��رارات
املناسبة بشأنها .
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حققت وفرا في مصروفاتها بنسبة  8بالمئة

الميزانيات :هيئة الزراعة عالجت % 40
من مالحظات المحاسبة
ن � ��اق � �ش � ��ت ل � �ج � �ن� ��ة امل � �ي � ��زان � �ي � ��ات
والحساب الختامي ميزانية الهيئة
العامة ل�ل��زراع��ة وال �ث��روة السمكية
للسنة امل��ال�ي��ة  2016/2015حيث
قدرت مصروفاتها بـ 104,422,000
د.ك وبنقص ق��دره  % 8ع��ن السنة
املالية السابقة.
واس� �ت� �ك� �م ��اال مل� �ت ��اب� �ع ��ة ال �ل �ج �ن��ة
مل � �ع� ��رف� ��ة م � � � ��دى ج � ��دي � ��ة ال � �ج � �ه� ��ات
الحكومية في تسوية مالحظاتها
فقد أفاد ديوان املحاسبة أن الهيئة
قد تالفت نحو  % 40من املالحظات
امل �س �ج �ل��ة ع �ل �ي �ه��ا وت ��أم ��ل ال�ل�ج�ن��ة
ب ��أن ت�س�ت�م��ر ال�ه�ي�ئ��ة ف ��ي ج��دي�ت�ه��ا
للعمل على تالفي بقية املالحظات
وخاصة املستمرة منها.
وت � � � �ب � �ي ��ن ل� � �ل� � �ج� � �ن � ��ة أن ب� �ع ��ض
اج �ت �م��اع��ات م�ج�ل��س إدارة الهيئة
ك � ��ان � ��ت ب ��ال � �ت � �م ��ري ��ر وذل� � � � ��ك ل� �ع ��دم
ت �ف��رغ ال�ك�ث�ي��ر م��ن أع �ض��اء مجلس
إدارتها كونهم من وكالء ال��وزارات
وامل� � �ت� � �خ� � �م �ي��ن ب � �م � �س� ��ؤول � �ي� ��ات � �ه� ��م
األس��اس�ي��ة ف��ي وزارات� �ه ��م وه��و ما
أف� �ق ��د غ��ال �ب �ي��ة م �ج ��ال ��س اإلدارات
ف ��ي ال �ج �ه��ات ال �ح �ك��وم �ي��ة ل��دوره��ا
األس ��اس ��ي وح��ول �ه��ا إل ��ى م�ج��ال��س
ش�ك�ل�ي��ة وغ �ي��ر ف� ّ�ع��ال��ة م ��ا ان�ع�ك��س
ع�ل��ى أداء ت�ل��ك ال�ج�ه��ات وأدى إل��ى
زي��ادة ع��دد املالحظات واملخالفات
ال �ت��ي ي�س�ج�ل�ه��ا دي � ��وان امل�ح��اس�ب��ة
وأصبحت ترهق امل��ال العام نظير
املكافآت واالمتيازات الكبيرة التي

عبدالصمد مترئسا اجتماع لجنة امليزانيات

ي �ح �ص��ل ع �ل �ي �ه��ا أع� �ض ��اء م�ج��ال��س
اإلدارات دون أي ج �ه��ود حقيقية
تذكر في حل مشاكل الجهات التي
يمثلونها.
ك�م��ا ت�ب�ين ل�ل�ج�ن��ة أن ال�ه�ي�ئ��ة لم
ت�ن�س��ق ووزارة امل��ال �ي��ة ب �ش��أن دع��م
األعالف ووصوله ملستحقيه خالفا
ل�ق��رار مجلس ال ��وزراء ال�ص��ادر في
سنة  2004رغ��م أن ال��دراس��ة التي
أج ��راه ��ا م�ع�ه��د ال �ك��وي��ت ل�لأب�ح��اث
العلمية بهذا الشأن قد انتهت منذ
سنة  2012ولم ُيبت فيها إلى اآلن
وح �س ��ب إف� � ��ادة دي� � ��وان امل �ح��اس �ب��ة
فإن إج��راءات الهيئة بشأن وصول
دع � ��م األع� �ل� ��اف مل �س �ت �ح �ق �ي��ه ك��ان��ت
منقوصة وش��ددت اللجنة في هذا
الصدد على ضرورة تعاون الهيئة
وال �ج �ه��ات ال��رق��اب�ي��ة ل�ت�س��وي��ة ه��ذه
املالحظة املستمرة.

وت�ب�ين للجنة أن ج�ه��ود الهيئة
غ �ي��ر م �ت��رك��زة ن �ح��و ت�ح�ق�ي��ق األم��ن
ال �غ��ذائ��ي واالك �ت �ف��اء ال��ذات��ي خالفا
ل �ق��ان��ون إن �ش��ائ �ه��ا ال� ��ذي رك ��ز على
أه �م �ي��ة زي� � ��ادة اإلن� �ت ��اج ف ��ي م�ج��ال
ال � �ث � ��روات ال �ن �ب��ات �ي��ة وال �ح �ي��وان �ي��ة
والسمكية.
ورغ ��م ك��ل امل �ي��زان �ي��ات الضخمة
امل��رص��ودة لهذا الجانب باإلضافة
إل � ��ى ت� ��وزي� ��ع األراض � � � ��ي ال ��زراع� �ي ��ة
وال ��دع ��وم ب�م�خ�ت�ل��ف أن��واع �ه��ا فلم
تستطع الهيئة أن تحقق االكتفاء
ال � �غ� ��ذائ� ��ي ف� ��ي أي م� ��ن امل �ن �ت �ج��ات
ال� �غ ��ذائ� �ي ��ة إال ف ��ي م �ن �ت��ج ال �ب �ي��ض
وال� ��ذي ب�ل�غ��ت ن�س�ب��ة االك �ت �ف��اء فيه
.% 114
وات � � �ض� � ��ح ل� �ل� �ج� �ن ��ة أن ال �ه �ي �ئ��ة
ق��ام��ت ب��إن �ش��اء  60درج ��ة وظيفية
ل �ل �ت �ع �ي �ي �ن��ات ال� �ج ��دي ��دة رغ � ��م ع��دم

م �ق��درت �ه��ا ع �ل��ى ش �غ��ل ش��واغ��ره��ا
السابقة والبالغة  78درجة .
وش � ��ددت ال�ل�ج�ن��ة ع �ل��ى ض ��رورة
م� ��راع� ��اة ق � ��درة ال �ج �ه��ة ال�ح�ك��وم�ي��ة
ف��ي شغل ش��واغ��ره��ا الوظيفية مع
مراعاة حركة االستقاالت والتقاعد
لديها قبل طلب أي درجات جديدة.
ك� � �م � ��ا ت� � �ب �ي��ن ل � �ل � �ج � �ن ��ة أن أح � ��د
م� �ش ��اري� �ع� �ه ��ا وال� � �خ � ��اص ب �ـ��إن �ش��اء
م�ب��ان وخ��دم��ات بمنطقتي ال��وف��رة
وال �ج �ه��راء ل�ت��رب�ي��ة األغ �ن��ام واإلب ��ل
ل � ��م ي� �ت ��م االن � �ت � �ه� ��اء م� �ن ��ه رغ� � ��م أن ��ه
م �ع �ت �م��د م� �ن ��ذ  26س� �ن ��ة ووص� �ل ��ت
ن�س�ب��ة االن �ج ��از ف�ي��ه  % 65وأك ��دت
اللجنة ع�ل��ى ض ��رورة اإلس� ��راع في
انجاز الحدائق العامة واملتنزهات
ف��ي م�خ�ت�ل��ف امل �ح��اف �ظ��ات لتصبح
متنفسا ألهالي مناطقها.

 7لجان برلمانية تجتمع اليوم
ت� �ع� �ق ��د ال� � �ي � ��وم األح� � � ��د  7ل �ج ��ان
ب��رمل��ان �ي��ة اج �ت �م��اع��ات �ه��ا مل �ن��اق �ش��ة
ع � ��دد م� ��ن امل� �ق� �ت ��رح ��ات وال� �ق ��وان�ي�ن
وه��ي لجنة امل�ي��زان�ي��ات وال�ح�س��اب
ال�خ�ت��ام��ي ول�ج�ن��ة ال �ش��ؤون امل��ال�ي��ة
واالق� �ت� �ص ��ادي ��ة و ل �ج �ن��ة ال� �ش ��ؤون
ال �ت �ش��ري �ع �ي��ة وال �ق��ان��ون �ي��ة ول�ج�ن��ة
األول� ��وي� ��ات ول �ج �ن��ة ال�ت�ح�ق�ي��ق في
ت � �ج� ��اوزات ه �ي �ئ��ة ال� ��زراع� ��ة ول�ج�ن��ة
املرافق العامة واللجنة اإلسكانية.
وت � �ن� ��اق� ��ش ل� �ج� �ن ��ة امل � �ي ��زان � �ي ��ات
ت � �ق� ��دي� ��رات اإلي � � � � � ��رادات ب �م �ي��زان �ي��ة
ال� � � � ��وزارات واإلدارات ال �ح �ك��وم �ي��ة
ل � �ل � �س � �ن ��ة امل � ��ال � � �ي � ��ة 2016/2015
ب� �ح� �ض� �ـ ��ور م �م �ث �ل�ي�ن ع � ��ن وزارات
ال��دف��اع واألش �غ��ال ال�ع��ام��ة وامل��ال�ي��ة
ودي ��وان الخدمة املدنية واملجلس
األع � � �ل� � ��ى ل �ل �ت �خ �ط �ي ��ط وال� �ت� �ن� �م� �ي ��ة
وج� �ه ��از ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا امل �ع �ل��وم��ات
ودي ��وان املحاسبة ولجنة البيوت
االستشارية.

وت� �س� �ت� �ك� �م ��ل ل � �ج � �ن ��ة ال� � �ش � ��ؤون
امل ��ال� �ي ��ة واالق � �ت � �ص� ��ادي� ��ة م �ن��اق �ش��ة
االق� � �ت � ��راح ب� �ق ��ان ��ون ب� �ش ��أن إن �ش ��اء
شركات مساهمة مقفلة الستقدام
العمالة املنزلية ومشروع القانون
واالق � �ت� ��راح� ��ات ب �ق��وان�ي�ن ف ��ي ش��أن
املناقصات العامة واقتراح بقانون
في شأن حماية املنتجات الوطنية
بحضــــــور وزي ��ري ال��دول��ة لشؤون
مجلس ال� ��وزراء وامل��ال�ي��ة وممثلني
ع��ن امل��ؤس �س��ة ال �ع��ام��ة ل�ل�ت��أم�ي�ن��ات
االج �ت �م��اع �ي��ة و ل�ج�ن��ة امل�ن��اق�ص��ات
املركزية.
وت � � �ب � � �ح� � ��ث ل� � �ج� � �ن � ��ة ال � � � �ش� � � ��ؤون
ال �ت �ش ��ري �ع �ي ��ة وال� �ق ��ان ��ون� �ي ��ة ط �ل��ب
ال �ن �ي ��اب ��ة ال� �ع ��ام ��ة رف � ��ع ال �ح �ص��ان��ة
النيابية عن النائب د.عبدالحميد
ع� �ب ��اس دش� �ت ��ي ف ��ي ال �ق �ض �ي��ة رق��م
 2015/328ح � �ص� ��ر ال� �ع ��اص� �م ��ة
 2015/24جنح كيفان وتناقش 7
مقترحات بشأن انتخابات أعضاء

م �ج �ل��س األم � � ��ة  .وم� �ق� �ت ��رح جمع
ال �ت �ب��رع��ات وت �ع��دي��ل ب�ع��ض أح�ك��ام
القانون رقم  17مكررًا للقانون رقم
 61لسنة  2007بشأن اإلعالم املرئي
وامل �س �م��وع وإض��اف��ة م ��ادة ج��دي��دة
ب ��رق ��م  17ب �ت �ع��دي��ل ب �ع��ض أح �ك��ام
ال �ق��ان��ون رق ��م  28ل�س�ن��ة  1996في
شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول
األدوية .
أم ��ا ل�ج�ن��ة األول ��وي ��ات فتناقش
م��ا ي�خ��ص وزارة اإلع�ل�ام  ،ووزارة
ال��دول��ة ل�ش��ؤون الشباب والجهات
ال �ت��اب �ع��ة ل �ه �م��ا ف ��ي ب��رن��ام��ج ع�م��ل
ال �ح �ك��وم��ة ب �ح �ض��ور وزي� ��ر اإلع�ل�ام
وم��ن ي��راه م��ن املختصني وممثلني
ع� ��ن امل �ج �ل ��س األع � �ل� ��ى ل�ل�ت�خ�ط�ي��ط
وال �ت �ن �م �ي��ة ف ��ي ح�ي�ن ت �ن �ظ��ر لجنة
ال �ت �ح �ق �ي��ق ف � ��ي ت � � �ج� � ��اوزات ه �ي �ئ��ة
ال��زراع��ة م �س��ودة ال�ت�ق��ري��ر النهائي
للجنة .
وت �ب �ح��ث ل �ج�ن��ة امل ��راف ��ق ال�ع��ام��ة

اق� � �ت � ��راح �ي��ن ب � �ق� ��ان� ��ون�ي��ن ب ��إن� �ش ��اء
ه�ي�ئ��ة ت�ن�ظ�ي��م االت� �ص ��االت وتقنية
املعلومات وتناقش مشروع قانون
ب �ت �ع��دي��ل ب �ع��ض أح � �ك ��ام ال �ق��ان��ون
رق��م  5لسنة  2005ف��ي ش��أن بلدية
الكويت ومجموعة من االقتراحات
ب� �ق ��وان�ي�ن ب � �ش ��أن ب� �ل ��دي ��ة ال �ك��وي��ت
واالق� �ت ��راح ب �ق��ان��ون ب � ��إدراج بعض
أس� � �م � ��اء ال� �ن ��اخ� �ب�ي�ن إل � � ��ى ك �ش ��وف
ناخبي املجلس البلدي ومجموعة
من االقتراحات برغبة.
أم��ا اللجنة اإلس�ك��ان�ي��ة فتبحث
موضوع تنفيذ محطات الكهرباء
للمدن اإلسكانية الجديدة والطرق
اإلق �ل �ي �م �ي��ة ل �ل �م �ن��اط��ق ال �ش �م��ال �ي��ة
بحضـور وزي ��ري ال�ك�ه��رب��اء وامل��اء
والدولة لشؤون اإلسكان.

الهاجري يطالب
بتوسعة طريق الوفرة
ط��ال��ب ال �ن��ائ��ب م��اض��ي ال �ه��اج��ري
ب� � �ض � ��رورة ت ��وس� �ع ��ة ط� ��ري� ��ق ال� ��وف� ��رة
ل �ل �ت �خ �ف �ي��ف م� ��ن االزدح � � � � ��ام امل � � ��روري
الشديد وللحد من الحوادث املرورية
التي تحدث على هذا الطريق نتيجة
ع� � ��دم اس �ت �ي �ع ��اب ��ه ل �ل �ك��م ال� �ه ��ائ ��ل م��ن
ال �س �ي��ارات وال�ش��اح�ن��ات ال�ت��ي ت��رت��اده
واف �ت �ق��اره ال ��ى ال �ع��دي��د م��ن ال�خ��دم��ات
التي يحتاجها مرتادو ه��ذا الطريق،
م �ش �ي��را ال ��ى أن ��ه ي �ح �ت��اج ل�ل�ك�ث�ي��ر من
ال�ص�ي��ان��ة واع � ��ادة ت��أه�ي��ل م��ن ج��دي��د.
وأض � � � � ��اف ال� � �ه � ��اج � ��ري ف � ��ي ت �ص��ري��ح
صحافي انه سبق أن تقدم بالعديد من
املقترحات بجعل طريق الوفرة طريقا
س��ري�ع��ا وت ��زوي ��ده ب�م�ح�ط��ات ل�ل��وق��ود
وتزويده بكل الخدمات ومركز طوارئ
واس �ع��اف ش��ام��ل ،اض��اف��ة ال ��ى مهبط
ل �ل �ط��ائ��رات امل��روح �ي��ة ل�ن�ق��ل ال �ح��االت
الطارئة ومركز أمني متكامل ومجهز
باألفراد واآلليات لحماية مستخدمي
ه� ��ذا ال �ط��ري��ق ال �ح �ي��وي م ��ن م��رت��ادي
م�ن�ط�ق��ة ال ��وف ��رة ال ��زراع� �ي ��ة وم��وظ �ف��ي
ش��رك��ة نفط ال�ك��وي��ت بمنطقة ال��وف��رة،
ه��ذا ب��االض��اف��ة الزدي ��اد م��رت��ادي��ه بعد
انشاء مدينة صباح األحمد ،فأصبح
ط� ��ري� ��ق ال � ��وف � ��رة ي� �ع ��ان ��ي م � ��ن ض�غ��ط
وك �ث��اف��ة ت �س �ب��ب ال � �ح� ��وادث امل ��روري ��ة

ماضي الهاجري

الخطيرة التي تودي باألرواح.
ون� ��وه ال �ه��اج��ري ال ��ى ال �ل �ق��اء ال��ذي
ج � �م ��ع م � �ح ��اف ��ظ األح � � �م � � ��دي ال �ش �ي ��خ
ف ��واز ال�خ��ال��د ب��وك�ي��ل وزارة الداخلية
املساعد لشؤون املرور اللواء عبدالله
امل� �ه� �ن ��ا ،م �ش �ي ��دا ب �س ��رع ��ة اس �ت �ج��اب��ة
وزارة ال��داخ �ل �ي��ة وم ��ا ع��رض��ه ال �ل��واء
امل�ه�ن��ا ع�ل��ى امل�ح��اف��ظ م��ن ح�ل��ول لتلك
املشاكل والحوادث التي تعاني منها
قطاعات مختلفة من هذا الطريق وفي
مقدمتها القائمون على مزارع الوفرة
ومرتادو البر.

العازمي  :البديل االستراتيجي
يحقق التوازن المنشود
اش � ��اد ال �ن ��ائ ��ب ح� �م ��دان ال �ع��ازم��ي
بدور اللجان املعنية بمناقشة البديل
االستراتيجي للرواتب ،مؤكدا ان هذا
ال �ق��ان��ون ي�ع��د اح ��د ال �ح �ل��ول العلمية
التي تمثل نهجا موضوعيا للوصول
ال ��ى ال� �ت ��وازن امل �ن �ش��ود ف��ي ال�ج��وان��ب
املالية الخاصة بموظفي الدولة ،من
خ�ل�ال وض��ع ن�ظ��ام م��ال��ي ع��ام لهيكل
االجور واملرتبات ،بحيث يكون عادال
وشامال ومتكامال ،ويستند لعمليات
ت��وص �ي��ف وت�ق �ي �ي��م وظ ��ائ ��ف ال�خ��دم��ة
امل��دن �ي��ة ب��ال �ج �ه��ات ال �ح �ك��وم �ي��ة وف�ق��ا
للوائح معتمدة ونظم متطورة.
واض � � ��اف ال� �ع ��ازم ��ي ف ��ي ت �ص��ري��ح
صحافي ام��س :نعم ن��دع��م اق ��رار هذا
البديل االستراتيجي ،اال اننا نؤكد ان
تطبيقه على موظفي القطاع النفطي
س �ي �ك��ون ل��ه ت��داع �ي��ات واث � ��ار سلبية
ستضر ب��ال�ت��اك�ي��د ب��امل�ص��در الوحيد
للدخل بالكويت ،مشددا على ضرورة
استثناء ال�ق�ط��اع النفطي م��ن قانون
البديل االستراتيجي ،نظرا لطبيعة
ع �م��ل ه ��ذا ال �ق �ط��اع ال �ح �ي��وي وال �ه��ام
وحساسية العمل فيه.
وت� ��اب� ��ع ال � �ع ��ازم ��ي ق� ��ائ �ل�ا :ه��دف �ن��ا
م ��ن ت �ط �ب �ي��ق ال �ب��دي��ل االس �ت��رات �ي �ج��ي
ه � ��و ت �ح �ق �ي��ق ال � �ع� ��دال� ��ة ف � ��ي ت �ح��دي��د
امل��رت�ب��ات وامل��زاي��ا امل��ال�ي��ة واملساهمة
ف ��ي دع� ��م وت �ف �ع �ي��ل ع �م �ل �ي��ات ش ��ؤون

حمدان العازمي

ال �ت��وظ��ف وامل � � ��وارد ال �ب �ش��ري��ة وق �ي��ام
ن �ظ��ام ال �ت��رق �ي��ات ب �ن��اء ع�ل��ى االس ��اس
امل��وض��وع��ي ومعيار ال �ج��دارة إضافة
ال� � ��ى ت �ح �ق �ي��ق م � �ب� ��دأ ع � ��دال � ��ة ت ��وزي ��ع
الرواتب واملزايا والتعويضات املالية
وتطوير مفاهيم اعداد امليزانية على
م �س �ت��وى ال ��دول ��ة وت �ط��وي��ر أس��ال �ي��ب
ادارة امل � � � ��وارد ال �ب �ش��ري��ة ب��االج �ه��زة
ال �ح �ك��وم �ي��ة م �ش �ي��را إل� ��ى ان ت�ط�ب�ي��ق
هذا القانون على القطاع النفطي لن
ي�ح�ق��ق ك��ل م��ا ن�ص�ب��و ال �ي��ه م��ن خ�لال
هذا البديل االستراتيجي بل بالعكس
س �ي �ك��ون ف �ي��ه ظ �ل��م مل��وظ �ف��ي ال �ق �ط��اع
ال �ن �ف �ط��ي خ ��اص ��ة ح �ي��ث ان ظ ��روف
عملهم مختلفة عن اي قطاع اخر في
الدولة.
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نواب يدينون تفجير مسجد القطيف:
عمل إرهابي جبان ال يمت لإلسالم بصلة
تقدم غير نائب بتقديم التعازي
إل � � � ��ى ش � �ع � ��ب امل � �م � �ل � �ك� ��ة ال� �ع ��رب� �ي ��ة
ال� �س� �ع ��ودي ��ة ف ��ي ض �ح��اي��ا ت�ف�ج�ي��ر
مسجد القطيف الليلة قبل املاضية
وفي هذا السياق قال النائب خليل
الصالح أحباءنا في القطيف عظم
ال �ل��ه ل �ك��م األج� ��ر ن�ح�ت�س��ب ض�ي��وف
ال �ل��ه ف ��ي ب �ي��وت ال �ل��ه م ��ن ال �ش �ه��داء
ول �ك��ن ال��واق��ع أن امل �ج��رم الحقيقي
ل�ي��س ه��و امل�ن�ت�ح��ر ن�ف�س��ه ف�ق��ط بل
ه ��ي ث �ق��اف��ة إل� �غ ��اء وت �ك �ف �ي��ر اآلخ ��ر
ف��ي ظ��ل مناهج تعليمية تكفيرية
وسط إعالم عربي وقنوات طائفية
تدعو لتأجيج الصراعات املذهبية
وخ� �ط ��اب دي �ن ��ي ت �ح��ري �ض��ي ف�ك��ان
الب ��د وان ي �ك��ون م�ص�ي��ره��ا ت��دم�ي��ر
األوط� � ��ان ل ��ذا ال �ح ��ذر ق �ب��ل ان�ت�ش��ار
الخطر اللهم إي��اك نسأل ان تحفظ
بالد املسلمني من الفنت.
م��ن ج��ان�ب��ه أدان ال�ن��ائ��ب د .عبد
ال��رح �م��ن ال �ج �ي��ران ت�ف�ج�ي��ر مسجد
القطيف مشيرا إلى إن هذا اإلجرام
اإلره� � ��اب� � ��ي ال � �ح� ��اق� ��د ه� ��دف� ��ه خ �ل��ط
األوراق وإشاعة الفوضى والفتنه
في البلد الحرام وبني ابناء شعبه
م��ؤك��دا أن ��ه ال ي��وج��د م�س�ل��م عاقل
يقر مثل هذا الفعل اآلث��م ،حيث ان
دم ��اء امل�س�ل�م�ين م�ع�ص��وم��ة وك��ذل��ك
أع��راض �ه��م وأم��وال �ه��م وق��د حرمها
رس��ول الله صلى الله عليه وسلم
ف��ي حجة ال ��وداع فقال :ان دماءكم
واموالكم واعراضكم ح��رام عليكم
كحرمة يومكم ه��ذا في بلدكم هذا
في شهركم هذا اال هل بلغت اللهم
فاشهد  ،وال يقدم على هذا الفعل
إال من باع دينه للشيطان .
م � ��ن ج ��ان� �ب ��ه اس� �ت� �ن� �ك ��ر ال� �ن ��ائ ��ب
ف � �ي � �ص� ��ل ال � � ��دوي� � � �س � � ��ان ال� �ت� �ف� �ج� �ي ��ر
اإلره��اب��ي واإلج��رام��ي ال��ذي ارتقى
ب � � ��ارواح ع� ��دد م ��ن األب� ��ري� ��اء ال��ذي��ن
ي �ح �ل �ق��ون ب��أج �ن �ح��ة ال� �خ� �ل ��ود ف��ي
س� � �م � ��اء ال� � �ش� � �ه � ��ادة ف� � ��ي ال �ق �ط �ي��ف
ونحمل املسؤولية الى كل محرض
على الفتنة وسفك دم��اء املسلمني
مهما كانت صفته ون�س��أل الله ان
ي �ح �ف��ظ أه� ��ل ال �ق �ط �ي��ف م ��ن ك ��ل شر
يستهدفهم م�م��ن ي��دع��ون اإلس�ل�ام
وه��م يمرقون من الدين كما يمرق
السهم من الرمية.
بدوره استنكر النائب د.منصور
الظفيري ال�ح��ادث اإلرهابي ال��ذي
وقع في أحد املساجد ببلدة القديح
ف ��ي م �ح��اف �ظ��ة ال �ق �ط �ي��ف ب��امل�م�ل�ك��ة
العربية السعودية الشقيقة والذى
أودى بحياة  21شخصا وعدد من
املصابني مؤكدا ان ما حدث جريمة
خطيرة الهدف منها محاولة إثارة
ال�ف�ت�ن��ة وإي �ج��اد ف �ج��وة ب�ين أبناء
الشعب السعودي الشقيق
واك� � ��د ال� �ظ� �ف� �ي ��ري :ان ه � ��ذا ع�م��ل
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اره��اب��ي آث��م ال ي�ق��ره دي��ن أو ش��رع
هدفه خلط االوراق معربا عن كامل
ثقته في الشعب السعودي الشقيق
في تفويت الفرصة على املتربصني
بأمن اململكة واإلرهابيني املجرمني
ال � � ��ذي � � ��ن غ� ��اظ � �ه� ��م ق� � �ي � ��ام امل� �م� �ل� �ك ��ة
ب��واج �ب��ات �ه��ا ال��دي �ن �ي��ة وال �ع��رب �ي��ة
واإلس�لام �ي��ة م �ش��ددا ع�ل��ى أن وع��ي
ال�ش�ع��ب ال �س �ع��ودي س�ي�ك��ون أق��وى
رادع لهؤالء اإلرهابيني الذين نزع
اإليمان من قلوبهم.
وأوض � � � ��ح ال� �ظ� �ف� �ي ��ري أن ه �ن��اك
ت �ح��دي��ات إق�ل�ي�م�ي��ة ص�ع�ب��ة تحيط
ب��امل �ن �ط �ق��ة ال� �ت ��ي ت ��واج ��ه م�خ�ط�ط��ا
كبيرا يستهدف أمنها واستقرارها
من خالل بث الرعب وإث��ارة الفتنة
وإشاعة الفوضى والخراب والدمار
األم� ��ر ال� ��ذي ي�ت�ط�ل��ب أخ ��ذ الحيطة
وال � �ح � ��ذر واالس � �ت � �ع� ��داد وال �ي �ق �ظ��ة
وت � �ق � ��وي � ��ة ال � �ج � �ب � �ه� ��ات ال ��داخ� �ل� �ي ��ة
ل�ل�ت�ص��دي ل �ع��وام��ل الفتنة داع �ي��ا
ال �ل��ه ف��ي ن �ه��اي��ة ح��دي �ث��ه ان يحفظ
الشعوب الخليجية والعربية من
ك��ل م�ك��روه وان يمن عليها بنعمة
األمن واآلمان واالستقرار.
م��ن ن��اح�ي�ت��ه أدان م �ق��رر اللجنة
ال�خ��ارج�ي��ة ال�ن��ائ��ب م��اض��ي العايد
الهاجري التفجير اإلره��اب��ي اآلث��م
ال ��ذي وق��ع أم��س األول ف��ي مسجد
ب� �م� �ح ��اف� �ظ ��ة ال� �ق� �ط� �ي ��ف ب��امل �م �ل �ك��ة
العربية السعودية  ،مستنكرا مثل

ه ��ذه االع � �ت� ��داءات ال��وح �ش �ي��ة ال�ت��ي
يرفضها الدين اإلسالمي الحنيف
ال � � � ��ذي ي � �ح ��ث ع � �ل� ��ى ع � � ��دم ال �ع �ن��ف
والرحمة والتسامح.
وأض ��اف ال�ه��اج��ري ف��ي تصريح
صحافي أن هذه الجريمة البشعة
ت �س �ت �ه��دف ض� ��رب وح � ��دة ال�ش�ع��ب
ال� � �س� � �ع � ��ودي ال � �ش � �ق � �ي ��ق وزع � ��زع � ��ة
استقراره ويقف وراءها إرهابيون
م � � �ج� � ��رم� � ��ون ال ي� � �م� � �ت � ��ون ل� �ل ��دي ��ن
اإلس�ل��ام� ��ي ب �ص �ل��ة  ،وال ي ��ري ��دون
ل� �ل� �ب�ل�اد ال� �ع ��رب� �ي ��ة األم � � ��ن واألم � � ��ان
وإشاعة الفوضى فيها  ،مؤكدا ان
هذ العمل الخبيث ال يزيد اململكة
ال �ع��رب �ي��ة ال �س �ع��ودي��ة وش�ع�ب�ه��ا إال
م ��زي ��دا م ��ن ال �ت �م��اس��ك وال �ت �ع��اض��د
وال �ح �ف��اظ ع�ل��ى وح ��دة ال �ص��ف في
م��واج�ه��ة اإلره ��اب ال�غ��اش��م بقيادة
خ � ��ادم ال �ح ��رم�ي�ن ال �ش��ري �ف�ي�ن امل �ل��ك
سلمان بن عبدالعزيز كما أن وعي
ال�ش�ع��ب ال �س �ع��ودي س�ي�ك��ون أق��وى
رادع لهؤالء الخارجني على الدين.
وح��ذر الهاجري من وج��ود أياد
خ �ف �ي��ة ت �س �ع��ى ل��زع��زع��ة األم � ��ن في
ب�لادن��ا ون �ش��ر ال �ف��رق��ة وزرع ب��ذور
ال �ط��ائ �ف �ي��ة ال �ب �غ �ي �ض��ة ب�ي��ن أب� �ن ��اء
ال� ��وط� ��ن ال� ��واح� ��د ب ��إش� �ع ��ال ن �ي ��ران
الفتنة ال�ت��ي تقضي على املجتمع
ب� ��أك � �م � �ل� ��ه ،م� �خ� �ت� �ت� �م ��ا ت �ص��ري �ح��ه
ب��االب �ت �ه��ال إل� ��ى ال �ل��ه ع ��ز وج� ��ل أن
ي �ح �ف��ظ ش� �ع ��ب امل �م �ل �ك ��ة ال �ع��رب �ي��ة

خليل الصالح

د .عبد الرحمن الجيران

السعودية الشقيقة من كل مكروه .
وقال النائب عدنان عبدالصمد
 ،إن��ه ف��ي مسجد اإلم ��ام علي عليه
السالم والقلوب خاشعة بالصالة،
ف � ��ي ي � � ��وم ج� �م� �ع ��ة م� � � �ب � � ��ارك ..وف ��ي
ذك ��رى م �ي�لاد س�ي��د ال �ش �ه��داء ..إل��ى
بارئها العلي األعلى تسمو أرواح
ال�ش�ه��داء .م��ا أعظمها م��ن ش�ه��ادة..
ل� �ق ��د ف � � ��از األب� � � � � ��رار ورب ال �ك �ع �ب��ة
ودم��اؤه��م الطاهرة ستكون سيفا
منتصرا على أعدائهم وآخرين من
خلفهم ..وسيعلم الذين ظلموا أي
منقلب ينقلبون.
وأدان ع �ض��و ال �ب��رمل��ان ال �ع��رب��ي
ال � � �ن� � ��ائ� � ��ب د .م � �ح � �م� ��د ال � �ح� ��وي � �ل� ��ة
ال �ح��ادث اإلره ��اب ��ي ،ال ��ذي وق��ع في
ب� �ل ��دة ال �ق ��دي ��ح ب��امل �م �ل �ك��ة ال �ع��رب �ي��ة
السعودية.
وأدى إل��ى وف��اة وج��رح ع��دد من
امل ��واط �ن�ي�ن األب� ��ري� ��اء ال ��ذي ��ن ك��ان��وا
ي��ؤدون ص�لاة الجمعة ف��ي مسجد
اإلمام علي بن أبي طالب رضي الله
عنه ،واصفا هذا الحادث املؤلم بأنه
عمل إج��رام��ي ج�ب��ان ،ينافى القيم
وامل� �ب ��ادئ اإلس�لام �ي��ة واإلن�س��ان�ي��ة
كافة  ،معربا عن استنكاره الشديد
إلستهداف املواطنني األبرياء وهم
يتعبدون في بيوت الرحمن.
وق� � � ��ال ال� �ح ��وي� �ل ��ة إن م��رت �ك �ب��ي
ه��ذه الجريمة البشعة إستهدفوا
م� ��ن ورائ � �ه � ��ا إش � �ع� ��ال ن � ��ار ال �ف �ت �ن��ة
وإش � � � ��اع � � � ��ة ال � � �ف� � ��وض� � ��ي وت � �ه� ��دي� ��د
النسيج االجتماعي وزع��زع��ة أمن
واس�ت�ق��رار اململكة ،لكننا نثق في
ح �ك �م��ة وق� � �ي � ��ادة خ � � ��ادم ال �ح��رم�ي�ن
ال �ش��ري �ف�ين امل �ل��ك س �ل �م��ان ب ��ن عبد
ال �ع��زي��ز ال �ت��ي س�ت�ح��ول دون اث ��ارة
الفتنة باململكة ،معربا ع��ن ثقته
ب �ك �ف��اءة أج �ه��زة األم� ��ن ف��ي اململكة
ال� �ع ��رب� �ي ��ة ال � �س � �ع ��ودي ��ة وق ��درت� �ه ��ا
ع�ل��ى ك�ش��ف م�لاب �س��ات ه ��ذا العمل
االرهابي ،ومحاربة الفكر اإلرهابي
ال �ض��ال أو أي ع�م�ل�ي��ه امل� ��راد منها
زعزعت أمن اململكه.
وأكد الحويلة أن اململكة العربية
ال� �س� �ع ��ودي ��ة ه� ��ي ق �ب �ل��ة امل �س �ل �م�ين
وبلد الحرمني وهي بالد التوحيد

وم �ه �ب��ط ال ��وح ��ي وم �ق �ع��ل اإلس �ل�ام
ال �ت ��ي ق ��ام ��ت ع �ل��ى ن� ��ور م ��ن ال��دي��ن
وال� �ت� �م� �س ��ك ب� �ك� �ت ��اب رب ال �ع��امل�ي�ن
وس� �ن ��ة س �ي��د امل ��رس� �ل�ي�ن ف � ��إن ه��ذا
ال�ع�م��ل اإلج��رام��ي الخبيث ال يمت
إلى اإلسالم والدين بأية صلة ،وال
يمكن تصور أن يرتكبه مسلم عاقل
عالم بالحالل والحرام مدرك لحرمة
ال��دم��اء وعصمتها ،وزاد الحريلة
مؤكدا إدانته لالرهاب بكل أشكاله
ف��إن��ه ال دي��ن ل��ه وال وط ��ن ،ويعيث
في األرض ف�س��ادا ،غير عابئ بأي
ديانة أو تفرقة بني صغير أو كبير،
م�ش�ي��را إل ��ى أن اس �ت �ه��داف اململكة
م� ��ن ال� �ج� �م ��اع ��ات اإلره� ��اب � �ي� ��ة ج ��زء
م ��ن م�خ�ط��ط ش��ام��ل ي �س �ت�ه��دف كل
مكونات أمتنا العربية واإلسالمية
إلش ��اع ��ة ال� �ف ��وض ��ى ،وت �ش �ك��ل ه��ذه
الجماعات إحدى أدواته الرئيسية،
م ��ا ي �س �ت��دع��ي م ��ن األم� � ��ة ال �ع��رب �ي��ة
اس�ت�ج�م��اع ق��واه��ا وت�ف�ع�ي��ل آل�ي��ات
ال� ��دف� ��اع امل� �ش� �ت ��رك ل �ص �ي��ان��ة األم ��ن
القومي.
واش��اد الحويلة بحكمة وحنكة
خ � ��ادم ال �ح ��رم�ي�ن ال �ش��ري �ف�ي�ن امل �ل��ك
سليمان بن عبدالعزيز ،وأن امللف
األم� �ن ��ي ب ��أي ��دي أم �ي �ن��ة ل� ��دى ول��ي
ال �ع �ه��د وال� �ن ��ائ ��ب ال �ث��ان��ي ل��رئ�ي��س
م�ج�ل��س ال � ��وزراء ووزي� ��ر ال��داخ�ل�ي��ه
ص� ��اح� ��ب ال� �س� �م ��و امل� �ل� �ك ��ي االم� �ي ��ر
محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل
سعود ،وزاد اننا نساند اململكة في
كل ما تتخذه من إجراءات لحماية
أمنها واستقرارها ،وعلى املجتمع
ال��دول��ي ال�ت�ع��اون م��ن أج��ل القضاء
على هذه اآلفة الخطيرة (االرهاب)،
والتي تتطلب تعاونا دوليا وثيقا
مل� �ح ��ارب� �ت ��ه ،وت �خ �ل �ي��ص امل �ج �ت �م��ع
الدولي من شروره.

الجيران :اإلجرام
االرهابي هدفه
خلط األوراق
وإشاعة الفوضى
الدويسان :نحمل
المسؤولية كل
محرض على الفتنة
وسفك دماء
المسلمين
الظفيري :وعي
الشعب السعودي
سيكون أقوى رادع
لإلرهابيين
الهاجري :الجريمة
البشعة تستهدف
ضرب وحدة الشعب
السعودي الشقيق
عبد الصمد :الدماء
الطاهرة ستكون
سيفا منتصرا على
أعداء األمة
الحويلة :نثق
في حكمة الملك
سلمان التي
ستحول دون إثارة
الفتنة بالمملكة
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المعيوف :إجراء انتخابات جمعية كيفان
أو مساءلة وزيرةالشؤون
أع� �ل ��ن ال� �ن ��ائ ��ب ع �ب ��دال �ل ��ه امل �ع �ي��وف
ع��ن ت�ق��دي��م م�س��اء ل�ت��ه ل��وزي��رة ال�ش��ؤون
ه �ن��د ال �ص �ب �ي��ح م��ال��م ت �ج��ر ان �ت �خ��اب��ات
جمعية كيفان التعاونية خالل اسبوع
مستغربا من توقف ال��وزارة عن إجراء
االنتخابات لوجود استشكال قانوني
منظور امام القضاء ال يتصل بحصانة
القانون اودستوريته.
وقال معيوف في تصريح صحافي
ع �ل��ى وزي � ��ر ال� �ش ��ؤون ع �ق��د ان �ت �خ��اب��ات
جمعية كيفان التعاونية خالل اسبوع
وإال فإنها ستعرض نفسها للمساءلة
ال�س�ي��اس�ي��ة خ��اص��ة وان ��ه ال ي��وج��د أي
مبرر قانوني لوقف ه��ذه االنتخابات
أو تأجيلها.
وأوضح معيوف أن هناك استشكاال
ق ��دم ��ه اح � ��د امل ��واط � �ن �ي�ن ح � ��ول م �س��أل��ة
ال�س��ن ال�ت��ي ح��دده��ا ق��ان��ون الجمعيات
ال�ت�ع��اون�ي��ة ال�ج��دي��د وه��و اس�ت�ش�ك��ال ال
ي�م��ت ب�ص�ل��ة ل��دس�ت��وري��ة ال�ت�ش��ري��ع وال
ي �ت �ص��ل ب��ان �ت �خ��اب��ات ج �م �ع �ي��ة ك �ي �ف��ان
تحديدا حتى وان كان املتقدم بالطعن

ي��رغ��ب ب��ال�ت��رش��ح وس �ن��ه ال �ق��ان��ون��ي لم
يتجاوز السن الذي حدده القانون.
م� ��ن ج� �ه ��ة أخ � � � ��رى وج� � ��ه امل �ع �ي��وف
أس �ئ �ل��ة إل � ��ى ال � ��وزي � ��رة ال �ص �ب �ي��ح ق��ال
ف �ي �ه��ا ه ��ل ت��وج��د ل�ج�م�ع�ي��ة ال�ش�ف��اف�ي��ة
مستحقات مالية على جهات حكومية
ل ��م ي �ت��م دف �ع �ه��ا ل �ل �ج �م �ع �ي��ة إذا ك��ان��ت
االجابة نعم كم قيمتها وسببها ومن
الجهات ومل��اذا لم تدفع للجمعية وهل
ك��ان��ت ج�م�ع�ي��ة ال �ش �ف��اف �ي��ة تستضيف
ش �خ �ص �ي ��ات م� ��ن م �ن �ظ �م��ة ال �ش �ف��اف �ي��ة
الدولية ل��زي��ارة الكويت واملشاركة في
أن�ش�ط��ة ال�ج�م�ع�ي��ة؟ اذا ك��ان��ت االج��اب��ة
ن �ع��م ه ��ل ك ��ان ��وا ي �ل �ت �ق��ون ب �م �س��ؤول�ين
حكوميني؟
وأض � � ��اف :م��راق �ب��ة ال �ف��ري��ق ال��دول��ي
ل�ل�ان� �ت� �خ ��اب ��ات ال � ��ذي � ��ن ت �س �ت �ض �ي �ف �ه��م
جمعية الشفافية الكويتية فهل كانت
وزارة ال �ش��ؤون ت��دف��ع نفقات الضيافة
م ��ن ت ��ذاك ��ر س �ف��ر واق ��ام ��ة وم ��واص�ل�ات
اذا كانت االجابة نعم فكم كانت تدفع
ال� � ��وزارة ل�ل�ج�م�ع�ي��ة وه ��ل ك ��ان ض�ي��وف

أك� � � ��د ال� � �ن � ��ائ � ��ب ع� �ب ��دال� �ح� �م� �ي ��د
دش�ت��ي ان��ه اذا ل��م يتم استئناف
االنتاج النفطي من حقلي الوفرة
والخفجي سيكون له موقف مع
رئ� �ي ��س م �ج �ل��س ال� � � � ��وزراء س�م��و
ال� �ش� �ي ��خ ج ��اب ��ر امل� � �ب � ��ارك ووزي � ��ر
النفط علي العمير.
وق� ��ال دش �ت��ي ف��ي ت �ص��ري��ح له
ان �ه��ا امل� ��رة االول � ��ى م �ن��ذ دخ��ول��ي
ال�ع�م��ل ال�ن�ي��اب��ي ال �ت��ي اج��د فيها
ترهيب يمارس بحق وزير النفط
ب�ه��ذه الطريقة بسبب تعيينات
مجلس ادارة م��ؤس�س��ة ال�ب�ت��رول
معتبرا ان مجلس االدارة الحالي
جاء بليلة ظلماء ،ووج��ود وزير
ال� �ن� �ف ��ط ال� �س ��اب ��ق ه ��ان ��ي ح �س�ين
وال � ��ذي ورط ال �ك��وي��ت بتشكيله
مجلس االدارة الحالي ومجلس
ادارة الشركات النفطية.
واس �ت �غ��رب دش �ت��ي ع ��دم ق��درة
وزير النفط في تثبيت تعيينات
م � �ج � ��ال � ��س ادارات ال � �ش � ��رك � ��ات
النفطية وتفاجأ بتلويح تقديم
اس �ت �ق��ال��ة ج �م��اع �ي��ة ف ��ي ح� ��ال ت��م
اجراء تغييرات في مجلس ادارة

مؤسسة ال�ب�ت��رول الكويتية بما
ف�ي�ه��ا اس�ت�ق��ال��ة رئ �ي��س امل��ؤس�س��ة
نزار العدساني الذي اقدره.
وق � � � � � ��ال دش� � � �ت � � ��ي «ال ي � �ج� ��وز
ممارسة هذا النوع من الترهيب
ع �ل��ى وزي� ��ر ال �ن �ف��ط ون �ح��ن ن��دع��م
ال � ��وزي � ��ر ال �ع �م �ي��ر دع� �م ��ا م�ط�ل�ق��ا
وع �ل��ى ال �ح �ك��وم��ة وع �ل��ى رأس �ه��ا
رئ � �ي� ��س ال � � � � � ��وزراء دع � � ��م ال� ��وزي� ��ر
ال�ع�م�ي��ر وإط�ل��اق ي ��ده ف��ي اع ��ادة
تشكيل مؤسسة البترول.
وأك � � � � ��د دش � � �ت � ��ي ان امل� �ج� �ل ��س
اط � �م � �ئ� ��ن ع � �ل� ��ى ان ال� �ت� �ش� �ك� �ي� �ل ��ة
ال �ج��دي��دة ل�ي�س��ت م�ح�س��وب��ة على
اح� � ��د وت � �ض ��م م �ت �خ �ص �ص�ي�ن م��ن
ك��ل ادارات ال��دول��ة ،ب�ه��دف اع��ادة
ع �م��ل امل��ؤس �س��ة ل �س��اب��ق ع�ه��ده��ا
قبل تولي الوزير السابق هاني
حسني.
وقال دشتي :يجب دعم الوزير
العمير واص��دار مرسومأ بشأن
اع��ادة تشكيل مؤسسة البترول
واالخ ن� ��زار ال �ع��دس��ان��ي ان بقي
فأهال وسهال وان استقال فالله
معه.

عبدالله املعيوف

ج�م�ع�ي��ة ال�ش�ف��اف�ي��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة يلتقون
ب� �م� �س ��ؤول�ي�ن ف � ��ي ال� � ��دي� � ��وان األم � �ي� ��ري
وال �ق �ض��اء ووزارات ال �ع��دل وال��داخ�ل�ي��ة
واإلع � �ل� ��ام وال �ه �ي �ئ��ة ال� �ع ��ام ��ة مل�ك��اف�ح��ة
ال �ف �س��اد؟ إذا ك��ان��ت االج ��اب ��ة ن �ع��م فما
سبب هذه اللقاءات إن وجدت
وت ��اب ��ع ه ��ل ك ��ان ��ت وزارة ال �ش ��ؤون
تبتعث على نفقاتها أعضاء من جمعية
الشفافية الكويتية مل��ؤت�م��رات تقيمها

م�ن�ظ�م��ة ال�ش�ف��اف�ي��ة ال��دول �ي��ة اذا ك��ان��ت
االج��اب��ة ن�ع��م ف�م�ت��ى وأي ��ن أق�ي�م��ت تلك
امل��ؤت�م��رات وه��ل ك��ان��ت ال� ��وزارة تعتمد
ال �ت �ق��اري��ر االداري � � ��ة وامل��ال �ي��ة ال�س�ن��وي��ة
لجمعية الشفافية الكويتية على مدى
ع �ش��ر س� �ن ��وات وه � ��ل ت ��ذك ��ر ال�ج�م�ع�ي��ة
ف��ي ت �ل��ك ال �ت �ق��اري��ر أن�ش�ط�ت�ه��ا ال��دول �ي��ة
وعالقتها باملنظمات الخارجية؟
وأض � � � � � ��اف :ه � ��ل ش � ��ارك � ��ت ج �م �ع �ي��ة
ال�ش�ف��اف�ي��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة ف��ي ادارة منتدى
املستقبل ال�ث��ام��ن ال ��ذي ع�ق��د ف��ي قصر
بيان وبحضور صاحب السمو الشيخ
ص �ب��اح األح �م��د أم �ي��ر ال �ب�لاد اذا كانت
االج��اب��ة نعم فمن ه��ي ال��دول املشاركة
ف��ي املنتدى وم��ا درج��ة رؤس��اء الوفود
وم��ا دور جمعية الشفافية الكويتية
ف��ي امل�ن�ت��دى ودور الجمعيات األخ��رى
ان وج��د وم ��اذا ك��ان رأي رئ�ي��س ال��وف��د
الفرنسي وزي��ر الخارجية ف��ي جمعية
الشفافية الكويتية ال ��ذي أف�ص��ح عنه
خالل كلمته الرسمية؟
وق� ��ال :ه��ل ك ��ان لجمعية الشفافية

دشتي يحذر الحكومة من استمرار
إيقاف حقلي الوفرة والخفجي

د .عبد الحميد دشتي

وت� �س ��اء ل دش �ت��ي ع ��ن اس �ب��اب
اإلس� � � � � � ��راع ف� � ��ي ت� �ن� �ف� �ي ��ذ ال� �ح� �ك ��م
ال �ق �ض��ائ��ي دون ان �ت �ظ��ار ص ��دور
ال � �ح � �ك� ��م م � �ط � �ب� ��وع� ��ا وب � �م� ��وج� ��ب
ش � �ه� ��ادة م �ن �ط ��وق ال �ح �ك ��م ي �ق��وم
ن� ��زار ال �ع��دس��ان��ي ب ��اص ��دار ق ��رار
انتقامي باعادة تعيني اشخاص
دون موافقة وزي��ر النفط رغم ان
ذلك من اختصاصات الوزير.
وأك��د دشتي ان ه��ذا املوضوع
س� � �ي� � �ك � ��ون م � � �ح� � ��ور ح� � ��دي� � ��ث ف��ي
ال �ب��رمل��ان ف ��ي ال� �ق ��ادم م ��ن االي� ��ام،

وس � �ن � �ط� ��ال� ��ب ب� �ت� �ش� �ك� �ي ��ل ل �ج �ن��ة
تحقيق ف��ي م��وض��وع آخ��ر بشأن
صفقات النفط التي تعقد خلف
ال�ك��وال�ي��س ،والتحقيق ف��ي كافة
مطالب شركات القطاع النفطي.
وف� � � � ��ي م� � � ��وض� � � ��وع آخ� � � � ��ر ق � ��ال
دش� �ت ��ي :ن �س �م��ع ع ��ن وج � ��ود ن�ي��ة
إلل�غ��اء م�ش��روع املصفاة الرابعة
واعادة طرح املشروع مرة اخرى،
ف �م��ا امل �ص �ل �ح��ة م ��ن ت �ع �ط �ي��ل ه��ذا
امل� �ش ��روع ال �ت �ن �م��وي ،م �ع �ت �ب��را ان
القطاع النفطي يتم نهبه بشتى
السبل.
وتساء ل دشتي عن ما قدمته
مؤسسة البترول من اجل اعادة
االن� �ت ��اج ف ��ي ال ��وف ��رة وال�خ�ف�ج��ي
ول ��و م �ن �ف��ردي��ن ،م �ش��ددا ع �ل��ى ان
ال �ت �ق �ص �ي��ر ف� ��ي ه � ��ذا األم � � ��ر ب ��ات
واضحا امام الناس.

ال �ك��وي �ت �ي��ة أن �ش �ط ��ة م �ح �ل �ي��ة ودول� �ي ��ة
ش ��ارك ��ت ف �ي �ه��ا وزارات ك��وي �ت �ي��ة وم��ا
تلك األنشطة ومكان اقامتها وأسباب
ت �ن �ظ �ي �م �ه��ا ه � ��ل ت � ��م ت � �ك ��ري ��م ج �م �ع �ي��ة
الشفافية الكويتية من أي رئيس دولة
اذا ك��ان��ت االج ��اب ��ة ن�ع��م ف�م��ن ه��ي وم��ا
سبب التكريم ومتى تقدم املستقيلون
ال �ث�ل�اث��ة م ��ن م �ج �ل��س االدارة ال �س��اب��ق
ل �ج �م �ع �ي��ة ال �ش �ف��اف �ي��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة وم ��ا
أس �ب��اب االس�ت�ق��ال��ة ك�م��ا ج��اء ف��ي كتاب
االستقالة وه��ل ت��م التحقيق فيها في
حينها إذا ك��ان��ت االج��اب��ة ن�ع��م يرجى
ت��زوي��دن��ا بنسخة م��ن كتاب االستقالة
ونسخة من رد الجمعية وملاذا حفظت
ال � � ��وزارة م ��وض ��وع االس �ت �ق��ال��ة وق ��ررت
إج ��راء االن�ت�خ��اب��ات ف��ي  20م��اي��و 2014
وهل تم فتح املوضوع مرة أخرى خالل
 2015اذا كانت االجابة نعم وملاذا وماذا
وصل الوزارة بشأن تلك األسباب؟
وأض � ��اف امل �ع �ي ��وف :ق��ام��ت جمعية
الشفافية الكويتية بفتح باب الترشيح
وال ��دع ��وة الن �ت �خ��اب��ات م�ج�ل��س االدارة

ف � ��ي م� � � ��ارس  2014وق � � � ��ررت ال � � � ��وزارة
وق � ��ف ان� �ع� �ق ��اد ال �ج �م �ع �ي��ة ال �ع �م��وم �ي��ة
وأم � ��رت ال�ج�م�ع�ي��ة ب ��إع ��ادة ج�م�ي��ع من
س�ق�ط��ت ع�ض��وي�ت�ه��م ب�س�ب��ب ع ��دم دف��ع
االش � �ت ��راك ��ات ل �ع ��دة س� �ن ��وات وف� ��ق م��ا
ينص عليه النظام األساسي للجمعية
دون ان تنتظر الوزارة حكم املحكمة في
القضية املرفوعة من أعضاء على نفس
املوضوع فما حكم املحكمة الذي صدر
الحقا في القضية واذا كان حكمها بأن
ال �ش �ط��ب ص�ح�ي��ح ف �ه��ل ق��ام��ت ال � ��وزارة
بتنفيذ ال�ح�ك��م ومل ��اذا ي��رج��ى ت��زوي��دي
بكل ما يخص هذا املوضوع؟
وختم بقوله :من خ�لال التحقيقات
التي أجرتها الوزارة مع أعضاء مجلس
ادارة جمعية الشفافية هل ثبت للوزارة
ان الجمعية ترسل تقارير عن أوضاع
الفساد الى جهات أو منظمات دولية؟
إذا كانت االج��اب��ة نعم يرجى تزويدنا
بنسخة من هذه التقارير والجهة التي
يتم مخاطبتها وتواريخها.

الحريجي إلنشاء مركز إطفاء
في مدينة سعد العبد اهلل
اقترح النائب سعود الحريجي
إنشاء مركز إطفاء في مدينة سعد
العبد الله وذلك نظرا لعدم وجود
مركز إطفاء في مدينة سعد العبد
ال�ل��ه وح�ي��ث أن أق��رب م��رك��ز إطفاء
ف��ي ال�ج�ه��راء وامل��دي�ن��ة ت�ت�ك��ون من
 11ق �ط��اع��ا س �ك �ن �ي��ا وي �ب �ل��غ ع��دد
بيوت املدينة حوالي  5900وحدة
سكنية.

سعود الحريجي

الجيران :رخصة القيادة
لخريجي الثانوية
اق� �ت ��رح ال �ن��ائ��ب د.ع� �ب ��د ال��رح �م��ن
ال� �ج� �ي ��ران ال �س �م ��اح ل �ل �ط �ل �ب��ة ال��ذي��ن
ت � �خ ��رج ��وا م � ��ن ال � �ث ��ان ��وي ��ة ال �ع ��ام ��ة
ول � ��م ي �ك �م �ل��وا ث �م��ان��ي ع� �ش ��رة س�ن��ة
ب��اس �ت �خ��راج رخ �ص ��ة ق� �ي ��ادة وذل ��ك
تيسيرا على الطلبة الذين لم يكمل
عمرهم الثامنة ع�ش��رة م��ن تسهيل
أم��وره��م بتقديم أوراق �ه��م وملتابعة
أمر تسجيلهم بالجامعات واملعاهد
وال� �ب� �ع� �ث ��ات وغ� �ي ��ره ��ا م � ��ن ظ � ��روف
ومسؤوليات وتحفيزا لهم.

د .عبدالرحمن الجيران
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طلب كشفا بأسماء المدارس التي تخضع للصيانة

مطيع يسأل عن استعدادت التربية
للعام الدراسي الجديد
وج� ��ه ال �ن ��ائ ��ب د .اح� �م ��د م�ط�ي��ع
العازمي س��ؤاال إل��ى وزي��ر التربية
ووزي � ��ر ال�ت�ع�ل�ي��م ال �ع��ال��ي ق ��ال فيه
 :ت�س�ت�ع��د وزارة ال �ت��رب �ي��ة س�ن��وي��ا
الس �ت �ق �ب��ال ال �ع��ام ال �ج��دي��د امل�ق�ب��ل،
فتضع الخطط االستراتيجية التي
تطمح لتطبيقها وتحقيقها ،لتوفر
ألبنائنا الطالب في شتى املراحل
األج� � ��واء ال�ع�ل�م�ي��ة ال�ص�ح�ي��ة ال�ت��ي
تعينهم على التحصيل والدراسة
وامل� ��ذاك� ��رة دون �م��ا ع��وائ��ق مثبطة
أو ع�ق�ب��ات م��ؤرق��ة ،إال ان��ه تالحظ
مرارا وتكرارا ان الوزارة سنويا ال
تفي بتلك الخطة ال�ت��ي وضعتها
وتلك الرؤية التي طرحتها ،وهذا
االم��ر قد يكون سببه القصور في
الجانب التخطيطي ،أو عدم وجود
ك� �ف ��اءات ،أو ان �ف �ص��ام ب�ي�ن ال��واق��ع
وامل ��أم ��ول ،أو ال م �ب��االة ب��ال�ج��ان��ب
ال�ت�ع�ل�ي�م��ي ،وه ��و م��ا ت��أب��اه وزارة
ع��ري �ق��ة ف ��ي ح �ج��م وزارة ال�ت��رب�ي��ة

ب��دول��ة ال �ك��وي��ت ،إل��ى غ�ي��ر ذل��ك من
األس� � �ب � ��اب ال� �ت ��ي ن ��رج ��و ال ��وق ��وف
ع�ل�ي�ه��ا م ��ن ال � � ��وزارة واس �ت �ي �ض��اح
األس � �ب� ��اب ال �ح �ق �ي �ق �ي��ة وامل �ع ��وق ��ات
ال ��واق �ع �ي ��ة ال� �ت ��ي ح ��ال ��ت وال ت ��زال
ف ��ي ت�ن�ف�ي��ذ ال� � ��رؤى واألط� ��روح� ��ات
التخطيطية لكل عام.
وب � �ن� ��اء ع �ل �ي��ه ط ��ال ��ب ال �ع ��ازم ��ي
إفادته عن الخطط التي وضعتها
ال ��وزارة استعدادا للعام الدراسي
امل �ق �ب��ل  2016-2015وه � ��ل ي�م�ك��ن
تنفيذ الخطة املوضوعة الستقبال
العام الدراسي املقبل 2016-2015؟
ح� ��ال ال � �ج� ��واب ب ��اإلي� �ج ��اب ي��رج��ى
ت� � ��زوي� � ��دي ب� ��اآلل � �ي� ��ة ال �ت �ف �ص �ي �ل �ي��ة
ل�ل�ت�ن�ف�ي��ذ ،وح ��ال ال �ج��واب بالنفي
ي� ��رج� ��ى ت � ��زوي � ��دي ب ��ال �ص �ع ��وب ��ات
وامل � �ع ��وق ��ات ال� �ت ��ي س �ت �ح��ول دون
استكمال كل االستعدادات بالشكل
املنشود.
وت� ��اب� ��ع م �ت �س ��ائ�ل�ا ع� ��ن أس� �م ��اء

امل� � � � ��دارس ال � �ت� ��ي ت �س �ع��ى ال � � � ��وزارة
ل� �ص� �ي ��ان� �ت� �ه ��ا اس � � �ت � � �ع � ��دادا ل �ل �ع��ام
الدراسي املقبل وما الوقت املحدد
الن� �ت� �ه ��اء أع � �م� ��ال ال �ص �ي��ان��ة ب�ت�ل��ك
امل � � � ��دارس ح �س ��ب خ �ط ��ة ال � � � ��وزارة؟
ط� ��ال � �ب� ��ا ت � � ��زوي � � ��ده ب� ��أس � �م� ��اء ت �ل��ك
امل � ��دارس وم��راح��ل ال�ص�ي��ان��ة ال�ت��ي
ت ��م إن �ج ��ازه ��ا ت�ف�ص�ي�ل�ي��ا وأس �م��اء
امل� � � � ��دارس ال � �ت� ��ي ت �س �ع��ى ال � � � ��وزارة
لالنتهاء من بنائها لتكون جاهزة
ب��داي��ة ال �ع��ام ال ��دراس ��ي امل �ق �ب��ل مع
ت��زوي��ده بالجدول الزمني املفصل
إلن � �ج � ��از ك � ��ل م � ��درس � ��ة ع� �ل ��ى ح ��دة
على أن يتضمن ب��داي��ات التنفيذ
وكافة املراحل منذ التخطيط حتى
ال �ت �س �ل �ي��م ،وأي �ض ��ا م ��ا ت ��م إن �ج��ازه
حتى تاريخه.
وأضاف  :ما خطة الوزارة لتأمني
امل � �م� ��رض �ي�ن وامل� � �م � ��رض � ��ات ب �ك��اف��ة
امل ��دارس وال�ص�ع��وب��ات وامل�ع��وق��ات
والتحديات التي تواجهها الوزارة

د .احمد مطيع

الس �ت �ك �م��ال خ �ط��ة ال �ت��وف �ي��ر ل�ك��اف��ة
امل��دارس و رؤي��ة ال��وزارة والحلول
امل� �ط ��روح ��ة ل �ت �ج��اوز ت �ل��ك األزم � ��ة؟
وم��ا خطة ال��وزارة لتجاوز عقبات
االزدح � ��ام امل� ��روري ال �ش��دي��د؟ وه��ل
تم التنسيق مع أي من ال��وزارات؟
م��ع ت��زوي��ده بما ت��م ات �خ��اذه حيال
مكافحة تلك العقبة ورؤية الوزارة

ل �ت �ج��اوزه��ا وم ��ا ت��م ت�ن�ف�ي��ذه ب�ه��ذا
ال� �ش ��أن وح � ��ول م ��ا اذا ت ��م ت��وف �ي��ر
كافة الكوادر التعليمية استعدادا
ل �ل �ع��ام امل �ق �ب��ل م ��ع ت ��زوي ��ده ب�ك��اف��ة
اإلج� ��راءات وال �ق��رارات املتخذة في
ه��ذا الشأن وح��ال ال�ج��واب بالنفي
ي ��رج ��ى ت� ��زوي� ��دي ب ��األم ��اك ��ن ال �ت��ي
ت��م اس �ت �ك �م��ال ك ��وادره ��ا واألم��اك��ن
ال �ت��ي ت�ع��ان��ي ال�ن�ق��ص ف��ي ال �ك��وادر
التعليمية ،والعقبات التي حالت
دون ت��وف �ي��ر ك��اف��ة ال � �ك� ��وادر وس��د
العجز.
ك�م��ا س��أل ع��ن ال �ك��وادر اإلداري� ��ة
ووظ��ائ��ف ال �خ��دم��ات االج�ت�م��اع�ي��ة
وال� �ن� �ف� �س� �ي ��ة ال � �ت� ��ي ت � ��م ت��وف �ي��ره��ا
اس� � �ت� � �ع � ��دادا ل� �ل� �ع ��ام امل� �ق� �ب ��ل وه ��ل
ثمت عقبات ت��واج��ه ال ��وزارة بهذا
الخصوص؟ يرجى تزويدي بكافة
امل� �س� �ت� �ن ��دات ذات ال �ص �ل ��ة وخ �ط��ة
ال � � � � ��وزارة ال� �ط� �م ��وح ��ة ح � ��ال غ �ي��اب
ال � �ك ��وادر ال �ق �ي��ادي��ة ع �ل��ى م�س�ت��وى

م��دي��ري ع �م��وم امل �ن��اط��ق ،وم��دي��ري
ش � � � � ��ؤون ال � �ت � �ع � �ل � �ي� ��م ،وامل � ��راق� � �ب �ي��ن
وغ �ي��ره��م ،ن �ظ��را ل� �ق ��رارات اإلح��ال��ة
للتقاعد امل��زم��ع تطبيقها؟ يرجى
ت��زوي��دي ب��ال �ك��وادر ال �ت��ي ستتخذ
بشأنهم إج��راءات اإلحالة للتقاعد
والخطة التفصيلية التي أعدتها
ال��وزارة للتعامل مع هذه القرارات
وتوفير البدائل واذا ماكان هناك
رؤي � � � ��ة واض� � �ح � ��ة وآل� � �ي � ��ة م � �ح ��ددة
وض�ع�ت�ه��ا ال� � ��وزارة ل �ت�لاف��ي نقص
الكتب الدراسية وتأخر وصولها،
والذي يعانيه العديد من املدارس
ب��داي��ة ك��ل ع��ام دراس ��ي و ف��ي ح��ال
الجواب باإليجاب يرجى تزويدنا
باملستندات ذات الصلة ،وج��داول
م�ف�ص�ل��ة ت��وض��ح األع � ��داد ال �ت��ي تم
ط�ب��اع�ت�ه��ا م��ن امل �ق ��ررات ال��دراس �ي��ة
والتي مازالت قيد اإلنجاز ومدى
النقص واالحتياج

الصالح يشيد بقرار الحكومة إبقاء الكويتية ناقال وطنيا
أش � � ��اد ال� �ن ��ائ ��ب خ �ل �ي��ل ال �ص��ال��ح
بخطوة الحكومة بإعادة الخطوط
الجوية الكويتية ناقال وطنيا وقال
ان �ه��ا ت �ف��وق��ت ع �ل��ى ن�ف�س�ه��ا ع�ن��دم��ا
تالقت رغبتها ورغبة املواطنني في
ذل ��ك ووض �ع �ه��ا ف �ك��رة الخصخصة
على جنب متمنيا ان تقدم الحكومة
ع�ل��ى خ �ط��وة م�م��اث�ل��ة ب�ح�س��م مبنى
املطار الجديد بترسية عقده وبدء
العمل به فليس من املعقول ان تكون
ال�ك��وي��ت دول��ة تنعم بكل ال�خ�ي��ارات
ومبنى مطارها بالشكل الحالي.

وق� � � � ��ال ال� � �ص � ��ال � ��ح ف� � ��ي ت� �ص ��ري ��ح
ص � �ح � �ف� ��ي ان وزي � � � � ��ر امل � � ��واص� �ل ��ات
ع �ي �س��ى ال� �ك� �ن ��دري ادل � ��ى ب�ت�ص��ري��ح
ب� �ش ��أن ال ��رغ� �ب ��ة ال �ن �ي��اب �ي��ة ب ��إع ��ادة
ال� �خ� �ط ��وط ال� �ج ��وي ��ة ك �ن��اق��ل وط �ن��ي
وهذا التصريح يعكس متانة عالقة
السلطتني في املجلس الحالي.
وت��اب ��ع الصالح ن�ح�ي��ي ال��وزي��ر
ع �ل��ى الشجاعة ال �ت ��ي ت �ح �ل��ى ب�ه��ا
بشأن ه��ذا القضية وال�ت��ي يعد اهم
م��ا فيها الحفاظ اوال على العمالة
الوطنية في هذا املرفق وثانيا رفع

علم الكويت في ارجاء العالم وثالثا
اح � � � ��داث ن �ق �ل ��ة ن ��وع� �ي ��ة ل�ل�اس �ط ��ول
ال��وط �ن��ي ب��إض��اف��ة ط ��ائ��رات ج��دي��دة
ع�ل�اوة ع�ل��ى االس �ط��ول ال ��ذي تملكة
ال��دول��ة وه��و ام��ر ال نستطيع اجبار
القطاع الخاص على القيام به.
واوض��ح الصالح ان��ه تلمس رأي
ال� �ش ��ارع وال �ع��ام �ل�ي�ن ف ��ي ال �خ �ط��وط
ال�ج��وي��ة الكويتية وجمعيها صب
ف��ي ص��ال��ح الحفاظ على الكويتية
ك �ن��اق��ل وط �ن��ي م�ب�ي�ن��ا ان ال�ك��وي�ت�ي��ة
ال�ي��وم استأجرت ح��وال��ي  ١٢طائرة

 ٧منها ذات البدن املتوسط ووصل
 ٦م�ن�ه��ن وس�ت�ص��ل ال�س��اب�ع��ه قريبا
وهناك  ٥طائرات من نوع ايرباص
ع��ري��ض ال �ب��دن سيكتمل وص��ول�ه��ا
في نوفمبر .
وش� ��دد ال �ص��ال��ح ع �ل��ى ان ال �ق��ادم
م��ن االي� ��ام وال� ��ذي سيشهد وص��ول
 ٣٥ط� ��ائ� ��رة ف� ��ي ن �ه ��اي ��ة ع � ��ام ٢٠٢٢
س�ي�ك��ون ل�ن��ا اس �ط��ول م�ت�م�ي��ز ب�ه��ذه
املنطقة وسنستقطب  ٣٥٠٠وظيفة
م��ن نصيب امل��واط��ن الكويتي ولهم
االول � � ��وي � � ��ة م � ��ن ح ��دي� �ث ��ي ال� �ت� �خ ��رج

وامل �ت �ق��اع��دي��ن ع �ل��ى ال ��واف ��د وك��ذل��ك
ابناء الكويتيات .
وت � �م � �ن � ��ى ال� � �ص � ��ال � ��ح ان ت �س �ي��ر
ال�ح�ك��وم��ة بخطى ج�ي��دة ع�ل��ى غ��رار
ال �ك��وي �ت �ي��ة ب�ح�س��م م ��وض ��وع مبنى
امل � �ط� ��ار ال� �ج ��دي ��د وت ��رس �ي �ت ��ه وب� ��دء
ال�ع�م��ل ب��ه وان ي�ك��ون ع�ل��ى مستوى
مطارات العالم.

خليل الصالح
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مسيرة وطنية محفورة في ذاكرة الكويت

اإلبحار في مسيرة رجل بحجم دولة الرئيس جاسم الخرافي صعب المنال فهو اإلنسان والسياسي واالقتصادي ،الكبير في حضوره والكبير في اعتزاله
العمل السياسي والكبير في رحيله ،مسيرة المغفور له بإذن اهلل تعالى تمتد من العام  1940توج خاللها بسيد األخالق والحكمة والتواضع وربان
المؤسسة التشريعية .و«الدستور» من جهتها تبحر في سيرته الذاتية ومسيرته الوطنية وتوثق لمحطات ومواقف وكلمات الراحل الكبير.

رحيل الخرافي أبكى الكويت

صالة الجنازة على جثمان فقيد الكويت جاسم محمد عبداملحسن الخرافي

شيعت الكويت رئيس مجلس
االم� ��ة ال �س��اب��ق ج��اس��م ال �خ��راف��ي
ال � � ��ذي واف � �ت� ��ه امل� �ن� �ي ��ة ال �خ �م �ي��س
املاضي عن عمر يناهز  75عاما،
وت ��واف ��دت ج �م��وع امل�ش�ي�ع�ين من
جميع أطياف املجتمع الكويتي
من مواطنني ومقيمني ومحبيه

تقديم واجب العزاء إلى علي الغانم

واص� ��دق� ��ائ� ��ه م� ��ن رب � � ��وع ال ��وط ��ن
العربي وكان في مقدمتهم سمو
ولي العهد الشيخ نواف األحمد
الجابر الصباح.
وب��رح�ي��ل ال�خ��راف��ي ف�ق��د فقدت
ال� �ك ��وي ��ت ه ��ام ��ة وط �ن �ي��ة وق �ي �م��ة
س� �ي ��اس� �ي ��ة م � ��ن ط� � � ��راز رف � �ي� ��ع مل��ا

(تصوير سليمان أبو دشيش)

ل� ��ه م� ��ن م� ��واق� ��ف م� �ش� �ه ��ودة ع�ل��ى
ك � ��اف � ��ة االص � � � �ع � � ��دة ال� �س� �ي ��اس� �ي ��ة
واالج� � �ت� � �م � ��اع� � �ي � ��ة واالن � �س� ��ان � �ي� ��ة
وال �خ �ي��ري��ة ،وس��اه��م ال�ف�ق�ي��د في
رفع هامة الكويت عاليا.
تمتع الفقيد ال��راح��ل بصفات
قلما يتمتع بها البشر من تواضع

ج ��م وك �ل �م��ة وب �ص �ي��رة وت�س��ام��ح
وسعة ال�ص��در ،اعتبر الكثيرون
وف ��ات ��ه ف��اج �ع��ة وم� �ص ��اب ��ا ج�ل�لا
اب�ك��ى الكويتيني جميعا وح��زن
ل �ف��راق��ة ال �ك �ث �ي��رون ،م �ن��ذ دخ��ول��ه
مجلس االم��ة ف��ي ال�ع��ام  75عمل
على دع��م وت�ع��زي��ز الديمقراطية

الشيخ ناصر صباح األحمد معزيا

وأس� ��س ل�ع�م��ل ب��رمل��ان��ي اي�ج��اب��ي
س �ع��ى دائ � �م ��ا ل� �ت� �ط ��وي ��ره ،وح��ث
دائ� �م ��ا ع �ل��ى ال �ت �م �س��ك وال �ح �ف��اظ
ع �ل��ى ال ��وح ��دة ال��وط �ن �ي��ة ووح ��دة
ال� �ص ��ف وال� �ب� �ع ��د ع ��ن ك ��ل م ��ا م��ن
شأنه اثارة الفتنة والكراهية بني
ابناء الشعب الواحد.

وي �ع �ت �ب��ر ال � ��راح � ��ل أح � ��د رواد
ال �ع �م��ل ال �س �ي��اس��ي ق� ��اد ب��اق �ت��دار
وح� �ك� �م ��ة ازم � � ��ة م �س �ن��د االم� � � ��اراة
م� ��ن خ �ل��ال ت �م �س �ك��ه ب��ال��دس �ت��ور
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اإلبحار في مسيرة رجل بحجم دولة الرئيس جاسم الخرافي صعب المنال فهو اإلنسان والسياسي واالقتصادي ،الكبير في حضوره والكبير في اعتزاله
العمل السياسي والكبير في رحيله ،مسيرة المغفور له بإذن اهلل تعالى تمتد من العام  1940توج خاللها بسيد األخالق والحكمة والتواضع وربان
المؤسسة التشريعية .و«الدستور» من جهتها تبحر في سيرته الذاتية ومسيرته الوطنية وتوثق لمحطات ومواقف وكلمات الراحل الكبير.

سمو ولي العهد متأثرا برحيل جاسم الخرافي

الغانم وأوالد الفقيد يحملون جثمانه

تتمة المنشور ص08
الكويتي وال�ق�ن��وات الدستورية،
ج �ن��ب ال �ب�ل�اد ب�ح�ن�ك�ت��ه وخ�ب��رت��ه
ال� �ك� �ث� �ي ��ر م � ��ن االزم � � � � ��ات داخ� �ل� �ي ��ا
وخ ��ارج� �ي ��ا ،ك� ��ان رك �ن��ا اس��اس �ي��ا
من ارك��ان السياسية واالقتصاد

وابن الفقيد طالل

وال �ع �م��ل ال �خ �ي��ري ك� ��رس ح�ي��ات��ه
واف �ن��ى ع �م��ره ف��ي خ��دم��ة وط �ن��ه،
م��درس��ة وطنية ف��ي ح��ب الكويت
ي �ت �ع �ل��م م ��ن م �س �ي��رت��ه وت��اري �خ��ه
ال �ح��اف��ل ب ��االن� �ج ��ازات وامل ��واق ��ف
املشرفة الكثير من جيل الشباب.
رح �ي �ل��ه س �ي �ت��رك ف ��راغ ��ا ك�ب�ي��را

حشود شعبية ورسمية شاركت في وداع الراحل الكبير

ف � ��ي ق � �ل � ��وب ال � �ك� ��وي � �ت � �ي �ي�ن ،رج� ��ل
امل� ��واق� ��ف ال��وط �ن �ي��ة ع �ن��دم��ا ت�ع��ز
امل��واق��ف رج ��ل امل��واق��ف الوطنية
اح� � ��ب ال � �ن� ��اس ف� ��أح � �ب� ��وه ،س�ع��ى
ط � � � � � ��وال م � �س � �ي� ��رت � ��ه ورئ � ��اس� � �ت � ��ه
مل�ج�ل��س االم ��ة ع�ل��ى ت�ع��زي��ز م�ب��دأ
ال �ح��وار ال �ه��ادئ امل �ت��زن وال �ح��وار

ال� �ب� �ن ��اء وال� � � ��رأي وال� � � ��رأي اآلخ � ��ر.
س �ن �ظ��ل ن �س �ت��ذك��ر ب �ك��ل االع� �ت ��زاز
وال �ف �خ��ر م��واق �ف��ه امل �ش��رف��ة ت�ج��اه
ال �ك��وي �ت �ي�ي�ن واالم � �ت�ي��ن ال �ع��رب �ي��ة
واالس�لام �ي��ة ودع �م��ه لقضاياها
ال � �ع� ��ادل� ��ة وان� � �ج � ��ازات � ��ه ال � ��رائ � ��دة
واس � �ه� ��ام� ��ات� ��ه االن � �س ��ان � �ي ��ة غ �ي��ر

املحدودة واهتماماته بالقضايا
العامة التي تتلمس احتياجات
امل� � � � ��واط � � � � �ن� � �ي� ��ن وم� � �ص � ��ال� � �ح� � �ه � ��م
ومساهماته في منظمات العمل
ال�خ�ي��ري ،وستبقى ل��ه ف��ي القلب
والوجدان ذكرى خالدة.
رحم الله العم الرئيس الراحل

ج ��اس ��م ال� �خ ��راف ��ي واس �ك �ن��ه ال �ل��ه
فسيح جناته وألهم اهله وذويه
الصبر والسلوان.
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أفنى عمره في خدمة الوطن والشعب وأسهم في رفع هامة بلده عاليا

أعضاء المجلس :الكويت ودعت
رجل األخالق والحكمة
نعى أعضاء مجلس االمة
وشعب الكويت وأسرة
الخرافي الكرام المغفور
له باذن اهلل تعالى رئيس
مجلس االمة السابق
جاسم الخرافي الذي
وافته المنية الخميس
الماضي عن عمر يناهز 75
عاما ،مؤكدين ان الفقيد
رحمه اهلل كان رجل دولة
وسياسيا محنكا بامتياز
قاد البالد الى بر االمان
وعبر بها من أزمات
داخلية وخارجية.
واستذكروا مناقب
الفقيد مشيرين الى
انه كان يتمتع بصفات
متميزة منها التواضع
الجم والتسامح
والمغفرة وحبه
واخالصه لوطنه وسعة
صدره وابتسامته التي
ال تفارقه وتفاؤله
في احلك الظروف،
ومواقفه السياسية
واالجتماعية واالنسانية
بارزة ومشهودة
للجميع ،فقد كان احد
رواد العمل الخيري
واالنساني وافنى عمره
في خدمة وطنه الكويت
وساهم في رفع اسمها
عاليا في المحافل كافة.

ق � � � ��ال ن� � ��ائ� � ��ب رئ � � �ي� � ��س م �ج �ل��س
االم ��ة م �ب��ارك ال�خ��ري�ن��ج :رح��م الله
ف� �ق� �ي ��د ال � �ك� ��وي� ��ت رئ � �ي� ��س م �ج �ل��س
االم��ة ال�س��اب��ق االخ الكبير جاسم
ال� �خ ��راف ��ي ال� � ��ذي أف� �ن ��ى ع� �م ��ره ف��ي
خ��دم��ة ال��وط��ن وال �ش �ع��ب وسيظل
ج��اس��م ال �خ��راف��ي م��درس��ة تعلمنا
وم� ��ازل � �ن� ��ا ن �ت �ع �ل��م م �ن �ه ��ا خ��اص��ة
م ��ن زام � �ل� ��ه ،وات � �ش� ��رف ب � ��أن اك ��ون
اح��ده��م ،نتعلم منه وم��ن تاريخه
ووطنيته ووفائه واخالقه وكرمه
وح�س��ن معشره واح�ت��رام��ه وأدب��ه
وت��واض�ع��ه وح�ل�م��ه وس�ع��ة ص��دره
وص � �ب� ��ره ،ف �م �ه �م��ا ق �ل��ت ع �ن��ه ف�ل��ن
نوفيه حقه.
وت ��اب ��ع ال �خ��ري �ن��ج ب �ق ��ول ��ه :ال��ى
ج�ن��ان ال�خ�ل��د ب��ا اب��ا عبداملحسن،
داع� �ي ��ا ال �ل ��ه ع ��ز وج� ��ل أن ي�س�ك�ن��ه
ف �س �ي��ح ج� �ن ��ات ��ه وأن ي �ل �ه��م أه �ل��ه
وذويه الصبر والسلوان.
واخ � �ت � �ت� ��م ال � �خ� ��ري � �ن� ��ج ب� �ق ��ول ��ه:
ون �ت �ق��دم ب��أح��ر ال �ت �ع��ازي وص ��ادق
املواساة ألسرة الفقيد آل الخرافي
الكرام ول�لاخ رئيس مجلس األمة
مرزوق الغانم.
وقال النائب فيصل الدويسان:
رح �م��ك ال �ل��ه ي ��ا أب� ��ا ع �ب��دامل �ح �س��ن،
وأي ال �ك �ل �م ��ات ت �ف �ي��ك ح �ق ��ك وق ��د
أسهمت ف��ي رف��ع ه��ام��ة ه��ذا البلد
ونثرت سنابل املحبة والتسامح
وال �ت��واض��ع ف��ي ن�ف��وس�ن��ا ،ب��ذك��رك
ستفخر س�ط��ور امل�ج��د وال �س��ؤدد،
فأنى ألمثالك ان ينساه تاريخنا،
العزاء للكويت والهلها.
وأعرب النائب طالل الجالل عن
ب��ال��غ ح��زن��ه ب��وف��اة رئ�ي��س مجلس
االم � ��ة ال �س��اب��ق ج��اس��م ال �خ��راف��ي،
متقدما بخالص العزاء الى اسرة
الفقيد وال��ى رئيس مجلس االم��ة
م��رزوق الغانم ،سائال ال�ب��اري عز
وج � ��ل ان ي �س �ك �ن��ه ف �س �ي��ح ج �ن��ات��ه
وان ي �ل �ه��م اه� �ل ��ه وذوي � � ��ه ال �ص �ب��ر
والسلوان.
وق � � � ��ال ال � � �ج �ل ��ال« :ل� � �ق � ��د ف� �ق ��دت
الكويت اليوم أحد اب��رز رجاالتها
االوفياء املرحوم بإذن الله جاسم
الخرافي».
وأض� � ��اف ال � �ج �ل�ال« :إن ال�ف�ق�ي��د
رح �م��ه ال �ل��ه اف �ن��ى ح �ي��ات��ه وع �م��ره
في خدمة الكويت وأهلها ،مشددا

الخرينج :أفنى
عمره في خدمة
الوطن والشعب
إنه مدرسة نتعلم
منها جميعا
الدويسان :أسهم
في رفع هامة
الكويت عاليا ونثر
سنابل المحبة
والتسامح

السيد العضو جاسم الخرافي رحمه الله متحدثا من على املنصة في الفصل التشريعي الرابع

على ان م��وت��ه فاجعة كبيرة على
ال� �ك ��وي� �ت� �ي�ي�ن ب �ج �م �ي��ع أط �ي ��اف �ه ��م،
فنعزي انفسنا ب��وف��اة امل�غ�ف��ور له
باذن الله تعالى جاسم الخرافي».
واعتبر النائب عبدالله املعيوف
وفاة العم جاسم الخرافي فاجعة
وخسارة للكويت فهو رجل يعشق
ب� �ل ��ده وق� � ��اده ب��رمل��ان �ي��ا ف ��ي أح �ل��ك
الظروف ولم يلتفت إلى الباحثني
عن الوهج اإلع�لام��ي وإنما وضع
ال �ك��وي��ت ن �ص��ب ع�ي�ن�ي��ه وألج �ل �ه��ا
كانت مواقفه.
وق ��ال امل �ع �ي��وف :ف��ي ك��ل مرحلة
م��ن م��راح��ل ال��راح��ل تجده شامخا
م �ح �ب��ا م �ت��واض �ع��ا رزي� �ن ��ا حكيما
ساعيا إلى الخير ومتسامحا وإن
كان الخرافي ف��ارق الدنيا الفانية
ف �ن �س��أل ال �ل��ه أن ي �ت �غ �م��ده ب��واس��ع
رحمته.
وأع � � � ��رب ال � �ن ��ائ ��ب ح� �م ��د س �ي��ف
ال � �ه ��رش ��ان ��ي ع � ��ن ع� �م� �ي ��ق ال� �ح ��زن
واألس� � ��ى ل��رح �ي��ل رئ �ي ��س م�ج�ل��س
األم � ��ة ال �س��اب��ق ج��اس��م ال �خ��راف��ي،
م� �ش� �ي ��را إل� � ��ى أن ال� �ك ��وي ��ت ف �ق��دت
ب�غ�ي��اب ال �خ��راف��ي واح� ��دا م��ن أب��رز

رج��االت �ه��ا ال�س�ي��اس�ي�ين وأب�ن��ائ�ه��ا
ال� � �ب � ��ررة امل �خ �ل �ص�ي�ن وأح � � ��د رواد
العمل الخيري واإلنساني.
وق ��ال ال �ه��رش��ان��ي إن شخصية
ال �ف �ق �ي��د ال �خ��راف��ي ف ��ذة ال ت�ع��وض
ورح � �ي � �ل� ��ه ي� �ع ��د خ� � �س � ��ارة ك �ب �ي��رة
وف ��اج �ع ��ة م ��ؤمل ��ة ،م �س �ت��ذك��را دور
ال�ف�ق�ي��د ف��ي ج�م��ع ال�ك�ل�م��ة ووح ��دة
ال� �ص ��ف ال ��وط� �ن ��ي خ �ل��ال ت ��رؤس ��ه
م �ج �ل��س األم � ��ة ف ��ي أي � ��ام ع�ص�ي�ب��ة
م��رت ب�ه��ا ال�ك��وي��ت ف �ك��ان لحكمته
وبعد نظره دور كبير في تجاوز
هذه الصعاب وتخطيها واضعا ـ
رحمه الله ـ مصلحة البالد العليا
وامنها واستقرارها نصب عينيه.
وأض � � � ��اف :ل �ق��د ف �ق��دن��ا ب��رح �ي��ل
«أب��و عبداملحسن» رك�ن��ا أساسيا
م��ن أرك � ��ان ال �س �ي��اس��ة واالق �ت �ص��اد
وال � �ع � �م ��ل ال � �خ � �ي ��ري ف � ��ي ال �ك ��وي ��ت
وال��ذي كرس حياته لخدمة وطنه
وقضايا أمته.
وق� ��ال ال �ه��رش��ان��ي إن ال �خ��راف��ي
س� �ط ��ر ت ��اري� �خ ��ا م� �ش ��رف ��ا وس �ج�لا
ح � ��اف �ل��ا ب � � ��اإلن� � � �ج � � ��ازات س �ي �ب �ق��ى
حاضرا في أذهان الكويتيني.

وق��دم تعازيه للشعب الكويتي
ول ��رئ �ي ��س م �ج �ل��س األم � ��ة م� ��رزوق
ال �غ��ان��م وألس� ��رة ال �خ��راف��ي ال �ك��رام،
داع� �ي ��ا ال� �ل ��ه ع ��ز وج� ��ل أن ي�ت�غ�م��د
الفقيد بواسع رحمته ويلهم أهله
وذويه الصبر والسلوان.
ب��دوره ،نعى النائب د.منصور
الظفيري املرحوم جاسم الخرافي
م��ؤك��دا ان ال�ك��وي��ت ف �ق��دت ب��وف��ات��ه
رجال من رجاالتها األب��رار ورائ��دا
م��ن رواد نهضتها ال��ذي��ن ق��دم��وا
ال �ك �ث �ي��ر م ��ن أج � ��ل رف� �ع ��ة ال �ك��وي��ت
وتقدمها وازده��اره��ا ،فقد أعطى
رحمه الله مثاال لألجيال بعقليته
امل �ن �ف �ت �ح ��ة واق� � ��دام� � ��ه وم� �ث ��اب ��رت ��ه
وتواضعه وأخ�لاق��ه الدمثة داعيا
ال�ل��ه سبحانه وت�ع��ال��ى ان يسكنه
ف �س �ي��ح ج� �ن ��ات ��ه وان ي �ل �ه��م أه �ل��ه
وذوي��ه الصبر والسلوان ،متقدما
ب ��أح ��ر ال � �ت � �ع� ��ازي ألس � � ��رة ال �ف �ق �ي��د
ول��رئ�ي��س مجلس األم ��ة وللشعب
الكويتي.

التتمة ص11

الجالل :فقدت
الكويت أحد أبرز
رجاالتها األوفياء
المعيوف :وفاة
العم جاسم
الخرافي فاجعة
وخسارة للكويت
الهرشاني :الكويت
فقدت أحد رواد
العمل الخيري
واإلنساني
دشتي :الكويت
ودعت رجال غاليا
عليها
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نواب :رجل دولة مميز وفريد قاد البالد إلى بر األمان

الخرافي  ..صاحب المواقف الوطنية
الصعبة أحب الناس فأحبوه
تتمة المنشور ص10
من جانبه ،تقدم النائب فيصل
ال �ك �ن��دري ب��أح��ر ال �ت �ع��ازي ألس ��رة
ال �خ��راف��ي ول��رئ �ي��س م�ج�ل��س االم��ة
م � ��رزوق ال �غ��ان��م ول �ع �م��وم ال�ش�ع��ب
ال� �ك ��وي� �ت ��ي ب� ��وف� ��اة ف �ق �ي ��دن ��ا ال �ع��م
ج��اس��م ال�خ��راف��ي ال�ه��ام��ة الوطنية
وال �س �ي��اس �ي��ة .وق� ��ال ال �ك �ن��دري في
ت� �ص ��ري ��ح ص� �ح ��اف ��ي ان ل� �ل ��راح ��ل
ال �ع��م ج��اس��م ال �خ��راف��ي إس�ه��ام��ات
وط �ن �ي��ة ب� � ��ارزة م �ش �ه��ودا ل �ه��ا في
ال� �ع� �م ��ل ال� �س� �ي ��اس ��ي واإلن � �س ��ان ��ي
واالج �ت �م��اع��ي ف �ه��و ال � ��ذي ع��اص��ر
ف��ي حياته اص�ع��ب ال �ظ��روف التي
مرت بها الكويت وكان بفضل الله
ث��م ح�ن�ك�ت��ه وخ �ب��رت��ه ع��ام�لا ب ��ارزا
وأساسيا في استقرار الكويت.
واش � � � � � � ��ار ال� � � �ك� � � �ن � � ��دري ال� � � � ��ى ان
االس� �ه ��ام ��ات امل �م �ي��زة ل�ل�ف�ق�ي��د في
املناصب السياسية التي تقلدها
سواء في الحكومة او في منصبه
ك��رئ �ي��س مل �ج �ل��س األم � ��ة زادت من
ش�ع��وره باملسؤولية ت�ج��اه وطنه
فكانت فترات تقلده لتلك املناصب
مميزة وستبقى ذك��راه خالدة في
ذاكرة الشعب.
وختم الكندري تصريحه قائال:
«نسأل الله العلي القدير ان يغفر
له ويسكنه فسيح جناته وألسرته

صورة من الفصل التشريعي الخامس :سمو ولي العهد رئيس الوزراء الراحل الشيخ سعد العبدالله ويبدو من الخلف الفقيد جاسم الخرافي

الكريمة الصبر والسلوان».
وأع� ��رب ال �ن��ائ��ب د.ع�ب��دال�ح�م�ي��د
دش �ت��ي ع ��ن ع�م�ي��ق ح��زن��ه ل��رح�ي��ل
رئ � �ي� ��س م� �ج� �ل ��س االم� � � ��ة ال� �س ��اب ��ق
ج ��اس ��م ال� �خ ��راف ��ي .وق � ��ال دش �ت��ي:

ل �ق��د ودع� ��ت ال �ك��وي��ت ال �ي ��وم رج�لا
غاليا عليها ،ولكنه سيبقى حيا
ف� ��ي ذاك� � � ��رة ك� ��ل ال �ك ��وي �ت �ي�ي�ن ب�ك��ل
انتماءاتهم وأطيافهم ومشاربهم.
وأك� � ��د دش� �ت ��ي ان ال� �ع ��م ج��اس��م

الخرافي هو أح��د رم��وز السياسة
في الكويت وبرحيله فقدت الكويت
أح��د أبنائها املخلصني ال��ذي قدم
الكثير والكثير للكويت ولشعبها
الفتا الى ان الخرافي كان مدرسة

الخرينج يقترح إطالق اسم جاسم الخرافي
على أحد شوارع الكويت ومبنى األعضاء الجديد
دع � ��ا ن ��ائ ��ب رئ� �ي ��س م�ج�ل��س
األم� � � ��ة م� � �ب � ��ارك ال� �خ ��ري� �ن ��ج إل ��ى
إط � �ل� ��اق اس � � ��م ال� �ف� �ق� �ي ��د ج ��اس ��م
ال� �خ ��راف ��ي ع �ل��ى أح� ��د ال� �ش ��وارع
ال��رئ �ي �س �ي��ة ب��ال �ك��وي��ت أو اح��د
املرافق في الدولة ،وكذلك إطالق
اسم جاسم الخرافي على مبنى
األعضاء الجديد بمبنى مجلس
األم��ة او على ق��اع��ة االحتفاالت
ال � �ك � �ب� ��رى ب ��امل� �ج� �ل ��س ،ت �خ �ل �ي��دا
ل ��ذك ��راه وت �ق��دي��را ل �ج �ه��وده في
خدمة الكويت وأهلها.

وق ��ال ال�خ��ري�ن��ج ف��ي تصريح
ص� � �ح � ��اف � ��ي :رح� � � ��م ال� � �ل � ��ه ف �ق �ي��د
ال �ك��وي��ت رئ �ي��س م �ج �ل��س األم ��ة
ال� �س ��اب ��ق األخ ال �ك �ب �ي��ر ج��اس��م
ال �خ��راف��ي ال ��ذي أف�ن��ى ع�م��ره في
خدمة الوطن والشعب وسيظل
ج� � ��اس� � ��م ال� � � �خ � � ��راف � � ��ي م � ��درس � ��ه
ت�ع�ل�م�ن��ا وم��ازل �ن��ا ن�ت�ع�ل��م منها
خ� ��اص� ��ة م � ��ن زام� � �ل � ��ه وأت � �ش� ��رف
ب ��أن أك� ��ون اح ��ده ��م ن�ت�ع�ل��م منه
ومن تاريخه ووطنيته ووفائه
وأخالقه وكرمه وحسن معشره

واح � �ت ��رام ��ه وأدب � � ��ه وت��واض �ع��ه
وحلمه وسعة ص��دره وصبره،
ف �م �ه �م��ا ق �ل��ت ع �ن��ه ف �ل��ن ن��وف �ي��ه
حقه ،ال��ى جنان الخلد أب��ا عبد
املحسن ،داعيا الله عز وجل أن
يسكنه فسيح جناته وأن يلهم
أهله وذوي��ه الصبر والسلوان،
ونتقدم بأحر التعازي وصادق
امل � � ��واس � � ��اة ألس � � � ��رة ال� �ف� �ق� �ي ��د آل
ال �خ��راف��ي ال �ك��رام ول�ل�أخ رئ�ي��س
مجلس األمة مرزوق الغانم.
وت � ��اب � ��ع ال � �خ� ��ري � �ن� ��ج :ول� �ه ��ذا

املصاب الجلل وتخليدا لذكراه
ال� � �ع� � �ط � ��رة ول� � �ت� � �ك � ��ون ن � �ب� ��راس ��ا
لألجيال القادمة أق�ت��رح إط�لاق
اس� ��م ال �ف �ق �ي��د ج ��اس ��م ال �خ��راف��ي
على احد الشوارع الرئيسية أو
اح��د امل��راف��ق ف��ي ال��دول��ة ،وكذلك
إط� �ل��اق اس � ��م ج ��اس ��م ال �خ��راف��ي
ع �ل��ى م �ب �ن��ى األع� �ض ��اء ال �ج��دي��د
ب�م�ب�ن��ى م�ج�ل��س األم� ��ة أو ق��اع��ة
االحتفاالت الكبرى باملجلس.

وط� �ن� �ي ��ة ف� ��ي ح� ��ب ال� �ك ��وي ��ت وف ��ي
الحفاظ على وحدتها ونسيجها
ال��وط �ن��ي وس�ي�ت�ع�ل��م م��ن مسيرته
وت ��اري� �خ ��ه ال� �ح ��اف ��ل ب ��االن� �ج ��ازات
واملواقف املشرفة الكثير من جيل
الشباب.
وق � � ��ال دش� �ت ��ي ان رح� �ي ��ل ال �ع��م
بوعبداملحسن احدث فراغا كبيرا
ال ُيسد نظرا للمكانة العالية التي
ك� ��ان ي�ت�م�ت��ع ب �ه��ا ب��وع�ب��دامل�ح�س��ن
ف��ي قلوب اه��ل الكويت وق��رب��ه من
الجميع.
وأك � � � � � � ��د دش � � � �ت� � � ��ي ان ت� � ��اري� � ��خ
الخرافي الوطني وسجله الحافل
ب��االن�ج��ازات سيبقى ش��اه��دا على
محبته واخ�لاص��ه لوطنه واب�ن��اء
وط � �ن� ��ه وال ي �غ �ي��ب ع� ��ن ذاك ��رت� �ن ��ا
موقفه الحكيم ورؤي �ت��ه الصائبة
ف� ��ي ت �ح �م��ل م� �س ��ؤول� �ي ��ة ال �س �ل �ط��ة
ال �ت �ش ��ري �ع �ي ��ة ف � ��ي ادق واص� �ع ��ب
م ��راح ��ل ال� �ت ��اري ��خ ال �س �ي��اس��ي ف��ي
ال� �ك ��وي ��ت وان � �ح � �ي� ��ازه دائ � �م� ��ا ال ��ى
مصلحة الكويت العليا وتحمله
ما ال يحتمل في سبيل ذلك.
وأض � � � � � ��اف دش � � �ت� � ��ي :ل � �ق� ��د ك� ��ان
الفقيد رحمه الله رجل دول��ة قلما
ي ��وج ��د ل ��ه م �ث �ي��ل ورج� � ��ل م �ه �م��ات
صعبة ت�ج��اوز بحكمته وحنكته
ال�س�ي��اس�ي��ة وات� �س ��اع اف �ق��ه وس�ع��ة
صدره خالل ترؤسه مجلس االمة
الكثير م��ن ال�ع�ق�ب��ات ال�ت��ي اع�ت��رت
مسيرة الديموقراطية الكويتية.
وق� � ��دم دش� �ت ��ي خ ��ال ��ص ال� �ع ��زاء
وامل� � � ��واس� � � ��اة ل� �ل� �ش� �ع ��ب ال� �ك ��وي� �ت ��ي
ول��رئ �ي��س م �ج �ل��س األم � ��ة وألس� ��رة
ال� �خ ��راف ��ي ال � �ك� ��رام داع� �ي ��ا ال �ل ��ه ع��ز
وج� ��ل ان ي�ت�غ�م��د ال �ف �ق �ي��د ب��واس��ع
رحمته وان يسكنه مساكن األبرار
ف��ي ج�ن��ات النعيم وان يلهم أهله
وذويه الصبر والسلوان
ب� � � � � � ��دوره ،ق� � � ��ال ال � �ن � ��ائ � ��ب س �ع��د
ال�خ�ن�ف��ور :أت �ق��دم ألس ��رة ال�خ��راف��ي
ال�ك��رام ب��أح��ر ال�ت�ع��ازي ل��وف��اة العم
جاسم الخرافي ،إنا لله وإن��ا إليه
راج� �ع ��ون ،داع �ي ��ا ال �ل��ه أن ي��رح�م��ه
وي � �غ � �ف� ��ر ل� � ��ه وي� �ج� �ع� �ل ��ه م� � ��ن أه� ��ل
ال�ج�ن��ة ،فقد ك��ان يتميز بالحكمة
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وداعا  ...الخرافي

مسيرة وطنية محفورة في ذاكرة الكويت

اإلبحار في مسيرة رجل بحجم دولة الرئيس جاسم الخرافي صعب المنال فهو اإلنسان والسياسي واالقتصادي ،الكبير في حضوره والكبير في اعتزاله
العمل السياسي والكبير في رحيله ،مسيرة المغفور له بإذن اهلل تعالى تمتد من العام  1940توج خاللها بسيد األخالق والحكمة والتواضع وربان
المؤسسة التشريعية .و«الدستور» من جهتها تبحر في سيرته الذاتية ومسيرته الوطنية وتوثق لمحطات ومواقف وكلمات الراحل الكبير.

نواب األمة :الخرافي صاحب تاريخ سياسي
عريق ومواقف وطنية مشرفة
تتمة المنشور ص11
والتسامح وسعة الصدر.
أم ��ا ال �ن��ائ��ب اح �م��د الري ف �ق��ال:
ن �ع��زي ال �ك��وي��ت ب�ف�ق�ي��ده��ا ال�ك�ب�ي��ر
ال��راح��ل ج��اس��م ال �خ��راف��ي ون�ت�ق��دم
ب ��أح ��ر ال � �ت � �ع� ��ازي ألس � � ��رة ال �ف �ق �ي��د
ول ��رئ �ي ��س م �ج �ل��س األم � ��ة م� ��رزوق
الغانم.
ب � � � ��دوره ،ق � ��ال ال� �ن ��ائ ��ب د.ع� � ��ودة
ال ��روي� �ع ��ي :ان ال �ك��وي��ت ف �ق��د اح��د
رجاالتها املخلصني الذين خدموا
ال�ك��وي��ت م��ن م��واق��ع ع ��دة ك ��ان لها
األث � � � ��ر االي� � �ج � ��اب � ��ي ف � ��ي ن �ف��وس �ن��ا
ك�ك��وي�ت�ي�ين .وق ��ال ال��روي �ع��ي :رح��م
ال�ل��ه ال�ع��م الفقيد ج��اس��م الخرافي
واس�ك�ن��ه فسيح جناته وتعازينا
ألسرته وأبنائه ..إنا لله وإنا إليه
راجعون.
ون �ع��ى ال �ن��ائ��ب راك � ��ان ال�ن�ص��ف
ال �ف �ق �ي��د ب��ال �ق��ول «رح � ��م ال �ل��ه ال�ع��م
ج��اس��م ال �خ��راف��ي وأس �ك �ن��ه فسيح
جناته».
وت �ق��دم ال�ن��ائ��ب محمد الجبري
«بخالص التعازي واملواساة إلى
أسرة الخرافي الكرام والى السيد
م � ��رزوق ال �غ��ان��م ف ��ي وف � ��اة ج��اس��م
ال � �خ� ��راف� ��ي ت� �غ� �م ��ده ال � �ل� ��ه ب ��واس ��ع
رحمته»
أما النائب صالح عاشور فقال:
«ج ��اس ��م ال �خ ��راف ��ي رج� ��ل امل��واق��ف
الصعبة ..أحب الناس فأحبوه».
م��ن ج��ان�ب��ه ،ق��ال ال�ن��ائ��ب عدنان
ع� �ب ��د ال� �ص� �م ��د« :ن � �ع� ��زي ال �ك��وي��ت
ب��وف��اة امل ��رح ��وم ج��اس��م ال �خ��راف��ي
رجل املواقف الوطنية عندما تعز
امل� ��واق� ��ف ف ��ي ال � �ظ� ��روف ال �ح��ال �ك��ة.
ت �غ �م��دك ال �ل��ه ي ��ا ب ��و ع�ب��دامل�ح�س��ن
ب��واس��ع رح�م�ت��ه وأل�ه�م�ن��ا جميعا
الصبر والسلوان».
وأع ��رب ال�ن��ائ��ب س �ع��دون حماد
ع ��ن ب��ال��غ ت �ع��ازي��ه ألس � ��رة ال�ف�ق�ي��د
ول �ل �ش �ع��ب ال �ك��وي �ت��ي ج �م �ي �ع��ا ف��ي
وف� ��اة ال �ب��رمل��ان��ي ال �ع��ري��ق ورئ�ي��س
م� �ج� �ل ��س األم� � � ��ة ال � �س� ��اب� ��ق ج��اس��م
الخرافي ،داعيا الله جلت قدرته أن
يجزيه خير الجزاء وينزله منازل
ال �ص ��دي �ق�ي�ن واألب� � � � ��رار وي �ت �غ �م��ده
ب ��واس ��ع رح �م �ت��ه وك ��ري ��م غ �ف��ران��ه
وان ي�ل�ه��م ذوي ��ه وم�ح�ب�ي��ه الصبر
والسلوان.
وق��ال حماد :لقد فقدت الكويت
واح� � ��دا م ��ن رج ��االت� �ه ��ا ورم ��وزه ��ا
امل�خ�ض��رم�ين ف��ي ال�ع�م��ل البرملاني

املرحوم جاسم الخرافي متحدثا في إحدى جلسات الفصل الخامس

اللغيصم :رمز
من رموز العمل
السياسي مواقفه
مشهودة للجميع

عبداهلل :رجل دولة العمر :نعزي
وسياسي محنك
انفسنا ونعزي
بامتياز قاد البلد
الكويت بوفاة
إلى بر األمان
الفقيد الغالي

أم �ض��ى ح �ي��ات��ه ف��ي خ��دم��ة شعبه
وأم � � �ت� � ��ه وك � � � ��ان م� �م� �ث�ل�ا ح �ق �ي �ق �ي��ا
وص ��ادق ��ا ل�ل�ش�ع��ب ق��ري �ب��ا م ��ن كل
فئاته االجتماعية صادقا بكل ما
يصب في مصلحة الكويت كدولة
ووط� � � ��ن ،وات� �س� �م ��ت م �س �ي��رت��ه ف��ي
العمل السياسي ورئاسته ملجلس
األم � ��ة ف ��ي ع� ��دة دورات ب��ال��دع��وة
للتمسك باألساليب الديموقراطية
والحوار الديموقراطي ،واالحترام
املتبادل والنقد البناء ،وممارسة
الديموقراطية بالشكل الذي يعزز
ال��وح��دة ال��وط�ن�ي��ة وال�ت�م��اس��ك بني
ال� �ش� �ع ��ب ال� �ك ��وي� �ت ��ي وم � ��د ج �س��ور
التعاون بني السلطتني على أسس
دستورية.
وزاد ح� �م ��اد :ل �ق��د ك� ��ان ال�ف�ق�ي��د
ح� ��اض� ��را وم� �س ��اه� �م ��ا ف� ��ي ج�م�ي��ع
محطات العمل الوطني الكويتي
ال� �ت ��ي ع ��اش �ه ��ا وال � �ت� ��ي أك � ��د ف�ي�ه��ا
دائ � �م� ��ا أن ال� �ع ��دال ��ة االج �ت �م��اع �ي��ة
وامل � �س� ��اواة وال �ح��ري��ة ه ��ي ث��واب��ت
إنسانية أصيلة وعمل من اجلها

ال �ك��وي �ت �ي��ون ع �ب��ر ت��اري �خ �ه��م .كما
أك ��د ف�ي�ه��ا أن ال��دس �ت��ور وال �ن �ظ��ام
الديمقراطي املؤسسي ه��و خيار
ال �ك��وي �ت �ي�ين ف ��ي ب �ن��اء مجتمعهم
ودولتهم .وأض��اف حماد :سنظل
ن �س �ت��ذك��ر ب �ك��ل االع � �ت� ��زاز وال �ف �خ��ر
م ��واق �ف ��ه امل �ش ��رف ��ة ت� �ج ��اه ال �ك��وي��ت
واألمة العربية واإلسالمية ودعمه
ل �ق �ض��اي��اه��ا ال� �ع ��ادل ��ة وان� �ج ��ازات ��ه
الرائدة وإسهاماته اإلنسانية غير
امل� �ح ��دودة ع�ل��ى ج�م�ي��ع ومختلف
األصعدة السياسية واالجتماعية
واهتمامه بالقضايا العامة التي
ت �ت �ل �م��س اح� �ت� �ي ��اج ��ات امل��واط �ن�ي�ن
وم� � �ص � ��ال� � �ح� � �ه � ��م ،وم � �س� ��اه � �م� ��ات� ��ه
ف � ��ي م� �ن� �ظ� �م ��ات ال� �ع� �م ��ل ال� �خ� �ي ��ري
ومشاركاته وتأسيسه لجمعيات
ال �ن �ف��ع ال� �ع ��ام األه �ل �ي ��ة وال �ع��رب �ي��ة
وال �ع��امل �ي��ة وأع �م��ال��ه ال�ج�ل�ي�ل��ة في
ك��اف��ة امل� �ج ��االت ،وس�ت�ب�ق��ى ل ��ه في
ال �ق �ل��ب وال� ��وج� ��دان ذك� ��رى خ��ال��دة،
وستظل ه��ذه امل��واق��ف راسخة في
ذاكرة الشعب الكويتي.

م��ن ج��ان �ب��ه ،ق ��ال ال �ن��ائ��ب خليل
ال �ص��ال��ح :ن �ع��زي أن�ف�س�ن��ا ون�ع��زي
أه��ل ال�ك��وي��ت وآل ال�خ��راف��ي ال�ك��رام
لوفاة املغفور له ب��إذن الله جاسم
ال �خ��راف��ي وال � ��ذي ك��ان��ت م�س�ي��رت��ه
حافلة بالعطاء والحكمة.
أم ��ا ال �ن��ائ��ب د.ي ��وس ��ف ال��زل��زل��ة
ف �ق��ال« :رح ��م ال�ل��ه ال�ع��م ال�ك�ب�ي��ر بو
عبداملحسن جاسم الخرافي الذي
ك��ان رج��ل الكويت بمعنى الكلمة
وك � � ��ان س� �ي ��د األخ � �ل ��اق وال �ح �ك �م��ة
والفهم واملعرفة».
من جهته ،ق��ال النائب روض��ان
ال � ��روض � ��ان« :رح� � ��م ال� �ل ��ه ال� �ع ��م ب��و
عبداملحسن كان لي بمنزلة األب..
حنونا على الجميع تعلمت منه
ال �ك �ث �ي��ر ،أف� �ن ��ى ع� �م ��ره ف ��ي خ��دم��ة
ال ��وط ��ن ج �ع��ل ال �ل��ه م� �ث ��واه ال�ج�ن��ة
وألهله الصبر والسلوان».
أعرب النائب عسكر العنزي عن
بالغ حزنه لوفاة املغفور له بإذن
الله ،رئيس مجلس األم��ة السابق
ال� �ع ��م ج ��اس ��م ال � �خ� ��راف� ��ي ،ت �غ �م��ده

ال �ل��ه ب��واس��ع رح �م �ت��ه ،م�ش�ي��را ال��ى
ان ال�ش�ع��ب ال�ك��وي�ت��ي خ�س��ر رج�لا
م ��ن رج� � ��االت ال �ك��وي��ت ال��وط �ن �ي�ين
وامل� �خ� �ل� �ص�ي�ن ال � � ��ذي ك� � ��ان ص��وت��ا
ل �ل �ح �ك �م��ة وال� �ع� �ق ��ل وب� �ع ��د ال �ن �ظ��ر
وتغليب املصلحة ال�ع��ام��ة وأفنى
حياته البرملانية والسياسية في
خدمة الكويت واهلها.
وق � � � � ��ال ع � �س � �ك� ��ر ف � � ��ي ت� �ص ��ري ��ح
ص �ح��اف��ي :رح ��م ال �ل��ه ال �ع��م ج��اس��م
ال �خ��راف��ي ال� ��ذي ع��اص��رت��ه رئ�ي�س��ا
مل �ج �ل��س االم � � ��ة خ �ل��ال ع �ض��وي �ت��ي
بمجلسي  2008و ،2009وعندما
كنت أم�ين س��ر الشعبة البرملانية
رافقت الفقيد في عدد من الزيارات
واملهمات البرملانية خارج الكويت
فكان العم جاسم الخرافي رحمه
الله ،خير سفير للوطن معبرا عن
سياساته حريصا على مد جسور
ال�ع�لاق��ات ال�ب��رمل��ان�ي��ة والسياسية
ال �ث �ن��ائ �ي��ة ب�ي�ن ال �ك��وي��ت وك ��ل دول
العالم بما يخدم املصالح العليا
للبالد.
وت��اب ��ع ع �س �ك��ر :أش �ه��د ال �ل��ه ان��ه
ط� � � ��وال ص �ح �ب �ت �ن��ا ل �ل �ف �ق �ي��د ال �ع��م
ج� ��اس� ��م ال � �خ� ��راف� ��ي س� � � ��واء داخ � ��ل
م� �ج� �ل ��س االم� � � ��ة او ف � ��ي امل� �ه� �م ��ات
والوفود البرملانية الخارجية كان
ن �م��وذج��ا ف ��ي ال� �ص ��دق واالخ �ل��اق
الحسنة واملحبة والتعاون ،وكان
بالنسبة لنا نعم ال��وال��د للجميع
وتعلمنا منه الكثير على مستوى
العمل البرملاني واالنساني ،وهو
صاحب التاريخ السياسي العريق
وال� ��وج� ��ه ال �ب �ش��وش واالب �ت �س��ام��ة
الدائمة حتى في أصعب اللحظات.
واضاف عسكر :كان العم جاسم
ال� �خ ��راف ��ي ب �ح��ق ن� �م ��وذج ��ا ف��ري��دا
ل ��رج ��ل ال � ��دول � ��ة ،ورج � � ��ل امل ��واق ��ف
ال� �ص� �ع� �ب ��ة وق� � ��د أف � �ن� ��ى ع � �م� ��ره ف��ي
خدمة الكويت واهلها وهو رئيس
للمجلس وعضو به وكذلك عندما
تولى منصبا وزاري��ا ،فكان رجال
وط �ن �ي��ا وأح� � ��د رج � � ��االت ال �ك��وي��ت
ال� �ك� �ب ��ار واح� � ��د اع � �م ��دة ال �س �ي��اس��ة
الحكيمة ،وحمل الكويت في قلبه
واخلص لها.
واختتم عسكر تصريحه بقوله:
رحم الله فقيد الكويت العم جاسم
ال� �خ ��راف ��ي وج� �ع ��ل ال �ج �ن��ة م� �ث ��واه،
وألهم اهل الكويت جميعا الصبر
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النصف :رحم
اهلل العم جاسم
الخرافي وأسكنه
فسيح جناته
الجبري :نتقدم
بخالص التعازي
وصادق المواساة
ألسرة الفقيد
عاشور :جاسم
الخرافي رجل
المواقف الصعبة
أحب الناس فأحبوه
عبدالصمد:
رجل المواقف
الوطنية عندما
تعز المواقف في
الظروف الحالكة
حماد :اتسمت
مسيرته السياسية
بالديمقراطية ومد
جسور التعاون بين
السلطتين
الصالح :مسيرته
كانت حافلة
بالعطاء والحكمة
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اإلبحار في مسيرة رجل بحجم دولة الرئيس جاسم الخرافي صعب المنال فهو اإلنسان والسياسي واالقتصادي ،الكبير في حضوره والكبير في اعتزاله
العمل السياسي والكبير في رحيله ،مسيرة المغفور له بإذن اهلل تعالى تمتد من العام  1940توج خاللها بسيد األخالق والحكمة والتواضع وربان
المؤسسة التشريعية .و«الدستور» من جهتها تبحر في سيرته الذاتية ومسيرته الوطنية وتوثق لمحطات ومواقف وكلمات الراحل الكبير.

 ..لم يدخر جهدا لرفع اسم وسمعة
الكويت عربيا وعالميا
تتمة المنشور ص12
والسلوان ،ونتقدم بأحر التعازي
لعائلة ال�خ��راف��ي ال �ك��رام ولرئيس
مجلس األمة االخ مرزوق الغانم.
من جانبه ،تقدم النائب سعود
الحريجي بأحر التعازي وخالص
املواساة إلى عائلة الخرافي الكرام
وال��ى السيد رئ�ي��س مجلس االم��ة
م � ��رزوق ال �غ��ان��م ف ��ي وف � ��اة رئ�ي��س
م� �ج� �ل ��س االم� � � ��ة ال � �س� ��اب� ��ق ج��اس��م
ال � �خ� ��راف� ��ي ،ت� �غ� �م ��ده ال� �ل ��ه ب ��واس ��ع
رح � �م � �ت� ��ه ،وأل� � �ه � ��م ذوي� � � ��ه ال �ص �ب��ر
والسلوان.
وق � ��ال ال �ح ��ري �ج ��ي :ان ال �ك��وي��ت
فقدت أحد ابرز رجاالتها االوفياء
امل��رح��وم ب ��إذن ال�ل��ه ت�ع��ال��ى جاسم
ال� �خ ��راف ��ي ال� � ��ذي أف� �ن ��ى ع� �م ��ره ف��ي
خ ��دم ��ة ال� �ك ��وي ��ت وأه � �ل � �ه ��ا ،وك� ��ان
رح � �ي � �ل � ��ه ف � ��اج � �ع � ��ة ك � �ب � �ي � ��رة ع �ل��ى
الكويتيني جميعا.
وت ��اب ��ع ال �ح��ري �ج��ي :ان ال�ف�ق�ي��د
جاسم الخرافي عرفت عنه خدمة
ب� �ل ��ده ودي� �ن ��ه وأع� �م ��ال ��ه ال �خ �ي��ري��ة
داخ � ��ل وخ� � ��ارج ال� �ك ��وي ��ت ،وخ�ل�ال
عمله ال��وزاري وعضويته ملجلس
االم � ��ة وت� ��رؤس� ��ه ل �ل �م �ج �ل��س ل �ع��دة
دورات متتالية ،ك��ان��ت ل��ه مواقف
وطنية مشهودة ،وساهم بحكمته
في عبور البالد بسالم للكثير من
األزمات والتحديات العاصفة.
واختتم الحريجي بقوله :اننا
ن� �س ��أل ال� �ل ��ه ع ��ز وج� ��ل أن ي�ت�غ�م��د
رئ � �ي� ��س م� �ج� �ل ��س االم� � � ��ة ال� �س ��اب ��ق
جاسم الخرافي برحمته وان يغفر
له ،ويجعل الجنة مثواه.
م��ن ج��ان �ب��ه ،ق ��ال ال �ن��ائ��ب نبيل
ال�ف�ض��ل إن امل ��وت ح��ق ،وك��ل نفس
ذائ �ق��ة امل� ��وت ،ول �ك��ن م�ف��اج��أة وآل��م
ف � � ��راق ب� ��و ع �ب ��دامل �ح �س�ي�ن ت ��زع ��زع
ث �ق��ة م �ح �ب �ي��ه وث �ب ��ات �ه ��م ،ف �ج��اس��م
ال�خ��راف��ي ان�س��ان ف��ري��د ومميز في
ك� ��ل ش� � ��يء ،م �ل��ك ال� � �ه � ��دوء ،وق��ائ��د
امل �ن �ط��ق وس� �ي ��د ال �ح �ك �م��ة ،وط �ن��ي
حتى النخاع ،كويتي بكل خالياه
وج � �ي � �ن� ��ات� ��ه ،ص � �ب� ��اح� ��ي ال� � �ه � ��وى،
خ �ل �ي �ج��ي امل� � � ��زاج ،دم� ��ث االخ �ل��اق،
رزي��ن العقل والحجة ،تعلمت منه
الكثير وفقدت بفقده الكثير ،فقدت
الصداقة واالخ��وة واالب��وة ،رحمك
ال� �ل ��ه ي� ��ا اب � ��ا ع �ب��دامل �ح �س��ن ورح� ��م
حزننا العميق عليك.
م ��ن ج��ان �ب��ه ق� ��ال م �ح �م��د ن��اص��ر
ال� �ب ��راك :ن�ن�ع��ى ب�م��زي��د م��ن ال�ح��زن

سمو األمير الشيخ صباح األحمد وبجانبه املرحوم جاسم الخرافي عندما كان وزيرا للمالية

البراك :علم من
أعالم الكويت
ورمز من رموزها
الوطنية المخلصة

الهاجري :الفقيد
التميمي :له دور
كان يتمتع بإخالصه
وطني في حماية
البالد من األزمات وحبه لوطنه
الداخلية والخارجية وتواضعه الجم

واالس� ��ى ع�ل�م��ًا م��ن اع �ل�ام ال�ك��وي��ت
ورم� � � � ��زا م � ��ن رم� � ��وزه� � ��ا ال ��وط �ن �ي ��ة
امل � �ش� ��رف� ��ة ،ال � ��راح � ��ل ال � �ع� ��زي� ��ز اب ��ن
الكويت البار العم جاسم الخرافي
ال��ذي سجل لنفسه صفحة زاهية
م��ن ال �ع �ط��اء ال��وط �ن��ي ،ل��ن ت�ن�س��اك
الكويت بو عبداملحسن وسيكتب
عملك في سجل الخالدين.
ب � ��دوره ،أع ��رب ال �ن��ائ��ب سلطان
اللغيصم ع��ن ب��ال��غ ح��زن��ه وعظيم
أس ��اه ل��وف��اة رئ�ي��س مجلس األم��ة
ال� �س ��اب ��ق ج ��اس ��م ال� �خ ��راف ��ي وق ��ال
اللغيصم إن الكويت فقدت اليوم
رمزا من رموز العمل السياسي في
الكويت ممن لهم مواقف مشهودة
في خدمة الكويت وأهلها وأفنى
عمره في خدمة العمل عن طريق
العمل البرملاني والحكومي وختم
اللغيصم :نسأل الله ع��ز وج��ل أن
ّ
ي �ت �غ �م��ده ب ��واس ��ع رح �م �ت��ه وي�ل�ه��م
ذويه الصبر والسلوان.
وتقدم النائب د.خليل عبدالله
ب��أح��ر ال�ت�ع��ازي وص ��ادق امل��واس��اة

ألس ��رة ال �خ��راف��ي خ��اص��ة ولشعب
الكويت ك��اف��ة بفقدان ال��وط��ن أحد
اب � � ��رز رج� ��ال� ��ه امل �خ �ل �ص�ي�ن رئ �ي��س
مجلس األم��ة السابق العم جاسم
الخرافي رحمه الله.
وق ��ال ع�ب��دال�ل��ه إن ال�ف�ق�ي��د رج��ل
دول� ��ة ب��ام �ت �ي��از وس �ي��اس��ي محنك
ق��اد البلد إل��ى ب��ر األم��ان ف��ي كثير
من القضايا الداخلية وف��ي شتى
املجاالت ،مشيرا إلى انه قدم الحب
والتضحية للكويت وأهلها لذلك
حصد الحب والتقدير واالح�ت��رام
من عموم الشعب الكويتي.
وأض� � � ��اف ع �ب ��دال �ل ��ه أن ال �ف �ق �ي��د
ح��رص خ�لال مسيرته السياسية
ع� � �ل � ��ى أن ت � � �س� � ��ود ل� � �غ � ��ة امل� �ح� �ب ��ة
وال� �ت� �س ��ام ��ح مل ��زي ��د م� ��ن ال �ت�ل�اح��م
وال � �ت � �م� ��اس� ��ك م � ��ن اج � � ��ل ال � ��وح � ��دة
الوطنية ب�ين أب�ن��اء الشعب ،لذلك
فعال كان رجال وطنيا وشخصية
متميزة لم تدخر جهدا في رفع اسم
ال�ك��وي��ت ع��ال�ي��ا ب��امل�ح��اف��ل العربية
وال��دول �ي��ة واخ�ت�ت��م ع�ب��دال�ل��ه قائال

ال يسعنا اآلن إال أن يتغمد الله
ال�ف�ق�ي��د ب��واس��ع رح�م�ت��ه ومغفرته
وان ي �س �ك �ن��ه ف �س �ي��ح ج �ن��ات��ه وأن
يلهم أسرته وأه��ل الكويت الكرام
الصبر والسلوان.
وت � �ق� ��دم ال� �ن ��ائ ��ب ج� �م ��ال ال �ع �م��ر
بخالص العزاء وص��ادق املواساة
ألس� � ��رة ال� �خ ��راف ��ي ال � �ك � ��رام ب ��وف ��اة
رئ �ي ��س امل �ج �ل��س ال �س��اب��ق ج��اس��م
ال � �خ ��راف ��ي وق � � ��ال ن� �ع ��زي ان �ف �س �ن��ا
ونعزي أهل الكويت الكرام بوفاة
فقيد الكويت جاسم الخرافي ،إنا
لله وإنا إليه راجعون.
من جهته ،نعى النائب عبدالله
ال �ت �م �ي �م��ي امل �غ �ف��ور ل ��ه ب � ��إذن ال �ل��ه
امل� ��رح� ��وم ج ��اس ��م ال� �خ ��راف ��ي ال ��ذي
واف� � ��اه االج � ��ل امل �ح �ت��وم ال�خ�م�ي��س
املاضي.
وقال التميمي إن الكويت فقدت
أحد رجالها الكبار وال��ذي كان له
دور وط�ن��ي ف��ي حماية ال�ب�لاد من
أزم � ��ات داخ �ل �ي��ة وخ��ارج �ي��ة وك��ان
ل ��ه دور ب� ��ارز ف ��ي ح �ف��ظ اس �ت �ق��رار

ال � �ك� ��وي� ��ت .وأض � � � ��اف أن امل ��رح� ��وم
ج��اس��م ال �خ��راف��ي ص��اح��ب ال�ح��س
الوطني والقلب الكبير تحمل في
ح�ي��ات��ه ال�ك�ث�ي��ر م��ن أج ��ل أن تبقى
ال � �ب �ل�اد م� �س� �ت� �ق ��رة ،م� �س� �ت ��درك ��ا أن
املغفور له كان يعيش هموم األمة
ك�ل�ه��ا وك ��ان داع �م��ا وم �س��ان��دا لكل
م��ا م��ن شأنه أن يحافظ على عزة
األم��ة العربية ف��ي وج��ه الغطرسة
العاملية.
وتابع أن الفقيد لم يكن رئيسا
ل �ل �س �ل �ط��ة ال �ت �ش ��ري �ع �ي ��ة ف � ��ي ع ��دة
دورات ف �ح �س��ب إن �م ��ا ك� ��ان ه��رم��ا
مل�ج�ل��س األم ��ة م�ن��ذ دخ ��ل ال�ب��رمل��ان
عام  ،1975ولذا فإننا خسرنا أخا
ك�ب�ي��را ورم� ��زا م��ن رم� ��وز ال�ت�ج��رب��ة
الديموقراطية في وطننا.
وخ� �ت ��م ال �ت �م �ي �م��ي :رح� �م ��ك ال �ل��ه
اب��ا عبداملحسن وت�غ�م��دك بواسع
ج �ن��ان��ه وأل �ه��م ال �ك��وي��ت وش�ع�ب�ه��ا
وأس� ��رة ال �خ��راف��ي ال�ك��ري�م��ة عظيم
األج � � ��ر ع� �ل ��ى ف � �ق � ��دك ،ك� �م ��ا ن �ع��زي
رئ�ي��س مجلس األم��ة األخ م��رزوق
الغانم في هذا املصاب الجلل ..إنا
لله وإنا اليه راجعون.
وت �ق��دم ال �ن��ائ��ب م��اض��ي ال�ع��اي��د
ال� � �ه � ��اج � ��ري ب � �خ� ��ال� ��ص ال � �ت � �ع� ��ازي
وص��ادق املواساة ألس��رة الخرافي
ال � �ك � ��رام ول ��رئ� �ي ��س م �ج �ل��س األم� ��ة
م� � � � ��رزوق ال � �غ� ��ان� ��م ب � ��وف � ��اة رئ �ي��س
م� �ج� �ل ��س األم� � � ��ة ال � �س� ��اب� ��ق ج��اس��م
ال� �خ ��راف ��ي أح� ��د رج� � ��االت ال �ك��وي��ت
املخلصني وأبنائها ال�ب��ررة ،أفنى
عمره في خدمة وطنه.
وق� � ��ال ال� �ه ��اج ��ري ف ��ي ت �ص��ري��ح
صحافي :فقدت الكويت أحد أبرز
رجاالتها األوفياء ،فقد كان الفقيد
يتمتع بصفات شخصية متميزة
م� �ن� �ه ��ا ح� �ب ��ه وإخ� �ل��اص� � ��ه ل��وط �ن��ه
وتواضعه الجم والهدوء والحكمة
والتسامح وسعة الصدر ،وخبرة
سياسية واسعة ،وكانت مسيرته
حافلة بالعطاء في شتى املجاالت
س�ي��اس�ي��ا واق �ت �ص��ادي��ا وب��رمل��ان�ي��ا
وخ �ي��ري��ا ،ل��م ي��دخ��ر ج �ه��دا ف��ي كل
محفل م��ن أج��ل رف��ع اس��م وسمعة
الكويت عاليا.
واخ �ت �ت��م ال� �ه ��اج ��ري ت�ص��ري�ح��ه
بالدعاء إلى الله عز وجل أن يسكن
ال �ف �ق �ي��د واس � ��ع ج �ن��ات��ه وأن ي�ك��رم
نزله وأن يلهم أهله وذويه الصبر
والسلوان.

الزلزلة :سيد
األخالق والحكمة
والفهم
والمعرفة
الروضان :كان لي
بمنزلة األب ..حنون
على الجميع تعلمت
منه الكثير
عسكر :كان العم
جاسم الخرافي
صوتا للعقل
والحكمة وتغليب
المصلحة العامة
الحريجي :ساهم
بحكمته في عبور
البالد الكثير من
األزمات والتحديات
العاصفة
الفضل :جاسم
الخرافي إنسان
فريد ومميز في
كل شيء وقائد
المنطق وسيد
الحكمة
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مسيرة وطنية محفورة في ذاكرة الكويت

اإلبحار في مسيرة رجل بحجم دولة الرئيس جاسم الخرافي صعب المنال فهو اإلنسان والسياسي واالقتصادي ،الكبير في حضوره والكبير في اعتزاله
العمل السياسي والكبير في رحيله ،مسيرة المغفور له بإذن اهلل تعالى تمتد من العام  1940توج خاللها بسيد األخالق والحكمة والتواضع وربان
المؤسسة التشريعية .و«الدستور» من جهتها تبحر في سيرته الذاتية ومسيرته الوطنية وتوثق لمحطات ومواقف وكلمات الراحل الكبير.

وزراء :رحيل الخرافي خسارة لألمتين
العربية واإلسالمية
ّأب ��ن ع ��دد م��ن ال � ��وزراء ف��ي ال�ح�ك��وم��ة
ال �ف �ق �ي��د رئ �ي��س م �ج �ل��س األم � ��ة ال �س��اب��ق
امل �غ �ف ��ور ل ��ه ب � ��إذن ال �ل ��ه ت �ع��ال��ى ج��اس��م
ال �خ ��راف ��ي م��ؤك��دي��ن أن ال �ك��وي��ت ف�ق��دت
أح� ��د رج ��االت� �ه ��ا امل �خ �ل �ص�ين وأب �ن��ائ �ه��ا
البررة ،وشاهدا فاعال ومؤثرا في كثير
م��ن األح ��داث الجسيمة ال�ت��ي م��رت على
الكويت ،وأكدوا أنه كان تجربة سياسية
ووطنية ثرية ومتنوعة ،محبًا لوطنه
مخلصًا له أفنى عمره في خدمة وطنه
ورفع اسمها عاليا في شتى املجاالت.
قال نائب رئيس الوزراء وزير املالية
وزير التجارة والصناعة أنس الصالح
إن رئ�ي��س م�ج�ل��س األم ��ة ال�س��اب��ق وزي��ر
امل��ال �ي��ة ال �ت��اس��ع ف��ي ح �ك��وم��ات ال�ك��وي��ت
جاسم الخرافي تمتع برؤية ثاقبة في
تطوير العمل الديموقراطي مشيرا إلى
أن الفقيد كان يمتلك سعة صدر واسعة
ك��ان��ت ت�م�ك�ن��ه م ��ن ت�ق�ب��ل ال � ��رأي وال� ��رأي
اآلخر.
وأض � � ��اف ال �ص ��ال ��ح أن ال� �ع ��م ج��اس��م
الخرافي شخصية رسخت أقدامها بكل
تواضع ومحبة وصدق بني أهل الكويت
وكان همه الكبير وشغله الشاغل العمل
ع �ل��ى ت��رس �ي��خ وت �ع��زي��ز ال��دي�م��وق��راط�ي��ة
وتجنيب البالد الفنت التي كانت تطرأ
بني الفينة واألخرى.
وق� � ��ال وزي� � ��ر اإلع� �ل ��ام وزي� � ��ر ال ��دول ��ة
لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود
أم��س :إن ال�ك��وي��ت تلقت «ب�ب��ال��غ األس��ى
وامل � � ��رارة» ن�ب��أ وف ��اة امل �غ �ف��ور ل��ه رئ�ي��س
م�ج�ل��س األم ��ة األس �ب��ق امل��رح��وم ج��اس��م
ال �خ��راف��ي ،ال ��ذي واف �ت��ه امل�ن�ي��ة الخميس
امل��اض��ي ،ع��ن عمر يناهز  75ع��ام��ا ،بعد
رح�ل��ة ممتدة م��ن ال�ع�ط��اء الكبير ،ال��ذي
شمل كثيرا من مجاالت الحياة.
وأض� � � � � ��اف ال � �ح � �م � ��ود ف� � ��ي ت �ص ��ري ��ح
صحافي ان «امل��رح��وم ج��اس��م الخرافي
ك��ان من رج��ال الكويت ال�ب��ارزي��ن ،الذين
أح�ب��وا وط�ن�ه��م ،وأخ�ل�ص��وا ل��ه ،وحملوا
مسؤولية وهموم شعبهم ،فقدم الكثير
م��ن الخدمات واألع�م��ال الجليلة لبلده،
ال �ت��ي س�ت�ظ��ل خ ��ال ��دة ف ��ي أذه � ��ان أب �ن��اء
ال �ك��وي��ت ج �م �ي �ع��ا» .وأك� ��د ان «ال �ت��اري��خ
س �ي �ت��ذك��ر ال �ج �ه��ود ال �ك �ب �ي��رة ال �ت��ي ق��ام
ب �ه��ا ف�ق�ي��د ال �ك��وي��ت وال �ع��امل�ي�ن ال�ع��رب��ي
واإلس�ل�ام��ي ،امل��رح��وم ج��اس��م ال�خ��راف��ي،
س � � ��واء ع� �ل ��ى ال �ص �ع �ي ��د ال� �س� �ي ��اس ��ي أو
االقتصادي او االجتماعي».
واش � � � ��ار ال� � ��ى ان «امل� � ��رح� � ��وم ج��اس��م
ال� �خ ��راف ��ي أس �ك �ن��ه ال �ل ��ه ف �س �ي��ح ج�ن��ات��ه
ق� ��دم ت �ج��رب��ة س �ي��اس �ي��ة ووط �ن �ي��ة ث��ري��ة
ومتنوعة عاشها بقلبه وجهده وفكره،
وت �ف ��اع ��ل ف �ي �ه��ا م ��ع أح � � ��داث م�ج�ت�م�ع��ه،
وأك� �س� �ب� �ت ��ه خ � �ب � ��رات وم� � � �ه � � ��ارات ،ف �ك��را
وس�ي��اس��ة ،استثمرها م��ن أج��ل تطوير

املرحوم جاسم الخرافي وعدنان عبدالصمد في الفصل التشريعي الثامن

العمل الوطني».
وقال الشيخ سلمان الحمود :انه على
امل �س �ت��وى االق �ت �ص��ادي «ق ��دم ال �خ��راف��ي،
ط�ي��ب ال �ل��ه ث � ��راه ،ك�ث�ي��را م��ن االن �ج ��ازات
االق�ت�ص��ادي��ة ال�ك�ب�ي��رة ،خ�ل�ال عضويته
مل�ج�ل��س األم � ��ة ،وع�م�ل��ه وزي � ��را ل�ل�م��ال�ي��ة،
أو رئ �ي �س��ا مل �ج �ل��س األم� � ��ة ،اض ��اف ��ة ال��ى
دوره ك��رج��ل اق �ت �ص��ادي م��رم��وق ،تمتد
م �ش��روع��ات��ه وم��ؤس �س��ات��ه ف��ي ال�ك��وي��ت،
وكثير من دول العالم».
من جانبه ق��دم وزير ال��دول��ة لشؤون
مجلس األمة وزير النفط د .علي العمير
ت�ع��ازي��ه ف��ي وف ��اة رئ �ي��س م�ج�ل��س األم��ة
ال �س ��اب ��ق ج ��اس ��م ال� �خ ��راف ��ي ،م ��ؤك ��دا ان

الكويت فقدت احد رجاالتها ،فرحم الله
العم جاسم الخرافي رحمه الله وأك��رم
نزله وأعلى درجته وألهم ذوي��ه الصبر
والسلوان.
وق� ��ال ال �ع �م �ي��ر :ل �ق��د ع��رف �ن��اه حليما
وق��ورا كريما ،كان قدوة في خدمة بلده
ودينه ووالئه وإخالصه لوطنه وأميره،
س ��اه ��م ف ��ي إن� �ق ��اذ ال �ب �ل��د م ��ن ت �ح��دي��ات
ع��اص �ف��ة وم ��ا زال� ��ت ح�ك�م�ت��ه م��اث �ل��ة في
م��واط��ن ع��دي��دة وي ��ده ال�ب�ي�ض��اء وصلت
إل��ى ب�ق��اع م��دي��دة ،ل��م يتصنع امل�ع��روف
ب��ل ك��ان صانعا ل��ه ،ول��م يبتذل النخوة
والشهامة بل ك��ان ب��اذال لها .عاصرناه
ع��ن ق ��رب ف�ع��رف�ن��ا ط�ي��ب امل �ع��دن وص��دق

االنتماء ورحمة القلب الكبير.
وأض� � ��اف :ل �ق��د ص �ب��ر ال �ف �ق �ي��د ،رح�م��ه
ال �ل��ه ،ع�ل��ى األذى وع�ف��ا ع�م��ن أس ��اء إليه
وب �غ��ى ،وت��واض��ع مل��ن ع�لا ودن ��ا ،رحمه
الله كان مدرسة تجتمع فيها السياسة
واإلن � �س� ��ان � �ي� ��ة وط � �ي� ��ب امل � � � � ��روءة وك � ��رم
األخالق.
من جانبه ،نعى وزير الصحة د.علي
ال�ع�ب�ي��دي امل�غ�ف��ور ل��ه ب ��إذن ال �ل��ه رئيس
مجلس األم��ة السابق جاسم الخرافي،
م�ت�ق��دم��ا ب �خ��ال��ص ال �ت �ع��ازي إل ��ى أس��رة
ال�ف�ق�ي��د وال ��ى ال�ش�ع��ب ال�ك��وي�ت��ي ،سائال
الباري عز وجل أن يسكنه فسيح جناته
وان يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

الخالد :تاريخ الكويت سيتوقف
طويال أمام الدور الوطني للخرافي
ق � ��ال ن ��ائ ��ب رئ� �ي ��س م�ج�ل��س
ال ��وزراء وزي��ر الداخلية الشيخ
م � �ح � �م ��د ال� � �خ � ��ال � ��د إن ت� ��اري� ��خ
الكويت سيتوقف طويال أم��ام
ال� � ��دور ال��وط �ن��ي ال �ك �ب �ي��ر ال ��ذي
ق� ��ام ب ��ه امل �غ �ف��ور ل ��ه ب � ��إذن ال�ل��ه
تعالى املرحوم جاسم الخرافي
ال � � ��ذي أح � ��ب ال� �ك ��وي ��ت ب �ص��دق
ف� �ك ��ان داف � �ع� ��ه ف� ��ي ك� ��ل أع �م��ال��ه
مصلحة الكويت والحفاظ على
استقرارها ومكانتها.
وأض � � � � � ��اف ال � �ش � �ي� ��خ م �ح �م��د
ال�خ��ال��د ف��ي ت�ص��ري��ح ل�ك��ون��ا أن
امل��رح��وم ج��اس��م ال �خ��راف��ي ك��ان

أح � ��د ال� ��رج� ��ال ال� �ق�ل�ائ ��ل ال ��ذي ��ن
تجتمع فيهم الحكمة والصدق
وال�خ�ب��رة واألم��ان��ة وال�ت��واض��ع
وح � � ��ب ال� � ��وط� � ��ن .وأوض � � � � ��ح أن
ت ��اري ��خ ال� �ك ��وي ��ت س � ��وف ي��ذك��ر
ل��ه دائ �م��ا ج �ه��وده ال� �ب ��ارزة في
إع �ل��اء م �ك��ان��ة ال �ك��وي��ت ودوره
الكبير في الحفاظ على وحدة
الصف ودعم االستقرار مشيرا
إلى أن الفقيد الراحل طيب الله
ثراه كان صاحب مواقف ثابتة
ورؤية ثاقبة.
وأك � � ��د أن امل � ��رح � ��وم ج��اس��م
ال � � � �خ � � ��راف � � ��ي أح � � � � ��ب ال� � �ك � ��وي � ��ت

وش �ع �ب �ه ��ا وت� ��رب� ��ع ف� ��ي ق �ل��وب
أبنائها من خالل أعمال الخير
ال � �ع� ��دي� ��دة ال � �ت� ��ي ق� � ��ام ب� �ه ��ا ف��ي
ال ��داخ ��ل وال� �خ ��ارج وم ��ن خ�لال
دوره الوطني ال��رائ��د ف��ي كثير
م ��ن األح� � � ��داث وامل� ��واق� ��ف ال �ت��ي
ش�ه��دت�ه��ا ال �ك��وي��ت م�ض�ي�ف��ا أن
رح �ي��ل ج��اس��م ال �خ��راف��ي يمثل
خ �س��ارة ك�ب�ي��رة ل�ل�ك��وي��ت ولكل
م ��ن ع��رف��ه أو زام �ل ��ه أو اق �ت��رب
منه أو عمل معه أو تعرف على
م�ن��اق�ب��ه وم ��آث ��ره وم �ش �ي��را إل��ى
أن ال��راح��ل ك��ان قامة عالية من
قامات الكويت الكبيرة.

وق� � � ��ال :ل �ق ��د ف� �ق ��دت ال� �ك ��وي ��ت ب ��وف ��اة
امل� ��رح� ��وم ج ��اس ��م ال� �خ ��راف ��ي أح � ��د أب ��رز
رجاالتها األوف�ي��اء من أصحاب األدوار
ال��وط �ن �ي��ة ال �ب �ن��اءة وامل �خ �ل �ص��ة ل�ن�ص��رة
ق �ض��اي��ا وط� �ن ��ه ورف � �ع ��ة ش��أن �ه��ا ودع ��م
نهضتها من خالل املناصب السياسية
التي تقلدها في الحكومة أو في منصبه
ك��رئ�ي��س مل�ج�ل��س األم� ��ة ،وخ�ت��ام��ا ن�س��أل
الله العزيز القدير أن يغفر له ويسكنه
فسيح جناته وألسرته الكريمة الصبر
والسلوان.
من جانبه ،قال وزي��ر الدولة لشؤون
اإلس�ك��ان م.ي��اس��ر اب��ل إن الكويت فقدت
اح��د رجالها ال��ذي��ن شهد لهم التاريخ،
وال يسعنا بهذا املقام إال أن ننعى ببالغ
الحزن واألسى املغفور له رئيس مجلس
األم��ة السابق جاسم الخرافي ونتوجه
ب��ال��دع��اء إل��ى امل��ول��ى ع��ز وج ��ل ،مضيفا
أن أه � ��ل ال �ك ��وي ��ت ي �ع �ي �ش��ون ح ��ال ��ة م��ن
الحزن لفقدهم رج�لا تشهد له امليادين
السياسية واالقتصادية واالجتماعية
وفقدانه يعتبر خسارة كبيرة ،إال أن هذا
هو قضاء الله وقدره ونحن به مؤمنون
ون� �ع ��زي أن �ف �س �ن��ا وال� �ق� �ي ��ادة وال �ش �ع��ب
الكويتي وأسرة الفقيد بفقدانه ونتمنى
أن تكون سيرته لنا دروسا نتعلم منها
في العطاء للوطن وندعو الله أن يلهم
ذويه الصبر والسلوان.
ومن جانبه قال وزير األشغال العامة
وزي ��ر ال�ك�ه��رب��اء وامل� ��اء ،اح�م��د ال�ج�س��ار:
إن ال �ك��وي��ت خ �س��رت ب��رح �ي��ل ال �خ��راف��ي
أح��د رج��االت�ه��ا املخلصني ال��ذي��ن قدموا
ال�ك�ث�ي��ر م��ن أج ��ل رف �ع��ة ال �ك��وي��ت ،س��واء
على صعيد العمل السياسي أو العمل
االقتصادي.
من جانبه تقدم وزير العدل واألوقاف
وال �ش��ؤون اإلس�لام�ي��ة ي�ع�ق��وب الصانع
ب �ب��ال��غ ال� �ح ��زن وع �ظ �ي��م األس � ��ى ألس ��رة
الخرافي الكرام بمصابهم الجلل بوفاة
املغفور له بإذن الله تعالى العم جاسم
الخرافي ،إنا لله وإنا إليه راجعون.
ون�ع��ى وزي ��ر ال�ت��رب�ي��ة وزي ��ر التعليم
ال �ع��ال��ي د .ب ��در ال�ع�ي�س��ى ب�ب��ال��غ ال�ح��زن
واألس � ��ى امل �غ �ف��ور ل��ه ب� ��إذن ال �ل��ه ت�ع��ال��ى
رئ �ي��س م �ج �ل��س األم � ��ة ال �س��اب��ق ج��اس��م
الخرافي ،داعيا الله تعالى ان يتغمده
بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.
وق��ال ال��وزي��ر العيسى :لقد آمل�ن��ا نبأ
وف ��اة ال�ف�ق�ي��د ال�ك�ب�ي��ر ج��اس��م ال �خ��راف��ي،
خ �ص��وص��ا ان ال �ك��وي��ت ف �ق��دت ب��رح�ي�ل��ه
أح��د أه��م رج��االت�ه��ا ال�ب��ارزي��ن ف��ي شتى
امل � �ج � ��االت ال �س �ي��اس �ي��ة واالق� �ت� �ص ��ادي ��ة
واالجتماعية والتربوية ،مشيرا الى ان
ال�ف�ق�ي��د خ �س��ارة ك�ب�ي��رة ل�ي�س��ت للكويت
فقط بل لألمة العربية واالسالمية.
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اإلبحار في مسيرة رجل بحجم دولة الرئيس جاسم الخرافي صعب المنال فهو اإلنسان والسياسي واالقتصادي ،الكبير في حضوره والكبير في اعتزاله
العمل السياسي والكبير في رحيله ،مسيرة المغفور له بإذن اهلل تعالى تمتد من العام  1940توج خاللها بسيد األخالق والحكمة والتواضع وربان
المؤسسة التشريعية .و«الدستور» من جهتها تبحر في سيرته الذاتية ومسيرته الوطنية وتوثق لمحطات ومواقف وكلمات الراحل الكبير.

نواب ووزراء سابقون :الخرافي قاد مجلس
األمة بحكمة واقتدار في ظروف حالكة
ن �ع��ى ن� ��واب ووزراء س��اب �ق��ون وف��اة
رئ �ي��س م�ج�ل��س االم � ��ة ال �س��اب��ق ج��اس��م
الخرافي ،مشيدين بمسيرته السياسية
ال �ح��اف �ل��ة ب��ال �ع �ط��اء وم��واق �ف��ه ال��وط�ن�ي��ة
ال �ب��ارزة وامل �ش �ه��ودة ،م��ؤك��دي��ن ان��ه ك��ان
رجل دولة من طراز رفيع ،داعني الله ان
يتغمد فقيد الكويت برحمته الواسعة.
وق ��ال ال�ن��ائ��ب ال�س��اب��ق ع�ل��ي ال��راش��د:
«نعزي أنفسنا ونعزي أهل الكويت وآل
الخرافي الكرام بوفاة املرحوم بإذن الله
جاسم الخرافي ،نسأل الله ان يغفر له
ويرحمه برحمته».
من ناحيته ،أعرب وزير العدل وزير
االوق��اف وال�ش��ؤون االسالمية والنائب
ال� �س ��اب ��ق ح �س�ي�ن ال �ح ��ري �ت ��ي ع� ��ن ب��ال��غ
ال�ح��زن واألس ��ى لرحيل رئ�ي��س مجلس
االم��ة السابق ج��اس��م ال�خ��راف��ي ،مشيرا
ال � ��ى ان رح� �ي ��ل ال� �ع ��م ب ��و ع �ب��دامل �ح �س��ن
فاجعة كبيرة ومصاب جلل أحزن اهل
ال�ك��وي��ت جميعا مل��ا للفقيد ال��راح��ل من
محبة ص��ادق��ة وت�ق��دي��ر عظيم ومكانة
ك�ب�ي��رة ت��رس�خ��ت ف��ي ق �ل��وب الكويتيني
ومل� ��ا ق� ��ام ب ��ه م ��ن أدوار وط �ن �ي��ة ب �ن��اءة
وم��ا بذله م��ن جهود حثيثة ومخلصة
ل�ن�ص��رة ق�ض��اي��ا وط �ن��ه ورف �ع��ة ش��أن�ه��ا
ودعم نهضتها ومسيرتها.
وق ��ال ال�ح��ري�ت��ي :ان ال�خ��راف��ي رحمه
ال� �ل ��ه ك � ��ان رج � ��ل دول � ��ة م ��ن ط � ��راز ن ��ادر
وس�ي��اس�ي��ا م�ح�ن�ك��ا ذا ب�ص��ر وب�ص�ي��رة
وحكمة ورؤية ثاقبة تجلت في قيادته
السلطة التشريعية في اصعب الظروف
ال��دق �ي �ق��ة وال �ح �س��اس��ة ال �ت��ي م� ��رت بها
الكويت واس�ت�ط��اع ببعد نظره وحسه
ال��وط �ن��ي وح �ب��ه ل�ل�ك��وي��ت وش�ع�ب�ه��ا ان
ي �ق��ود م�ج�ل��س االم ��ة ف��ي ت�ل��ك ال �ظ��روف
العاصفة بحكمة واقتدار.
وأضاف الحريتي :ونحن نودع العم
ابا عبداملحسن والحزن يتملكنا ،فإننا
ال ن�س�ت�ط�ي��ع ان ن �ف��ي ال �ف �ق �ي��د ح �ق��ه في
ب�ض��ع ك�ل�م��ات ،ألن �ن��ا ام ��ام رج ��ل وطني
كبير سطر تاريخا حافال باالنجازات
ف��ي امل �ج��االت السياسية واالجتماعية
واالع � �م ��ال ال �خ �ي��ري��ة وم ��واق ��ف م�ش��رف��ة
وع�ط��اء مخلصا ب�لا ح��دود ف��ي الداخل
والخارج وتحمل رحمه الله الكثير في
سبيل وطنه.
وقال :لقد عاصرت الفقيد في مجلس
االمة وكان اكثر شيء يؤمله هو املساس
ب ��ال ��وح ��دة ال��وط �ن �ي��ة وض � ��رب ال�ن�س�ي��ج
ال��وط �ن��ي ،وك� ��ان رح �م��ه ال �ل��ه ي��ؤك��د في
ك��ل مناسبة ح��رص��ه على ال�ت�لاح��م بني
اب�ن��اء الشعب وص��ون وح��دت��ه الوطنية
ال�ت��ي تمثل حصنه ال�ح�ص�ين ب�ع��د الله
عز وجل.

املرحوم جاسم الخرافي متحدثا لوسائل اإلعالم في الفصل التشريعي الثامن

وأكد الحريتي ان مواقف العم جاسم
ال �خ��راف��ي اك �ث��ر م��ن ان ت�ع��د او تحصى
ف �ه��ي س �ي ��رة رج� ��ل اح� ��ب وط �ن ��ه وام �ت��ه
ون� ��ذر ن�ف�س��ه ل �خ��دم��ة اب �ن��ائ �ه��ا ،م�ش�ي��را

ال��ى ان رح�ي��ل الفقيد خ�س��ارة كبيرة ال
تعوض ،وقدم خالص العزاء واملواساة
ل �ل �ق �ي��ادة ال �س �ي��اس �ي��ة ول ��رئ �ي ��س االم ��ة
ول�ل�ش�ع��ب ال�ك��وي�ت��ي ول�ع��ائ�ل��ة ال�خ��راف��ي

ال � �ك� ��رام ب��رح �ي��ل رئ �ي ��س م �ج �ل��س االم ��ة
ال�س��اب��ق ال�ع��م ج��اس��م ال �خ��راف��ي ،سائال
الله عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته
وان يلهم اهله وذوي��ه ومحبيه الصبر

مشعل األحمد :للفقيد بصمات
واضحة في الداخل والخارج
ق� ��ال ن ��ائ ��ب رئ� �ي ��س ال �ح��رس
الوطني الشيخ مشعل االحمد
ال �ج��اب��ر ال �ص �ب��اح ان ال �ك��وي��ت
ف� � �ق � ��دت ب� ��رح � �ي� ��ل امل � �غ � �ف � ��ور ل��ه
ج��اس��م م�ح�م��د ال �خ��راف��ي رج�لا
م��ن رج��االت�ه��ا ال�ب��ارزي��ن وقامة
م��ن ق��ام��ات �ه��ا ال �ك �ب��ار وح�ك�ي�م��ا
من حكمائها املخلصني الذين
ع ��رف ��وا ب��وف��ائ �ه��م ال �ك �ب �ي��ر ل�ه��ا
وح� �ب� �ه ��م الب� �ن ��ائ� �ه ��ا .واض� � ��اف
ف ��ي ت �ص��ري��ح ل �ك��ون��ا ان رح�ي��ل
ج��اس��م ال �خ��راف��ي ي�ع��د خ�س��ارة
كبيرة البناء الكويت ولالمتني
العربية واالسالمية
مشيرا الى انه ترك بصمات
واض �ح��ة واع� �م ��ال خ �ي��ر ك�ث�ي��رة
داخ� � � � ��ل ال � �ك � ��وي � ��ت وخ� ��ارج � �ه� ��ا
واوض � � � ��ح :ل �ق ��د ع ��رف ��ت ج��اس��م
ال �خ��راف��ي اخ��ا ع��زي��زا وصديقا
مخلصا وان�س��ان��ا نبيال راقيا
ف � ��ي ت� �ص ��رف ��ات ��ه وك� ��ري � �م� ��ا ف��ي
ع� �ط ��ائ ��ه وث ��اب� �ت ��ا ف� ��ي م��واق �ف��ه

وحريصا على احترام االخرين
والتواصل معهم.
وذك� ��ر ان ال �ك��وي��ت ت�س�ت��ذك��ر
ب��ال �ت �ق��دي��ر م ��واق� �ف ��ه ال��وط �ن �ي��ة
االص�ي�ل��ة ف��ي مختلف امل��واق��ف
واالح� � � � � � � ��داث ال� � �ت � ��ي ش �ه ��دت �ه ��ا
الكويت مبينا انه كان صاحب
رؤي � ��ة واض� �ح ��ة ون� �ظ ��رة ث��اق�ب��ة
وبصيرة نافذة وخبرة طويلة
اثمرت ميراثا كبيرا من العطاء
امل�ت��واص��ل ال��ذي ق��دم��ه للكويت
خالل مشواره الطويل.
واكد الشيخ مشعل االحمد
ان امل� ��رح� ��وم ج ��اس ��م ال �خ��راف��ي
يشكل عالمة واضحة في تاريخ
ال� �ك ��وي ��ت م ��ن خ �ل��ال دوره ف��ي
العملية السياسية عضوا في
مجلس االم��ة او وزي��را للمالية
او رئ �ي �س��ا ل�ل�م�ج�ل��س او رج��ل
اعمال له العديد من االنجازات
االقتصادية والتنموية.
واض� ��اف ان ال�ف�ق�ي��د ال��راح��ل

اس� �ك� �ن ��ه ال � �ل� ��ه ف� �س� �ي ��ح ج �ن��ات��ه
حمل هموم الكويت وتطلعات
ابنائها ف�ح��رص ط��وال حياته
على اعالء مصلحة البالد على
سواها من املصالح االخرى.
واشار الى ان املرحوم جاسم
ال �خ ��راف ��ي ع� ��رف ط � ��وال ح�ي��ات��ه
ب��ال �ن��زاه��ة وال� �ك ��رم وال �ب �س��اط��ة
وال�ت��واض��ع وسعيه ال��دائ��م الى
اقامة عالقات طيبة وقوية مع
ال �ج �م �ي��ع وح ��رص ��ه ع �ل��ى اذاب ��ة
ال�خ�لاف��ات ب�ين ال�ن��اس م��ن اجل
مصلحة الكويت والحفاظ على
وحدتها واستقرارها.
وق��ال الشيخ مشعل االحمد
ان ع ��زاء ن ��ا ف ��ي ف� �ق ��دان ج��اس��م
ال �خ��راف��ي ،ت�غ�م��ده ال �ل��ه ب��واس��ع
رحمته ،ان��ه ت��رك ميراثا كبيرا
م��ن م�ح�ب��ة ال �ن��اس واح�ت��رام�ه��م
وت �ق��دي��ره��م ل�ع�ط��ائ��ه وج �ه��وده
الوطنية املخلصة التي ستظل
خالدة في تاريخ الكويت.

والسلوان.
ب� � ��دوره ،ق ��ال ال �ن��ائ��ب ال �س��اب��ق غ�ن��ام
ال �ج �م �ه��ور :ات� �ق ��دم ب �خ��ال��ص ال �ت �ع��ازي
ألس ��رة ال �خ��راف��ي ال �ك ��رام ب��وف��اة رئ�ي��س
مجلس األمة جاسم الخرافي رحمه الله
وأسكنه فسيح جناته إنا لله وإنا إليه
راجعون.
وق ��ال ع�ض��و امل�ج�ل��س امل�ب�ط��ل أس��ام��ة
الشاهني :رحم الله العم جاسم الخرافي
رئ �ي ��س م �ج �ل��س األم � ��ة ال �س��اب��ق وأل �ه��م
ذوي ��ه ال�ص�ب��ر وال �س �ل��وان ،إن ��ا ل�ل��ه وإن��ا
إليه راجعون.
ام � ��ا ع �ض��و امل �ج �ل��س امل �ب �ط��ل خ��ال��د
الشليمي فقال :خالص التعازي ألسرة
ال�خ��راف��ي ال �ك��رام ب��وف��اة رئ�ي��س مجلس
األم � � ��ة ج ��اس ��م ال � �خ� ��راف� ��ي ،رح� �م ��ه ال �ل��ه
وأسكنه فسيح جناته ،إنا لله وإنا إليه
راجعون.
وأع��رب النائب السابق حسني مزيد
ع� ��ن خ ��ال ��ص ت� �ع ��ازي ��ه ألس � � ��رة ال ��راح ��ل
رئ �ي��س م�ج�ل��س األم � ��ة ال �س��اب��ق ج��اس��م
ال �خ��راف��ي داع �ي��ا ال �ل��ه ت�ع��ال��ى أن يتقبل
الفقيد ب��واس��ع رحمته وأن يلهم أهله
الصبر والسلوان.
وق��ال مزيد :إن جاسم الخرافي كان
ن �ب��راس��ا ل�ل�ت�س��ام��ح واح � �ت ��رام ال�ج�م�ي��ع
وبرحيله فقدت الكويت أحد رجاالتها
ال��ذي��ن أف�ن��وا عمرهم ف��ي خدمة الوطن،
مستذكرا الدور املهم الذي قام به الفقيد
ف ��ي ف �ت��رة م ��ا ب �ع��د وف� ��اة ال �ش �ي��خ ج��اب��ر
األح �م��د ،ط�ي��ب ال�ل��ه ث ��راه ،إل��ى أن تسلم
مقاليد ال�ح�ك��م ص��اح��ب ال�س�م��و الشيخ
صباح األحمد حفظه الله.
وأض� ��اف م��زي��د :ل�ق��د زام �ل��ت ال��راح��ل
ج��اس��م ال�خ��راف��ي م��ا ي �ق��ارب اث�ن��ي عشر
عاما كان مثاال لرجل السياسة املحنك
ال��ذي يتقبل ويحترم كل اآلراء برحابة
ص��در متسامحا م��ع الجميع وه��ذا ما
ميزه كرئيس مجلس أمة استمر لعدة
مجالس متتالية.
واخ� � �ت� � �ت � ��م م� � ��زي� � ��د :رح� � � ��م ال� � �ل � ��ه أب� ��ا
عبداملحسن ك��ان��ت ل��ه اي ��اد ب�ي�ض��اء في
عمل الخير بالسر أكثر من العلن أسأل
ال�ل��ه أن يتقبلها م�ن��ه ويتقبله ب��واس��ع
رحمته.
بدورها ،قالت النائبة السابقة صفاء
ال �ه��اش��م« :ال �ل �ه��م اغ �ف��ر ل �ع �ب��دك ج��اس��م
ال� �خ ��راف ��ي وارح � �م ��ه ب ��واس ��ع رض ��وان ��ك
وأك��رم نزله ووس��ع مدخله وأل�ه��م أهله
ال�ص�ب��ر وال �س �ل��وان ،أم��ر ال�ل��ه غ��ال��ب وال
غالب ألمره».
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شخصيات كويتية :أكبر الداعمين لنشر
األعمال الخيرية حول العالم
تتمة المنشور ص15
وق��ال النائب السابق خالد ال�ع��دوة:
«رح ��م ال �ل��ه ف�ق�ي��د ال �ك��وي��ت األخ ج��اس��م
ال �خ��راف��ي ال ��ذي أف �ن��ى ع �م��ره ف��ي خ��دم��ة
ب�ل��اده ،ع��رف�ت��ه ح�ك�ي�م��ا م�خ�ل�ص��ا محبا
للوطن ،وأت�ق��دم بخالص ال�ع��زاء ألسرة
الخرافي والشعب الكويتي الكريم».
ب � � � � � ��دوره ،ت� � �ق � ��دم ال � �ن � ��ائ � ��ب ال� �س ��اب ��ق
د.جمعان الحربش بالعزاء لوفاة رئيس
مجلس االم��ة السابق جاسم الخرافي،
وق � � ��ال :ال �ل �ه��م اغ �ف ��ر ل �ج��اس��م ال �خ��راف��ي
وملوتى املسلمني واحسن عزاء اهله.
أما د.محمد الدالل فقد قال :رحم الله
بوعبداملحسن جاسم الخرافي رئيس
م�ج�ل��س األم ��ة ال�س��اب��ق ب��واس��ع رحمته
واسكنه فسيح جناته وعظم الله اجر
أهله ومحبيه.أما النائب السابق محمد
هايف فقال :نسأل الله الرحمة للفقيد
ج ��اس ��م ال� �خ ��راف ��ي ،ك� ��ان رج�ل��ا م�ص�ل�ي��ا
وع �ل��ى خ�ل��ق وال �خ�لاف��ات ال�س�ي��اس�ي��ة ال
م�ح��ل ل�ه��ا ع�ن��دم��ا ي �غ��ادر أح��دن��ا الدنيا
ل ��دار أخ ��رى.وق ��ال ع�ض��و م�ج�ل��س األم��ة
األس �ب��ق ع �ص��ام س�ل�م��ان ال ��دب ��وس :لقد
فقدنا واحدا من الرجاالت الكرام بوفاة
املغفور له بإذن الله رئيس مجلس األمة
ال �س��اب��ق ج��اس��م م �ح �م��د ع �ب��د امل�ح�س��ن
الخرافي الذي ترك بصمات واضحة في
تاريخ الكويت املعاصر من خالل فكره
النير وه��دوئ��ه الديبلوماسي وحنكته
وخبرته الطويلتني.
وأضاف الدبوس أن املرحوم الخرافي
ك��ان إض��اف��ة حقيقية للعمل البرملاني
الكويتي ،حيث ق��اد املجس بكل حنكة
واق�ت��دار واستطاع بما لديه من كفاءة
ووطنية قيادة مرحلة برملانية حساسة
أثبتت وجود الديموقراطية والحريات
في الكويت.
كما بني الدبوس أن املغفور له بإذن
ال �ل ��ه ك� ��ان ق �ب��ل ك ��ل ش� ��يء رج� ��ل ال�خ�ي��ر
واملحبة واإلنسانية ،حيث قدم العديد
م��ن أع�م��ال ال�ب��ر وال�خ�ي��ر بشكل مباشر
أو م��ن خ�ل�ال م�س��اه�م��ات��ه ال �ك �ث �ي��رة في
م �ن �ظ �م��ات وم��ؤس �س��ات خ �ي��ري��ة عنيت
ب��اإلن�س��ان أينما وج��د ،م�ش��ددا على أن
ذل ��ك س�م��ة أص�ي�ل��ة ف��ي ع��ائ�ل��ة ال�خ��راف��ي
ال�ك��رام ،مشيرا إل��ى أن امل��رح��وم ك��ان من
أكبر ال��داع�م�ين لنشر األع�م��ال الخيرية
ح � � ��ول ال � �ع� ��ال� ��م ب ��دع� �م ��ه ل �ل �م��ؤس �س��ات
ال�خ�ي��ري��ة وت��أي�ي��ده��ا وتسهيل مهامها
حيث داف��ع عن الجمعيات الخيرية في
ال �ك��وي��ت ق �ب��ل أق ��ل م ��ن ع ��ام ق��ائ�ل�ا إن�ه��ا
«أث�ب�ت��ت للتاريخ حرصها على العمل
الخيري ونتمنى أال نبالغ في اإلساءة
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ل� �ه ��ذه ال �ج �م �ع �ي ��ات» .وخ� �ت ��م ال ��دب ��وس
م �ت��وج �ه��ا ب �خ��ال��ص ال� �ع ��زاء وامل ��واس ��اة
أله��ل ال�ف�ق�ي��د وع��ائ�ل�ت��ه ال�ك��ري�م��ة سائال
املولى عز وجل أن يسكنه فسيح جناته

ويتواله برحمته الواسعة.
وق��ال��ت ال�ن��ائ�ب��ة وال ��وزي ��رة ال�س��اب�ق��ة
د.م �ع �ص��وم��ة امل� �ب ��ارك :ك ��ل ن �ف��س ذائ �ق��ة
امل��وت ،ونعزي آل الخرافي الكرام وأهل

الكويت وأنفسنا بوفاة جاسم الخرافي
اإلن �س ��ان ال ��ذي ك�س��ب اح �ت ��رام الجميع
بسعة صدره ودماثة خلقه وابتسامته
الواثقة وحبه وإخالصه لوطنه وعمله

الدعيج :مدرسة في التواضع
ومكارم األخالق
ّأب� ��ن رئ �ي��س م�ج�ل��س االدارة
امل ��دي ��ر ال� �ع ��ام ل ��وك ��ال ��ة االن� �ب ��اء
الكويتية ك��ون��ا ال�ش�ي��خ م�ب��ارك
الدعيج الراحل رئيس مجلس
األم��ة األس�ب��ق ج��اس��م الخرافي
ال � ��ذي واف� �ت ��ه امل �ن �ي��ة ال�خ�م�ي��س
املاضي وقال الشيخ مبارك في
ت �ص��ري��ح ص �ح �ف��ي ان ال �ك��وي��ت
واالم�ت�ين العربية واالسالمية
فقدت برحيل املغفور ل��ه ب��اذن
الله الخرافي رجال عظيما قدم
الكثير لوطنه وامته.
وأض� � � � � ��اف ان رح� � �ي � ��ل ه� ��ذه
ال� � �ق � ��ام � ��ة ال � �ك � �ب � �ي � ��رة ال ي �م �ث��ل
خ� �س ��ارة الب� �ن ��اء ال �ك��وي��ت فقط
ب� ��ل خ � �س� ��ارة الب � �ن� ��اء ال �ع��امل�ي�ن
العربي واالسالمي مشيرا الى
اسهاماته وجهوده السياسية
وم � �ش � ��روع � ��ات � ��ه االق � �ت � �ص ��ادي ��ة
وال � �ت � �ن � �م� ��وي� ��ة ال � �ت � ��ي س� ��اع� ��دت
ال �ع��دي��د م��ن ال � ��دول وال �ش �ع��وب
وذكر ان الفقيد الراحل مدرسة

ف��ي ال�ت��واض��ع وم�ك��ارم االخ�لاق
واحتفظ طوال حياته بعالقاته
الطيبة وال �ت��وازن م��ع االط��راف
والشرائح كافة وك��ان حريصا
ع �ل ��ى ال � �ت ��واص ��ل م� ��ع ال �ج �م �ي��ع
ومبادرا في كل املواقف الشاعة
روح امل � �ح � �ب� ��ة وال� � � ��وئ� � � ��ام ب�ي�ن
الفرقاء.
وأكد الشيخ مبارك ان الثروة
ل ��م ت �ب �ه��ر ال �ف �ق �ي��د ول � ��م ت �غ �ي��ره
امل �ن��اص��ب ول ��م ت �ب��دل��ه ال�ش�ه��رة
وعالقاته القوية زعماء العالم
ف� �ظ ��ل ط � � ��وال ح� �ي ��ات ��ه ش��ام �خ��ا
ب �ت��واض �ع��ه وك �ب �ي��را ب�ب�س��اط�ت��ه
وع�ظ�ي�م��ا ب�ع�ط��ائ��ه وق��ري �ب��ا من
ال �ن��اس ب��اب�ت�س��ام�ت��ه التلقائية
وان الراحل احب ابناء الكويت
فبادلوه الحب بالحب وقابلوا
ع� �ط ��اءه ب��ال �ت �ق��دي��ر واالح� �ت ��رام
م�ش�ي��را ال��ى ان ذل��ك تجسد في
انتخابه لعضوية مجلس االمة
ل� � � ��دورات ع ��دي ��دة ث ��م ت�ت��وي�ج��ه

ب��رئ��اس��ة مجلس االم��ة م��ن عام
 1999حتى عام .2012
وت��اب��ع ان ال �خ��راف��ي ع�ن��دم��ا
اخ �ت �ي��ر ل �ش �غ��ل م �ن �ص��ب وزارة
املالية في عام  1985قام بجهود
ك�ب�ي��رة ف��ي ال �ح �ف��اظ ع�ل��ى امل��ال
العام وترشيد االنفاق وتطوير
اداء اجهزة ال��وزارة وتحديثها
اض � � � ��اف � � � ��ة ال� � � � � ��ى االن � � � � �ج� � � � ��ازات
واملشروعات الكبيرة التي قام
ب�ه��ا وان ال�ف�ق�ي��د أرس ��ى ق��واع��د
ل �ع�ل�اق��ات م �ت �م �ي��زة ب�ي�ن ال� ��دول
ال�ع��رب�ي��ة واالس�لام �ي��ة م��ن اج��ل
ت�ع��زي��ز ال �ت �ع��اون وال �ع �م��ل على
ت� �ح� �ق� �ي ��ق ت � �ك ��ام ��ل اق � �ت � �ص ��ادي
ب �ي �ن �ه��م .واوض� � ��ح ان امل ��رح ��وم
ج��اس��م ال �خ��راف��ي ،اس �ك �ن��ه ال�ل��ه
فسيح جناته.

ال � � � � ��دؤوب ب� �ت� �ف ��ان ل� � � ��رأب ال� �ت� �ص ��دع ��ات
ال�س�ي��اس�ي��ة ،وت��واض �ع��ه ال �ج��م وص�ب��ره
الذي ال ينفد ،وتسامحه مع خصومه..
ت�م�ك��ن ف ��ي أح �ل��ك ال� �ظ ��روف ال�س�ي��اس�ي��ة
من قيادة املؤسسة التشريعية بحنكة
واقتدار ،عمل بإخالص مع الجميع ألنه
رح�م��ه ال�ل��ه ك��ان ي��ؤم��ن بخلق التسامح
ال االنتقام .كما كان يؤمن ويعمل على
ت�ع��زي��ز ال�ل�ح�م��ة ال��وط�ن�ي��ة وي�ن�ب��ذ إث��ارة
الكراهية والفنت بني أبناء الوطن ،وكان
ي�ع�م��ل ع�ل��ى ب �ن��اء ج �س��ور ال ��وئ ��ام ..نعم
ب��وف��اة ج��اس��م ال�خ��راف��ي ف�ق��دت الكويت
شخصية وط�ن�ي��ة س�ي��اس�ي��ة ف��ذة حتى
وإن اختلف البعض معه فإنه ال يملك
إال أن يحترمه ..وأن��ا شخصيا لي معه
رح�م��ه ال�ل��ه م��واق��ف راس�خ��ة ف��ي ال��ذاك��رة
تعلمت منه الكثير في عملي السياسي،
تجعلني أشعر أكثر بعظم ال�خ�س��ارة..
ولكن ال نملك إال أن نقول «إنا لله وإنا
إل�ي��ه راج �ع��ون» ون��دع��و ال�ل��ه ت�ع��ال��ى أن
يغفر له ويتغمده بواسع رحمته ويلهم
أهله ومحبيه الصبر والسلوان.
وق ��ال ��ت ال �ن��ائ �ب��ة ال �س��اب �ق��ة د.س �ل��وى
ال� � �ج� � �س � ��ار :ن � �ت � �ق ��دم ب � �خ ��ال ��ص ال � �ع � ��زاء
وامل��واس��اة بفقيد ال�ك��وي��ت ال�ع��م جاسم
الخرافي فقد كان مدرسة وعلما وطنيا
ورجل مواقف.
وق � � ��ال ال � �ن ��ائ ��ب وال� � ��وزي� � ��ر ال �س ��اب ��ق
عبدالواحد العوضي إن رحيل املغفور
ل��ه ب ��إذن ال�ل��ه امل��رح��وم ج��اس��م ال�خ��راف��ي
ت� ��رك م �ك��ان��ا ف ��ارغ ��ا ك �ب �ي��را ف ��ي ال �ح �ي��اة
الكويتية بجوانبها املتعددة السياسية
واالجتماعية واإلنسانية واالقتصادية،
م��ؤك��دا أن ع��ائ �ل��ة امل ��رح ��وم م��ن األب �ن��اء
واألق� � � ��ارب ال � �ك ��رام س �ي �ك �م �ل��ون م�س�ي��رة
الخير والعطاء التي سار عليها الراحل
ال �ك�ب �ي��ر ب �ع��د آب ��ائ ��ه وأج � ��داده.وأض � ��اف
أن م��ن ع��اص��ر ال��راح��ل ال�ك�ب�ي��ر وت�ع��رف
على شخصيته الرائعة يعرف أنه كان
شخصية استثنائية ق��ادرة على كسب
أع��دائ�ه��ا قبل أن تكسب أص��دق��اء ه��ا ملا
تتميز به شخصيته من حب وتواضع
وت �ف �ه��م وت �ق��دي��ر ل�ل�آخ��ري��ن م �م��ا يجبر
الجميع على احترامه وتقديره.
وأش��ار إل��ى أن فقيد الكويت الكبير
وض� ��ع أس� ��س ال �ع �م��ل اإلي �ج ��اب ��ي أث �ن��اء
توليه منصب رئاسة مجلس األمة بعد
نجاحه في عضوية املجلس تسع مرات،
مبينا أن م��ا يحصل اآلن م��ن إن�ج��ازات
وت�ع��اون في مجلس األم��ة إنما هو من
ثمار البذور التي غرسها املرحوم.
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اإلبحار في مسيرة رجل بحجم دولة الرئيس جاسم الخرافي صعب المنال فهو اإلنسان والسياسي واالقتصادي ،الكبير في حضوره والكبير في اعتزاله
العمل السياسي والكبير في رحيله ،مسيرة المغفور له بإذن اهلل تعالى تمتد من العام  1940توج خاللها بسيد األخالق والحكمة والتواضع وربان
المؤسسة التشريعية .و«الدستور» من جهتها تبحر في سيرته الذاتية ومسيرته الوطنية وتوثق لمحطات ومواقف وكلمات الراحل الكبير.

الكويت فقدت هرما سياسيا
ونصيرا للوطن والمواطن
تتمة المنشور ص 16
أج�م�ع��ت ع��دة ش�خ�ص�ي��ات كويتية
على أن الكويت فقدت أح��د رجاالتها
امل�ت�م��زي��ن بالحكمة وه��رم��ا سياسيا
برحيل العم جاسم الخرافي مؤكدة أن
املصاب جلل لكل الكويت والكويتيني
ال��ذي ف�ق��دوا برحيل ال�خ��راف��ي حكيما
ن��اص��ر ق�ض��اي��اه��م وأح ��ب ال�ك��وي��ت من
ملء قلبه.
ف��ي ه ��ذا ال �ص��دد ق ��ال وك �ي��ل وزارة
ال�خ��ارج�ي��ة خ��ال��د سليمان ال�ج��ارال�ل��ه
إنه سيفتقد شخصيا املرحوم جاسم
ال �خ��راف��ي ف�ي�م��ا أك ��د ال �ن��ائ��ب ال�س��اب��ق
محمد الصقر أن الكويت فقدت أحد
رج��االت �ه��ا األك ��رم�ي�ن ف ��ي ح�ي�ن اع�ت�ب��ر
رج� ��ل األع� �م ��ال ج � ��واد ب��وخ �م �س�ين أن
الفقيد ج��اس��م ال�خ��راف��ي خ��دم ال��وط��ن
واملواطن طوال سنني.
ول��م ي�خ��ف م�ح��اف��ظ ال�ب�ن��ك امل��رك��زي
م�ح�م��د ال �ه��اش��ل ح��زن��ه وه ��و يتحدث
ع �ل��ى م �س �ي��رة ال �ع��م ج��اس��م ال �خ��راف��ي
الحافلة بالحكمة والهدوء حيث كان
سياسيا من الطراز األول.
وق� � � ��ال وك � �ي� ��ل وزارة ال� �خ ��ارج� �ي ��ة
خ � ��ال � ��د س � �ل � �ي � �م� ��ان ال� � �ج � ��ارال� � �ل � ��ه إن� ��ه
س�ي�ف�ت�ق��د ش�خ�ص�ي��ا امل ��رح ��وم ج��اس��م
ال � � �خ � ��راف � ��ي ال� � � � ��ذي ك� � � ��ان ق� ��ري � �ب� ��ا م��ن
األس� ��رة ال��دب�ل��وم��اس�ي��ة ي �ح��رص على
ال� ��وج� ��ود ف ��ي امل� �ن ��اس� �ب ��ات ال��رس �م �ي��ة
واالج �ت �م��اع �ي��ة ال �ت ��ي ت �ج �م��ع أع �ض��اء
ال �س �ل��ك ال��دي �ب �ل��وم��اس��ي الف �ت��ا إل ��ى أن
الفقيد كانت له مشاركات واسعة في
كل األصعدة لخدمة الوطن واملواطن.
م ��ن ج �ه �ت��ه ذك � ��ر ال �ن ��ائ ��ب ال �س��اب��ق
محمد الصقر ان الكويت فقدت أحد
رجاالتها األكرمني مضيفا أنه عاصر
املغفور له جاسم الخرافي على مدى
 14ع ��ام ��ا ف� ��ي دورات م �ت �ت��ال �ي��ة م��ن
عمر مجلس األم��ة ورغ��م خ�لاف��ه معه
أحيانا فإنه على وفاق معه حيث إنه
رج��ل ف��ري��د م��ن ن��وع��ه .وأش ��ار إل��ى أن
فقدانه لن يقتصر على الكويت فقط
ب��ل يمتد إل��ى ال��وط��ن ال�ع��رب��ي مل��ا ك��ان
ل��ه م��ن مساهمات وإن �ج��ازات واسعة
وغير م�ح��دودة م��ؤك��دا أن��ه رج��ل نزيه
وبفقدانه خسرت الكويت أحد الرجال
األوفياء.
وقالت وزيرة الشؤون االجتماعية
والعمل السابقة د .ذكرى الرشيدي إن
الكويت فقدت أحد أبرز أبنائها البررة
وأح � � ��د أع � �م� ��دة ال �س �ي ��اس ��ة ال �ح �ك �ي �م��ة
ص��اح��ب مسيرة وع�ط��اء وط�ن��ي كبير
وم� � �ش � ��رف ال � �ع� ��م ج� ��اس� ��م ال � �خ� ��راف� ��ي.

االمير الراحل الشيخ جابر وصاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد واملرحوم الخرافي والرومي والعنجري في الفصل التشريعي التاسع

وأض��اف��ت الرشيد :ال نقول إال رحمك
الله أب��ا عبداملحسن وطيب الله ثراك
ون� �ت� �ق ��دم م� ��ن أس� � ��رة ال �ف �ق �ي��د ال �ع��زي��ز
ب�خ��ال��ص ال �ع��زاء م��ؤك��دي��ن أن امل�ص��اب
مصاب أهل الكويت جميعا.
ف� ��ي ال� �س� �ي ��اق ذات � � ��ه ش � ��دد ال �ن��ائ��ب
ال� �س ��اب ��ق ص ��ال ��ح ال �ف �ض ��ال ��ة ع �ل ��ى أن
امل� ��رح� ��وم ج ��اس ��م ال� �خ ��راف ��ي ص��اح��ب
م ��واق ��ف س�ي��اس�ي��ة م �ش �ه��ود ل �ه��ا عبر
ال� �ت ��اري ��خ م �ب �ي �ن��ا أن� ��ه ع ��اص ��ر ال�ف�ق�ي��د
منذ العام  1991حيث إن��ه يعد هرما
سياسيا فقدته الكويت متقدما بأحر
ال �ت �ع��ازي إل ��ى أس ��رة ال�ف�ق�ي��د ول�ع�م��وم
الشعب الكويتي بهذا املصاب الجلل.
أما رجل األعمال جواد بوخمسني
ف �ق��ال إن ال �ك��وي��ت ك�ل�ه��ا ت�ع�ي��ش ح��ال��ة
ح��زن ش��دي��دة بسبب وف��اة املغفور له
جاسم الخرافي مؤكدا أنه رجل خدم
البالد طوال السنني املاضية ال سيما
في املجاالت السياسية واالقتصادية
واالج� �ت� �م ��اع� �ي ��ة ك �م ��ا أن � ��ه ش � � ��ارك ف��ي
العديد من األمور املهمة التي خدمت

ال��وط��ن وامل��واط��ن وأض��اف أن املصاب
أح��زن حتى الذين يختلفون معه في
بعض األمور.
وأكد رئيس اتحاد كرة القدم الشيخ
ط�لال الفهد م��ن جانبه أن املغفور له
جاسم الخرافي ك��ان داعما لألنشطة
الرياضية منذ أن كنت أتولى رئاسة
نادي القادسية باإلضافة إلى الفترة
ال�ت��ي تلتها وأث �ن��اء رئ��اس�ت��ي الت�ح��اد
الكرة الفتا إلى وجود بطوالت باسم
أس��رة ال�خ��راف��ي ك��ان ي�ح��رص امل��رح��وم
ع �ل��ى دع �م �ه��ا وش� ��دد ع �ل��ى أن ال�ف�ق�ي��د
ص��اح��ب أي ��اد ب�ي�ض��اء ع�ل��ى ال��ري��اض��ة
متمنيا الرحمة واملغفرة للراحل وأن
يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
ب� � � ��دوره ن� �ع ��ى م� �ح ��اف ��ظ األح� �م ��دي
ال �ش �ي��خ ف � ��واز ال �خ��ال��د ف �ق �ي��د ال �ك��وي��ت
رئ�ي��س مجلس األم ��ة ال�س��اب��ق جاسم
ال� �خ ��راف ��ي .وق � ��ال ال� �خ ��ال ��د :ل �ق��د أف �ن��ى
املغفور له ب��إذن الله تعالى عمره في
خ��دم��ة وط �ن��ه وأه �ل��ه وك� ��ان ن�م��وذج��ا
ي � �ح � �ت� ��ذى ف� � ��ي ال� �ت� �ح� �ل ��ي ب ��ال� �س� �م ��ات

اإلنسانية ودم��اث��ة الخلق والتواضع
مثلما كان مضربا للمثل في الحكمة
والحنكة واالق �ت��دار ُ
وب�ع��د النظر كما
كان هامة سياسية بارزة في املواقف
الصعبة.
م � ��ن ج �ه �ت ��ه ع� �ب ��ر م� �ح ��اف ��ظ ال �ب �ن��ك
امل ��رك ��زي م �ح �م��د ال �ه��اش��ل ب �ح��زن عن
رحيل الفقيد جاسم الخرافي ،بقوله:
لله ما اخ��ذ ولله ما اعطى وك��ل شيء
ع �ن��ده ب��أج��ل م �س�م��ى .وق� ��ال ال �ه��اش��ل:
ب �ق �ل��وب م��ؤم �ن��ة ب �ق �ض��اء ال �ل��ه وق� ��دره
ف�ق��دت الكويت اح��د رج��االت�ه��ا االب��رار
ب��وف��اة ال �ع��م ج��اس��م م�ح�م��د ال�خ��راف��ي
رحمه الله بعد مسيرة حافلة بالعطاء
ال��وط �ن��ي ع�ن��وان�ه��ا ال �ه��دوء وال�ح�ك�م��ة
وس �ع��ة ال �ص��در وال �ث �ب��ات ع �ل��ى ال�ح��ق
خالل مراحل فارقة في تاريخ الكويت.
وأضاف أن الفقيد رحمه الله جسد
ن �م��وذج��ا س��اط �ع��ا ل ��رج ��االت ال ��دول ��ة
املخلصني ونسأل املولى عز وجل ان
يتغمد فقيد الكويت ب��واس��ع رحمته
ورض��وان��ه ويحسن ع��زاء اهله الكرام

ومحبيه االوف �ي ��اء ..ان��ا ل�ل��ه وان ��ا اليه
راجعون.
ع �ل��ى ال �ص �ع �ي��د ذات � ��ه ل �ف��ت ال �ن��ائ��ب
ال �س��اب��ق ول �ي ��د ال �ط �ب �ط �ب��ائ��ي إل� ��ى أن
االخ �ت�لاف��ات ال�س�ي��اس�ي��ة ب�ين البعض
لم تمنع من التواصل االجتماعي مع
عائلة املغفور له جاسم الخرافي كما
أن حزننا كبير واملصاب جليل مشيرا
إلى ضرورة فصل املواقف السياسية
عن االجتماعية وأداء الواجب.
وق��ال��ت ن��ائ�ب��ة ال��رئ �ي��س ال�ت�ن�ف�ي��ذي
لبنك الكويت الوطني شيخة البحر
م��ن جانبها ان رح�ي��ل الفقيد جاسم
ال �خ��راف��ي ه��و خ �س��ارة ل�ل�ك��وي��ت ك��اف��ة
ول�ي��س فقط ألس��رت��ه الكريمة مشيرة
ال� � ��ى ان ت ��اري � �خ ��ه ح� ��اف� ��ل ب ��االن� �ج ��از
والعطاء في كل األصعدة االقتصادية
والسياسية.
وأك��دت البحر ان الفقيد لعب دورا
ب��ارزا في االقتصاد وكان فعال عالمة
ف��ارق��ة ف��ي ت��اري��خ ال�ك��وي��ت ويشهد له
ت��اري �خ��ه امل�م�ي��ز ب�ع�ط��ائ��ه ال�لام �ح��دود
في العمل االقتصادي والسياسي في
البالد مشيرة الى ان صدمتنا بالفقيد
كبيرة ومصابنا جلل.
ونعى أمير قبيلة الرشايدة الشيخ
م�ح�م��د امل�س�ي�ل��م رئ�ي��س م�ج�ل��س األم��ة
السابق جاسم محمد الخرافي معربا
عن حزنه الشديد بوفاة الراحل الكبير
الذي سخر حياته في خدمة الكويت.
وق � � ��ال امل �س �ي �ل ��م إن ال� � �ع � ��زاء أله ��ل
ال� �ك ��وي ��ت ج �م �ي �ع��ا ب �ف �ق �ي��ده��ا ال �ك �ب �ي��ر
م �ق��دم��ا أح ��ر ال �ت �ع��ازي ألس� ��رة الفقيد
ولرئيس مجلس األمة مرزوق الغانم.

العنجري :الخرافي كان ركنا أساسيا من أركان الدولة
نعى النائب والوزير السابق
مشاري جاسم العنجري الفقيد
ج ��اس ��م ال � �خ ��راف ��ي م� �ش� �ي ��را إل ��ى
أن ��ه زام �ل��ه م�ن��ذ ال �ع��ام  1981في
مجلس األمة ثم توطدت العالقة
ب �ي �ن �ه �م��ا ال � �ع� ��ام  1999ع �ن��دم��ا
أصبح الخرافي رئيسا للمجلس
والعنجري نائبا له.
وأك ��د ال�ع�ن�ج��ري أن ال�ت�ع��اون
م ��ع ال� �خ ��راف ��ي وص� ��ل إل� ��ى أب �ع��د
ال�ح��دود مضيفا أن��ه رغ��م بعض
امل��واق��ف التي كنا نختلف فيها

أح �ي��ان��ا ف �ق��د ك ��ان ي��أخ��ذ ب��رأي��ي
ف� � ��ي ك� �ث� �ي ��ر م� � ��ن األم� � � � � ��ور ح �ي��ث
مل� �س ��ت ف� �ي ��ه ال� � �ح � ��رص ال �ش ��دي ��د
ف ��ي إدارت� � ��ه ل�ل�م�ج�ل��س ف �ل��م يكن
ي ��وزع ال�ت�ع�ي�ي�ن��ات أو ال�ت��رق�ي��ات
وامل � �ك � ��اف � ��آت وغ � �ي ��ره ��ا أله� � ��داف
انتخابية أو إرض��اء للنواب بل
ك��ان نهجه املوضوعية وغايته
اإلن � � �ص� � ��اف وك � �ن � ��ت أش � � ��د ع �ل��ى
ي ��دي ��ه وأع� �ي� �ن ��ه وأش� �ج� �ع ��ه ع�ل��ى
ذل��ك ل��ذا ل��م تحصل ف��ي املجلس
حينئذ ه��زات أو مشاكل إداري��ة

كبيرة كما ه��و ال�ح��ال ف��ي كثير
م��ن ال�ج�ه��ات ال�ح�ك��وم�ي��ة ألن أب��ا
ع �ب��دامل �ح �س��ن ك � ��ان م��وض��وع �ي��ا
وم� �ن� �ص� �ف ��ا ق � � ��در اإلم � � �ك � � ��ان ب�ين
الجميع.
وم��ع ذل��ك اختلفنا ع��ام 2006
بسبب ال��دوائ��ر الخمس ،وتابع
ال� �ع� �ن� �ج ��ري :س � � ��واء واف� �ق� �ت ��ه أو
خ ��ال� �ف� �ت ��ه ف� ��إن� ��ه ك� � ��ان س �ي��اس �ي��ا
ب� ��ارع� ��ا ص � �ب� ��ورا ك �ت��وم��ا ش��دي��د
ال�ت�م�س��ك ب��رأي��ه وق �ل �ي�لا م��ا ك��ان
ي� �ل�ي�ن ف � ��ي م� ��واق � �ف� ��ه والش� � � ��ك أن

ذل ��ك س�ب��ب ل��ه ك�ث�ي��را م��ن األذى.
ظ ��ل رح �م��ه ال �ل��ه ف ��ي ال � � �ـ 35سنة
املاضية ركنا أساسيا من أركان
ال� ��دول� ��ة أث � ��ر ف �ي �ه��ا وت� ��أث� ��رت ب��ه
ح�ي��ث ك��ان م��ن أك�ث��ر األش�خ��اص
ح� �ض ��ورا ف ��ي ه ��ذه ال �ف �ت��رة على
امل�س�ت��وي�ين ال��رس �م��ي وال�ش�ع�ب��ي
وفي جميع املجاالت السياسية
واالقتصادية واالجتماعية.
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حافلة بالعطاء
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مسيرة وطنية محفورة في ذاكرة الكويت

اإلبحار في مسيرة رجل بحجم دولة الرئيس جاسم الخرافي صعب المنال فهو اإلنسان والسياسي واالقتصادي ،الكبير في حضوره والكبير في اعتزاله
العمل السياسي والكبير في رحيله ،مسيرة المغفور له بإذن اهلل تعالى تمتد من العام  1940توج خاللها بسيد األخالق والحكمة والتواضع وربان
المؤسسة التشريعية .و«الدستور» من جهتها تبحر في سيرته الذاتية ومسيرته الوطنية وتوثق لمحطات ومواقف وكلمات الراحل الكبير.

حرص الفقيد على تعزيز الوحدة الوطنية وتماسك الشعب والحث على نبذ الكراهية

مسيرة الخرافي  ..داعم أساسي للقضايا
بداية المسيرة
ول � � � ��د ال� � � ��راح� � � ��ل ج � ��اس � ��م م �ح �م��د
الخرافي في حي القبلة عام 1940م
وت�ل�ق��ى ت�ع�ل�ي�م��ه األول� ��ي ف��ي مدينة
مومباي الهندية وفي روضة املثنى
بالكويت ثم التحق بكلية فيكتوريا
ب� �م ��دي� �ن ��ة االس � �ك � �ن � ��دري � ��ة .وبسبب
ظ��روف العدوان الثالثي على مصر
ع��ام  1956ع��اد إل��ى الكويت ودرس
في ثانوية الشويخ.ثم اكمل املغفور
ل��ه ب��إذن ال�ل��ه تعليمه الجامعي في
ك �ل �ي��ة مانشيستر ف ��ي ب��ري �ط��ان �ي��ا
ح�ي��ث ح�ص��ل ع�ل��ى دب �ل��وم في ادارة
االع � � �م� � ��ال.ع� � ��اد إل� � ��ى ال� �ك ��وي ��ت ع ��ام
 ،1962وعمل ف��ي ال �ق �ط��اع ال�خ��اص
وت�ق�ل��د ال �ع��دي��د م��ن امل �ن��اص��ب منها
العضو املنتدب في شركة الفنادق
ال �ك��وي �ت �ي��ة ،عضو م �ج �ل��س االدارة
بالشركة االه�ل�ي��ة للتأمني ،العضو
املنتدب لشركة االلومنيوم،القنصل
ال�ف�خ��ري لجمهورية ب��اراغ��واي في
دول � ��ة ال �ك��وي��ت وغ �ي��ره��ا م ��ن امل �ه��ام
وامل�س��ؤول�ي��ات ف��ي القطاع ال�خ��اص.
تزامنت عودة الراحل الخرافي بعد
اكمال دراسته مع بداية مرحلة من
أه ��م م ��راح ��ل ال �ك��وي��ت ح�ي�ن ش�ه��دت
والدة ال ��دس� �ت ��ور ال �ك ��وي �ت ��ى ،وأول
ان � �ت � �خ ��اب ��ات ن� �ي ��اب� �ي ��ة ت � �ج� ��رى ب �ع��د
االس � �ت � �ق�ل��ال الخ � �ت � �ي� ��ار  50ع �ض��وا
يمثلون ال�ش�ع��ب ف��ي مجلس األم��ة،
وعاش وراق��ب عن كثب اح��داث تلك
االن� �ت� �خ ��اب ��ات ال� �ت ��ي ج � ��رت ف ��ي ع��ام
1963م .وف � ��ي ع � ��ام 1967م ت �ف��اع��ل
ال� ��راح� ��ل ال� �خ ��راف ��ي م ��ع ان �ت �خ��اب��ات
ال �ف �ص��ل ال �ت �ش��ري �ع��ي ال �ث��ان��ى ،وقاد
ال�ح�م�ل��ة االن�ت�خ��اب�ي��ة ل��وال��ده محمد
عبداملحسن ال �خ��راف��ي -رحمه ال�ل��ه-
مرشح ال � ��دائ � ��رة ال �ث��ان �ي��ة ف ��ي ذل��ك
الوقت ( القبلة -املرقاب -الصالحية
) الذي فاز في االنتخابات وحصل
ع� �ل ��ى امل� ��رك� ��ز ال� �ث ��ان ��ى ب�ي��ن ال� �ن ��واب
ال �خ �م �س��ة ال ��ذي ��ن يمثلون ال ��دائ ��رة،
غير أن امل ��رح ��وم م �ح �م��د ال �خ��راف��ي
اس �ت �ق��ال م ��ن ع �ض��وي��ة امل �ج �ل��س مع
س� �ت ��ة اع � �ض� ��اء آخ� ��ري� ��ن اح �ت �ج��اج��ا
على عمليات ال�ت��زوي��ر ال�ت��ي شابت
االنتخابات.

احتياجات
المواطنين
ومصالحهم
أولوية كبرى
للراحل الكبير
طالب بزيادة
المخصصات
اإلسكانية
وقروض الترميم
سمو األمير الراحل الشيخ جابر وسمو األمير الوالد الشيخ سعد العبدالله واملرحوم جاسم الخرافي في الفصل التشريعي التاسع

للقضايا الوطنية وأهمها ضرورة
امل �ح��اف �ظ��ة ع �ل��ى اس �ت �ق��رار وت�ط��وي��ر
النظام الديمقراطي .وقد دفعه ذلك
إل��ى التفكير ف��ي خ��وض انتخابات
الفصل التشريعي الرابع التي جرت
يوم  27يناير ع��ام 1975م مدفوعا
برغبته ف ��ي ال �ق �ي ��ام ب � � ��دوره ت �ج��اه
الكويت ،وبقناعته ب��أن استقرارها
وام �ن �ه��ا يتطلبان ت��رس �ي��خ ال�ن�ظ��ام
ال ��دس� �ت ��وري ال �ك��وي �ت��ي وت �ط ��وي ��ره،
واملحافظة على االستقرار السياسي
ف��ي اط ��اره .ولم يكن ال��راح��ل جاسم
الخرافي بحاجة إلى منصب جديد
يزين مناصبه ،كما لم يكن بحاجة
إل� ��ى وج ��اه ��ة اك �ث ��ر م �م��ا ت �ت �م �ت��ع ب��ه
ع��ائ �ل �ت��ه امل �ع��روف��ة ب�ي�ن الكويتيني.
وق��د ك��ان ق��رار الترشيح في الدائرة
الثانية (القبلة -املرقاب-الصالحية)
قرارا شخصيا مهما بالنسبة ل��ه،
بحثه م ��ع وال � � ��ده امل� ��رح� ��وم م�ح�م��د
ع �ب��دامل �ح �س��ن ال� �خ ��راف ��ي وق ��اع ��دت ��ه
ال �ش �ع �ب �ي ��ة،وخ � � ��اض االن� �ت� �خ ��اب ��ات
م �س �ت �ق�ل�ا مما أه� �ل ��ه ل� �ل� �ف ��وز وك� ��ان
األصغر سنابني الفائزين الخمسة،
وحصل على  592صوتا شكلت 20
٪من االصوات وهي نسبة مرتفعة
بالنسبة ملرشح جديد على الساحة
عضو مجلس األمة  1976 - 1975االنتخابية.
اس �ت �ف��اد ج��اس��م ال �خ��راف��ي رح�م��ه
تفعيل مجلس األمة
الله من تجربة انتخابات عام1967
وبدأت مساهماته منذ ذل��ك الوقت
منذ اليوم االول لدخوله املجلس
في العمل الوطني.وقد استطاع من ك��ان ل��دى امل��رح��وم ج��اس��م ال�خ��راف��ي
خ�لال تلك التجربة أن يكون قاعدة ت� � �ص � ��ورات واف� � �ك � ��ار ل �ت �ف �ع �ي��ل ع�م��ل
ش �ع �ب �ي��ة ق ��وي ��ة ن �ت �ي �ج��ة ات �ص ��االت ��ه مجلس األم��ة بما يمكنه من القيام
امل �س �ت �م��رة م ��ع امل ��واط� �ن�ي�ن ،ودعمه ب� � ��دوره ،واستغالل وق �ت��ه مل�ن��اق�ش��ة

ال� �ق� �ض ��اي ��ا ال � �ت� ��ي ت� �ه ��م امل ��واط � �ن �ي�ن،
وط� ��ال� ��ب ب �ت �ع ��دي ��ل ع� � ��دد م� ��ن م� ��واد
الالئحة الداخلية للمجلس والتي
ك ��ان يرى أن �ه��ا ت�ع�ي��ق ع�م�ل��ه وعمل
لجانه املختلفة.كما اقترح اال تكون
مناقشة القضايا املطروحة قاصرة
على الجلسة االسبوعية الوحيدة
ي� ��وم ال� �ث�ل�اث ��اء ،وطالب ب �م��واص �ل��ة
البحث والنقاش دون انقطاعودون
ال�ت��أث��ر ب��اي��ة م��واق��ف أو مستجدات
خارجية.
ك� �م ��ا أك � ��د دائ � �م� ��ا ال� �ح� �ف ��اظ ع�ل��ى
هيبة املجلس واختصاصاته وعدم
اس �ت �غ�ل�ال��ه ف ��ي االس� � � ��اءة ل �ك��رام��ات
ال� � �ن � ��اس س� � � ��واء ك � ��ان � ��وا م� �س ��ؤول�ي�ن
أم م ��واط� �ن�ي�ن .وق� ��د ت �ل �م��س ال �ن��ائ��ب
الخرافي في ذلك الفصل التشريعي
خ �ل�لا يعتري ال �ع �م��ل ال��دي�م�ق��راط��ي
ويتمثل في عدم التمسك باالساليب عضو مجلس األمة 1985 - 1981
ال��دي �م �ق��راط �ي��ة،ودع� ��ا امل ��رح ��وم إل��ى
خ ��اض ال��راح��ل ج��اس��م ال�خ��راف��ي
ال� �ح ��وار ال��دي �م �ق��راط��ي ،واالحترام ان � �ت � �خ� ��اب� ��ات ال� �ف� �ص ��ل ال �ت �ش��ري �ع��ي
امل�ت�ب��ادل ،والنقد ال�ب�ن��اء ،وممارسة الخامس التي جرت يوم  23فبراير
ال��دي�م�ق��راط�ي��ة ب��ال�ش�ك��ل ال ��ذي يعزز ع ��ام  1981والتي ج� ��اءت ب �ع��د حل
ال ��وح ��دة ال��وط �ن �ي��ة وال �ت �م��اس��ك بني م �ج �ل ��س األم� � � ��ة ب ��أك� �ث ��ر م � ��ن ارب� �ع ��ة
ال �ش �ع ��ب ال� �ك ��وي� �ت ��ي .كما ح � ��ذر م��ن اع � � � ��وام،وف � � ��از ب �ع �ض��وي��ة امل �ج �ل��س
خ �ل��ق ح��ال��ة م ��ن ال� �ع ��داء دون م�ب��رر نائبا عن الدائرة الثالثة (الشامية-
اإلطفائى
ضد الحكومة،ودعا إلى مد جسور الشويخ -القبلة) وذلك بعد تعديل
التعاون بني السلطتني على اسس ال��دوائ��ر االنتخابية م��ن  10إلى 25
ف��ي م�ج�ل��س،1981ع� � ��رف امل�غ�ف��ور
دس �ت��وري��ة،وع� ��دم ت�ص�ع�ي��د األم ��ور دائرة وال ��ذي ل��م يؤثر ع�ل��ى وضعه ل��ه ب� ��إذن ال �ل��ه ج��اس��م ال �خ��راف��ي بني
بينهما.
االن�ت�خ��اب��ي ب�ع��د أن ك��ان ق��د ف��از في زم �ل��ائ � ��ه اع� � �ض � ��اء امل � �ج � �ل ��س ب �ل �ق��ب
امل �ج �ل ��س ال� �س ��اب ��ق ض �م ��ن ال� ��دوائ� ��ر «االطفائي» نظرا التباعه سياسة
التمسك بالدستور
العشر .وفاز معه في نفس الدائرة التهدئة ،وتمسكه بمبدأ العقالنية
ك��ان��ت ف �ت��رة غياب م�ج�ل��س األم��ة العم جاسم الصقر .وحصل جاسم ف��ي التعامل م��ع القضايا الخالفية
بعد حله ع��ام  1976إلى انتخابات ال�خ��راف��ي ف��ي تلك االن�ت�خ��اب��ات على ب �ي��ن اع� � �ض � ��اء امل� �ج� �ل ��س م � ��ن ج �ه��ة،
م�ج�ل��س  1981من أص �ع��ب ال�ف�ت��رات ح ��وال ��ي  ٪ 39من االص � � ��وات .وقد وبني ال�ح�ك��وم��ة وامل�ج�ل��س م��ن جهة
ال�ت��ي شهدتها ال �ب�لاد .فرغم زي��ادة
العوائد النفطية ،تدهورت االوضاع
االقتصادية،وازدادت حدة االحتقان
ال �س �ي ��اس ��ي ،واصبحت ال �ح �ك��وم��ة
وح��ده��ا م �س��ؤول��ة ع��ن ادارة ال�ب�لاد
ف��ي ظ��ل غياب امل �ش��ارك��ة ال�ش�ع�ب�ي��ة.
ورغم ه��ذه االوض ��اع تحرك الراحل
ج��اس��م ال�خ��راف��ي وم ��ارس دوره في
العمل الوطني من خالل الحوار مع
مختلف الكتل الوطنية لبحث سبل
حل االشكاالت التي تواجههاالبالد،
كما توجه بالنقد مراراللممارسات
الحكومية امل�ت�ف��ردة ف��ي تلك الفترة
وف��ي ن�ف��س ال��وق��ت ل��م يبخل عليها
بالنصح واملشورة ملعالجة تدهور
االوض � ��اع االق �ت �ص��ادي��ة ال �ت��ي ك��ان��ت
تعيشها البالد.

ان �ت �خ��ب ال� �ن ��ائ ��ب ج ��اس ��م ال �خ��راف��ي
رئ� �ي� �س ��ا للجنة ال� � �ش � ��ؤون امل ��ال �ي ��ة
ف � ��ي امل � �ج � �ل ��س،وق � �ب� ��ل امل� �ه� �م ��ة رغ ��م
ادراك � � � ��ه ل �ج �س��ام��ة امل� �س ��ؤول� �ي ��ة ف��ي
ظ��ل ازم ��ة س��وق امل �ن��اخ ال�ت��ي تعتبر
أك � �ب� ��ر االزم � � � � ��ات االق � �ت � �ص� ��ادي� ��ة ف��ي
ت ��اري ��خ ال� �ك ��وي ��ت،وف� ��ي ظ ��ل ح��اج��ة
االقتصاد الكويتي إلجراءات عاجلة
النتشاله من االزمة وانعاشه.وبعد
ج� �ه ��ود ب��ذل �ه��ا ف ��ي ت �ق �ي �ي��م ال��وض��ع
االق � �ت � �ص ��ادي،ق� ��دم ال� ��راح� ��ل ج��اس��م
االزمة .ولم

الخرافي تصوراته لحل
تصرفه تلك املسؤولية الكبيرة عن
االه �ت �م��ام ب��ال�ق�ض��اي��ا االخ� ��رى ال�ت��ي
ت �ه ��م امل ��واط� �ن�ي�ن ف �ط ��ال ��ب ب �ت �ط��وي��ر
االج �ه��زة ال�ح�ك��وم�ي��ة ال �ت��ي تتعامل
يوميا مع املواطنني وبشكل خاص
اج � �ه� ��زة وزارة ال ��داخ� �ل� �ي ��ة خ��اص��ة
ادارات األم��ن ،واملرور ،والجوازات.
وقد اك ��د ال �ن��ائ��ب ال �خ��راف��ي ف ��ي كل
املناسبات ض��رورة وق��ف ال�ه��در في
االن �ف��اق ال�ح�ك��وم��ي ،والحفاظ على
امل � ��ال ال � �ع� ��ام ،كما وق� ��ف ب� �ق ��وة إل��ى
ج��ان��ب اص �ح��اب ال��دخ��ول امل �ح��دودة
عند معالجة االزمة االقتصادية.

أخ��رى ،وذلك حفاظا على استمرار
ال��دي �م �ق��راط �ي��ة ،واستمرار ال��رق��اب��ة
ال �ش �ع �ب �ي��ة ع �ل ��ى االداء ال �ح �ك��وم��ي
ف ��ي م �ن��اخ اي �ج��اب��ي .وك � ��ان يتدخل
بالنصيحة عندما تتأزم االمور بني
السلطتني وذلك بمبادرات شخصية
منه أو بتفويض من زمالئه النواب
ك��وس �ي��ط ن��زي��ه وم �ح��ل ث �ق��ة ب�ي�ن كل
االط � � ��راف .وكانت امل � �ب� ��ادرات ال�ت��ي
قام بها مع عدد من زمالئه من بني
االسباب التي ادت إلى اخماد النار
ق�ب��ل اش�ت�ع��ال�ه��ا ف��ي أزم� ��ات ع��دي��دة،
وادت إلى صمود مجلس  1981إلى
نهاية الفصل التشريعي الخامس.
ومن هذهاملبادرات:
 ع� �ن ��دم ��ا ت� ��أزم� ��ت ال� �ع�ل�اق ��ة ب�يناملجلس والحكومة اثر طلب االخيرة
احالة مشروع تنقيح الدستور الذي
ط��رح م��ع ب��داي��ة دور االن�ع�ق��اد االول
ع��ام  1981إلى اللجنة التشريعية
وح��دث ان�ش�ق��اق داخ��ل املجلس بني
امل��ؤي��دي��ن وامل�ع��ارض�ين وك��اديؤدي
إل ��ى أزم ��ة خ �ط �ي��رة .وملعالجة ذل��ك،
ف � ��وض رئ� �ي ��س واع� � �ض � ��اء امل �ج �ل��س
ال�ن��ائ�ب�ين ج��اس��م ال�خ��راف��ي وعيسى
ال�ش��اه�ين ب��ال��ذه��اب إل��ى س�م��و ول��ي
ال �ع �ه ��د ورئ � �ي� ��س م �ج �ل��س ال� � � ��وزراء
ال �ش �ي ��خ س �ع ��د ال �ع �ب ��دال �ل ��ه ال �س��ال��م
ال� �ص� �ب ��اح آن � � ��ذاك الق� �ن ��اع ��ه ب�س�ح��ب
امل� �ش ��روع .وقد أدت ه ��ذه امل�س��اع��ي
وحكمة ال ��راح ��ل ج ��اس ��م ال �خ��راف��ي
وحنكته إلى سحب املشروع ووضع
حد لألزمة والحفاظ على الدستور.
 ع � �ن� ��د ع � � � ��رض م � � �ش� � ��روع ب �ي��تالزكاة ح��دث اختالف بني الحكومة
وامل � �ج � �ل� ��س ب � �ش� ��أن ال� �ن� �س� �ب ��ة ال �ت ��ي
س �ت �ف��رض ع �ل��ى ارب � � ��اح ال� �ش ��رك ��ات.
وملعالجة ذل ��ك ،قام ال�ن��ائ��ب جاسم
ال� � �خ � ��راف � ��ي ب� �م� �ق ��اب� �ل ��ة س � �م ��و ام� �ي ��ر
البالد الراحل الشيخ جابر االحمد
ال �ص �ب��اح ط �ي��ب ال �ل��ه ث � ��راه ،وعرض
حالتوفيقياقبل به كل من املجلس
والحكومة واقر املشروع.
وزير منتخب للمالية
واالقتصاد 1990 - 1985
خ� � � ��اض رئ� � �ي � ��س م� �ج� �ل ��س األم� � ��ة
ال��راح��ل ج��اس��م ال�خ��راف��ي انتخابات
م� �ج� �ل ��س األم � � � ��ة ع � � ��ام  1985وف � ��از
فيها نائبا عن ال��دائ��رة الثالثة مع
ال� �ع ��م ج ��اس ��م ال �ق �ط��ام��ي ال� � ��ذي ف��از
ف� ��ي ن �ف��س االن� �ت� �خ ��اب ��ات ع� ��ن ن�ف��س
ال ��دائ ��رة .وحصل ج��اس��م ال �خ��راف��ي
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اإلبحار في مسيرة رجل بحجم دولة الرئيس جاسم الخرافي صعب المنال فهو اإلنسان والسياسي واالقتصادي ،الكبير في حضوره والكبير في اعتزاله
العمل السياسي والكبير في رحيله ،مسيرة المغفور له بإذن اهلل تعالى تمتد من العام  1940توج خاللها بسيد األخالق والحكمة والتواضع وربان
المؤسسة التشريعية .و«الدستور» من جهتها تبحر في سيرته الذاتية ومسيرته الوطنية وتوثق لمحطات ومواقف وكلمات الراحل الكبير.

الوطنية وتطوير النظام الديمقراطي
تتمة المنشور ص 18
على ما يعادل  ٪ 46من االص��وات.
ويالحظ االرت �ف��اع التدريجي لهذه
النسبة في كل انتخابات .وبالنظر
ل �خ �ب ��رت ��ه االق � �ت � �ص� ��ادي� ��ة ال �ك �ب �ي ��رة،
واملعالجات ال �ت��ي ط��رح�ه��ا ملشاكل
االق �ت �ص��اد ال�ك��وي�ت��ي ع�ن��دم��ا ت��رأس
ل�ج�ن��ة ال �ش ��ؤون امل��ال �ي��ة ف��ي مجلس
 ،1981وال� � �ج � ��دي � ��ة وال � � � �ج � � ��رأة ف��ي
معالجة أزمة املناخ ،وتحول االزمة
إل ��ى ع ��بء ع �ل��ى ال �ح �ك��وم��ة ،اسندت
ح�ق�ي�ب��ة وزارة امل��ال �ي��ة واالق �ت �ص��اد
إل��ى ال�ن��ائ��ب ج��اس��م ال �خ��راف��ي وك��ان
ال��وزي��ر ال��وح �ي��د امل�ن�ت�خ��ب ب��رمل��ان�ي��ا
من بني اعضاء الحكومة ،ثم انضم
إل�ي��ه ال�ن��ائ��ب خ��ال��د الجميعان فيما
ب �ع��د وال � ��ذي ت��ول��ى وزارة ال �ش��ؤون
بعد استقالة الوزير يوسف محمد
ال�ن�ص��ف .وقد قبل ج��اس��م الخرافي
تلك املسؤولية انطالقا من قناعته
بأن االوضاع االقتصادية املتدهورة
ت��دف��ع ب ��أي ان �س��ان م�خ�ل��ص لوطنه
ل�ي�س��اه��م ق��در اس�ت�ط��اع�ت��ه ف��ي وق��ف
االنهيار االقتصادي الناتج عن ازمة
سوق املناخ.وقد سارع منذ البداية
في مواجهة املشكلة والتحرك نحو
فتح منافذ جديدة تحد من آثار تلك
األزمة وتوقف ذلك االنهيار.

جاسم الخرافي
حافظ على هيبة
المجلس وعدم
استغالله في
اإلساءة لكرامات
الناس

رئيس مجلس األمة الراحل جاسم الخرافي يدير إحدى جلسات مجلس األمة في الفصل التشريعي العاشر

ل �ت��واك��ب ال �خ �ط��ط ال �ط �م��وح��ة ال �ت��ي
س �ي �ع �م ��ل ع � �ل ��ى ت� �ن� �ف� �ي ��ذه ��ا.وك � ��ان
ع �ل �ي��ه ف ��ي ن �ف��س ال ��وق ��ت أن يفصل
ب�ين مهمته ك��وزي��ر وم �س��ؤول وب�ين
ع �م �ل��ه ال� �خ ��اص وه� ��و ال ��رج ��ل ال ��ذي
ك ��ان يدير م�ج�م��وع��ة م��ن ال�ش��رك��ات
ت�ت�ش��اب��ك وت�ت�ق��اط��ع م�ص��ال�ح�ه��ا مع
ال�ع��دي��د م��ن امل��ؤس�س��ات الحكومية.
وبحنكته وق��درت��ه على الفصل بني
القرار الصعب
العام والخاص،استطاع أنيتجاوز
ف ��ي ظ ��ل ال � �ظ� ��روف االق �ت �ص��ادي��ة ال�ك�ث�ي��ر م��ن تلك ال�ع�ق�ب��ات ف��ي ف�ت��رة
الصعبة التي كانت تمر بها البالد ،قصيرة
اختار الراحل جاسم الخرافي القرار
الصعب وبقي في منصبه الوزاري،
إنجازات هامة
وك� � � ��ان ي� � ��رى أن م � ��ن واج� � �ب � ��ه ام � ��ام
املواطنني الذين انتخبوه أنيستمر
ح�ق��ق امل �غ �ف��ور ل��ه ال ��وزي ��ر ج��اس��م
في املحافظة على الرقابة الشعبية الخرافي خالل مسؤوليته على رأس
ف ��ي ال �ح �ك��وم��ة .فقد ك ��ان ��ت ت�ج��رب��ة وزارة املالية واالقتصاد العديد من
االعتزال والعودة
ح��ل م�ج�ل��س  ،1975وما ول��دت��ه من االنجازات على الصعيدين الداخلي
ف��راغ رقابي قد ساهمت في حدوث والخارجي منها:
ت��ول��ى ال ��راح ��ل وزارة امل��ال �ي��ة في
ازم ��ة امل �ن��اخ ،مما يتطلب م�ش��ارك��ة
 تطوير اداء جهاز وزارة املالية اصعب فتراتها ،لكنه قبل التحديال �ع �ن��اص��ر ال��وط �ن �ي��ة ف ��ي ال�ح�ك��وم��ة بمايفعل عمله وأدائه،وقام بإنشاء وع� �م ��ل ب� ��اخ �ل�اص وح� �ق ��ق ال �ك �ث �ي��ر.
لتوجيه م�س��ار عملها ف��ي مواجهة م��رك��ز ل�ل�ت��دري��ب ،وبنك للمعلومات وعندما ت��رك�ه��ا ك��ان ث��وب��ه ناصعا،
املشاكل التي تعانيها البالد .وكان املالية،ونظام لتقييم أداء املوظفني .وخبرته اك �ث��ر ات �س ��اع ��ا ،وقاعدته
ق��رار االستقالة من الحكومة اسهل
 التصدي ألزم � ��ة س� ��وق امل �ن��اخ الشعبية اك�ث��ر ع ��ددا ،وأكد ملحبيهالخيارات بالنسبة له ،وكان يمكنه وت� � �ق � ��دي � ��م ح� � �ل � ��ول ع� ��اج � �ل� ��ة ل ��وق ��ف ولغيرهم ان��ه ليس ملكا ألح��د غير
ت �ك��ري��س ج �ه��ده ل�ع�م�ل��ه ف��ي ال�ق�ط��اع تداعياتها.
ال �ك��وي��ت .وبعد ان �ت �ه��اء ف �ت��رة عمله
الخاص،لكنه اختار مواصلة العمل
 الحفاظ ع� �ل ��ى ام �ل ��اك ال ��دول ��ة بالوزارة في عام،1990اتخذ الوزيرالوطني ومصلحة الكويت.
ووقف التعديات عليها.
ال � �خ ��راف ��ي ق� � � ��راراب ��اع � �ت ��زال ال �ع �م��ل
منذ ال�ي��وم االول لتوليه منصب
 تفعيل دور ال �ق �ط��اع ال �خ��اص ال �س �ي ��اس ��ي،وك � ��ان ق � � ��راره م�ف��اج�ئ��اوزي � � ��ر امل ��ال� �ي ��ة واالق � �ت � �ص� ��اد واج� ��ه واالس � � � � �ت � � � � �ف� � � � ��ادة م � � � ��ن ام� � �ك � ��ان � ��ات � ��ه خصوصاملحبيه ومسانديه وأبناء
ال ��وزي ��ر ج��اس��م ال �خ��راف��ي ع� ��ددامن االق �ت �ص��ادي��ة واالن �م��ائ �ي��ة ف��ي خلق دائ��رت��ه االن�ت�خ��اب�ي��ة .ونتيجة لذلك
ال� �ت� �ح ��دي ��ات ،فهناك ت ��رك ��ة م�ث�ق�ل��ة وظ ��ائ ��ف ع �م��ل ل �ل �ك��وي �ت �ي�ين ،وطرح ال�ق��رار ،لم يرشح نفسه النتخابات
خلفتها أزمة س��وق امل �ن��اخ ،وهناك س� �ي ��اس ��ة ال �خ �ص �خ �ص��ة م� ��ع وض ��ع امل �ج �ل ��س ع � ��ام  ،1992ولكنه ب�ق��ي
ح��اج��ة إل��ى اص�ل�اح ال� ��وزارة نفسها ال� � �ض � ��واب � ��ط ال� � �ت � ��ي ت � �ح� ��اف� ��ظ ع �ل��ى خ�ل�ال ال �ف �ت��رة  1996-1992لصيقا
مكتسبات املواطنني.
 ف � � ��رض ن� � �ظ � ��ام ال � ��رق � ��اب � ��ة ع �ل��ىم� �ي ��زان� �ي ��ات ال � � � � � ��وزارات وال �ه �ي �ئ��ات
ال� � �ح� � �ك � ��وم� � �ي � ��ة،وت � � �ط� � ��وي� � ��ر ن � �ظ� ��ام
امل� �ح ��اس� �ب ��ة،واخ � �ض� ��اع م �ي��زان �ي��ات
ج�م�ي��ع امل��ؤس �س��ات ل�ل��رق��اب��ة امل��ال�ي��ة
وامل �ح ��اس �ب �ي ��ة امل �س �ب �ق��ة وال�ل�اح �ق ��ة
م��ن ق�ب��ل وزارة امل��ال �ي��ة ووق ��ف كافة
االستثناءات.
وضع الضوابط لتعيني اعضاءمجالس ادارات الشركات الحكومية
واشتراط الخبرة،والتأهيل العلمي،
والكفاءة وال �ن��زاه��ة ،وتحديد م��دة
العضوية،وعدم الجمع بني مجالس
إدارات ع ��دة ش ��رك��ات ،وغيرها من
ال �ض��واب��ط واالج� � ��راءات ال�ت��ي أنهت
احتكارفئة قليلة للعضوية .

بالعمل ال ��وط� �ن ��ي يتابع أح � ��داث
الساحة السياسية املحلية ،ويدلي
ب��رأي��ه وي�ق��دم م�ش��ورت��ه ف��ي مختلف
القضايا الوطنية ،كما بقي لصيقا
بالناس وه �م��وم �ه��م ول � ��م ينقطع
ع� ��ن ال � �ت� ��واص� ��ل م� ��ع أب � �ن� ��اء دائ ��رت ��ه
االن�ت�خ��اب�ي��ة .غير أن أح ��داث ال�غ��زو
ال �ع��راق��ي ال�ب�غ�ي��ض ل��دول��ة ال�ك��وي��ت
وما نتج عنها من تداعيات وتدمير
في مختلف جوانب الحياة ،وحالة
التأزم التي واكبت العمل السياسي
ف��ي مرحلة م��ا بعد ال�غ��زو ،والتعثر
الذي ظهر بوضوح في عمل كل من
مجلس األمة والحكومة نتيجة عدم
اس�ت�ق��رار ع�لاق��ة ال�ت�ع��اون االيجابي
بينهما والذيأدى إلى شلل واضح
في اداء كل منهما،كل ذلك دفع جاسم
ال �خ��راف��ي إل ��ى اع� ��ادة ال�ن�ظ��ر ب �ق��راره
والترشح مجددا لعضوية مجلس
األم��ة .وقد تكونت لديه قناعة بأن
م �ش �ك �ل��ة م �ج �ل��س األم � ��ة ت �ت �م �ث��ل ف��ي
ع��دم ح�ي��اد ال��رئ��اس��ة ،وعدم قدرتها
ع�ل��ى م�ع��ال�ج��ة ال�ت�ش�ن��ج والتصعيد
أو التخفيف من التصادم الدائم بني
الحكومة واملجلس.
الرئاسة مدخل لتفعيل المجلس
ب � �ع ��د ن � �ج ��اح ��ه ف � ��ي ان� �ت� �خ ��اب ��ات
ال� �ف� �ص ��ل ال� �ت� �ش ��ري� �ع ��ي ال � �ث ��ام ��ن ع��ن
الدائرة الثالثة (الشامية والشويخ
والقبلة) التي جرت في السابع من
اك �ت��وب��ر ع� ��ام  ،1996وانطالقا من
ق�ن��اع��ات��ه بأهمية دور ال��رئ��اس��ة في
تفعيل عمل امل�ج�ل��س ،تقدم ال��راح��ل
ج ��اس ��م ال� �خ ��راف ��ي ل �ل �م �ن��اف �س��ة ع�ل��ى

م �ن �ص��ب رئ ��اس ��ة م �ج �ل��س األم � ��ة مع
النائب احمد السعدون الذي حصل
ع �ل ��ى 30صوتا م �ق��اب��ل  29للنائب
ج��اس��م ال �خ��راف ��ي م ��ع وج � ��ود ورق ��ة
ب �ي �ض��اء .ونظرا الن امل � ��ادة  92من
ال��دس �ت��ور ت �ش �ت��رط ح �ص��ول ال�ف��ائ��ز
ع �ل��ى االغ �ل �ب �ي��ة امل �ط �ل �ق��ة وال� �ت ��ي ل��م
تتوافر للنائب السعدون فقد تقدم
ج��اس��م ال�خ��راف��ي ب�م��ذك��رة اك��د فيها
ع��دم دستورية انتخابات الرئاسة.
وجاء ذلك انطالقا من حرصه على
التطبيق السليم ل�ل��دس�ت��ور ،وعلى
ض��رورة أن يبدأ املجلس عمله دون
ان ت �ش��وب��ه أي ش �ب �ه��ة دس �ت ��وري ��ة.
وك� � ��ان ل �ت �ل��ك امل� ��ذك� ��رة ص � ��دى ك�ب�ي��ر
في ك ��اف ��ة االوس � � ��اط ع �ل��ى ال �س��اح��ة
الكويتية كما اث ��ارت ح ��وارا فكريا
ودستوريا طويال داخ� ��ل امل�ج�ل��س
وخ� ��ارج� ��ه ،خاصة ان ع � ��ددا كبيرا
من ال �خ �ب��راء ال��دس�ت��وري�ين اجمعوا
على عدم دستورية النتيجة .ورغم
ان امل� �ح� �ك� �م ��ة ال� ��دس � �ت� ��وري� ��ة ق �ض��ت
بصحة انتخابات ال��رئ��اس��ة ،إال أن
م � �ب� ��ادرة ال �ن ��ائ ��ب ج ��اس ��م ال �خ��راف��ي
اث �م��رت ع��ن ن �ت��ائ��ج اي �ج��اب �ي��ة مهمة
م ��ن خ �ل��ال ال � �ح� ��وار ال ��وط� �ن ��ي ال ��ذي
شهدته مختلف االوس ��اط الفكرية
وال��وط �ن �ي��ة وش� �ه ��ده م �ج �ل��س األم ��ة
ح � ��ول اب � �ع� ��اد االزم� � � ��ة ال ��دس� �ت ��وري ��ة
وال � � � ��ذي أث � � ��رى ال� �ف� �ك ��ر ال ��دس� �ت ��ورى
والعمل الوطني الكويتي .وبسبب
حرصه على االرت�ق��اء بلغة الحوار،
وقوة حجته ومنطقه ،ومحافظته
على هدوئه ورباطة جأشه ،واألهم
من ذلك تقبله لقرار املحكمة برحابة

صدر ،ومواصلة أدائه الفاعل داخل
امل�ج�ل��س ط ��وال ال�ف�ص��ل التشريعي
ال �ث��ام��ن ال� ��ذي ل ��م يكتمل وت ��م حله
في مايو  ،1999كل ذلك قدم النائب
جاسم الخرافي للمجتمع الكويتى
ول�ل�ع��ام�ل�ين وال�ن��اش�ط�ين ف��ي العمل
ال��وط�ن��ي ك�ن�م��وذج وط �ن��ي ،ورئيس
مرتقب ملجلس األمة يمكن أن يتفق
عليه الجميع،وهذا ما حصل الحقا.
قام النائب جاسم الخرافي بدور
ف ��اع ��ل خ� �ل��ال ال� �ف� �ص ��ل ال �ت �ش��ري �ع��ي
ال� � �ث � ��ام � ��ن وت � � �ص� � ��دى ل � �ل � �ع� ��دي� ��د م��ن
ال � �ق � �ض� ��اي� ��ا،واه � �م � �ه� ��ا ال� � ��دف� � ��اع ع��ن
االج� � � ��راءات ال �ب��رمل��ان �ي��ة ال �ت��ي تكفل
سالمة التشريع.
أسلوب جديد لالدارة المحلية
ب� �ع ��د ع� ��ودت� ��ه إل � ��ى ال � �ب ��رمل ��ان ف��ي
م �ج �ل��س  ،96ط� ��ور ال� ��راح� ��ل ج��اس��م
الخرافي مفهوم الديوانية الكويتية،
وحولها الى منتدى برملاني محلى.
تمثل ذل� ��ك ف ��ي م� �ب ��ادرت ��ه امل �ب �ت �ك��رة
«امل � �ل � �ت � �ق� ��ى ال � � � � � ��دوري ل� �ل� �م ��واط� �ن�ي�ن
م� ��ع م �م �ث �ل��ي وم � �س� ��ؤول� ��ي ال� ��دائ� ��رة
االنتخابية» ،وهي خ�ط��وة ج��دي��دة
ل �ت �ط��وي��ر ن �م��ط م ��ن ان� �م ��اط االدارة
املحلية لتعزيز مشاركة املواطن في
معالجة قضاياه ،حيث تمت دعوة
عدد من الوزراء واملسؤولني املعنيني
ف ��ي م �خ �ت �ل��ف ال �ج �ه ��ات ال �ح �ك��وم �ي��ة
لبحث م�ش��اك��ل وق�ض��اي��ا امل��واط�ن�ين
ف��ي ال��دائ��رة ال�ث��ال�ث��ة ف��ي اجتماعات
م �ت��واص �ل��ة ودوري � � ��ة م ��ع م �س��ؤول��ي
املناطق وامل ��واط� �ن�ي�ن ف ��ي ال ��دائ ��رة.
وتشكلت لجان تطوعية من شباب
ال ��دائ ��رة مل�ت��اب�ع��ة ت��وص�ي��ات امللتقى
بشأن قضايا امل��واط�ن�ين .وقد أول��ى
جاسم الخرافي اهتماماكبيرالهذا
امللتقى ال��ذي سرعان ما اشتهر في
الكويت .كان النائب الخرافييعرف
ج�م�ي��ع امل �ش��اك��ل ال �ت��ي يتم ط��رح�ه��ا
ف ��ي امللتقى م �ه �م��ا ك � ��ان ح�ج �م �ه��ا،
ويتفاعل مع منيطرحها ويتابعها
ف��ي االجتماعات الالحقة للملتقى.
وقد اث �م��ر ذل ��ك امل�ل�ت�ق��ى ال ��ذي جمع
املواطنني مع عضوي مجلس األمة
ب��ال��دائ��رة ،وعضو املجلس البلدي،
وم � �خ � �ت ��اري ال� �ش ��ام� �ي ��ة وال� �ش ��وي ��خ،
ورئيس امل �خ �ف��ر ،ورئيس مجلس
ادارة ال�ج�م�ع�ي��ة ،عن ح��ل ك�ث�ي��ر من
القضايا املهمة ،ومنها على سبيل
املثال إخالء مناطق الدائرة الثالثة
من سكن ال�ع��زاب ،والعمل على نقل
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مسيرة وطنية محفورة في ذاكرة الكويت

اإلبحار في مسيرة رجل بحجم دولة الرئيس جاسم الخرافي صعب المنال فهو اإلنسان والسياسي واالقتصادي ،الكبير في حضوره والكبير في اعتزاله
العمل السياسي والكبير في رحيله ،مسيرة المغفور له بإذن اهلل تعالى تمتد من العام  1940توج خاللها بسيد األخالق والحكمة والتواضع وربان
المؤسسة التشريعية .و«الدستور» من جهتها تبحر في سيرته الذاتية ومسيرته الوطنية وتوثق لمحطات ومواقف وكلمات الراحل الكبير.

اعلن الرئيس الراحل تمسكه بالدستوروثقته في االسرة الحاكمة على تخطي تلك الظروف

قاد بحكمة واقتدار وعقالنية أزمة
تتمة المنشور ص 19
ال �ك �ل �ي��ات ال �ت��اب �ع��ة ل�ه�ي�ئ��ة ال�ت�ع�ل�ي��م
التطبيقي من املنطقة والتي تشكل
ازدح � ��ام � ��اف ��ي امل� �ن ��اط ��ق ال �س �ك �ن �ي��ة،
واص �ل��اح م�خ�ت�ل��ف م ��راف ��ق امل�ن�ط�ق��ة
م � ��ن م� �س ��اج ��د وم � � � � ��دارس وري� � ��اض
االط � �ف� ��ال وامل� �س� �ت ��وص ��ف وامل �خ��اف��ر
ومقار املختارين والحدائق العامة
وم��رك��ز ال �ش �ب��اب وغ �ي��ره��ا ،وتوفير
ال�ص�ي��ان��ة ال�ل�ازم ��ة ل�ه��ا ب�ش�ك��ل دائ��م
وتزويدها بما تحتاج ،اضافة إلى
االهتمام برصف الطرق وتعبيدها،
واالهتمام ب��االن�ش�ط��ة ال �ت��ي ت�خ��دم
شباب ال��دائ��رة الثالثة وتساهم في
تنمية قدراتهم ومهارتهم ،واخيرا
نقل م �ك��ات��ب وزارة ال��داخ �ل �ي��ة م��ن
منطقة الشامية التي تم هدم مبناها
مؤخراإلى مكان آخر واتاحة املوقع
مل �ن �ش��آت وم� ��راف� ��ق خ��دم �ي��ة ل�س�ك��ان
املنطقة .اج��ري��ت انتخابات مجلس
األم��ة في فصله التشريعي التاسع
ي ��وم ال �ث��ال��ث م��ن ي��ول �ي��و ع ��ام 1999
وأسفرت انتخابات ال��دائ��رة الثالثة
(الشامية والشويخ والقبلة) عن فوز
ج��اس��م ال�خ��راف��ي ن��ائ�ب��ا ل�ل��دائ��رة مع
زميله النائب محمد جاسم الصقر.
وق� ��د ب� ��دأ دور االن� �ع� �ق ��اد االول م��ن
الفصل التشريعي ي��وم السبت 17
يوليو واجريت انتخابات الرئاسة
ح�ي��ث ف ��از ال�ن��ائ��ب ج��اس��م ال�خ��راف��ي
ب��امل �ن �ص��ب ب � �ـ  37ص ��وت ��ا وب� �ف ��ارق
عشرة اص��وات ع��ن منافسه النائب
أحمد السعدون الذي حصل على 27
صوتا فقط ،وقد تم استبعاد ورقة
واحدة لبطالنها.
رئيس مجلس األمة
2003 - 1999
أج��ري��ت ان�ت�خ��اب��ات مجلس األم��ة
ف � ��ي ف� �ص� �ل ��ه ال� �ت� �ش ��ري� �ع ��ي ال� �ت ��اس ��ع
يوم ال �ث��ال��ث من يوليو ع ��ام 1999
واسفرت انتخابات الدائرة الثالثة(
الشامية -الشويخ -القبلة) عن فوز
ج��اس��م ال�خ��راف��ي ن��ائ�ب��ا للدائرة مع
زميله النائب محمد جاسم الصقر.
وق� ��د ب� ��دأ دور االن� �ع� �ق ��اد االول م��ن
الفصل التشريعي يوم السبت 17
يوليو واجريت انتخابات الرئاسة
ح�ي��ث ف ��از ال�ن��ائ��ب ج��اس��م ال�خ��راف��ي
ب��امل �ن �ص��ب ب � �ـ  37صوتا وبفارق
عشرة اص��وات ع��ن منافسه النائب
احمد السعدون الذي حصل على27
صوتا فقط ،وقد تم استبعاد ورقة
واحدة لبطالنها.

لم يبخل على
الحكومة بالنصح
واإلرشاد
عهد الخرافي
شهد أول
استجواب وصعود
المنصة لرئيس
مجلس وزراء
املرحوم جاسم الخرافي مستقبال سمو األمير الشيخ صباح األحمد قبل أداء سموه القسم أمام املجلس في الفصل التشريعي العاشر

اسلوب جديد للرئاسة
ح ��رص ال��راح��ل ج��اس��م ال�خ��راف��ي
م �ن��ذ ت��ول �ي��ه رئ ��اس ��ة امل �ج �ل��س ع�ل��ى
اس �ل��وب ج��دي��د ف��ي ادارة الجلسات
وف��ي ال �ق �ي��ادة ،ادارة يلتقي عندها
الجميع ،وتعطى الفرصة للجميع،
وتكون قريبة من الجميع .وتأكيدا
لهذا االسلوب الجديد في الرئاسة
ال � � ��ذي أص � �ل� ��ه وان� �ت� �ه� �ج ��ه ال��رئ �ي ��س
ج��اس��م ال �خ ��راف ��ي ك��رئ �ي��س لجميع
ال �ن��واب ع�ل��ى اخ �ت�لاف ان�ت�م��اءات�ه��م،
ورئيس ل�ل�م�ج�ل��س وال �ح �ك��وم��ة في
الجلسات ،فقد ال�ت��زم م�ب��دأ الحياد
ف� ��ي ادارة ال� �ج� �ل� �س ��ات وامل �ن ��اق �ش ��ة
حتى تتوافر للرئاسة القدرة على
تنسيق امل��واق��ف ،ومد جسور الثقة
م � ��ع م �خ �ت �ل��ف ال� �ك� �ت ��ل وال � �ت � �ي � ��ارات،
واالتفاق على االولويات والقضايا
املطروحة ،وقد اثمر ذلك عن نتائج
ايجابية مهمة وعلى رأسها التحرك
ب�ش�ك��ل ج�م��اع��ى للمجلس مل��واج�ه��ة
القضايا املطروحة.
ل �ع��ل اب � ��رز م ��ا ت �م �ي��ز ب ��ه ال��رئ �ي��س
ال �ج ��دي ��د ل �ل �م �ج �ل��س ه ��و ال �ص��راح��ة
وال� �ج ��رأة ون �ق��د ال � ��ذات ق �ب��ل ان�ت�ق��اد
االخ��ري��ن .وبدأ ف��ي تنفيذ اج ��راءات
اص�لاح �ي��ة ت��دري �ج �ي��ة ل�ت�ف�ع�ي��ل أداء
املجلس ،منها توسيع نطاق مهام
ن� ��ائ� ��ب ال� ��رئ � �ي� ��س ،وتنشيط ع �م��ل
م �ك �ت��ب امل �ج �ل��س وت �ف �ع �ي��ل م �ه��ام��ه،
وتغيير ان�ع�ق��اد الجلسات م��ن يوم
واح � � ��د اس� �ب ��وع� �ي ��ا إل � ��ى يومني ك��ل
اسبوعني مما قلل من ح��دة مشكلة
غياب نصاب الجلسات وساهم في
تركيز الجلسات وات��اح فرصة أكبر

دستوريا بني امل�ج�ل��س وال�ح�ك��وم��ة
مع الحفاظ على استقاللية املجلس
وت �ف �ع �ي ��ل اخ� �ت� �ص ��اص ��ه .وق� � ��د ادى
استقرار العالقة بني السلطتني إلى
تحقيق اكبر قدر ممكن من التعاون
ال��دس �ت��وري ب�ي�ن�ه�م��ا ب�ف�ض��ل ال ��دور
املهم الذي لعبته الرئاسة ،كما أدى
إل��ى ات��اح��ة ال�ف��رص��ة للمجلس ألداء
مهامه واختصاصاته في معالجة
القضايا التي تهم املواطنني بشكل
كامل وف��ي مناخ سياسي إيجابي.
وم � ��ن ال�ل��اف� ��ت ل �ل �ن �ظ��ر ان امل �ج �ل��س
استطاع انيعالج عددامن القضايا
الخالفية الشائكة التي تم تأجليها
على مدى دورات عدة بسبب غياب
ال �ث �ق��ة وامل �ص��داق �ي��ة ب�ي�ن السلطتني
ف��ي ال �س��اب��ق وب�س�ب��ب ع ��دم وض��وح
الرؤية ،وعدم اللجوء الى العقالنية
في الطرح واملناقشة.
مبادرة انسانية تنموية
ق� ��ام ال��رئ �ي��س ال ��راح� ��ل ال �خ��راف��ي
خ �ل�ال رئ��اس �ت��ه ال �ث��ان �ي��ة للمجلس
بمبادرة انسانية وتنموية مهمة لم
يشهد مجلس األم��ة لها مثيال عبر
تاريخه،وهي مبادرته بعقد جلسة
ب��رمل��ان �ي��ة س �ن��وي��ة الب� �ن ��اء ال �ك��وي��ت
م ��ن ذوى االح� �ت� �ي ��اج ��ات ال �خ��اص��ة.
ويتم في ه��ذه الجلسة ،التي عقدت
ح �ت��ى اآلن ث�ل�اث س �ن ��وات م�ت�ت��ال�ي��ة
ف��ي اط ��ار ال �ي��وم ال��وط�ن��ي للتضامن
م ��ع ذوي االح� �ت� �ي ��اج ��ات ال �خ��اص��ة،
استعراض ق �ض��اي��ا واح �ت �ي��اج��ات
ذوي االح � � �ت � � �ي� � ��اج� � ��ات ال � �خ� ��اص� ��ة
التشريعية والتعليمية والخدمية
واملالية وبحثها في جلسة خاصة
ت�ع�ق��د ف��ي ق��اع��ة امل �غ �ف��ور ل��ه الشيخ
ع �ب��دال �ل��ه ال �س��ال��م ف��ي م�ج�ل��س األم��ة
ب ��رئ ��اس ��ة رئ� �ي ��س امل� �ج� �ل ��س ج��اس��م
ال� �خ ��راف ��ي ،ويكون اع� �ض ��اؤه ��ا م��ن
ذوي االحتياجات الخاصة .وترفع
ال�ج�ل�س��ة ت��وص�ي��ات�ه��ا ب�ع��د ذل ��ك من
خ�ل�ال رئ �ي��س امل�ج�ل��س إل ��ى ال�ل�ج��ان
ال�ب��رمل��ان�ي��ة امل�خ�ت�ص��ة ل�ل�ن�ظ��ر فيها.
وكانت ه ��ذه امل � �ب ��ادرة ذات دالالت
ان �س ��ان �ي ��ة واج �ت �م ��اع �ي ��ة ه ��ام ��ة ف��ي
فكرتها وتنفيذها.

لعمل اللجان ،باالضافة إلى ادخال
واجتماعات أق��ل م��ن مجلس 1996
إنجازات مهمة
امل �ك �ن �ن��ة االل� �ك� �ت ��رون� �ي ��ة ف� ��ي م�ع�ظ��م
وحقق ف ��ي ن �ف��س ال ��وق ��ت ان �ج ��ازات
ال�ن�ظ��م االداري � ��ة وال�ف�ن�ي��ة ،وتأصيل
استطاع مجلس األم��ة في فصله اكبر.
تقليد ب��رمل��ان��ى ه ��ام ت�م�ث��ل ف��ي عقد التشريعي التاسع برئاسة الراحل
رئيس بالتزكية
اج�ت�م��اع��ات ت �ش��اوري��ة غير رسمية ال �خ��راف��ي ت�ح�ق�ي��ق ان� �ج ��ازات مهمة
ب�ي�ن االع � �ض ��اء ل �ب �ح��ث امل �س �ت �ج��دات ف��اق��ت ك �ث �ي��را الفصول ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة
ن� �ت� �ي� �ج ��ة ل �ل��أس� � �ل � ��وب ال � � �ه� � ��ادىء
وتحديد االول��وي��ات ،وتطوير عمل السابقة ،وعالج قضايا اجتماعية وامل� � �ت � ��زن ال � � ��ذي ت� �م� �ي ��زت ب� ��ه ادارة
ل � �ج� ��ان امل� �ج� �ل ��س وال� �س� �ك ��رت ��اري ��ات واق � �ت � �ص ��ادي ��ة وق ��ان ��ون� �ي ��ة ح �ي��وي��ة ال��رئ �ي��س ال ��راح ��ل ج��اس��م ال �خ��راف��ي
الفنية التابعة لها،ومكننة مضابط م��ن خ�ل�ال اس �ت �خ��دام ف �ع��ال ألدوات ��ه ل �ج �ل �س��ات امل �ج �ل��س خ �ل��ال ال �ف �ص��ل
ال �ج �ل �س��ات ،وتحديد م ��دة ال�ح��دي��ث التشريعية والرقابية خ�لال ادواره ال�ت�ش��ري�ع��ي ال �ت��اس��ع ،ونجاح م�ب��دأ
ف� � ��ي ال � �ج � �ل � �س� ��ات ل�ل��اس � �ت � �ف� ��ادة م��ن امل �ت �ت��ال �ي��ة .ويبني ال� �ج ��دول ال �ت��ال��ي حياد الرئاسة في التطبيق العملي،
ال��وق��ت ،وتشكيل ال��وف��ود البرملانية مقارنة ب�ين ان �ج��ازات مجلس األم��ة واالنجازات ال �ت��ي حققها املجلس
وف��ق معايير موضوعية ،وترشيد خ�ل�ال ال �ف �ص��ل ال�ت�ش��ري�ع��ي ال�ت��اس��ع ف� ��ي ف �ص �ل��ه ال �ت �ش ��ري �ع ��ي ال� �س ��اب ��ق،
االنفاق وغيرها من االج��راءات ذات ( )2003-1999مع ان�ج��ازات املجلس حقق ال ��رئ �ي ��س ال� �خ ��راف ��ي اج �م��اع��ا
ال �ص �ل��ة امل �ب��اش��رة أوغ �ي ��ر امل �ب��اش��رة خ �ل�ال ال �ف �ص��ل ال �ت �ش��ري �ع��ي ال �ث��ام��ن شعبيا كبيرا تجلى في انتخابات
بتطوير وتفعيل االعمال واالدوات ( .)1999-1996ويالحظ من الجدول ع��ام  2003حني حقق ف��وزا قياسيا
البرملانية.
أن م �ج �ل��س  1999استخدام وق�ت��ا في ن�س�ب��ة االص � ��وات ع�ل��ى مستوى
ال� � ��دائ� � ��رة وع � �ل� ��ى م� �س� �ت ��وى ج �م �ي��ع
ال��دوائ��ر االنتخابية بالكويت حيث
بلغت نسبة األص ��وات ال�ت��ي حصل
انتخابات رئيس المجلس
عليها  ٪ 66من أص��وات املقترعني
وه ��ي ن�س�ب��ة ل ��م يتم ت�ح�ق�ي�ق�ه��ا في
 1999/7/17جاسم الخرافي ( )37صوتا (الرئيس)
التاسع
ت��اري��خ االن�ت�خ��اب��ات .وقد ت��أك��د هذا
أحمد السعدون ( )27صوتا
االج �م��اع ب �ف��وزه بمنصب ال��رئ��اس��ة
بالتزكية فيمجلس،2003وهو امر
 2003/7/19جاسم الخرافي الرئيس بالتزكية
العاشر
ال يحدث كثيرا في برملانات العالم،
بل وي� �ح ��دث ألول م� ��رة ف ��ي ت��اري��خ
دعم المرأة الكويتية
الحادي عشر  2006/7/13جاسم الخرافي ( )36صوتا (الرئيس)
ال� �ك ��وي ��ت.وك� � ��ان ألس� �ل ��وب ��ه ال ��واق ��ي
أحمد السعدون ( )28صوتا
العقالني وخبرته وادارته املتوازنة
في كلمته أمام االتحاد البرملاني
وحرصه على الوحدة الوطنية دور ال � ��دول � ��ي (ن � �ي� ��روب� ��ي  )2006 -أكد
الثاني عشر  2008/6/1جاسم الخرافي ( )52صوتا (الرئيس)
كبير في تحقيق التنسيق والتشاور ال��رئ �ي��س ال ��راح ��ل ال �خ ��راف ��ي ال �ت��زام
عبدالله صالح الرومي ( )11صوتا
ب� �ي ��ن اع� � � �ض � � ��اء امل � � �ج � � �ل � ��س،ووق � � ��ف ال� � �ك � ��وي � ��ت ب� ��االت � �ف� ��اق � �ي� ��ة ال� ��دول � �ي� ��ة
التصعيد امل ��أل ��وف ب�ي�ن السلطتني
الثالث عشر  2009/5/31جاسم الخرافي الرئيس بالتزكية
ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة وال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة ،بل على
التتمة ص21
العكس اس�ت�ط��اع ان يحقق تعاونا
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اإلبحار في مسيرة رجل بحجم دولة الرئيس جاسم الخرافي صعب المنال فهو اإلنسان والسياسي واالقتصادي ،الكبير في حضوره والكبير في اعتزاله
العمل السياسي والكبير في رحيله ،مسيرة المغفور له بإذن اهلل تعالى تمتد من العام  1940توج خاللها بسيد األخالق والحكمة والتواضع وربان
المؤسسة التشريعية .و«الدستور» من جهتها تبحر في سيرته الذاتية ومسيرته الوطنية وتوثق لمحطات ومواقف وكلمات الراحل الكبير.

انتقال مسند اإلمارة
تتمة المنشور ص20
ملناهضة كافة أشكال التمييز ضد
امل� � ��رأة ،كما أك ��د االل� �ت ��زام ب��ال�ع�ه��ود
ال��دول�ي��ة للحفاظ على حقوق امل��رأة
واألس � � � � ��رة وال � �ط � �ف� ��ول� ��ة،وع � �ب� ��ر ع��ن
االس �ت �ع��داد ل��دع��م ج�م�ي��ع امل �ب��ادرات
وال�ج�ه��ود ال��دول�ي��ة ف��ي ه��ذا ال�ص��دد.
ويأتيموقف الرئيس الخرافيهذا
ف��ي إطار ح��رص��ه على ح�ق��وق امل��رأة
وقناعته ب��أن ه��ذه الحقوق ه��ي كل
م�ت�ك��ام��ل والي �م �ك��ن ت�ج��زئ�ت�ه��ا .وقد
التزم الرئيس الخرافيبهذا القناعة
وأك ��د م ��رارا أن ال�ح�ق��وق السياسية
ل �ل �م��رأة ال�ك��وي�ت�ي��ة ومشاركتها في
ان �ت �خ��اب��ات امل �ج �ل��س س�ت�ت�ح�ق��ق في
ال��وق��ت املناسب إن ع��اج�لا أو آج�لا.
وقد ت��م ذل��ك خالل رئ��اس�ت��ه ملجلس
 2003ال� � � ��ذي أق� � ��ر ت� �ع ��دي ��ل ق ��ان ��ون
االن � �ت � �خ� ��اب� ��ات ب� �م ��ا يتيح ل �ل �م ��رأة سمو الشيخ نواف األحمد في جلسة تزكيته وليا للعهد واملرحوم جاسم الخرافي
الكويتية حق الترشيح والتصويت
في انتخابات مجلس األمة .وكانت من ال ��دخ ��ول ف ��ي ام � ��ور غريبة ع��ن ال �ش �ي��خ ص �ب ��اح االح � �م ��د ،واعضاء منها لميكن حاسماأو كافيالحسم
ال �ج �ل �س��ة ال �ت ��ياق� ��ر ف �ي �ه��ا ال �ق��ان��ون املجتمع الكويتي وث��واب�ت��ه ،تحرك مجلس األم��ة ،واستمع بشكل جيد ومعالجة القضية.وازاء هذه الحالة
جلسة تاريخية ،تعددت فيها اآلراء رج��ال لهم ثقلهم الخاص من داخل ل� �ص ��وت امل ��واط � �ن �ي�ن وت � �ع� ��رف ع�ل��ى وض� ��ع ال ��رئ �ي ��س ج ��اس ��م ال �خ ��راف ��ي،
واالخ � �ت �ل�اف� ��ات وك � � ��ادت ت� �خ ��رج ع��ن االس ��رة ال�ح��اك�م��ة وخ��ارج �ه��ا ،وكان آرائ � �ه� ��م ورغ� �ب ��ات� �ه ��م .ومنذ ب��داي��ة بصفته ام� �ي� �ن ��ا على ال� ��دس � �ت� ��ور،
ال�س�ي�ط��رة ب�م��ا ينعكس س�ل�ب��ا على م � ��ن ب �ي��ن ه� � � ��ؤالء ال � ��رج � ��ال ال� ��راح� ��ل االزمة وحتى نهايتها اعلن الرئيس مصلحة ال�ك��وي��ت ف��وق ك��ل اع�ت�ب��ار .
ال �ت �ع��دي��ل امل � �ط� ��روح .غير أن إدارة ج ��اس ��م ال � �خ ��راف ��ي رئ� �ي ��س م�ج�ل��س جاسم الخرافي تمسكه بالدستور ،وحرص على تطبيق الدستور على
الرئيس الخرافي للجلسة وحكمته األم��ة .وكان الرئيس الخرافي يؤكد وثقته ف ��ي االس� � ��رة ال �ح��اك �م��ة على الجميع تطبيقاكامال،وعدم تجاوز
وحياديتة ط��وال فترة معالجة تلك خ�ل�ال ت�ل��ك ال�ف�ت��رة أن االم ��ر يتطلب تخطي تلك الظروف،ولميفقد االمل بنوده مهما كانت االمور،واستطاع
ال �ق �ض �ي��ة م�ك�ن�ت��ه م ��ن ت�ح�ق�ي��ق اك�ب��ر ال �ت �ع��ام ��ل ب��ال �ح �ك �م��ة وال �ع �ق�ل�ان �ي��ة ،في ذلك،وهو االمل الذي كانيدخل انيحقق توافقابني اعضاء مجلس
قدر من االتفاق بني أعضاء املجلس واالل � �ت � ��زام ب��ال �ق��واع��د واالج� � � ��راءات ال�ط�م��أن�ي�ن��ة ال ��ى ق �ل��وب ال�ك��وي�ت�ي�ين األم��ة للتمسك بالدستور واعتباره
إلق � ��رار ال �ت �ع��دي��ل امل �ط �ل��وب ل �ق��ان��ون ال��دس�ت��وري��ة ال�ت��ي ال يمكن معالجة وك � � ��ان � � ��واي � �ع� � �ب � ��رون ف� � ��ي م �خ �ت �ل��ف الفيصل لحسم أي خالف.وكان ذلك
االنتخابات.والرئيس الخرافييرى هذه القضية بدونها .وقام الرئيس م��واق �ع �ه��م ع��ن م�س��ان��دت�ه��م ل�ج�ه��ود التوافق البرملانى من اه��م العوامل
أن معالجة أوضاع املرأة الكويتية ال ال �خ��راف��ي ب �ج �ه��ود ك �ب �ي��رة ،واجرى رئيس مجلس األمة.
ال �ت��ي س��اع��دت ع�ل��ى ان �ه��اء القضية
تقتصر على منحها حق الترشيح م �ش��اورات ول �ق��اءات ع��دي��دة شملت
ونتيجة للمشاورات التي أجراها دون ح��دوث اي��ة مضاعفات أو اث��ار
واالن�ت�خ��اب ف��ي مجلس األم��ة فقط ،ج�م�ي��ع االط � ��راف ب�م��ن ف�ي�ه��م االم�ي��ر الرئيس الخرافي بدعم من رجاالت تضر بمصالح ال��وط��ن واملواطنني،
وانما بمعالجة كافة اشكال التمييز الوالد سمو الشيخ سعد العبدالله ،الكويتالح في االفق اكثر من فرصة وساهم ف��ي ان�ت�ق��ال السلطة بشكل
االداري ضدها وإتاحة الفرصة لها وس � �م� ��و رئ � �ي� ��س م� �ج� �ل ��س ال� � � � ��وزراء ل�ل�ات �ف��اق ع �ل��ى ح ��ل م� ��رض ل �ك��ن أي��ا اذهل العالم يحسب لرجال الكويت
مل �م��ارس��ة م �ه��ام �ه��ا وم �س��ؤول �ي��ات �ه��ا
ض �م��ن م �خ �ت �ل��ف مناصب ال ��دول ��ة،
إضافةالى توفير النظمواألساليب
التي تزيد من مشاركتها في سوق
ال �ع �م��ل وف ��ي النشاط االق �ت �ص��ادي،
وتوفير ال�ف��رص��ة ل�ه��ا ف��ي املناصب
واملواقع القيادية.

أعلن اعتزاله
العمل السياسي
في  2013مع
دعوته للم الشمل
وتوحيد الكلمة
ووضع مصلحة
الكويت فوق كل
اعتبار

املخلصني من امثال رئيس مجلس
األم��ة الراحل جاسم الخرافي الذين
ل��م ت�ك��ن ل�ه��م مصلحة س��وى وح��دة
الكويت واستقرارها.
وق � ��د ذك� � ��رت م �ج �ل��ة ال ��رج ��ل ه��ذه
الكلمات التالية عن الراحل:
س�ي��ذك��ر ال �ت��اري��خ ل�ل��راح��ل جاسم
ال �خ��راف��ي ان ��ه رئ �ي��س م�ج�ل��س األم��ة
ال� � � � ��ذي ح � �ك� ��م ال� � �ك � ��وي � ��ت ف� � ��ي ف� �ت ��رة
ان �ت �ق ��ال ال �ح �ك��م م ��ن األم� �ي ��ر ال ��وال ��د
إل� � ��ى س� �م ��و األم� � �ي � ��ر ،ف �ك �ي��ف ي��وث��ق
ت�ل��ك امل��رح �ل��ة؟ أج ��اب «أن ��ا ل��م أح�ك��م
ال� �ك ��وي ��ت خ �ل��ال ف� �ت ��رة م� ��ا اص �ط �ل��ح
على تسميته بأزمة مسند اإلم��ارة،
ومن حكم الكويت خالل تلك الفترة
م��ؤس �س��ات �ه��ا ال��دس �ت��وري��ة وح�ك�م��ة
ق��ادت �ه��ا وأص� �ح ��اب ال � ��رأي م ��ن أه��ل

رئيس مجلس األمة السابق جاسم محمد الخرافي

سيرة ذاتية ومسيرة وطنية

قضية مسند اإلمارة
ع�ق��ب وف ��اة س�م��و االم �ي��ر ال��راح��ل
امل �غ �ف��ور ل ��ه ال �ش �ي��خ ج ��اب ��ر االح �م��د
الجابر الصباح في الخامس عشر
من يناير  2006مرت الكويت بأزمة
كبيرة نتيجة خلو مسند االم ��ارة،
وبلغ األمر حد االزمة .ووس��ط هذه
االشكالية غير املسبوقة في تاريخ
ال� �ك ��وي ��ت وال � �ت� ��ي اث� � � ��ارت ه ��واج ��س
كبيرة ل � � ��دى امل � ��واط� � �ن �ي��ن ت �خ��وف��ا

 االس � � � � � � ��م :ج� � ��اس� � ��م م �ح �م ��دعبداملحسن الخرافي
 امليالد :القبلة 1940 الحالة االجتماعية :متزوجوله بنت وستة اوالد
 املؤهالت التعليمية :دبلوم -كلية مانشستر /بريطانيا
 ت�ق�ل��د ال �ع��دي��د م��ن امل�ن��اص��باالق � �ت � �ص� ��ادي� ��ة ،ب ��االض ��اف ��ة ال ��ى
عضويته ف��ي ع��دد م��ن مجالس

ادارات الشركات
 مؤسس وعضو في عدد منج�م�ع�ي��ات ال �ن �ف��ع ال �ع��ام االه�ل�ي��ة
وال �ع��رب �ي��ة وال ��دول� �ي ��ة وم �س��اه��م
ف� � �ع � ��ال ف� � ��ي م � �ن � �ظ � �م ��ات ال� �ع� �م ��ل
الخيري
 عضو مجلس األمة  -الفصلالتشريعي الرابع 1976-1975
 عضو مجلس االمة ورئيسلجنة ال �ش��ؤون امل��ال�ي��ة  -الفصل

التشريعي الخامس1985-1981
 وزي � � � ��ر م� �ن� �ت� �خ ��ب ل �ل �م��ال �ي��ةواالقتصاد 1990-1985
 عضو مجلس األمة  -الفصلالتشريعي الثامن 1999-1996
 رئيس مجلس األمة  -الفصلالتشريعي التاسع 2003-1999
 رئ� � � �ي � � ��س م� � �ج� � �ل � ��س األم � � � ��ةب��ال�ت��زك�ي��ة  -ال�ف�ص��ل التشريعي
العاشر2006-2003

 رئ� �ي ��س م �ج �ل��س األم � � ��ة ف��يال �ف �ص��ل ال � �ح� ��ادي ع �ش��ر -2006
2008
 رئ� �ي ��س م �ج �ل��س األم � � ��ة ف��يالفصل التشريعي الثاني عشر
2009-2008
 رئ� � � �ي � � ��س م� � �ج� � �ل � ��س األم � � � ��ةبالتزكية في الفصل التشريعي
الثالث عشر 2011-2009

الكويت ،وكنت فيها أم��ارس دوري
ومسؤوليتي كرئيس ملجلس األمة
ي�ت�ع�ين ع�ل�ي��ه أن ي ��ؤدي مسؤوليته
وف �ق��ا ل�ل�ش��رع�ي��ة ال��دس �ت��وري��ة ،وبما
توافر لدي من امكانات ومشاورات
للوصول ال��ى ح��ل لتلك االزم ��ة .لقد
ت�م�س�ك��ت ب��ال��دس �ت��ور وب ��اإلج ��راءات
الدستورية ،وف��ي االط��ار املؤسسي
الديمقراطي ،وقمت بواجبي واضعا
ن �ص��ب ع �ي �ن��ي رض� ��ا ال �ل��ه س�ب�ح��ان��ه
وتعالى ،ومصلحة الكويت ،وراحة
الضمير .لقد كانت مرحلة دقيقة من
دون ش��ك ،وك��ان��ت هناك صعوبات،
ورغ��م تلك الصعوبات كنت مرتاح
الضمير ،وكنت متفائال بأن الكويت
س�ت�ص��ل ال��ى ب��ر االم ��ان ب�ح�ف��ظ الله
ورعايته.
تعديل الدوائر االنتخابية
ك ��ان ��ت ق �ض �ي��ة ت� �ع ��دي ��ل ال� ��دوائ� ��ر
االنتخابية من القضايا املهمة التي
بحثها مجلس  ،2003وقد ك��ان من
ال� ��واض� ��ح ج� ��داع� ��دم وج � ��ود ات �ف��اق
ب�ين اع�ض��اء املجلس ،وبني املجلس
وال� �ح� �ك ��وم ��ة ع� �ل ��ى ص �ي �غ��ة واح � ��دة
للتعديل املطلوب للدوائر سواء من
حيث عدد الدوائر أو توزيع املناطق
فيها أو حتى عدد مرات التصويت
ل�ك��ل ن��اخ��ب ف��ي ال ��دائ ��رة .وقد شهد
امل� �ج� �ل ��س ال � �ع ��دي ��د م � ��ن م �ق �ت��رح��ات
ال�ق��وان�ين الخاصة بتعديل ال��دوائ��ر
وك� ��ان االخ �ت�ل�اف واض �ح��ا في ع��دد
ال ��دوائ ��ر وف ��ي ال�ت�ف��اص�ي��ل األخ� ��رى.
وك � � ��ان ح� ��ل ه � ��ذه امل �ش �ك �ل��ة يتطلب
ب �ح �ث��ا يتميز ب� ��ال � �ه� ��دوء وح � � ��وارا
ديمقراطيا متواصال للوصول إلى
صيغة واح��دة تقبلها االغلبية في
اق��ل االح��وال .وكان الرئيس الراحل
ج� ��اس� ��م ال� � �خ � ��راف � ��يي � � ��رى ض � � ��رورة
ت �ع��دي��ل ال� �ت ��وزي ��ع ال �ق ��ائ ��م ل �ل��دوائ��ر
وذلك لتالفي السلبيات القائمة فيه،
وتحصني العملية االنتخابية من
امل �ش��اك��ل ال �ت��ي ت��واج �ه �ه��ا ،وتطوير
العمل السياسي .كما يرى أيضا ان
الحكومة قد اخطأت باقرار مشروع
ال� ��دوائ� ��ر ال �ع �ش��ر ف ��ي ن �ف��س ال��وق��ت
ال��ذي س��ان��دت فيه تحويل املشروع
إل��ى املحكمة الدستورية للنظر في
دستوريته ،وقد ع ��ارض الحكومة
ف��ي ذل��ك وص��وت ض��ده��ا ف��ي جلسة
م �ج �ل ��س األم � � ��ة ال � �ت� ��ي ب �ح �ث ��ت ذل ��ك
امل��وض��وع .وكان ال��راح��ل يصر على
ان مجلس األم ��ة ب��ام�ك��ان��ه التعامل
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مسيرة وطنية محفورة في ذاكرة الكويت

اإلبحار في مسيرة رجل بحجم دولة الرئيس جاسم الخرافي صعب المنال فهو اإلنسان والسياسي واالقتصادي ،الكبير في حضوره والكبير في اعتزاله
العمل السياسي والكبير في رحيله ،مسيرة المغفور له بإذن اهلل تعالى تمتد من العام  1940توج خاللها بسيد األخالق والحكمة والتواضع وربان
المؤسسة التشريعية .و«الدستور» من جهتها تبحر في سيرته الذاتية ومسيرته الوطنية وتوثق لمحطات ومواقف وكلمات الراحل الكبير.

اإلصالح االقتصادي والتعليم واإلسكان
والصحة والشباب من أهم أولوياته
تتمة المنشور ص 21
مع هذه القضية والتوصل إلى حل
لها.وتمكن في هذا االطار من العمل
م��ع ع��دد كبير م��ن اع �ض��اء املجلس
للتوفيق بني مختلف اآلراء للتوصل
إل ��ى ص�ي�غ��ة واح � ��دة ل �ع��دد ال ��دوائ ��ر
امل �ط �ل��وب��ة وت ��وزي ��ع امل �ن��اط��ق ف�ي�ه��ا.
اال ان حالة التشدد التي اتسم بها
ال �ح��وار داخ ��ل امل�ج�ل��س واس�ت�ف�ح��ال
ال�خ�لاف ب�ين اع�ض��اء املجلس ،وبني
املجلس وال�ح�ك��وم��ة ،ونقل الخالف
إل � � ��ى ال � � �ش� � ��ارع ال � �س � �ي� ��اس� ��ي،وع � ��دم
اس�ت�ن�ف��اد ال �ف��رص امل�ت��اح��ة ملعالجة
ال �ق �ض �ي��ة ،كل ذل� ��ك ادى إل� ��ى ت��أزي��م
ال� �ع�ل�اق ��ة ل �ي ��س ب �ي�ن م �ج �ل��س األم� ��ة
وال �ح �ك��وم��ة ف �ق��ط وان �م��ا اي �ض��ابني
اع� �ض ��اء امل �ج �ل��س،وم� ��ن ث ��م ص ��دور
املرسوم االميرى بحل مجلس األمة
في .2006/5/21
وف ��ي ع �ه��ده ق ��دم أول اس�ت�ج��واب
ل ��رئ� �ي ��س وزراء ف � ��ي ال � �ك� ��وي� ��ت م��ن
ال� �ن ��واب أح �م��د ال �س �ع��دون وف�ي�ص��ل
امل�س�ل��م وأح �م��د امل�ل�ي�ف��ي ال ��ى رئيس
ال��وزراء السابق سمو الشيخ ناصر
املحمد وع�ل��ى إث��ره ت��م ح��ل املجلس
دستوريا.
وفي عهده أيضا وخ�لال ترؤسه
مجلس األمة في الفصل التشريعي
الثالث عشر شهد صعود أول رئيس
ملجلس ال��وزراء ملنصة االستجواب
ل�ي��واج��ه رئ�ي��س ال � ��وزراء اس�ت�ج��واب
النائب د .فيصل املسلم ف��ي جلسة
س ��ري ��ة ش� �ه ��دت اي� �ض ��ا م �ن��اق �ش��ة 4
اس�ت�ج��واب��ات ف��ي جلسة ماراثونية
امتدت لعشرين ساعة.
وأع �ل��ن ال�ف�ق�ي��د ال �خ��راف��ي اع�ت��زال��ه
ال� �ع� �م ��ل ال� �س� �ي ��اس ��ي ف� ��ي ال� �ن ��واح ��ي
الرسمية في االول من ابريل ،2013
وف��ي تصريح له دع��ا ال��ى ل� ّ�م الشمل
وت��وح�ي��د ال�ك�ل�م��ة ،ووض ��ع مصلحة
الكويت فوق كل اعتبار.
رؤية للمستقبل
إن رؤي��ة ال��رئ�ي��س ال��راح��ل جاسم
ال � �خ� ��راف� ��ي للمستقبل ت �م �ت ��د م��ن
امل ��اض ��ي وتستند ع �ل��ى ال �ح��اض��ر،
وبرنامجه االنتخابي وموقفه من
ال�ق�ض��اي��ا ال��وط�ن�ي��ة امل �ط��روح��ة على
ال �س��اح��ة ال��وط �ن �ي��ة يستندان على
نفس امل �ب��ادىء ال�ت��ي انطلقت منها
م��واق �ف��ه ف��ي املاضي .وترتكز ه��ذه
ال��رؤي��ة ع�ل��ى ال �ع��دال��ة االج�ت�م��اع�ي��ة،
وامل � � � �س� � � ��اواة،وس � � �ي� � ��ادة ال � �ق� ��ان� ��ون،
والتكافؤ فيالفرص بني املواطنني،

الرئيس الخرافي
حرص على دعم
جمعيات النفع
العام الكويتية
باعتبارها مكونا
رئيسيا من
مكونات المجتمع

سمو أمير البالد محييا الحضور في القاعة وبجواره الفقيد جاسم الخرافي في الفصل التشريعي العاشر

وحرية ال ��رأي والصحافة كمبادئ
إن�س��ان�ي��ة أس��اس �ي��ة الب ��د م��ن العمل
من اجلها في ظل نظام ديمقراطي
يفسح املجال ملشاركة جميع فئات
امل �ج �ت �م��ع ف ��ي صنع ال � �ق� ��رارات عبر
امل��ؤس �س��ات ال��دس �ت��وري��ة ال �ق��ائ �م��ة .
وفي إط��ار ه��ذه ال��رؤي��ة ،ووفق هذه
املبادئ تتحدد مواقفه من مختلف
ال �ق �ض��اي��ا ال �ت��ي يواجهها امل��واط��ن
الكويتي .ويعتقد الرئيس الخرافي
ب� ��أن اإلص� �ل��اح ب �ج��وان �ب��ه امل�خ�ت�ل�ف��ة
يعتبر م �س��أل��ة ض� ��روري� ��ة وح��اج��ة
م �ل �ح��ة ل �ت �ط��ور امل �ج �ت �م��ع ال �ك��وي �ت��ي
وملواكبة التطور والتقدم فيالعالم.
كما يرى أن��ه رغ��م ال�ح��دي��ث املتكرر
عن اإلصالح سواء في مجلس األمة
أو ف ��ي الحكومة ،ف� ��إن ال �ق �ل �ي��ل من
ال�خ�ط��وات واإلج � ��راءات اإلصالحية
قد تم تنفيذه،وأن الكثير منها بقي
ف��يإط� ��ار ال �خ �ط��اب��ات وال �ش �ع��ارات.
ويؤكد في نفس الوقت أن مسؤولية
اإلص�ل��اح ال�س�ي��اس��ي واالقتصادي
واإلداري وغ � �ي� ��ره� ��ا م � ��ن ج ��وان ��ب
اإلص �ل��اح ه��ي مسؤولية ال�ج�م�ي��ع،
الحكومة ومجلس األمة واملواطنني
وال�ص�ح��اف��ة  .ت�ت��رك��ز رؤي ��ة الرئيس
ال��راح��ل ال �خ��راف��ي اإلصالحية على
معالجة العديد من القضايا والتي
يركز ع�ل�ي�ه��ا وي�ن�ط�ل��ق م�ن�ه��ا عمله
ال �س �ي��اس��ي الوطني خالل امل��رح�ل��ة
القادمة ومن أهمها التالي:
 االص� �ل� ��اح ال� �س� �ي ��اس ��ي :ت�ش�م��لتوجهات الرئيس ال��راح��ل الخرافي
ف� ��ي اإلص � �ل� ��اح السياسي تفعيل

األداء التشريعي والرقابي ملجلس
األم � ��ة م ��ن خ �ل�ال م� �ب ��ادرة م�ت�ك��ام�ل��ة
لتطوير الالئحة الداخلية للمجلس،
وأهمية التنسيق وال�ت�ش��اور داخ��ل
امل �ج �ل��س لل��ات �ف��اق ع �ل��ى االول ��وي ��ات
بني مختلف أعضاء املجلس وكتله
وع�ل��ى نحو يحقق ت�ق��ارب وجهات
النظر والتماسك والعمل الجماعي
الضروري لقيام امل �ج �ل��س ب��امل�ه��ام
وب��ال�س��رع��ة امل�ط�ل��وب��ة وع�ل��ى النحو
األمثل.كما تشمل ضرورة أن تعمل
ال�ح�ك��وم��ة ع�ل��ى ت�ح�س�ين أدائ �ه��ا في
مختلف االخ�ت�ص��اص��ات التنفيذية
واملهام السياسية والخدمات التي
تقدمها للمواطنني.وفي سبيل ذلك
الب��د م��ن ت�ع��زي��ز ال��رق��اب��ة البرملانية
ال� � �ت � ��يت � �ك � �ف� ��ل ال � � � �ت� � � ��زام ال� �ح� �ك ��وم ��ة
بتنفيذ برنامج عملها ،والتزامها
ب �م �ت �ط �ل �ب��ات ال� �ت� �ع ��اون ال��دس �ت ��وري
االيجابيمع مجلس األمة.
 اإلص�ل�اح االقتصادي :ضرورةال �ت �ح��رك ال �ع��اج��ل مل �ع��ال �ج��ة مشكلة
البطالة التي يعاني منها الشباب
ال �ك��وي �ت��ي والتي أصبحت ت�ت�ف��اق��م
إلى حد كبير،وذلك من خالل توفير
االستثمارات الحكومية والخاصة
مل � �ش� ��اري� ��ع ال �ت �ن �م �ي ��ة االق� �ت� �ص ��ادي ��ة
واالج� �ت� �م ��اع� �ي ��ة ال� �ت ��ي توفر ف��رص
ال�ع�م��ل ،وتشجيع ال�ق�ط��اع ال�خ��اص
ع �ل ��ى ت ��وظ �ي ��ف الشباب ،وتقديم
الحوافز ودع��م امل �ب��ادرات الشبابية
ف ��ي امل �ش ��روع ��ات ال �ص �غ �ي��رة وامل �ه��ن
ال �ح��رف �ي��ة وال �ف �ن �ي ��ة .والعمل ع�ل��ى
إص�لاح املؤسسات املالية ،وتطوير

ال �ق �ط��اع امل �ص��رف ��ي ،وتوفير م�ن��اخ
استثماري مالئم وتقديم الحوافز
االس� � �ت� � �ث� � �م � ��اري � ��ة ف � � ��يال � �ق � �ط� ��اع� ��ات
االق�ت�ص��ادي��ة ال�ح�ي��وي��ة ،إضافة إل��ى
ت��رش �ي��د اإلن� �ف ��اق ال �ح �ك��وم��ي ووقف
ال� �ه ��در ،وتطوير أدوات وأس��ال �ي��ب
ون� �ظ ��م االس� �ت� �ث� �م ��ارات ال �خ��ارج �ي��ة.
ووضع ال �ب��رام��ج وال�خ�ط��ط ال�لازم��ة
ل�ل��اس � �ت � �خ� ��دام األم� � �ث � ��ل ل �ل� �ف ��وائ ��ض
ال �ن �ف �ط �ي ��ة امل� �ح� �ق� �ق ��ة ف � ��ي م� �ش ��اري ��ع
التنمية ،وتخصيصها على النحو
ال� � ��ذي يعزز ال� �ط ��اق ��ات اإلن �ت��اج �ي��ة
ويوفر فرصالعمل،ويجذب رؤوس
األموالالوطنية واألجنبية،ويمنح
األفضلية للمستثمر الوطني.
 تطوير التعليم:ضرورة تطويرن� �ظ ��ام ال �ت �ع �ل �ي��م ال � �ع � ��ام ،وتحديث
امل �ن��اه ��ج وأساليب ال �ت �ع �ل �ي��م ع�ل��ى
النحو ال��ذي يتوافق م��ع متطلبات
وم� � �ق � ��وم � ��ات امل � �ج � �ت � �م ��ع ال� �ك ��وي� �ت ��ي
واحتياجاته م��ن امل� ��وارد البشرية.
واستخدام النظم التربوية الحديثة
ال� � �ت � ��يت� � ��واك� � ��ب ال � �ع � �ص � ��ر،ووض� � ��ع
الضوابط الكفيلة بتطوير التعليم
ال�خ��اص .وتطوير التعليم العالي،
وتنفيذ مشروع املدينة الجامعية،
ووضع الضوابط التي تكفل حرية
ال�ب�ح��ث ال�ع�ل�م��ي األكاديمي إضافة
إل ��ى ت�ش�ج�ي��ع ال�ت�ع�ل�ي��م ال �خ��اص في
إطار م��ن ال�ض��واب��ط وال�ق��واع��د التي
تكفل كفاءته واستجابتهللحاجات
االقتصادية واالجتماعية للمجتمع
الكويتي.
 -امل �ش �ك �ل��ة االس � �ك ��ان � �ي ��ة :العمل

على تحقيق اكبر ق��در من التعاون
والتنسيق ب�ين الحكومة ومجلس
األم� � ��ة ل �س��ن ال �ت �ش��ري �ع��ات وات� �خ ��اذ
اإلج � � � � � ��راءات وال � �خ � �ط� ��وات ال �ل�ازم ��ة
مل �ع��ال �ج��ة م �ش �ك �ل��ة ت ��راك ��م ال �ط �ل �ب��ات
ال �س �ك �ن �ي��ة وط� � ��ول ف� �ت ��رة ال �ح �ص��ول
على املساكن للمواطنني ،ومواجهة
ال� �ع� �ق� �ب ��ات ال� �ت ��يت � � ��ؤدى إل � ��ى ذل� ��ك،
وتطوير وت �ف �ع �ي��ل ب ��رام ��ج ال�ه�ي�ئ��ة
العامة لإلسكان وتبسيط وتطوير
إج � � ��راءات ب �ن��ك ال�ت �س�ل �ي��ف وت��وف �ي��ر
ال� � ��دع� � ��م امل� � ��ال� � ��يال� � �ل� � ��ازم ل �ن �ش ��اط ��ه
االق � ��راض � ��ي ،إضافة إل � ��ى ت�ش�ج�ي��ع
ال � �ق � �ط � ��اع ال � � �خ� � ��اص ع � �ل� ��ى ت �م ��وي ��ل
املشروعات اإلسكانية واالستثمار
فيها.
 ت� �ط ��وي ��ر ال � �خ � ��دم � ��ات :ت �ح �س�يننوعية ال�خ��دم��ات الطبية واالداري ��ة
وال �خ��دم �ي��ة ال �ت��ي ت �ق��دم �ه��ا ال ��دول ��ة،
وت� �ب� �س� �ي ��ط وت� �س� �ه� �ي ��ل االج � � � � ��راءات
وتقليص دورة امل�ع��ام�لات االداري ��ة
م ��ن خ �ل�ال ت �ط��وي��ر ال �ن �ظ��م االداري� � ��ة
ال �ق��ائ �م��ة ف� ��ي اج � �ه� ��زة وم��ؤس �س��ات
ال ��دول ��ة وإدخ � ��ال ن�ظ��م امل�ع�ل��وم��ات�ي��ة
ال �ح��دي �ث��ة ت �م �ه �ي��دا ل �ل �ت �ح��ول ن�ح��و
ال�ح�ك��وم��ة االل �ك �ت��رون �ي��ة .وم��واص�ل��ة
جهود االصالح االداري في تحسني
اداء اج� �ه ��زة وم ��ؤس� �س ��ات ال ��دول ��ة،
وت �ع��زي��ز وس ��ائ ��ل وأدوات ال��رق��اب��ة
امل��ال �ي��ة واالداي � � � ��رة ع �ل �ي �ه��ا .ح�م��اي��ة
املرأة واالسرة والطفولة واستكمال
وت � �ط� ��وي� ��ر ال � �ت � �ش ��ري � �ع ��ات ال�ل��ازم� ��ة
لحماية امل��رأة والطفولة من اشكال
ال �ت �م �ي �ي��ز وال� �ظ� �ل ��م ،ودع � ��م ال �ج �ه��ود

ال ��وط� �ن� �ي ��ة ل �ل �ح �ف ��اظ ع� �ل ��ى االس� � ��رة
وتوفير امل�ق��وم��ات ال�لازم��ة لتماسك
االس ��ري وال�ع�ي��ش ال�ك��ري��م ،وتطوير
ال � �ت � �ش ��ري � �ع ��ات وامل � � ��راف � � ��ق ال�ل��ازم� ��ة
ل�ل�ح�ف��اظ ع�ل��ى ال�ط �ف��ول��ة وال�ت�ن�ش�ئ��ة
االس��ري��ة وامل�ج�ت�م�ع�ي��ة .ودع ��م امل��رأة
ال �ك��وي �ت �ي��ة ف ��ي م�خ�ت�ل��ف م��ؤس�س��ات
املجتمع املدني.
 تشجيع الشباب :توفير الدعمالالزم للخدمات واملرافق الشبابية،
وتشجيع االندية الرياضية وتوفير
املنشآت الحديثة والخدمات الالزمة
ل�ل�ارت� �ق ��اء ب �ه ��ا ع �ل ��ى ال �ن �ح ��و ال� ��ذي
ي�ج�ع�ل�ه��ا م �ح��ل اه �ت �م��ام وم �ش��ارك��ة
مختلف الفئات العمرية للشباب.
 دعم ذوي االحتياجات الخاصة:ال � �ع � �م ��ل ع � �ل ��ى ت � �ط ��وي ��ر ال � �خ ��دم ��ات
واملرافق الالزمة لذوي االحتياجات
ال� �خ ��اص ��ة ودع� � ��م ج �م �ع �ي��ات ال �ن �ف��ع
ال �ع��ام ذات ال �ع�لاق��ة باحتياجاتهم
واول��وي��ات�ه��م ،وال�ت��وس��ع ف��ي امل��راف��ق
ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة وال �خ��دم �ي��ة وال �ب��رام��ج
ال�ط�ب�ي��ة وال�ت��أه�ي�ل�ي��ة ال �ت��ي تقدمها
اج� � � �ه � � ��زة ال� � � ��دول� � � ��ة وال � �ج � �م � �ع � �ي� ��ات
االه�ل�ي��ة مل��واج�ه��ة م�ع��ان��اة ف�ئ��ة ذوي
االحتياجات الخاصة واسرهم.
 دعم املجتمع املدني :يرى رئيسمجلس األمة الراحل جاسم الخرافي
ان جمعيات النفع ال�ع��ام الكويتية
ب ��اع� �ت� �ب ��اره ��ا م� �ك ��ون ��ا رئ �ي �س �ي��ا م��ن
م�ك��ون��ات املجتمع امل��دن��ي الكويتي
ي �ن �ب �غ��ي ان ت� �ح� �ص ��ل ع� �ل ��ى ال ��دع ��م
والتشجيع الالزمني ألداء دورها في
م �ج��االت اخ�ت�ص��اص��ات�ه��ا التنموية
املختلفة ولتفعيل دوره ��ا كشريك
اس � ��اس � ��ي م � ��ع ال � �ق � �ط ��اع ال �ح �ك��وم��ي
وال � � �ق � � �ط� � ��اع ال � � �خ� � ��اص ف� � ��ي ج� �ه ��ود
ال �ت �ن �م �ي��ة .وي �ت �ض �م��ن ذل � ��ك ت �ن��وي��ع
وس ��ائ ��ل ال ��دع ��م امل� �ق ��دم ل�ل�م�ن�ظ�م��ات
االه�ل�ي��ة ،وتوفير امل�ن��اخ التشريعي
ال� �ل� ��ازم ألداء م� �ه ��ام� �ه ��ا ،وت �س �ل �ي��ط
ال �ض��وء ع�ل��ى ان�ش�ط�ت�ه��ا وم�ه��ام�ه��ا،
وات��اح��ة ال �ف��رص��ة ل�ه��ا للتعبير عن
ه� �م ��وم م�ن�ت�س�ب�ي�ه��ا وط �م��وح��ات �ه��م
وخ�ب��رات�ه��م وت�ط�ل�ع��ات�ه��م ف��ي إع ��داد
ال� �س� �ي ��اس ��ات ال� �ع ��ام ��ة وت �ن �ف �ي��ذه��ا،
وت �ح �ف �ي��ز م �س��اه �م �ت �ه��ا ف� ��ي ت�ن�ف�ي��ذ
ال �ب��رام��ج واالن �ش �ط��ة االن�م��ائ�ي��ة ذات
العالقة باختصاصاتها والتعامل
معها ك�ب�ي��وت خ�ب��رة ف��ي مجاالتها
ف��ي ض��وء ال�ت�ط��ور ال��ذي ط��رأ عليها
والخبرة املتراكمة لديها.
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الموت غيب ربان المؤسسة التشريعية
القاطن في جناح المتواضعين
رح� � � � � ��ل اإلن � � � � �س� � � � ��ان وال� � �س� � �ي � ��اس � ��ي
واالقتصادي ،رحل أحد أب��رز رجاالت
ال �ك��وي��ت ج��اس��م م�ح�م��د ع�ب��دامل�ح�س��ن
ال� �خ ��راف ��ي ،ف �ه��و ال� �ف ��ارس ع �ل��ى ج ��واد
ال� �س� �ي ��اس ��ة ،ق��ام �ت��ه ع��ال �ي��ة ون �ظ��رات��ه
ث��اق�ب��ة ال ��ى االم� ��ام ،وج ��ه ل��م ت�غ��ب عنه
ابتسامة ثقة وت�ف��اؤل وك��أن��ه يخوض
س� �ب ��اق ��ا ف �ي �ص��ل ال� � ��ى ه ��دف ��ه ب �س��رع��ة
فائقة ،كان يترجل ليفض نزاعا ويمد
ج�س��ور التفاهم ب�ين أط ��راف األزم ��ات،
كاالطفائي ،هو سر أبيه ،نشأ وتربى
في بيت ومدرسة محمد عبداملحسن
ال�خ��راف��ي للثقافة وال�ع�ل��م والسياسة
والقيم واملال ،وكما كان والده عصاميا
ف ��ي ال� �ت� �ج ��ارة ك � ��ان أب � ��و ع �ب��دامل �ح �س��ن
عصاميا في السياسة فصنع لنفسه
مكانة برملانية م��رم��وق��ة وح�ف��ر اسمه
في تاريخ الحياة الديمقراطية.
«ال� � �ت� � �ج � ��ارة» ل � ��م ت� ��وق� ��ف ط �م��وح��ه
السياسي ،فنقلته االرادة الشعبية من
صناديق النقد الى صناديق االقتراع
وم � ��ن م �ج��ال��س ادارة ال� �ش ��رك ��ات ال��ى
مجلس األم ��ة .وم��ن رئ��اس��ة مجموعة
الخرافي الى رئاسة البرملان ،فأصوات
ال�ش��ام�ي��ة وال�ق�ب�ل��ة وال �ش��وي��خ صنعت
السطور االولى في التاريخ السياسي
ل�ف�ق�ي��د ال �ك��وي��ت ك �م��ا ص�ن�ع��ت ع��ائ�ل�ت��ه
تاريخه التجاري .لم ينس وه��و على
املنصة كونه رج�لا اقتصاديا بارعا،
فكان يدخر ك��ل ي��وم رص�ي��دا سياسيا
يكبر ب��ه حسابه البرملاني ،ف��ازده��رت
رئ��اس�ت��ه ب��ال�ه��دوء وم �ن��اخ االستثمار
ال ��دي� �م� �ق ��راط ��ي ف ��اس �ت �ح ��ق أن ي �ك��ون
ص��اح��ب ال ��رق ��م ال �ق �ي��اس��ي ف ��ي رئ��اس��ة
مجلس األمة ال ينازعه أحد حتى بعد
وف��ات��ه ب��رئ��اس�ت��ه  5ف �ص��ول تشريعية
متتالية من  1999الى .2012
ق ��دم ال��راح��ل ال�ك�ب�ي��ر امل��ول��ود ال�ع��ام
 1940الحكمة في ممارسته السياسية،
ف �ه��و رئ �ي ��س ك �ث �ي��ر االس� �ت� �م ��اع ،ق�ل�ي��ل
الكالم ،لكنه يملك الحجة واالقناع.
بمهارة وحنكة وحسابات التاجر
ورج ��ل االق �ت �ص��اد ق ��اد م�ج�ل��س األم ��ة،
ي��ؤم��ن ف��ي ال�س�ي��اس��ة ب�ش�ع��رة معاوية
ف � �ت � ��واص � ��ل م� � ��ع ال � �ج � �م � �ي� ��ع ،اش� �ي ��اع ��ا
وم �ع ��ارض�ي�ن ،وه ��ي س �م��ة ج�ع�ل��ت من
ص ��وت ��وا ض ��د رئ��اس �ت��ه مل�ج�ل��س األم ��ة
االك �ث��ر ث �ق��ة ف��ي ح�ك�م�ت��ه ،ف�ق��د اس��ره��م
بدماثة اخ�لاق��ه وشخصيته السمحة
وع��دال�ت��ه ،ف�ك��ان دائ�م��ا ع�ن��وان الحكمة
ال �ب ��رمل ��ان �ي ��ة وم �ل ��اذ ال �ج �م �ي��ع ع �ن��دم��ا
ت�ش�ت�ع��ل االزم � � ��ات ،ال �ك��ل ي�ب�ح��ث ع�ن��ه،
وبهدوء يلجم الثائرين وبعقل يكبح
امل� �ن ��دف� �ع�ي�ن ،ج �ع ��ل ال �ص �ع ��ب م �م �ك �ن��ا،
والحوار مشرعا والحل قائما.
تلقى تعليمه االبتدائي والثانوي
ف � ��ي ال � ��روض � ��ة وامل � �ث � �ن� ��ى ،واس �ت �ك �م��ل

تعليمه ف��ي ك�ل�ي��ة ف�ي�ك�ت��وري��ا بمدينة
االس� �ك� �ن ��دري ��ة وه � ��ي م �ح �ط��ة دراس� �ي ��ة
ألب � �ن� ��اء امل � �ل� ��وك واألم� � � � ��راء وال� ��رؤس� ��اء
وال��وج�ه��اء ،لكنه ع��اد ال��ى ال��وط��ن عام
 1956ب�س�ب��ب ال� �ع ��دوان ال �ث�لاث��ي على
م �ص��ر ل� �ي ��درس ف ��ي ث��ان��وي��ة ال �ش��وي��خ
وم �ن �ه��ا س ��اف ��ر ال� ��ى ب��ري �ط��ان �ي��ا ال�ب�ل��د
املفضل لديه لقضاء إجازاته الخاصة.
ودرس في كلية التجارة في مانشستر
وي� �ن ��ال دب �ل ��وم ��ا ف ��ي ادارة االع � �م ��ال،
ف� �م ��زج اح � �ت ��راف ��ه ال � �ت � �ج ��ارة ب �ش �ه��ادة
علمية ليطير في عالم امل��ال بجناحي
ال �ع �ل��م وال �خ �ب��رة ،ف��ي ع��ال��م امل� ��ال اس��م
عائلة ال�خ��راف��ي م��ن ال�ك�ب��ار وف��ي عالم
السياسة اص�ب��ح ال�خ��راف��ي م��ن الكبار
محليا وعربيا.
ك � ��ان ال �ف �ق �ي��د ه ��و امل �ت �ف��ائ��ل دائ �م��ا
ف ��ي أح �ل��ك ال � �ظ ��روف ،ف��وس��ط ال�ع�ت�م��ة
ي�ط��ل ال �خ��راف��ي ب��اب�ت�س��ام�ت��ه املتفائلة
ليطفئ النيران السياسية والبرملانية
امل� �ش� �ت� �ع� �ل ��ة وي � � �ب� � ��دد دروب ال � �ظ �ل�ام
فيخترقها ن��ور تفاؤله وتعود اآلم��ال
ممكنة في تجاوز األزمة تلو األزمة.
وه � �ك� ��ذا أص� �ب ��ح ت � �ف� ��اؤل ال �خ ��راف ��ي
املرتكز على اس��اس متني م��ن الخبرة
والحنكة والديبلوماسية والعالقات
الطيبة والرؤية الثاقبة والقدرة على
امل �ح ��اورة واالق �ن ��اع ه��و ج�س��ر لعبور
النواب ومعهم الحياة السياسية من
ال�ع�ت�م��ة ال ��ى ال �ن ��ور ،وم ��ن ال �ي��أس ال��ى
األم� � ��ل ،وم� ��ن اإلح� �ب ��اط ال� ��ى ال �ت �ف��اؤل،
ل��ذل��ك ف �ق �ي��د ال �ك��وي��ت ال �ك �ب �ي��ر ل ��م يكن
م �ج��رد رئ �ي��س مل�ج�ل��س األم� ��ة ص��اح��ب
ال��رق��م ال�ق�ي��اس��ي ف��ي رئ��اس��ة املؤسسة
التشريعية ،وان�م��ا ه��و ص�م��ام االم��ان
االول ل �ل �ح �ي ��اة ال �ن �ي ��اب �ي ��ة ف � ��ي وق ��ت
واج �ه��ت ف�ي��ه ع��واص��ف ع��ات�ي��ة م��ن كل
صوب لوقف مسيرة الديمقراطية.
ح �ك �م �ت��ه ح ��اض ��رة دائ� �م ��ا ف ��ي ق�ل��ب
االزمات وحنكته سالحه في تجاوزها
واب � �ت � �س ��ام � �ت ��ه م� �ف� �ت ��اح ��ه ال � � ��ى ق �ل ��وب
ال�ج�م�ي��ع وه �ك ��ذا ي �ت �ح��ول ال ��ى ص�م��ام
االم� ��ان ل�لاس �ت �ق��رار ووح� ��دة امل�ج�ت�م��ع.
براعته في ادارة الجلسات والتعامل
بديمقراطية مع اعضاء قلوبهم شتى
اهلته ليكون رجل املواقف الجسام في
ت��اري��خ ال��وط��ن وبفضله م��ع مجموعة
م��ن ح�ك�م��اء ال�ب�ل��د ع�ب��ر ب��أزم��ة ان�ت�ق��ال
مسند االمارة من االمير الراحل الشيخ
ج ��اب ��ر االح� �م ��د ال � ��ى ص ��اح ��ب ال �س �م��و
ام �ي��ر ال� �ب�ل�اد ال �ش �ي��خ ص �ب��اح االح �م��د
ال��ى ش��اط��ئ االم ��ان ف��ي ارق��ى ممارسة
دستورية ملجلس االمة منذ نشأته في
 ،1963واستطاع بحنكته ان يتجاوز
ت ��داع� �ي ��ات ازم � ��ة «ال� �ت ��أب�ي�ن» وي �ص��ون
وحدة املجتمع وتمسكه ويخمد نيران
فتنة نائمة بفضل عالقاته واتصاالته،

لذلك لم تخل كلمات الراحل الخرافي
في افتتاح كل دور انعقاد من التحذير
من املساس بالوحدة الوطنية.
ال� � ��راح� � ��ل ال� �ك� �ب� �ي ��ر ج� ��اس� ��م م �ح �م��د
ع �ب��دامل �ح �س��ن ال �خ ��راف ��ي ي �ن �ت �س��ب ال��ى
ج � �ن� ��اح امل � �ت� ��واض � �ع�ي��ن ،ف� �ل ��م ي �ش��اه��د
ل ��ه م ��وك ��ب ول � ��م ت ��راف �ق ��ه ح ��راس ��ة ال��ى
الخارج ولم يستخدم سيارة مصفحة
مخصصة مل��ن يكون ف��ي منصبه ،وال
طائرة خاصة في تنقالته.
م� � ��ارس ال �ل �ع �ب��ة ال �س �ي��اس �ي��ة ك��أن��ه
ف��ارس فوق ج��واد ولم يخض السباق
بنظرات سريعة خاطفة ،لكنها مؤثرة
حتى يصل الى الهدف.
ك ��ان دائ �م��ا ي�ث�ي��ر االع� �ج ��اب وي�ش��د
االن �ت �ب��اه ،ب ��ارادت ��ه ال�ص�ل�ب��ة وم�ب��ادئ��ه
الراسخة ،وادارت��ه األزم��ات بحصافته
السياسية املعهودة ،ومارس السياسة
ب� � ��روح امل� �س ��ؤول� �ي ��ة وف� �ك ��ر ال��وط �ن �ي��ة،
وخبراته املتراكمة.
وم � � �ن � ��ذ ان ان� � � �خ � � ��رط ف � � ��ي ال� �ع� �م ��ل
ال�س�ي��اس��ي ال �ب��رمل��ان��ي ،وك ��ان ذل��ك ع��ام
فضل جاسم الخرافي ان يعمل
ّ ،1975
بشكل مستقل ،فقد ك��ان ل��دي��ه شعور
ب��أن��ه ال ي �ح �ت��اج ال� ��ى ك �ت �ل��ة س�ي��اس�ي��ة
م�ع�ي�ن��ة ي�ح�س��ب ع�ل�ي�ه��ا او ي�ع�م��ل من
خاللها ،فهو في حد ذاته مؤسسة.
وش��دد ال��راح��ل الخرافي باستمرار
على الحفاظ على هيبة مجلس االمة
واخ�ت�ص��اص��ات��ه وع ��دم اس�ت�غ�لال��ه في
االس � � ��اءة ال� ��ى ك ��رام ��ات ال� �ن ��اس س ��واء
ك��ان��وا م �س��ؤول�ين او م��واط �ن�ين وعمل
ع�ل��ى ت�ك��ري��س وم �م��ارس��ة دي�م�ق��راط�ي��ة
بالشكل ال��ذي يعزز ال��وح��دة الوطنية
والتماسك بني الشعب الكويتي.
هذا االسلوب في الحديث عن اسس
امل �م��ارس��ة ال �س �ي��اس �ي��ة داخ � ��ل مجلس
االم ��ة وط�ب�ي�ع��ة ال �ع�لاق��ة بي��ن اع�ض��ائ��ه
وال� �ع�ل�اق ��ة ب �ي�ن امل �ج �ل��س وال �ح �ك��وم��ة
ي� ��وض� ��ح ب� �م ��ا ال ي� � ��دع م � �ج� ��اال ل �ل �ش��ك
العقلية السياسية للراحل الكبير فهو
يرفض ج��و التوتر الن��ه يتناقض مع
ما يجب ان يسود مناخ ادارة االزمات
السياسية من حوار.
وي �ك �ف ��ي ان ي� �ك ��ون اس� �م ��ك ج��اس��م
محمد عبداملحسن ال�خ��راف��ي ،لتكون
في الصدارة لكن الراحل الكبير تجاوز
طموحه ص��دارة االس�م��اء ال��ى ص��دارة
امل �س �م �ي��ات ،ف �م �ن��ذ ت �خ��رج��ه ف ��ي ك�ل�ي��ة
مانشستر البريطانية واالنتخابات
ت �س �ت �ه ��وي ��ه اك � �ث� ��ر م � ��ن ال �ت �ع �ي �ي �ن��ات،
خاضها في قوائم طالبية ،فتصدرها،
ثم قاد حملة والده االنتخابية ،فمارس
اللعبة التي استهوته ،وتمرس فيها،
وانتقل بعدها من صفوف املتفرجني
ال� ��ى ص �ف ��وف ال�ل�اع� �ب�ي�ن ،ف �ك ��ان الع �ب��ا
اس��اس�ي��ا ،وص��ل ال��ى عضوية مجلس

االم ��ة ف��ي اع ��وام  1981 ،1975و،1985
ثم عني وزي��را للمالية واالقتصاد في
 3م��ارس  ،1985واس�ت�م��ر ف��ي منصبه
ال ��ى  12ي��ون �ي��و  ،1990وع �ن��دم��ا ع��اد
ال��ى ص �ف��وف ال �ن��واب ق��اد طموحه
ه ��ذه امل ��رة ال ��ى م�ن�ص��ة ال��رئ��اس��ة،
فخاض املنافسة امام البرملاني
امل �خ �ض��رم اح �م��د ع�ب��دال�ع��زي��ز
السعدون ،فلم يحالفه الحظ
ف��ي امل��رة االول��ى ،وف��ي العام
 ،1999ت�ق��دم على منافسه
ل� � �ي� � �ك � ��ون ه � � ��و ال� ��رئ � �ي� ��س
وي� � �ت � ��راج � ��ع ال � �س � �ع� ��دون
وف ��ي ال� �ع ��ام  ،2003ف��از
الخرافي بالتزكية ،وفي
 2006ع � ��ادت امل�ن��اف�س��ة
بينهما مجددا ،ليتقدم
ال �خ��راف��ي ام��ا ف��ي ال�ع��ام
 ،2008فخاض املنافسة
م � � ��ع م � �ن � ��اف � ��س ج � ��دي � ��د،
ه ��ذه امل� ��رة ه ��و ع�ب��دال�ل��ه
ي��وس��ف ال ��روم ��ي ،وك��ان��ت
النتيجة محسومة ملصلحة
ال �خ��راف��ي ،ال� ��ذي ع ��اد رئ�ي�س��ا
ب��ال�ت��زك�ي��ة ف��ي  ،2009ف��ي آخ��ر
م�ج�ل��س ام��ة ي ��ودع ف�ي��ه العمل
البرملاني ،وهو في اوج مجده.
ك�ب�ي��ر ه ��و ج��اس��م ال �خ��راف��ي،
ك�ب�ي��ر ف��ي اط�لال �ت��ه ،وك�ب�ي��ر في
اعتزاله العمل البرملاني وكبير
ف� ��ي ذاك� � � ��رة ال �ك��وي �ت �ي�ي�ن وه ��و
ي �ت��رج��ل م�ت�ن�ق�لا ال� ��ى ال��رف �ي��ق
االع �ل��ى ت��ارك��ا ارث ��ا ب��رمل��ان�ي��ا
وس � �ي ��اس � �ي ��ا واق � �ت � �ص ��ادي ��ا
وان �س��ان �ي��ا ي �ض��يء دروب� ��ا
ألج�ي��ال واج�ي��ال ف��ي دي��رة
الكويت.
ف ��وص� �ي� �ت ��ه ال ��دائ� �م ��ة
ال� �ت ��ي ل ��م ي �م��ل ال ��راح ��ل
من تكرارها« :حافظوا
على الديرة».

ملف

24

وداعا  ...الخرافي

aldostoor

األحد  06شعبان  24 . 1436مايو 2015

مسيرة وطنية محفورة في ذاكرة الكويت

اإلبحار في مسيرة رجل بحجم دولة الرئيس جاسم الخرافي صعب المنال فهو اإلنسان والسياسي واالقتصادي ،الكبير في حضوره والكبير في اعتزاله
العمل السياسي والكبير في رحيله ،مسيرة المغفور له بإذن اهلل تعالى تمتد من العام  1940توج خاللها بسيد األخالق والحكمة والتواضع وربان
المؤسسة التشريعية .و«الدستور» من جهتها تبحر في سيرته الذاتية ومسيرته الوطنية وتوثق لمحطات ومواقف وكلمات الراحل الكبير.

الراحل قدم  55سؤاال و 19اقتراحا بقانون

املرحوم جاسم الخرافي متحدثا في احدى الجلسات

 55سؤاال
ق � ��دم رئ� �ي ��س م �ج �ل��س االم � ��ة ال ��راح ��ل
املغفور لة بإذن اللة جاسم الخرافي 55
سؤاال منها  10اسئلة في الفصل الرابع
و 35س ��ؤاال ف��ي ال�ف�ص��ل ال �خ��ام��س و10
اسئلة في الفصل الثامن.
الرابع  10اسئلة
ق� ��دم  10اس �ئ �ل��ة ف ��ي ال �ف �ص��ل ال��راب ��ع
منها  3اسئلة الى وزير التربية جاسم
امل��رزوق عن احتياجات جميع امل��دارس
م��ن امل��درس�ين والكتب والقرطاسية فى
ال�ي��وم األول م��ن ال�ع��ام ال��دراس��ي وإقامة
ب � ��رادات م �ي��اه ف��ي ج�م�ي��ع امل � ��دارس ع��دد
ال �ط�لاب ال��ذي��ن ت�ق��دم��وا ل�ك��ل م��ن كلمتي
املعلمني واملعلمات للسنوات الدراسية
 74/73و 75/74و 76/75وم ��وع ��د
املقبولني في كل منهما ووجة  3اسئلة
الى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء
ع�ب��دال�ع��زي��ز ح�س�ين ع��ن م�ع�ه��د ال�ك��وي��ت
ل�ل�أب �ح��اث ال �ع �ل �م �ي��ة وم �ت��ي ت �ح��ول ال��ى
م �ع �ه��د ح �ك��وم��ي واألب � �ح� ��اث ال �ت��ي ق��ام
بها قبل تبعيته الى الحكومة وبعدها
ودراسة جميع البيوت الواقعة بمنطقة
أم صدة من حيث هدمها وإعادة بنائها
فأرجو إحاطتي  -متى يتم االنتهاء من
تلك ال��دراس��ة ووج��ه س��ؤال�ين ال��ى وزي��ر
ال �ع��دل واألوق� ��اف وال �ش��ؤون اإلس�لام�ي��ة
ع�ب��دال�ل��ة امل �ف ��رج ع��ن ع ��دد ج��رائ��م هتك
ال �ع��رض ال �ت��ي أح�ي�ل��ت ل�ل�م�ح��اك��م خ�لال
السنوات الثالث األخيرة واملعابد غير
اإلس�ل�ام �ي ��ة امل��رخ �ص��ة وم� ��ا ع�ن��اوي�ن�ه��ا
ومصادر تمويلها وع��دد التابعني لكل
ديانة كما وجه سؤاال الى وزير اإلعالم
الشيخ جابر العلي ع��ن االه ��داف التى
تهدف ال��دول��ة ايصالها للمواطنني عن
طريق البث االذاعي والتلفزيوني ووجة
س��ؤاال ال��ى وزي��ر اإلس �ك��ان ح�م��د م�ب��ارك
ال �ع �ي��ار ع ��ن ال �ط �ل �ب��ات ال �ت��ي ق��دم��ت من
امل��واط�ن�ين ال��ى وزارة االس �ك��ان ووزارة
ال �ش ��ؤون االج �ت �م��اع �ي��ة وال �ع �م��ل س��اب�ق��ا

بالنسبة ملساكن ذوي الدخل املحدود
واسماء وتواريخ تقديم الطلبات.
الخامس  35سؤاال
ق��دم ف��ي ال�ف�ص��ل ال�خ��ام��س  35س��ؤاال
م �ن �ه��ا  5اس �ئ �ل��ة ال� ��ى وزي � ��ر ال �خ��ارج �ي��ة
واإلع �ل ��ام ال �ش �ي��خ ص �ب��اح األح �م ��د عن
ك �ش��ف ب��أس �م��اء م��ن ي�ح�م�ل��ون ج� ��وازات
س �ف��ر خ ��اص ��ة واي � �ض ��اح م � �ب ��ررات م�ن��ح
ه� ��ذة ال � �ج� ��وازات  ،م ��ع اس �ت �ث �ن��اء اف ��راد
ع��ائ�ل��ة ال�ص�ب��اح واع �ض��اء مجلس االم��ة
ومن يتبعهم وبرامج النشاط املدرسي
وال �ت��رف �ي��ه واألس � �ب ��اب وامل � �ب� ��ررات ال�ت��ي
قررت الكويت بناء عليها مقاطعة مصر
 ،وما هي ال��دول التي شاركت والتزمت
ب� �ه ��ذة امل �ق ��اط �ع ��ة م ��ع اي� �ض ��اح ال �ب �ن��ود
التي تضمنها ق��رار املقاطعة وتاريخه
واملعاهد التابعة لوزارة اإلعالم وأسماء
من يتمتعون بمزايا دبلوماسية في اي
دول��ة عربية لها تمثيل دبلوماسي مع
الكويت.
ووج ��ة  5اس�ئ�ل��ة ال��ى وزي ��ر الداخلية
ال�ش�ي��خ ن ��واف األح �م��د ع��ن ان�ت�ق��ال مقر
وزارة ال��داخ �ل �ي��ة وك �ش ��ف ي ��وض ��ح م��ن
م �ن �ح��وا اق ��ام ��ات ب �م��وج��ب امل� � ��ادة ()23
م�ك��ررا م��ن ق��رار وزي��ر ال��داخ�ل�ي��ة رق��م 70
لسنة  1976وانشاء مبنى جديد في مقر
وزارة الداخلية بمنطقة الشامية وكشف
يوضح اع��داد املركبات املسجلة لديكم
ب�ج�م�ي��ع ان��واع�ه��ا وامل�م�ل��وك��ة ل �ل��وزارات
والهيئات الحكومية ك��ل وزارة وهيئة
على حدة.
كما وجه  4اسئلة الى وزي��ر الصحة
د.عبدالرحمن العوضي عن االشتراطات
ال� ��واج� ��ب ت ��واف ��ره ��ا ل �ل �ت��رخ �ي��ص ب�ف�ت��ح
العيادات الخاصة لالطباء الكويتيني
وك � �ش� ��ف ي� ��وض� ��ح أس� � �م � ��اء ج� �م� �ي ��ع م��ن
رخ �ص ��ت ل �ه��م ال � � � ��وزارة ب �ف �ت��ح ع �ي ��ادات
خاصة وجميع ال�ق��رارت ال��وزاري��ة التي
صدرت تطبيقا للمواد ارقام -12-10-3
-30-27-24 -23 - 21-20-19-18-17-15

املرحوم جاسم الخرافي متابعا في احدى الجلسات

 37-36-35من املرسوم بالقانون رقم 25
لسنة  1981ب�ش��أن م��زاول��ة مهنة الطب
البشري وطب االسنان واسماء البيوت
االس�ت�ش��اري��ة الهندسية ال�ت��ي اختيرت
ل�ل�اش� �ت ��راك ف� ��ي م �ن ��اق �ص ��ات امل �ش ��اري ��ع
االستشارية خالل عام من تاريخه
ووج � ��ه  4اس �ئ �ل��ة ال� ��ى وزي � ��ر امل��ال �ي��ة
وال �ت �خ �ط �ي��ط ع �ب��دال �ل �ط �ي��ف ال �ح �م��د ع��ن
ال �ش ��رك ��ات وامل ��ؤس� �س ��ات ال �ت ��ي ت�س��اه��م
ال��دول��ة ف��ي رأسمالها والنظام املعمول
ب� ��ة ل � �ص ��رف ت� ��ذاك� ��ر ال� �س� �ف ��ر امل �خ �ف �ض��ة
واملجانية من مؤسسة الخطوط الجوية
ال �ك��وي �ت �ي��ة وش� � ��روط ذل� ��ك وم� ��ا االع � ��داد
واملبالغ التي تم التخفيض لها من كل
فئة بميزانية  1983/82و كشف تحليلي
يبني مسميات جميع الرسوم املفروضة
ب� � � ��ال� � � ��وزارات وال� �ه� �ي� �ئ ��ات ال �ح �ك��وم �ي��ة
امل�خ�ت�ل�ف��ة وق�ي�م��ة ك��ل م�ن�ه��ا م��ع اي�ض��اح
جملة امل�ب��ال��غ ال�ت��ي ت��م تحصيلها في
م �ي��زان �ي��ة  83/82م��ن ه ��ذه ال ��رس ��وم كل
على حدة والعاملني باملكاتب الصحية
وجنسياتهم واملصاريف املقررة خالل
السنة امل��ال�ي��ة  1984/83وع��دد املرضى
امل �ت ��رددي ��ن ع �ل��ى ك ��ل م�ك�ت��ب خ�ل�ال ه��ذة
السنة
ووج ��ه  3اس�ئ�ل��ة ال ��ى وزي ��ر ال�ت�ج��ارة
وال �ص �ن��اع��ة ج��اس��م خ��ال��د امل� � ��رزوق عن
ك�ش��ف ي��وض��ح أس �م��اء أع �ض��اء مجالس
ادارات ال�ش��رك��ات املساهمة ال�ت��ي يزيد
ع � � ��دد امل � �س� ��اه � �م �ي�ن ف� �ي� �ه ��ا ع � �ل� ��ى م ��ائ ��ة
م �س��اه��م  ،م ��ع اي� �ض ��اح ق �ي �م��ة امل �ك��اف��آت
واالت�ع��اب التي حصل عليها كل منهم
خالل السنوات الثالث املاضية ونسبة
م �س��اه �م��ة ال �ح �ك��وم��ة ف ��ي ك ��ل م ��ن ه��ذة
ال �ش��رك��ات واالف � ��ادة ع�م��ا اذا ك��ان ق��د تم
اكتشاف أية مخالفات مالية او قانونية
ف��ي أي م��ن ال �ش��رك��ات امل�س��اه�م��ة املقفلة
وعدد واسماء مكاتب تدقيق الحاسبات
امل��رخ�ص��ة واملعتمدة واس�م��اء الشركاء
وع � � ��دد ال �ع ��ام �ل�ي�ن ف� ��ي ه � ��ذة ال �ش ��رك ��ات
واس � �م� ��اء ال� �ش ��رك ��ات ال� �ت ��ي ي �ت��م ت � ��داول

اسهمها واسماء من يقومون بتدقيق
حساباتهم من هذه املكاتب
ووج � � ��ة م �ث �ل �ه��ا ال� � ��ى وزي � � ��ر ال ��دول ��ة
ل� �ش ��ؤون م �ج �ل��س ال � � ��وزراء ع�ب��دال�ع��زي��ز
حسني عن قيام البلدية بإقامة حواجز
حول الشاليهات واملبنى الجديد املقام
بمنطقة ال�ش��ام�ي��ة وس�ب��ب اب �ق��اء مبنى
واح ��د ب �ج��وار امل�ب��ان��ي ال�ت��ي ت��م هدمها
بجوار فندق الشيراتون
كما وجه  3اسئلة إلى وزير الشؤون
اإلجتماعية واإلسكان حمد الرجيب عن
عدد املشاريع اإلسكانية التي انجزتها
ال� ��وزارة خ�ل�ال امل ��دة م��ن اول ع��ام 1975
حتى نهاية  1980مع تقسيمها بحسب
ن��وع �ه��ا ب �ي��ت  -ف �ي�لا  -ش �ق��ة وس �ن��وات
انجازها وبحسب املناطق التي تمت
ب �ه��ا ه ��ذه امل �ش��اري��ع وم�ت�س�ل�م��ي ب�ي��وت
ذوي ال��دخ��ل امل �ح ��دود م��ن ال�ك��وي�ت�ي��ات
وأعضاء جمعيات النفع العام
ووجه  3اسئلة الى وزير املواصالت
عيسى املزيدي عن تعميم خدمة النداء
اآلل � ��ي امل �ب��اش��ر وك �ش��ف ي��وض��ح اع ��داد
الهواتف والبدالت بالوزارات والهيئات
الحكومية كل على حده وبيان تحليلي
ل�ت�ك��ال�ي��ف االش� �ت ��راك وأج � ��ور ال�ت��رك�ي��ب
وامل � �ك ��امل ��ات ال �خ��ارج �ي��ة خ�ل��ال ال�س�ن��ة
امل ��ال� �ي ��ة  83/83ب� �ك ��ل م �ن �ه��ا وأس � �م ��اء
امل �س� �ج �ل�ي�ن ل �ل� �ح� �ص ��ول ع� �ل ��ى ه ��وات ��ف
ل �ل �س �ي��ارات وت��اري ��خ ت�س�ج�ي��ل ط�ل��ب كل
م �ن �ه��م  ،وك ��ذل ��ك أس � �م ��اء م ��ن ح �ص �ل��وا
ع �ل��ى ه ��وات ��ف ل �ل �س �ي��ارات ف� ��ي ال �ف �ت��رة
م��ن  1981/1/1ح �ت��ى اآلن  ،وت��واري��خ
تسجيل طلباتهم لدى الوزارة مع بيان
مبررات االستثناء ان وجدت .
ووج� ��ه س ��ؤال�ي�ن ال ��ى وزي� ��ر ال�ت��رب�ي��ة
يعقوب يوسف الغنيم ع��ن ع��دد اماكن
امل �ك��ات��ب ال �ث �ق��اف �ي��ة ل ��دول ��ة ال �ك��وي��ت فى
الخارج مع تزويدي بالبيانات التالية
بالنسبة لكل مكتب على ح��دة وأعمال
ص �ي��ان��ة ب �م ��درس ��ة م �ت��وس �ط��ة ل�ل�ب�ن��ات
بمنطقة الشامية

ووج��ه س��ؤاال ال��ى وزي��ر األشغال
عبدالله الدخيل الرشيد عن وجود
م � �ض � �خ ��ات امل � � �ج� � ��اري ف � ��ي م �ن �ط �ق��ة
ال�ش��وي��خ السكنية وب�ع��ض املناطق
السكنية األخ ��رى م��ا يسبب كثيرا
م ��ن اإلزع � � ��اج ل �س �ك��ان ت �ل��ك امل �ن��اط��ق
نتيجة ل�ل��روائ��ح الكريهة ال�ص��ادرة
من تلك املضخات
ووج � ��ه س � ��ؤاال ال� ��ى وزي � ��ر األوق � ��اف
وال � �ش� ��ؤون اإلس�ل�ام� �ي ��ة ال �س �ي��د أح �م��د
س �ع��د ال �ج��اس��ر ع��ن ع ��دد امل �ع��اب��د غير
اإلس�لام �ي��ة امل��رخ�ص��ة وع ��دد التابعني
لكل ديانة.
ووج ��ه س ��ؤاال ال��ى وزي ��ر ال�ن�ف��ط علي
ال�خ�ل�ي�ف��ة ال �ع��ذب��ي ع ��ن ح� ��دوث ت�لاع��ب
واخ�ت�لاس��ات ف��ي أم��وال ص�ن��دوق النقد
العربي الذي تساهم فيه الكويت  ،وعلى
ضوء ذلك ارجو االفادة.
الثامن  10اسئلة
ق��دم ف��ي ال�ف�ص��ل ال �ث��ام��ن  10اسئلة
م �ن �ه��ا س� � � ��ؤاالن ال � ��ى وزي� � ��ر ال��داخ �ل �ي��ة
الشيخ محمد الخالد عن تداول بعض
االوس� � � ��اط م �ع �ل��وم��ات ت �ف �ي��د أن � ��ه اب ��ان
فترة االحتالل العراقي الغاشم لبلدنا
ال �ح �ب �ي��ب واث � �ن� ��اء ان �ت �ش ��ار م ��ا ي�س�م��ى
بالجيش الشعبي العراقي في مناطق
ال �ك��وي��ت و ق� ��ام ع� ��دد م ��ن ال�ع�س�ك��ري�ين
امللتحقني بالقوات املسلحة الكويتية
وان � �ت � �ش ��ار ج ��ري �م ��ة االق � � � ��راض ب��ال��رب��ا
الفاحش باسلوب خارج عن القانون.
ووج � ��ة م�ث�ل�ه�م��ا ال� ��ى وزي � ��ر ال�ن�ف��ط
الشيخ سعود الناصر عن تصريحات
مسؤولني بالقطاع النفطي ح��ول نية
الوزارة منح عدد من الشركات االجنبية
ال�ح��ق ب��امل�ش��ارك��ة ف��ي اس�ت�غ�لال بعض
ح �ق��ول ال �ن �ف��ط ف ��ي ال �ك��وي��ت وم �ش��روع
االتفاقية مع عدد من الشركات النفطية
االج �ن �ب �ي��ة ل �ت �ط��وي��ر ت �ش �غ �ي��ل ال �ح �ق��ول
النفطية بالكويت.
ووج� ��ه س � ��ؤاال ال ��ى  6وزراء ف�س��أل

وزي � ��ر ال ��دف ��اع ال �ش �ي��خ س��ال��م ال�ص�ب��اح
ع��ن ت ��داول ب�ع��ض االوس ��اط معلومات
تفيد بأنة ابان فترة االحتالل العراقي
الغاشم لبلدنا الحبيب واثناء انتشار
م��ا يسمى بالجيش الشعبي العراقي
ف ��ي م �ن��اط��ق ال �ك��وي��ت و ق� ��ام ع� ��دد م��ن
العسكريني امللتحقني بالقوات املسلحة
ال�ك��وي�ت�ي��ة وس� ��أل وزي� ��ر امل��ال �ي��ة ن��اص��ر
ال ��روض ��ان ع��ن ال��وس��ائ��ل واالج � � ��راءات
التي اتخذت وتتخذ ملواجهة الشركات
واالف � � � � � � ��راد ال � ��ذي � ��ن ي � � ��زاول � � ��ون امل �ه �ن ��ة
املصرفية دون سند من القانون وسأل
وزي ��ر اإلع�ل��ام س �ع��ود ن��اص��ر ال�ص�ب��اح
عن االجراء الذي اتخذته وزارة اإلعالم
ضد الصحف التي قامت بنشر وقائع
بعض الجلسات ال�س��ري��ة وس��أل وزي��ر
ال �ت �ج��ارة وال �ص �ن��اع��ة ج��اس��م ع�ب��دال�ل��ه
امل �ض��ف ع��ن اف� ��ادة ب�ب�ع��ض امل�ع�ل��وم��ات
واالس� � � �ت� � � �ف� � � �س � � ��ارات ح � � � ��ول إع� �ل��ان� � ��ات
م��اف�ي��ا ال �ق��روض امل�غ��ري��ة ف��ي الصحف
املتخصصة في االعالنات وسأل وزير
ال� �ش ��ؤون اإلج �ت �م��اع �ي��ة وال �ع �م��ل أح�م��د
خ ��ال ��د ال �ك �ل �ي��ب ع ��ن ال �س �ي��اس��ات ال �ت��ي
تنتهجها وزارة ال�ش��ؤون االجتماعية
وال�ع�م��ل وب��رام�ج�ه��ا وان�ش�ط�ت�ه��ا تجاة
أبنائنا الشباب وس��أل وزي��ر الكهرباء
وامل� � ��اء واألش � �غ� ��ال د .ح �م ��ود ع�ب��دال�ل��ه
الرقبة عن التأخير فى استكمال تنفيذ
املشروع عن املوعد املحدد له في العقد
وم��ا م��دى صحة قيام ال ��وزارة بايقاف
امل �ق ��اول ع��ن ال �ع �م��ل ب �س��ب خ�ل�اف على
ملكية االرض التى يقام عليها مشروع
الطريق.
 19اقتراحا بقانون
ق � ��دم رئ� �ي ��س م �ج �ل��س االم � ��ة ال ��راح ��ل
املغفور له بإذن الله جاسم الخرافي 19
اق�ت��راح��ا بقانون منها  3اق�ت��راح��ات في
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مسيرة وطنية محفورة في ذاكرة الكويت
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اإلبحار في مسيرة رجل بحجم دولة الرئيس جاسم الخرافي صعب المنال فهو اإلنسان والسياسي واالقتصادي ،الكبير في حضوره والكبير في اعتزاله
العمل السياسي والكبير في رحيله ،مسيرة المغفور له بإذن اهلل تعالى تمتد من العام  1940توج خاللها بسيد األخالق والحكمة والتواضع وربان
المؤسسة التشريعية .و«الدستور» من جهتها تبحر في سيرته الذاتية ومسيرته الوطنية وتوثق لمحطات ومواقف وكلمات الراحل الكبير.

و 13رغبة على مدى مسيرتة البرلمانية

سمو أمير البالد في افتتاح احدى الفصول التشريعية وبجواره املرحوم جاسم الخرافي

تتمة المنشور ص24
الفصل الرابع و 12في الخامس و 4في
الثامن
الرابع  3اقتراحات
ق � ��دم  3اق � �ت� ��راح� ��ات ب� �ق ��ان ��ون ف��ي
ال�ف�ص��ل ال��راب��ع ع��ن ان �ش��اء ص�ن��دوق
ل � �ج � �م ��ع ال � � ��زك � � ��اة وف � ��رض� � �ه � ��ا ع �ل��ى
ال�ش��رك��ات املساهمة وت�ع��دي��ل امل��ادة
ال��راب �ع��ة م ��ن ال �ق��ان��ون رق ��م  8لسنة
 1975وم� �ش ��روع ق ��ان ��ون دس �ت��وري
بخصوص تعديل املادة الثانية من
الدستور.
الخامس  12اقتراحا
ق � ��دم ف� ��ي ال� �ف� �ص ��ل ال� �خ ��ام ��س 12
اق�ت��راح��ا ب�ق��ان��ون ع��ن تعديل بعض
م ��واد ال �ق��ان��ون رق��م  63لسنة 1966
ب��ان �ش��اء ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة ل�ل�ج�ن��وب
وال�خ�ل�ي��ج ال �ع��رب��ي وان �ش ��اء الهيئة
العامة لشؤون القصر وتعديل املادة
االولى من املرسوم بالقانون رقم 67
لسنة  1980باصدار القانون املدني
وت� �ع ��دي ��ل ب� �ع ��ض اح � �ك� ��ام امل ��رس ��وم
ب �ق ��ان ��ون رق � ��م  15ل �س �ن��ة  1979ف��ي
شأن الخدمة املدنية وتعديل بعض
احكام املرسوم بالقانون رقم ( ) 15
لسنة  1971في شأن الخدمة املدنية
واملرسوم بالقانون رقم (  ) 20لسنة
 1981بانشاء دائرة باملحكمة الكلية
ل�ن�ظ��ر امل �ن��ازع��ات االداري � ��ة وت�ع��دي��ل
املادة  27من االمر االميري بالقانون
رق��م  61لسنة  1976ب��اص��دار قانون
ال �ت��أم �ي �ن��ات االج �ت �م��اع �ي��ة وت �ع��دي��ل
بعض احكام املرسوم بالقانون رقم
 65لسنة  1979في شان االجتماعات
ال�ع��ام��ة والتجمعات واض��اف��ة م��ادة
ج ��دي ��دة ل�ل�ام��ر االم� �ي ��ري ب��ال �ق��ان��ون
رقم  61لسنة  1976باصدار قانون
التأمينات االجتماعية وتخصيص

م �س �ت �ش �ف��ى ع � ��ام ل �ل �خ��دم��ة ال �ط �ب �ي��ة
ل� �ل� �م ��واط� �ن�ي�ن امل� �ش� �م ��ول�ي�ن ب �م �ظ �ل��ة
التأمينات االجتماعية ومنع سفن
ال �ص �ي ��د ال �ك �ب �ي ��رة م� ��ن ال �ص �ي ��د ف��ي
املياه االقليمية وكذلك املراكب التي
تصيد بقصد التجارة واضافة فقرة
جديدة الى البند ( ب) من املادة ( 54
) من قانون التأمينات االجتماعية.
الثامن  4اقتراحات
ق� � ��دم ف� ��ي ال� �ث ��ام ��ن  4اق� �ت ��راح ��ات

الراحل الخرافي أول رئيس مجلس أمة يدشن جلسات سنوية لذوي االحتياجات الخاصة

ب �ق��ان��ون ع ��ن ت�ن�ظ�ي��م ب �ي��ع وت��أج �ي��ر
ال � ��وح � ��دات امل �خ �ص �ص��ة ل�ل �ح��رف �ي�ين
ال�ك��وي�ت�ي�ين وت�ن�ظ�ي��م ب �ي��ع وت��أج�ي��ر
ال � ��وح � ��دات امل �خ �ص �ص��ة ل�ل �ح��رف �ي�ين
الكويتيني و تعديل املادة رقم  17من
القانون رقم  35لسنة  1962وتنظيم
االعالن عن املواد املتعلقة بالصحة.
 13اقتراحا برغبة
ق��دم رئيس مجلس االم��ة الراحل
املغفور له بإذن الله جاسم الخرافي

 13اقتراحا برغبة منها  3اقتراحات
ف��ي الفصل ال��راب��ع و 4ف��ي الخامس
و 5ف��ي الثامن واق�ت��راح��ا واح��دا في
الفصل التاسع.
الرابع  3رغبات
قدم في الفصل الرابع  3اقتراحات
برغبة بشأن ان يكون توقيت هذة
ال �ع �ط �ل��ة ف ��ي ال ��وق ��ت ال� � ��ذي ي �ت�ل�اءم
وظ��روف االح��وال الجوية بالكويت
وبذلك تتحقق االه��داف التي كانت

من اجلها عطلة الربيع وتخصيص
م �س �ج��د واح� � ��د ع �ل��ى االق� � ��ل ف ��ي ك��ل
ض��اح �ي��ة وق ��ري ��ة ي �ن �ش��أ ف �ي��ة م �ك��ان
ثابت يخصص للنساء وتخصيص
ق �س��ائ��م س �ك �ن �ي��ة ل �ف �ئ��ة امل�س�ت�ح�ق�ين
التي تستحق ق��رض بنك التسليف
واالدخار.
الخامس  4رغبات
ق � � ��دم ف � ��ي ال � �ف � �ص ��ل ال � �خ� ��ام� ��س 4
اق� �ت ��راح ��ات ب��رغ �ب��ة ب� �ش ��أن ت�ح��وي��ل

قدمها الراحل الكبير في 1975

أول سؤال عن سكن محدودي الدخل
وأول اقتراح تأسيس صندوق لجمع الزكاة
على الرغم من اس��م العائلة
الكبير فإن قلب الراحل جاسم
الخرافي كان ينبض بحب كل
الكويت على مختلف مشاربها
ومدافعا شرسا عن متوسطي
ومحدودي الدخل لذلك لم يكن
مستغربا ان يكون اول س��ؤال
واول اقتراح بقانون يقدمهما
ف��ي اول ف�ص��ل ت�ش��ري�ع��ي يفوز
ب�ع�ض��وي�ت��ه ف��ي  1975م��داف�ع��ا
ع ��ن ح� �ق ��وق امل� ��واط� ��ن م �ح��دود
الدخل.
ف �ق��دم امل �غ �ف��ور ل��ه ب ��اذن ال�ل��ه
تعالى ف��ي الفصل التشريعي
ال� ��راب� ��ع ل � ��دور االن� �ع� �ق ��اد االول
ب �ت ��اري ��خ  1975 /5 / 26أول
اق� �ت ��راح ب �ق��ان��ون ب �ش��أن ان �ش��اء
صندوق لجمع زك��اة وفرضها
على الشركات املساهمة.

واس �ت �ه��دف االق �ت��راح ان�ش��اء
ص �ن��دوق لجمع ال��زك��اة يلحق
ب �م �ج �ل��س ال � � � ��وزراء وت� �ك ��ون ل��ه
ش�خ�ص�ي��ة اع �ت �ب��اري��ة مستقلة
ع � �ل� ��ى ان ي� �ش� �ك ��ل ل � ��ه م �ج �ل��س
ادارة ي �ض��م م ��ن ب�ي�ن اع�ض��ائ��ه
شخصيات مهتمة ب��ال�ش��ؤون
االس�لام�ي��ة وال��دي�ن�ي��ة وتفرض
فريضة ال��زك��اة على الشركات
املساهمة من واقع ميزانياتها
ال�س�ن��وي��ة وذل ��ك ط�ب�ق��ا ل�ق��واع��د
ال �ش��ري �ع��ة االس�ل�ام� �ي ��ة وت� ��ؤول
ك� ��إي� ��رادات ل �ل �ص �ن��دوق وي�ق�ب��ل
ال � � �ص � � �ن� � ��دوق ام � � � � � ��وال ال � ��زك � ��اة
وال� �ص ��دق ��ات وال� �ت� �ب ��رع ��ات م��ن
ال �ن �ش ��اط ال� �خ ��اص وال �ه �ي �ئ��ات
وامل� ��ؤس � �س� ��ات وال �ش �خ �ص �ي��ات
االعتبارية والطبيعية والدولة
ومصالحها وغيرها.

وك� ��ان اول س� ��ؤال ل�ل�خ��راف��ي
ف� ��ي االول م� ��ن ي ��ون� �ي ��و 1975
ال ��ى وزي ��ر االس �ك��ان ي �س��أل عن
ع� � ��دد ال� �ط� �ل� �ب ��ات ال � �ت� ��ي ق��دم��ت
م� � ��ن امل � ��واط � � �ن �ي��ن ال� � � ��ى وزارة
االس� � �ك � ��ان ب��ال �ن �س �ب��ة مل �س��اك��ن
ذوي ال��دخ��ل امل �ح��دود واس�م��اء
وتواريخ تقديم الطلبات ،وما
االن �ج��ازات ال�ت��ي تمت ف��ي هذا
ال � �ش� ��أن ،وم � ��ا ع � ��دد امل��واط �ن�ي�ن
الذين استجابت لهم االجهزة
بتوزيع مسكن ل�ه��م ،وم��ا عدد
امل�ت�ب�ق��ي م��ن م�ق��دم��ي ال�ط�ل�ب��ات
الذين لم توزع عليهم بعد ،وما
اسماؤهم وما خطة الوزارة في
م��واج�ه��ة تلبية ط�ل�ب��ات ه��ؤالء
املواطنني ،واملدة التي حددتها
لينجز اسكانهم.
وك � ��ذل � ��ك ك � � ��ان اول اق � �ت� ��راح

ب��رغ �ب��ة ف ��ي  23ف �ب ��راي ��ر 1976
ي� �ع� �ك ��س ان� �س ��ان� �ي ��ة ال� �خ ��راف ��ي
حيث طالب ب��أن يكون توقيت
ال�ع �ط�ل��ة ال��رب �ي �ع �ي��ة ف ��ي ال��وق��ت
املالئم لظروف الكويت الجوية
وذل� � ��ك ح �ت ��ى ت �ت �ح �ق��ق اه � ��داف
العطلة االجتماعية والتربوية.
وب � �م� ��ا ان اح � � ��د ال �ع �ن ��اص ��ر
املهمة في انجاح هذه االهداف
وف� � ��ي ال � �ك� ��وي� ��ت ب� � ��ال� � ��ذات ،ه��و
م� �ل��اء م� � ��ة ال� � �ع � ��وام � ��ل ال� �ج ��وي ��ة
لتوقيت العطلة ،لذلك اقترح ان
يكون توقيت ه��ذه العطلة في
ال��وق��ت ال ��ذي ي �ت�ل�اءم وظ ��روف
االح� � � ��وال ال� �ج ��وي ��ة ب��ال �ك��وي��ت،
وب��ذل��ك تتحقق االه� ��داف التي
من اجلها كانت عطلة الربيع.

إح � � ��دى امل �س �ت �ش �ف �ي��ات ال �ح �ك��وم �ي��ة
ال� � �ج � ��دي � ��دة ال � � ��ى ام � �ل� ��اك امل ��ؤس� �س ��ة
العامة للتأمينات االجتماعية بعد
ت�ه�ي�ئ�ت�ه��ا ب��امل �ع��دات وال �ت �ج �ه �ي��زات
امل �ت �ن��وع��ة ال �ل�ازم ��ة وق� �ب ��ول ط�ل�ب��ات
ال �س �ك��ن م ��ن ال �ش �ب��اب ال �ك��وي �ت��ي من
دون اشتراط ال��زواج على أال تسلم
ال ��وح ��دة ال �س �ك �ن �ي��ة إال ب �ع��د اث �ب��ات
ال��زواج وانشاء قسم خاص مستقل
ف��ي ك�ل�ي��ة اآلداب ب�ج��ام�ع��ة ال�ك��وي��ت
ي� �ك ��ون م �خ �ص �ص��ا ل� �ت ��دري ��س م� ��ادة
املكتبات بتوسع وتعمق
الثامن  5اقتراحات
قدم في الفصل الثامن  5اقتراحات
ب��رغ�ب��ة ب �ش��أن ن�ق��ل م�ع��اه��د التربية
االس ��اس� �ي ��ة وادارات� � �ه � ��ا م ��ن م�ق��ره��ا
الحالي بمنطقة الشامية الى مباني
م ��درس ��ة ث��ان��وي��ة ع �ب��د ال �ل��ة ال�س��ال��م
ب�م�ن�ط�ق��ة ال �ش �ع��ب ال �ب �ح ��ري و ن�ق��ل
م�ق��ر ادارة ال �ش��ؤون امل��ال�ي��ة التابعة
لوزارة الداخلية من منطقة الشامية
ال � ��ى إح � � ��دى امل� �ن ��اط ��ق .امل �خ �ص �ص��ة
ل�ل�ه�ي�ئ��ات االداري � � ��ة وال �ح �ك��وم �ي��ة و
ت��رم�ي��م امل� ��دارس ال�ك��ائ�ن��ة بمنطقتي
ال� � �ش � ��ام� � �ي � ��ة وال � � �ش � � ��وي � � ��خ ب �ج �م �ي��ع
مراحلها وصيانتها م��ع تزويدها
ب��االث��ات وامل� �ع ��دات وزراع � ��ة حديقة
النيل ال��واق�ع��ة ف��ي منطقة الشامية
وص� �ي ��ان� �ت� �ه ��ا واص� � �ل� ��اح وص� �ي ��ان ��ة
ح� � ��دائ� � ��ق وم � �ت� � �ن � ��زه � ��ات م �ن �ط �ق �ت��ي
ال �ش��ام �ي��ة وال� �ش ��وي ��خ وت �ش �ج �ي��ره��ا
وزراع � �ت � �ه� ��ا وت� ��زوي� ��ده� ��ا ب��امل �ق��اع��د
وااللعاب الترفيهية لالطفال .
التاسع اقتراح برغبة
ق��دم ف��ي الفصل التاسع اقتراحا
برغبة بشأن انشاء حديقة عامة في
امل��وق��ع ال ��ذي ك��ان��ت تشغله م��درس��ة
املأمون االبتدائية بالقطعة رقم ()1
بمنطقة الشامية.

26

ملف

وداعا  ...الخرافي

aldostoor

األحد  06شعبان  24 . 1436مايو 2015

مسيرة وطنية محفورة في ذاكرة الكويت

اإلبحار في مسيرة رجل بحجم دولة الرئيس جاسم الخرافي صعب المنال فهو اإلنسان والسياسي واالقتصادي ،الكبير في حضوره والكبير في اعتزاله
العمل السياسي والكبير في رحيله ،مسيرة المغفور له بإذن اهلل تعالى تمتد من العام  1940توج خاللها بسيد األخالق والحكمة والتواضع وربان
المؤسسة التشريعية .و«الدستور» من جهتها تبحر في سيرته الذاتية ومسيرته الوطنية وتوثق لمحطات ومواقف وكلمات الراحل الكبير.

ساهم بدبلوماسيته الهادئة في تبوؤ مجلس األمة مكانة مرموقة بين البرلمانات الشقيقة والصديقة

أبرز محطات الفقيد جاسم الخرافي لتعزيز
كرس الفقيد الكبير
رئيس مجلس االمة
األسبق جاسم الخرافي
حياته لخدمة القضايا
الكويتية والعربية في
المحافل الدولية وقد
كان من أكبر الداعمين
للقضايا العربية
وعلى رأسها القضية
الفلسطينية وساهم
على المستوى السياسي
في تطوير عالقات
الكويت بمختلف دول
العالم عن طريق الزيارات
الرسمية والجوالت التي
كان يقوم بها لمختلف
بقاع العالم لتعزيز
الدبلوماسية البرلمانية
بين المجالس التشريعية
االقليمية والدولية
ومجلس األمة الكويتي.
وفيما يلي اهم
محطات الفقيد الراحل
الدبلوماسية خالل
الفترة من 2011 - 1999
:

االس �ت �ق��رار واألم � ��ن وان� ��ه ل�ي��س ظ��اه��رة
ج ��دي ��دة ف ��ي امل �ج �ت �م��ع اإلن� �س ��ان ��ي كما
أن��ه ال ينتمي لوطن وال يؤمن بعقيدة
ونحن إذ ندين جميع ممارساته فإننا
ن��ؤك��د أه�م�ي��ة ت�ع��زي��ز ال �ت �ع��اون ال��دول��ي
ملواجهة جميع أشكاله وص��وره مؤكدا
ان امل��واج�ه��ة الحقيقية وال�ف�ع��ال��ة ال بد
أن تتسع لتشمل معالجة جذور العنف
وتربته االجتماعية وهذا ما عبرت عنه
وأكدته أهداف األلفية الثالثة.
• امل��ؤت �م��ر ال ��راب ��ع الت �ح��اد م�ج��ال��س
ال� � ��دول االع � �ض ��اء ف ��ي م�ن�ظ�م��ة امل��ؤت �م��ر
االس�لام��ي اسطنبول -تركيا م��ن 13-8
ابريل 2006

املرحوم جاسم الخرافي متوسطا املشاركني في املؤتمر العاملي الثالث للبرملانيني ضد الفساد والذي عقد بالكويت في  21نوفمبر 2008

دعم الشعوب النامية
• امل��ؤت �م��ر ال�ـ�ب��رمل��ان��ي ال��دول �ـ��ي 102
ب �ـ �ـ��رل �ـ�ين 16-10 :اك � �ت� ��وب� ��ر  :1999أل �ق��ى
ال �ف �ق �ي��د ج ��اس ��م ال� �خ ��راف ��ي ك �ل �م��ة ام ��ام
املؤتمر ج��اء فيها ان��ه إيمانا من دولة
ال� �ك ��وي ��ت ب��أه �م �ي��ة ال � �ت � �ع ��اون ال ��دول ��ي
وب � �ض� ��رورة ال ��وق ��وف وال �ت �ض��ام��ن م��ع
شعوب العالم النامي فقد بادرت وفي
م��رح�ل��ة م�ب�ك��رة بتقديم ال��دع��م وال�ع��ون
ملشاريع التنمية في هذه الدول بنسب
سنوية فاقت بكثير النسبة املحددة من
قبل األم��م املتحدة وت�ج��اوزت ف��ي عدد
م��ن السنوات نسب م��ا قدمته ع��دد من
الدول املتقدمة.
• ال � ��دورة رق ��م  35مل�ج�ل��س االت �ح��اد
وامل��ؤت �م��ر ال �ت��اس��ع ل�لات �ح��اد ال�ب��رمل��ان��ي
العربي الجزائر من  22 – 9فبراير 2000
• مؤتمر االت�ح��اد البرملاني الدولي
 103ع�م��ان االردن  30اب��ري��ل –  6مايو
2000
• مؤتمر رؤساء البرملانات الوطنية
نيويورك  3اغسطس –  1سبتمبر 2000
• مؤتمر االتحاد البرملاني الدولي
 104اندونيسيا  21 – 10اكتوبر 2000
• مؤتمر االتحاد البرملاني الدولي
 105كوبا من  7-1ابريل 2001
• امل��ؤت�م��ر ال�ث��ان��ي الت �ح��اد مجالس
ال � ��دول االس�ل�ام �ي��ة ال ��رب ��اط م ��ن 28-24
ابريل 2001
تفعيل الموقف العربي
• املؤتمر العاشر والدورة االربعون
ل�لات�ح��اد ال�ب��رمل��ان��ي ال�ع��رب��ي ال�خ��رط��وم
م��ن  11-7ف �ب��راي��ر  : 2002ال �ق��ى الفقيد

ك�ل�م��ة أم� ��ام اج �ت �م��اع ال � ��دورة اك ��د فيها
أن هجرة الكفاءات العربية إل��ى خارج
ال��وط��ن ال �ع��رب��ي ت�ش�ك��ل م �ص��درا للهدر
البشري في دوولنا العربية وهو هدر
يبرر أهم ما نملكه من مقومات التنمية
العربية وي�ض��ع امامنا جميعا واج��ب
ال�ت��وق��ف ال �ج��اد ملعالجة ه��ذه ال�ظ��اه��رة
وت �ش �خ �ي��ص اس �ب��اب �ه��ا وال� �ع� �م ��ل ع�ل��ى
مواجهتها وال�ح��د منها حتى يتوقف
هذا النزف البشري من وطننا العربي.
• امل��ؤت�م��ر  107ل�لات�ح��اد ال�ب��رمل��ان��ي
الدولي املغرب من  23-17مارس 2002
مسؤولية المجتمع الدولي
• ال��دورة السنوية الثالثة لجمعية
السالم لبرملانات آسيا الصني من 16-
 19ابريل  :2002القى الفقيد كلمة امام
االجتماع طالب فيها املجتمع الدولي
بتحمل مسؤولياته وممارسة الضغط
ع �ل ��ى ال �ح �ك ��وم ��ة االس ��رائ� �ي� �ل� �ي ��ة ل��وق��ف
عدوانها العسكري الغاشم على الشعب
ال �ف �ل �س �ط �ي �ن��ي واالن � �س � �ح � ��اب ال � �ف� ��ورى
م ��ن ج�م�ي��ع االراض� � ��ي امل�ح�ت�ل��ة م�ط��ال�ب��ا
املجتمع ال��دول��ي ب��وض��ع ح��د للتنصل
االس��رائ �ي �ل��ي امل�س�ت�م��ر م��ن االت �ف��اق �ي��ات
والتعهدات الدولية.
إدانة اإلرهاب
• ب �م �ن��اس �ب��ة م � ��رور  50ع ��ام ��ا ع�ل��ى
ت��أس�ـ �ي��س ال �ب��رمل��ان ال �ه �ن��دي ن�ي��ودل�ه��ي
م��ن  23-20ي �ن ��اي ��ر : 2003أل �ق��ى الفقيد
ك �ل �م��ة ام� � ��ام امل �ج �ت �م �ع�ين أك � ��د ف �ي �ه��ا أن
الشعب الكويتي اذ يدين االرهاب بكافة
اشكاله وصوره فهو يدين بنفس القدر

امل�م��ارس��ات القمعية وال�ع��دوان�ي��ة التي
ت�ق��وم ب�ه��ا ال�س�ل�ط��ات االس��رائ�ي�ل�ي��ة ضد
ال �ش �ع��ب ال�ف�ل�س�ط�ي�ن��ي وي ��دع ��و ال �ع��ال��م
اج �م ��ع ل ��وض ��ع ح ��د ل �ه ��ذه امل �م ��ارس ��ات،
ورفع املعاناة عن الشعب الفلسطيني.
• ال � � � � � ��دورة  45مل� �ج� �ل ��س االت� � �ح � ��اد
وامل � ��ؤت � �م � ��ر ال � � �ح� � ��ادي ع� �ش ��ر ل�ل�ات� �ح ��اد
البرملاني العربي دمشق من  28فبراير
–  2مارس 2004
أوضاع دقيقة
• االجتماع  110لالتحاد البرملاني
ال ��دول ��ي امل �ك �س �ي��ك م ��ن  23 – 15اب��ري��ل
 :2004القى الفقيد كلمة ام��ام االجتماع
اكد فيها أن العالم العربي يمر بظروف
واوض � ��اع دق�ي�ق��ة وح��رج��ة س�ت�ك��ون لها
ان �ع �ك��اس��ات �ه��ا ع �ل��ى أم �ن ��ه واس� �ت� �ق ��راره
ومستقبل التنمية فيه وال تقتصر تلك
االوض � ��اع ع�ل��ى امل �ش �ك�لات االق�ت�ص��ادي��ة
ال �ت��ي ت��واج�ه�ه��ا دول ��ه وال �ت��ي اصبحت
ت�ت�ف��اق��م ب�ف�ع��ل ال �ت �ط��ورات االق�ت�ص��ادي��ة
الدولية.
دعم الشعب العراقي
• اج � �ت � �م� ��اع دول ج � � � ��وار ال � �ع � ��راق
ع �م��ان االردن م ��ن  13-12م��اي��و 2004
 :ال �ق ��ى ال �ف �ق �ي��د ك �ل �م��ة أم � ��ام االج �ت �م��اع
اك ��د ف�ي�ه��ا أن االج �ت �م��اع ي��أت��ي ت�ع�ب�ي��را
ع ��ن ال �ت��زام �ن��ا ت �ج��اه ال �ش �ع��ب ال �ع��راق��ي
الشقيق وت��أك�ي��دا لدعمنا ومساندتنا
له في ه��ذه املرحلة الحرجة وتجسيدا
مل �س��ؤول �ي �ت �ن��ا ال �ت��اري �خ �ي��ة ف ��ي ت�ح��دي��د
مستقبل منطقتنا والحفاظ على امنها
واستقالل دولها وشعوبها.

خطر اإلرهاب
• االجتماع  112لالتحاد البرملاني
ال��دول��ي م��ان�ي�لا ال�ف�ل�ب�ين م��ن  31م��ارس
ال��ى  18اب��ري��ل  : 2005ش��دد الفقيد في
كلمته ام��ام االج�ت�م��اع على ان مجلس
االم � ��ة ال �ك��وي �ت��ي ي �ن�ظ��ر ب��اه �ت �م��ام ب��ال��غ
مل��وض��وع االره� ��اب ال ��ذي أص �ب��ح خطرا
ع��امل �ي��ا ي �ه��دد امل�ج�ت�م��ع ال ��دول ��ي وال ��ذي
تتطلب مواجهته تعاونا دوليا وفهما
واقعيا لجذوره واسبابه وسيعمل وفد
م�ج�ل��س االم ��ة ب��رغ�ب��ة ص��ادق��ة وع��زي�م��ة
م �خ �ل �ص��ة ع �ل ��ى امل �ع ��ال �ج ��ة االي �ج��اب �ي��ة
وال� �ب� �ن ��اءة ل �ت��وص �ي��ات م�خ�ت�ل��ف ل�ج��ان
االت � � �ح � ��اد ب � �ش� ��أن امل � ��وض � ��وع � ��ات ال �ت��ي
يشملها جدول اعمالنا.
دور المجتمع المدني
• ال � � ��دورة ال �ب��رمل��ان �ي��ة ال� �ع ��ادي ��ة 46
مل �ج �ل��س االت � �ح� ��اد ال� �ب ��رمل ��ان ��ي ال �ع��رب��ي
الجزائر من  12-10يوليو  : 2005ألقى
الفقيد كلمة ام ��ام االج�ت�م��اع ق��ال فيها
اننا في مجلس األمة الكويتى وانطالقا
من قناعة راسخة بدور املجتمع املدني
ف ��ي ال�ت�ن�م�ي��ة أن ي �ك��ون ل�ل�ع�م��ل األه �ل��ى
ال�ع��رب��ي دوره ومساهمته ال�ف�ع��ال��ة في
هذا البرملان وفي إطار ترتيبات وقنوات
تنظيمية ومؤسسية ترسخ عالقة البد
أن ت �ك��ون م�ت�ي�ن��ة ب�ي�ن امل�ج�ت�م��ع امل��دن��ي
العربي والعمل البرملاني القومي.
تعزيز التعاون الدولي
• املؤتمر البرملاني الدولي لرؤساء
البرملانات نيويورك من  9 7-سبتمبر
 :2005ق� ��ال ال �ف �ق �ي��د ف ��ي ك �ل �م��ة ل ��ه ام ��ام
املؤتمر إن اإلرهاب ظاهرة خطيرة تهدد

جابر الخير
• امل ��ؤت �م ��ر ال �ث ��ان ��ي ع �ش��ر ل�لات �ح��اد
ال �ب��رمل��ان��ي ال �ع��رب��ي االردن م ��ن 28-25
فبراير  :2006أكد الفقيد خالل االجتماع
أن الكويت قيادة وشعبا ال تزال تعيش
حالة الحزن واالسى على رحيل فقيدها
وف �ق �ي��د االم �ت�ي�ن ال �ع��رب �ي��ة واالس�ل�ام �ي��ة
امل�غ�ف��ور ل��ه ال�ش�ي��خ ج��اب��ر األح �م��د أمير
ال �ك ��وي ��ت ال� ��راح ��ل وت �س �ت��ذك��ر ب��امل�ح�ب��ة
والعرفان سجايا ومآثر الراحل الكبير
وتسجل بأحرف من نور دوره في بناء
الكويت الحديثة ومبادراته في تعزيز
ال �ت �ض��ام��ن ال �ع��رب��ي وم��واق �ف��ه ال��داع �م��ة
للقضايا العربية واس�ه��ام��ات��ه الخيرة
فى دعم التنمية في الوطن العربي وفي
العالم النامي.
• االجتماع  114لالتحاد البرملاني
العربي نيروبي من  12-7مايو 2006
توطيد األمن والسلم
• املؤتمر السابع لجمعية برملــانات
آس�ـ�ـ�ـ�ـ�ي��ا ل �ل �س �ـ�لام ط �ه �ـ��ران م ��ن 14 – 11
ن��وف�م�ب��ر : 2006أل�ق��ى الفقيد كلمة ام��ام
املؤتمر قال فيها اننا في الكويت على
قناعة تامة بأن منطقة الشرق األوسط
ي �ج ��ب أن ت� �ك ��ون ع ��ام�ل�ا اي �ج ��اب �ي ��ا ف��ي
توطيد األمن والسلم العامليني ودعامة
ب �ن��اءة ل�لاق�ت�ص��اد ال �ع��امل��ي وإن �ن��ا على
قناعة أيضا ب��أن ذل��ك ال يمكن تحقيقه
بالقوة أو بـأســالـيب التــهديد والـوعيد
بــل بجهـود دولـية متكاملة ومتواصلة
تضع حدا لتدهور األوضاع األمنية في
منطقة الشرق األوسط.
احترام األديان السماوية
• ال � ��دورة ال �ت��اس �ع��ة مل�ج�ل��س ات �ح��اد
م �ج��ال��س ال � ��دول األع� �ض ��اء ف ��ي منظمة
امل ��ؤت� �م ��ر اإلس � �ـ�ل��ام� ��ي ك � ��واالمل � �ب � ��ور م��ن
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اإلبحار في مسيرة رجل بحجم دولة الرئيس جاسم الخرافي صعب المنال فهو اإلنسان والسياسي واالقتصادي ،الكبير في حضوره والكبير في اعتزاله
العمل السياسي والكبير في رحيله ،مسيرة المغفور له بإذن اهلل تعالى تمتد من العام  1940توج خاللها بسيد األخالق والحكمة والتواضع وربان
المؤسسة التشريعية .و«الدستور» من جهتها تبحر في سيرته الذاتية ومسيرته الوطنية وتوثق لمحطات ومواقف وكلمات الراحل الكبير.

الدبلوماسية البرلمانية من 2011-1999
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احتالل نظام صدام حسني البائد.

16-15فبراير :2007أكد الفقيد في كلمة
ل��ه ام��ام اج�ت�م��اع��ات ال ��دورة أن تكريس
م �ب��دأ اح� �ت ��رام األدي � � ��ان ال �س �م��اوي��ة في
إطار القانون الدولي هو مدخل ال غنى
ع �ن��ه ل�ل�ت�س��ام��ح وال �ت��آخ��ي واالح �ت �ـ �ـ��رام
املتبــادل بيـن األمــم مقترحا أن يبادر
االت� �ح ��اد ب �ت �ح��رك دول� ��ي ل�ل�ت��وص��ل إل��ى
اتفاقية دول�ي��ة ف��ي إط��ار األم��م املتحدة
بشأن اح�ت��رام األدي��ان السماوية وذل��ك
ف��ي إط��ار ال�ق��ان��ون ال��دول��ي وباالستناد
إل��ى م�ب��ادئ حقوق اإلن�س��ان واالح�ت��رام
املتبادل للمعتقدات والعدالة واملساواة
بني الشعوب
حماية الرموز الدينية
• ال � � � � ��دورة ال� �ت ��اس� �ع ��ة واألرب� � �ع � ��ون
ال� �ع ��ادي ��ة مل �ج �ل��س اإلت� �ح� �ـ ��اد ال �ب��رمل��ان��ي
ال�ع��رب��ي امل�م�ـ�ل�ك��ة األردن �ي��ة الــهاشـــمية
م��ن  26 – 24فبراير  : 2007ق��ال الفقيد
في كلمة له أم��ام اجتماعات ال��دورة أن
وف��د مجلس األم ��ة ال�ك��وي�ت��ي ت�ق��دم إل��ى
ات� �ح ��اد م �ج��ال��س ال� � ��دول األع � �ض ��اء ف��ي
منظمة امل��ؤت�م��ر اإلس�ل�ام��ي باجتماعه
ف ��ي ك ��والمل� �ب ��ور م �ن �ت �ص��ف ه� ��ذا ال�ش�ه��ر
ب��اق �ت��راح ل�ل�ق�ي��ام ب�ت�ح��رك دول ��ي مكثف
ل�ل�ت��وص��ل إل ��ى ات�ف��اق�ي��ة دول �ي��ة لحماية
األدي� � ��ان ال �س �م��اوي��ة وال ��رم ��وز ال��دي�ن�ي��ة
واق � �ت ��راح آخ ��ر ل �ت �ح��رك م �م��اث��ل ل��وض��ع
حد للمحاوالت اإلسرائيلية للمساس
باملسجد األقصى الشريف.
التعاون الدولي
• االجتماع األول لرؤساء املجالس
ال �ب��رمل��ان �ي��ة ال �خ �ل �ي �ج �ي��ة ال� ��دوح� ��ة 21 :
نوفمبر  : 2007ش��دد الفقيد ف��ي كلمة
له امام االجتماع على أن تكريس مبدأ
التعاون بني دولنا وتطوير منظومته
والعمل من أجل استمراريته وتحقيق
أه � ��داف � ��ه ه � ��و إن � �ج � ��از ك �ب �ي ��ر ن �ع �ت ��ز ب��ه
ونتمسك به ونحرص عليه وقد ملسنا
اإلنجازات التي تحققت في إط��اره عبر
مسيرة مجلس التعاون الخليجي وهي
إن�ج��ازات هامة وعلى أصعدة مختلفة
وت �ح �ظ��ى ب �ت �ق��دي��ر ش �ع��وب �ن��ا واه �ت �م��ام
العالم .
حوار الحضارات
• الدورة العاشرة واملؤتمر الخامس
ملجلس اتحاد مجالس ال��دول االعضاء
ف��ي منظمة املؤتمر االس�لام��ي القاهرة
م��ن  31-25ي�ن��اي��ر  : 2008أل �ق��ى الفقيد
كلمة امام املؤتمر اكد فيها أن تهميش
دور م �ن �ظ��وم��ة ال � � ��دول اإلس�ل�ام� �ي ��ة أو
ت� �ج ��اه ��ل ش� ��راك� ��ة ه � ��ذه امل� �ن� �ظ ��وم ��ة ف��ي

املرحوم جاسم الخرافي متوسطا رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني واالمة بدول مجلس التعاون على هامش االجتماع الثالث لرؤساء البرملانات الخليجية بالكويت في  6ديسمبر 2009

معالجة القضايا ال��دول�ي��ة أو التجني
ع�ل��ى ع�ق�ي��دت�ه��ا ب�ت�ه�م��ة اإلره � ��اب تحت
أي ذري� �ع ��ة أو م� �ب ��رر ي �ن��اف��ي ال �ق��واع��د
األخ�ل�اق� �ي ��ة ل� �ل� �ح ��وار ب �ي�ن ال� �ح� �ض ��ارات
وي� �ق ��وض أس� ��س وم � �ب� ��ادىء ال�ت�ع��اي��ش
ال �س �ل �م��ي ب�ي�ن األم � ��م م �ط��ال �ب��ا امل�ج�ت�م��ع
ال � ��دول � ��ي ف� ��ي إط � � ��ار م �س ��اع �ي ��ه ل��وض��ع
مقومات الوفاق الحضاري والعاملي أن
يلتفت إل��ى م��واق��ع الخلل التي تقوض
تلك امل�ق��وم��ات ويعمل على معالجتها
بحرص وجدية ومعايير موحدة وفهم
مشترك.
ترسيخ التضامن العربي
• امل ��ؤت �م ��ر ال �ث ��ال ��ث ع �ش��ر ل�لات �ح��اد
البرملاني العربي اربيل العراق في -11
 13م��ارس  :2008ق��ال الفقيد في كلمته
ام��ام املؤتمر ان مجلس األم��ة الكويتي
وهو يؤكد مساندته للشعب العراقي في
بناء ع��راق ديمقراطي مستقل وموحد
يؤكد أيضا عمق العالقة األخوية التي
تربط شعبي البلدين الشقيقني والتي
ت��دخ��ل م��رح �ل��ة ج ��دي ��دة ي�ت�ح�ت��م علينا
جميعا أن نؤكد فيها االحترام املتبادل
وح�س��ن ال �ج��وار واالل �ت��زام باملشروعية
الدولية والرغبة الصادقة في التعاون
البناء لتكون ه��ذه العالقة عامال بناء
ف��ي ترسيخ التضامن العربي وإح��دى
صوره املشرقة .
التنمية االسالمية
• ال� �ـ ��دورة ال�ث��ان�ي�ـ��ة ع �ش �ـ��رة ملجلـس
ات � �ح � �ـ ��اد م �ج ��ال �ـ ��س ال � � �ـ � ��دول األع� �ض� �ـ ��اء
ب�م�ن�ظ�م�ـ��ة امل��ؤت �م �ـ��ر اإلس �ـ�ل�ام��ي ك�م�ب�ـ�ـ��اال

 أوغنـــدا م��ن  31-27يناير  :2010قالالفقيد ف��ي كلمته ام��ام االجتماعات ان
أوض ��اع التنمية ف��ي ال�ع��ال��م اإلس�لام��ي
رغ � ��م م ��ا ت �ح �ق��ق م ��ن ان� � �ج � ��ازات ت�ب�ق��ى
ب�ع�ي��دة ع��ن ط�م��وح��ات وت�ط�ل�ع��ات األم��ة
اإلسالمية وتنعكس سلبا على فعاليـة
موقفها وقضاياها مضيفا أن لألزمة
االق �ت �ص��ادي��ة ال�ع��امل�ي��ة آث��اره��ا ال�ك�ب�ي��رة
في الحـد من قـدرة الدول اإلسالمية في
مواجهة تحديات التنمية.
مصالح عربية عليا
• امل��ؤت �م��ر ال �س��ادس ع�ش��ر ل�لات�ح��اد
ال �ب ��رمل ��ان ��ي ال �ع ��رب ��ي ال� �ق ��اه ��رة م ��ن 4-1
م ��ارس  :2010ش ��دد ال�ف�ق�ي��د ف��ي كلمته
امام االجتماع على ان املصلحة العربية
ال �ع �ل �ي��ا ت �ق �ت �ض��ي م �ن��ا ج �م �ي �ع��ا ال�ع�م��ل
على تمتني العالقات العربية العربية
وال �ت��وص��ل إل ��ى ص �ي��غ ف �ع��ال��ة مل�ع��ال�ج��ة
ال � �خ �ل�اف ��ات وت� �ع ��زي ��ز ال �ع �م ��ل ال �ع��رب��ي
امل�ش�ت��رك متمنيا أن ي�ك��ون ه��ذا املحفل
البرملاني العربي إط��ارا فعاال لتحقيق
ذل��ك من خ�لال ح��وار بناء يرسي أسس
وقواعد جديدة وينطلق من املصارحة
في بحث األوضاع العربية والجرأة في
معالجة أسباب الفرقة والخالف.
االج �ت �م��اع  122ل�لات �ح��اد ال�ب��رمل��ان��ي
الدولي بانكوك-تايالند في  27مارس-
 1ابريل 2010
تكريس الديمقراطية
• امل��ؤت �م��ر ال �ع��امل��ي ال �ث��ال��ث ل��رؤس��اء
البرملانات جنيف  21-19يوليو :2010
القى الفقيد كلمة امام املؤتمر قال فيها

ان دولة الكويت أميرا وحكومة وبرملانا
وشعبا تعمل على تكريس الديمقراطية
وال� �ت� �ع ��اون ال� ��دول� ��ي وامل� �ش ��روع� �ي ��ة ف��ي
العالقات الدولية وسجلت تقدما مهما
ف��ي تمثيل امل��رأة الكويتية ف��ي البرملان
بنسبة مهمة دون نظام الكوتا وتفعيل
الدور الرقابي والتشريعي ملجلس األمة
وحرص املجلس على ترسيخ مقومات
ال� �ح� �ك ��م ال ��رش � �ي ��د وس � � �ي � ��ادة ال� �ق ��ان ��ون
وض � �م� ��ان ال � �ت ��واف ��ق ب�ي��ن ال �ت �ش��ري �ع��ات
ال��وط �ن �ي��ة وم � �ب ��ادئ وق ��واع ��د ال �ق��ان��ون
الدولي.
تنسيق برلماني
• امل � ��ؤت� � �م � ��ر ال� � �خ � ��ام � ��س ل �ج �م �ع �ي��ة
برملانات آسيا دمشق من  28نوفمبر –
 1سبتمبر  : 2010شدد الفقيد في كلمته
امام اجتماعات الجمعية على ضرورة
ت �ف �ع �ي��ل امل ��وق ��ف ال �ع ��رب ��ي ف ��ي امل �ح��اف��ل
واالج� �ت� �م ��اع ��ات ال �ب��رمل��ان �ي��ة اإلق�ل�ي�م�ي��ة
والدولية يتطلب التحضير والتنسيق
املبكر والفعال بني البرملانات العربية
وه ��ذه امل �ه��ام م��ن صميم اختصاصات
األمانات العامة.
الصراع العربي االسرائيلي
• امل ��ؤت � �م ��ر االس� �ت� �ث� �ن ��ائ ��ي ال �ث ��ان ��ي
الت �ح ��اد م �ج��ال��س ال � ��دول األع� �ض ��اء في
منظمة املؤتمر اإلس�لام��ي ابوظبي من
 19 - 17ي�ن��اي��ر  : 2011ق��ال ال�ف�ق�ي��د في
ك�ل�م�ت��ه أن ه ��ذا امل��ؤت �م��ر ي�ل�ت�ئ��م ف��ي ظل
أوضاع وتطورات هامة يشهدها عاملنا
اإلس�ل�ام ��ي وت �ش �ه��ده��ا م�ن�ط�ق��ة ال �ش��رق
األوس � ��ط ع �ل��ى وج ��ه ال �خ �ص��وص وف��ي

مقدمة ذلك الصراع العربي اإلسرائيلي
ال � � ��ذي ي � �ه ��دد أم� � ��ن واس � �ت � �ق� ��رار ع��امل �ن��ا
اإلس�ل�ام��ي ف��ي ظ��ل م��ا آل��ت إل�ي��ه عملية
السالم.
دعوات لالصالح
• امل��ؤت �م��ر ال �س��اب��ع ع �ش��ر ل�لات �ح��اد
البرملاني العربي بالدوحـــة  8 - 6فبرايـر
 :2011قال الفقيد في كلمته امام املؤتمر
أن ع��امل �ن��ا ال �ع ��رب ��ي ش �ه��د ف ��ي م��راح��ل
ع ��دي ��دة دع� � ��وات إلص �ل��اح ش ��ام ��ل ع�ل��ى
ال �ص �ع �ي��دي��ن االق �ت �ص ��ادي وال�س�ي��اس��ي
وع �ل��ى امل �س �ت��وي�ين ال��وط �ن��ي وال �ق��وم��ي
إص�لاح��ا يستجيب ملتطلبات العصر
ويلبي تطلعات املواطن العربي للحرية
وال��دي �م �ق��راط �ي��ة وال� �ع ��دال ��ة إال أن ت�ل��ك
ال��دع��وات لم تتحول إل��ى واق��ع ملموس
ينتشل امل��واط��ن ال�ع��رب��ي م��ن أوض��اع��ه
الراهنة ويضع األم��ة العربية في ركب
التقدم.
دولة المؤسسات
• االج � �ت � �م� ��اع رق� � ��م  124ل�ل�ات �ح ��اد
البرملاني الدولي بنما من  20 – 15ابريل
 :2011القى الفقيد كلمة امام االجتماع
قال فيها ان دولة الكويت سجلت تقدما
ك�ب�ي��را ف��ي م�س�ي��رة ش�ع�ب�ه��ا ن�ح��و دول��ة
امل��ؤس�س��ات الدستورية والديمقراطية
ال� �ت ��ي ب ��دأت �ه ��ا م �ن��ذ ن �ش��أت �ه��ا وت��رس��خ
فيها حكم املؤسسات وسيادة القانون
واملشاركة الشعبية والرقابة واملساءلة
ال �ب��رمل��ان �ي��ة وذل� ��ك م��ا ي�ع�ت��ز ب��ه ال�ش�ع��ب
الكويتي وما يعرفه العالم عنه عندما
هب للمساهمة في تحرير الكويت من

مؤتمرات واجتماعات بالكويت
• االجتماع السابع للجنة التنفيذية
لبرملانات املؤتمر االسالمي الكويت 28
ابريل  : 2002اكد الفقيد خالل كلمته امام
االجتماع اهمية بذل كل الجهد لرص
الصفوف والتضامن ملواجهة الهجمة
ال �ش��رس��ة ال �ت��ي ي �ت �ع��رض ل �ه��ا االس �ل�ام
م�ش�ي��را ال��ى أن اخ��وان�ن��ا الفلسطينيني
ف��ي االرض املحتلة يعيشون اوض��اع��ا
م��أس��اوي��ة ح�ي��ث ش�ن��ت اس��رائ �ي��ل ح��رب
ابادة وحشية شملت جميع مدن وقرى
الضفة الغربية فحاصرتها واحدة تلو
االخ ��رى وام�ع�ن��ت فيها ال�ق�ت��ل وال�ح��رق
وال �ت �خ��ري��ب واض� � ��اف ان ه� ��ذه ال �ح��رب
تستهدف تدمير ارادة ابنائها وبنيتها
ال�ت�ح�ت�ي��ة ح �ت��ى الت� �ق ��وم ل �ه��ا ب �ع��د ذل��ك
قائمة ضاربة بجرائمها عرض الحائط
بجميع املواثيق والقرارات الدولية .
• املؤتمر العامليالثالث للبرملانيني
ضد الفساد الكويت  21نوفمبر 2008
 :القى الفقيد كلمة في افتتاح املؤتمر
أك��د فيها أن لكل مجتمع خصوصيته
واليمكن ألحد انيفرض عليه االصالح
م��ن ال �خ��ارج أو وف��ق ق�ن��اع��ات اآلخ��ري��ن
وان على املنظمة العاملية للبرملانيني
ضد الفساد وفروعها مراعاة هذا املبدأ
وع��دم ف��رض توجهاتها ورؤاه ��ا تحت
أيمبرر أو ذريعة على جهود االصالح
الوطني ،مشددا على ان االصالح شأن
وط �ن ��ي داخلي وال يمكن ف ��رض ��ه م��ن
الخارج.
وأش � � ��ار ال � ��ى ان م� �ح ��ارب ��ة ال �ف �س��اد
واالص�ل�اح هما وج�ه��ان لعملة واح��دة
ومكامن الفساد ستبقى فيدائرة الفعل
ما لم تتم محاصرتها والحد من آثارها
باالصالح الشامل والتطوير املتواصل.
• االجتماع الثالث لرؤساء مجالس
الشورى والنواب والوطني واالمة بدول
م�ج�ل��س ال �ت �ع��اون ال �ك��وي��ت  6ديسمبر
 : 2009أك ��د ال�ف�ق�ي��د خ�ل�ال ك�ل�م�ت��ه ام��ام
االج�ت�م��اع ان اه ��داف العمل البرملاني
امل� � �ش� � �ت � ��رك ل� �ل� �م� �ج ��ال ��س ال �ت �ش ��ري �ع �ي ��ة
ال �خ �ل �ي �ج �ي��ة ت �ت �س��ق ف� ��ي االت� � �ج � ��اه م��ع
االهداف التي حددها قادة دول املجلس
ف��ي تعزيز مسيرة ال�ت�ع��اون الخليجي
وانجازاتها مضيفا ان مسيرة التعاون
ال �خ �ل �ي �ج��ي ح �ق �ق��ت ان � � �ج � ��ازات ك �ب �ي��رة
وعلى اصعدة عديدة ولكن الطموحات
س �ت �ب �ق��ى أك� �ب ��ر خ �ص��وص��ا ف ��ي ظ ��ل م��ا
ت ��واج �ه ��ه دول امل �ج �ل��س م ��ن ت �ح��دي��ات
سياسية واقتصادية اقليمية ودولية
تتطلب م��زي��دا م��ن التنسيق والتعاون
وال �ت �ك��ات��ف ف ��ي اط � ��ار م �ن �ظ��وم��ة ال�ع�م��ل
الخليجي املشترك.
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قراءة لـ «الدستور» في كلماته االفتتاحية خالل  5فصول تشريعية

الوحدة الوطنية والتنمية واإلصالح
على مدار خمسة فصول
تشريعية ترأس فيها
الراحل الكبير جاسم
الخرافي رئاسة مجلس
األمة تميزت مسيرته
باالعتدال والتوازن وحث
السلطتين على التعاون
وبرغم أن فترة رئاسته
للمجلس قد جاءت في
وقت بدت فيه العالقة
بين السلطتين متأزمة
والصراع السياسي على
اشده إال انه رحمه اهلل
نجح في قيادة المجلس
وسط هذه األمواج
العاتية باعتدال وتوازن
تعكسها كلماته في
افتتاح كل دور انعقادي
حيث تناول الرئيس
الخرافي عدة قضايا
مهمة على الصعيدين
الداخلي والخارجي تعلقت
بالوحدة الوطنية
والتنمية واإلصالح
والتأكيد على الدور الرائد
للكويت خارجيا وفي
هذا الصدد حرصت جريدة
الدستور على إلقاء الضوء
على أبرز القضايا التي
تناولتها خطابات الرئيس
الخرافي في كل دور
انعقادي وفقا لما يلي:

رئيس مجلس األمة الراحل جاسم الخرافي يلقي كلمته في افتتاح دور االنعقاد الثاني من الفصل الحادي عشر

دور االنعقاد الثاني للفصل
التشريعي التاسع
ق � � � ��ال ال � � �خ� � ��راف� � ��ي ف � � ��ي ال� �ك� �ل� �م ��ة
االف �ت �ت ��اح �ي ��ة ل �ل �ف �ص��ل ال �ت �ش��ري �ع��ي
ال �ت��اس��ع م��ن دور االن �ع �ق��اد ال�ث��ان��ي
م � ��ؤك � ��دا ان ع ��امل� �ن ��ا ال� � �ي � ��وم ي �ش �ه��د
ت� � �ح � ��والت واس� � �ع � ��ة امل � � � ��دى ع �م �ي �ق��ة
ال �ج��ذور وه��و م��ا يتطلب ادراك كل
م ��ا ي �ح �م �ل��ه ل �ن��ا ذل� ��ك م ��ن ت �ح��دي��ات
ومخاطر وشحذ الهمم ملواجهتها
وم� ��واك � �ب� ��ة ت � �ي ��ار ال� �ح� �ي ��اة وال �ن �ظ��ر
للمستقبل بعني التفاؤل ،داعيا الى
ال�ع�م��ل ال�ج�م��اع��ي ال �ج��اد وال�ت�ش��اور
امل � �س � �ت � �م� ��ر وال � �ت � �ن � �س � �ي� ��ق ال � �ف � �ع� ��ال
وال � �ت � �ع� ��اون ال� �ب� �ن ��اء ب �ي�ن ال �ح �ك��وم��ة
وامل� �ج �ل ��س ح �ت��ى ال ي �ف �ق��د امل ��واط ��ن
ثقته بمؤسساته الدستورية وشدد
على اع��ادة صياغة اساليب عملنا
وتفعيل ادائ�ن��ا وتعميق انجازاتنا
لنتمكن م��ن ب�ن��اء دول��ة ج��دي��رة بأن
ت�ت�ب��وأ م�ك��ان��ا الئ �ق��ا ف��ي ع��ال��م ال�ق��رن
الحادي والعشرين.
وك ��ان ي�ش��دد دائ �م��ا ع�ل��ى تحقيق
العدالة واملساواة بني افراد املجتمع
وفئاته وتوفير التكافؤ ال�لازم بني
ك� �ف ��اءة خ ��دم ��ات ال ��دول ��ة وت �ك��ال �ي��ف
تغطيتها من األموال العامة.
وتعزيز مقومات أمننا الوطني
م��ن خ�ل�ال ق ��رارات ح��اس�م��ة الص�لاح
اق� �ت� �ص ��ادن ��ا ال ��وط � �ن ��ي ،واج � � � ��راءات
ح ��ازم ��ة ل �ل �ح��د م ��ن ال� �ه ��در وم� ��ا ه��و
م �ط �ل��وب م ��ن ت ��وج� �ه ��ات واس��ال �ي��ب
ملعالجة قضايا التعليم ،واالسكان،

والصحة بما يتالءم مع احتياجات
التنمية ،والتأكيد على ان مواجهة
ه � ��ذه ال �ق �ض��اي��ا ل �ي �س��ت م �س��ؤول �ي��ة
ط � � ��رف دون آخ � � ��ر ب � ��ل م� �س ��ؤول� �ي ��ة
ال �ط��رف�ين م�ج�ل�س��ا وح �ك��وم��ة ،فهما
شريكان في النجاح والفشل.
دور االنعقاد الثالث من الفصل
التشريعي التاسع
ت� �ط ��رق ال � �خ ��راف ��ي خ �ل��ال ك�ل�م�ت��ه
ف ��ي اف �ت �ت��اح دور االن �ع �ق��اد ال �ث��ال��ث
م��ن الفصل التشريعي التاسع الى
ال�ع��دي��د م��ن القضايا ق��ائ�لا :امامنا
ال �ع��دي��د م��ن ال�ق�ض��اي��ا ال �ت��ي ينبغي
ان نتصدى لها ،على رأس�ه��ا ،يأتي
اق �ت �ص��ادن��ا ال��وط �ن��ي ال � ��ذي ي�ع��ان��ي
م��ن االن �ك �م��اش وال ��رك ��ود ،وال ��ذي لم
نتمكن ح�ت��ى اآلن م��ن ب �ل��ورة رؤي��ة
نافذة وق��رار ج��ريء إلع��ادة هيكلته،
وتصحيح مساراته ،وتوفير املناخ
االس� �ت� �ث� �م ��اري ال� �ل� ��ازم الن �ت �ع��اش��ه،
وت �ت �س��ع ق��ائ �م��ة ق �ض��اي��ان��ا ،فتشمل
ام� �ن� �ن ��ا ال� ��وط � �ن� ��ي ،وت� �ط ��وي ��ر ن �ظ��ام
التعليم ،ومعالجة مشكلة البطالة
امل �س��اف��رة وامل �ق �ن �ع��ة وت �ح �س�ين اداء
اج� �ه ��زت� �ن ��ا وم� ��ؤس � �س� ��ات � �ن� ��ا ،ورف � ��ع
ك� �ف ��اءة وج� � ��ودة ال� �خ ��دم ��ات ال �ع��ام��ة
وخ� � � ��دم� � � ��ات ال� � ��رع� � ��اي� � ��ة ال� �ص� �ح� �ي ��ة
واالس �ك��ان �ي��ة ،ول �ه��ذا ،ف��إن علينا ان
ن �ح��دد اول��وي��ات �ن��ا وف ��ق مقتضيات
املصلحة العامة واحتياجات الوطن
وامل��واط��ن ،نستثمر ال��وق��ت ف��ي هام
االم� ��ور وع��اج�ل�ه��ا ،ن �ط��ور وسائلنا
واج � ��راءات� � �ن � ��ا ون �ح �س ��ن اس �ت �خ ��دام

ادوات � �ن� ��ا ،ن �ح �ق��ق االدن� � ��ى اذا ت�ع��ذر
االت�ف��اق على االع�ل��ى ،ن��وازن اه��داف
ال �ت �ش ��ري ��ع م� ��ع ام �ك ��ان �ي ��ة ال �ت �ن �ف �ي��ذ،
ون ��ؤدي مهامنا ب�س��دي��د االف �ع��ال ال
بضجيج االقوال.
وت��اب��ع ان م��ن اه��م مسؤولياتنا
ال��وط�ن�ي��ة ان ن �ب��ادر وص�ي��اغ��ة رؤي��ة
وطنية مشتركة نساهم جميعا في
ب�ن��اء ارك��ان �ه��ا ،وب �ل��ورة ع�ن��اص��ره��ا،
وغرس مفاهيمها.
رؤي ��ة وط �ن �ي��ة ،ن ��رى ان اس��اس�ه��ا
العدالة واملساواة ،وعمادها سيادة
ال�ق��ان��ون ودول ��ة امل��ؤس�س��ات ،تلتقي
ف �ي �ه��ا ال �ت �ع��ددي��ة واالخ � �ت�ل��اف ع�ن��د
ح� � ��دود ال � �ث� ��واب� ��ت ،وت� �ت� �ح ��ول ف�ي�ه��ا
ال��دول��ة ال��راع�ي��ة ال��ى مجتمع ان�ت��اج
وع � �م� ��ل ،ي �ن �م��و ب �ن �ي��ان��ه ب �ع �ط��ائ �ن��ا،
وتستقر ارك��ان��ه بوحدتنا ،والش��ك،
ان اج �م��اع �ن��ا ع �ل��ى رؤي� ��ة ك �ه��ذه هو
خطوة ل�لام��ام ،ولكنها خطوة على
ط ��ري ��ق ش ��ائ ��ك وط� ��وي� ��ل ،وت �ت �ط �ل��ب
ت��رج �م �ت �ه��ا ع �ل��ى ارض ال� ��واق� ��ع ،ان
ننجح في صياغة وتنفيذ برنامج
ش ��ام ��ل ل�ل�اص�ل�اح ال ��وط� �ن ��ي ،ي��ؤك��د
منطلقاتها ،ويسترشد بتوجهاتها،
ويحقق غايتها.
دور االنعقاد الرابع من الفصل
التشريعي التاسع
اوض � � � ��ح رئ � �ي� ��س م� �ج� �ل ��س االم � ��ة
ج��اس��م ال �خ��راف��ي خ �ل�ال ك�ل�م�ت��ه في
اف �ت �ت��اح دور االن� �ع� �ق ��اد ال ��راب ��ع م��ن
ال �ف �ص��ل ال �ت �ش��ري �ع��ي ال �ت��اس ��ع إن �ن��ا
نعيش ظروفا محلية دقيقة ،ونمر

ب ��أوض ��اع إق�ل�ي�م�ي��ة ودول� �ي ��ة ب��ال�غ��ة
ال �ت �ع �ق �ي��د ،ول � ��م ي �ع��د ع��امل �ن��ا ال �ي��وم
كسابق عهده ،فما يشهده من بؤر
التوتر ،ومواطن الصراع ،والتنافس
املحموم على عناصر القوة ،وتنامي
ال � �ف � �ج ��وة ال� �ح� �ض ��اري ��ة ب �ي��ن األم� � ��م،
يثير ال�ق�ل��ق وي ��دق ن��اق��وس الخطر.
ف��ال �ت �ط��ورات م �ت �س��ارع��ة ،وت�ت�ط�ل��ب
امل��رون��ة وس��رع��ة التكيف وال�ح��رك��ة،
وامل� � �خ � ��اط � ��ر ع� � ��دي� � ��دة ،وت� �س� �ت ��دع ��ي
ال �ح �ي �ط��ة وال� �ي� �ق� �ظ ��ة ،وال� �ت� �ح ��دي ��ات
كبيرة ،وتستلزم التكاتف والتالحم.
وفى مناخ كهذا ،ونحن بلد صغير
خرج من محنة أثبتت تالحم شعبه،
المجال للفرقة التى تعطل إمكانية
العمل والبناء ،وال متسع لالختالف
ال��ذى يزعزع اإلت�ف��اق على الثوابت،
وال مكان للمبالغة التى تقفز على
إم� �ك ��ان ��ات ال� ��واق� ��ع .وال م �ن ��اص م��ن
أن ي �ك��ون عملنا ال��وط�ن��ي تجسيدا
لوحدة وطنية تجمع وتوحد ،وفكر
عقالني يبني ويصون.
دور االنعقاد الخامس التكميلي
من الفصل التشريعي التاسع
واك ��د ال �خ��راف��ي خ�ل�ال ك�ل�م�ت��ه في
اف� �ت� �ت ��اح دور االن � �ع � �ق ��اد ال �خ��ام��س
ال�ت�ك�م�ي�ل��ي م��ن ال �ف �ص��ل ال�ت�ش��ري�ع��ي
ال � � �ت� � ��اس� � ��ع ان ص �ل ��اب� � ��ة ج �ب �ه �ت �ن��ا
الداخلية ومتانة أمننا الوطني ال
ت �ت��رس �خ��ان إال ب��ال�ت�ن�م�ي��ة ال�ش��ام�ل��ة
ال�ت��ي تعتمد اإلص�ل�اح االق�ت�ص��ادي
وال� �ت� �ح ��دي ��ث االج� �ت� �م ��اع ��ي م�ن�ه�ج��ا
واسلوبا والتنمية االنسانية هدفا
ووس �ي �ل ��ة وال� �ش ��راك ��ه ب�ي�ن ال�ج�م�ي��ع
ل�ت�ع��زي��ز اق �ت �ص��ادن��ا ال��وط �ن��ي ال��ذي
ال ي � � ��زال ب� �ح ��اج ��ة م� ��اس� ��ه إلص �ل��اح
هيكلي مؤكدا على أهمية مواجهة
ال �ت �ح��دي��ات وص �ي��اغ��ة رؤي ��ة شاملة
لإلصالح نفعل فيها أداء ن��ا ونعزز
من خاللها مقومات نمونا ونرشد
ف ��ي إط ��اره ��ا إن �ف��اق �ن��ا ون �ص �ل��ح في
ظ�ل�ه��ا م��ؤس�س��ات�ن��ا رؤي ��ة يسترشد
ال� �ع� �م ��ل ال� �ت� �ن� �ف� �ي ��ذي ب �ت��وج �ه��ات �ه��ا
وي � �ك ��ون ال� �ت� �ع ��اون ب �ي�ن ال�س�ل�ط�ت�ين
ق ��اع ��دت� �ه ��ا وص �ح��اف �ت �ن��ا ال��وط �ن �ي��ة
س�ن��ده��ا وامل��واط��ن ال�ك��وي�ت��ي هدفها
ودعامتها.
دور االنعقاد األول من الفصل
التشريعي العاشر
وأك� � � ��د ف � ��ي ك �ل �م �ت��ه ف � ��ي اف� �ت� �ت ��اح
دور االن� �ع� �ق ��اد االول م� ��ن ال �ف �ص��ل
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العمل الجاد
والتعاون بين
السلطتين لتعزيز
ثقة المواطن
بالمؤسسات
الدستورية
برامج اإلصالح
والتطوير تحتاج إلى
مناخ ديمقراطي
مالئم
ينبغي أن تظل
العالقة بين
السلطتين بعيدة
عن التسويات
الشخصية لتحقيق
المصلحة العليا
ال بديل من
الممارسة
الديمقراطية
السليمة لتحقيق
التقدم والرقي
نظامنا
الديمقراطي خيارنا
الوطني الوحيد

aldostoor

وداعا  ...الخرافي

األحد  06شعبان  24 . 1436مايو 2015

مسيرة وطنية محفورة في ذاكرة الكويت

ملف

29

اإلبحار في مسيرة رجل بحجم دولة الرئيس جاسم الخرافي صعب المنال فهو اإلنسان والسياسي واالقتصادي ،الكبير في حضوره والكبير في اعتزاله
العمل السياسي والكبير في رحيله ،مسيرة المغفور له بإذن اهلل تعالى تمتد من العام  1940توج خاللها بسيد األخالق والحكمة والتواضع وربان
المؤسسة التشريعية .و«الدستور» من جهتها تبحر في سيرته الذاتية ومسيرته الوطنية وتوثق لمحطات ومواقف وكلمات الراحل الكبير.

ركيزة أساسيةلكلمات الرئيس الخرافي
تتمة المنشور ص 28

مجلس األمة يؤدي
دورا فاعال في بناء
عالقات خارجية
متوازنة

ال �ت �ش��ري �ع��ي ال �ع��اش��ر ح ��رص ��ه ع�ل��ى
اداء امانة الواجب التي حمله اياها
ش �ع��ب ال �ك��وي��ت داع �ي��ا ال� �ن ��واب إل��ى
حملها ب ��روح ال�ج�م��اع��ة وت��أدي�ت�ه��ا
ب�ع��زم ال�ف��ري��ق ال��واح��د ب�ه��دف إع�لاء
مصلحة الكويت .
دور االنعقاد الثاني من الفصل
التشريعي العاشر
وق� ��ال ف��ي اف �ت �ت��اح دور االن �ع �ق��اد
ال � �ث ��ان ��ي م � ��ن ال� �ف� �ص ��ل ال �ت �ش��ري �ع��ي
ال � � �ع� � ��اش� � ��ر ان ب � � ��رام � � ��ج االص� � �ل� ��اح
وال � � �ت � � �ط � ��وي � ��ر ،وخ � � �ط � ��ط ال� �ت� �ن� �م� �ي ��ة
والتعمير ال تؤتي ثمارها وتحقق
اهدافها اال في ظل مناخ ديمقراطي
م �ل�ائ� ��م ،ت �س �ت �ق��ر ف �ي ��ه ال� �ع�ل�اق ��ة ب�ين
السلطتني ،التشريعية والتنفيذية،
ع� �ل ��ى اس � ��س ع �م �ل �ي��ة ودس � �ت� ��وري� ��ة،
وي �ت �ك ��ام ��ل ف �ي ��ه ال �ع �م ��ل ال �ت �ن �ف �ي��ذي
املتجانس ب��االداء البرملاني الفاعل،
وي�ت�ك��رس فيه االت �ف��اق على قضايا
ال� ��وط� ��ن واول � ��وي � ��ات � ��ه ،وت� �ع� �ل ��و ف�ي��ه
املصلحة الوطنية فوق االختالفات
ال� �ف� �ك ��ري ��ة وامل �ص �ل �ح �ي ��ة وف� � ��ي ق�ل��ب
ذل� � � ��ك ك� � �ل � ��ه ،ي � ��أت � ��ي ال� � �ت� � �ع � ��اون ب�ي�ن
السلطتني باعتباره مدخال اساسيا
الس � �ت � �ق ��رارن ��ا ال� �س� �ي ��اس ��ي ،وح �ج��ر
الزاوية في نظامنا الدستوري.
وت ��اب ��ع ان ��ه ل �ت �ك��ري��س ه ��ذا امل �ب��دأ
على ارض الواقع ،ال يكفي ان يكون
للسلطة ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة ب��رن��ام��ج ع�م��ل،
فذلك شرط دستوري المناص منه،
بل البد ان يشكل هذا البرنامج نقلة
نوعية جديدة في االداء الحكومي،
والتزاما تعمل الحكومة متضامنة
على تنفيذه ،وتضع اآلليات الالزمة
مل�ت��اب�ع�ت��ه ،وت �ت �ج��اوب ب�ف�ع��ال�ي��ة مع
متطلبات ال��رق��اب��ة البرملانية عليه،
فيكون مجلس االم��ة ع��ون��ا لها في
تحقيق اهدافه.
دور االنعقاد الثالث من الفصل
التشريعي العاشر
وش� � � ��دد ال � �خ� ��راف� ��ي ف � ��ي اف� �ت� �ت ��اح
دور االن �ع �ق��اد ال �ث��ال��ث م ��ن ال�ف�ص��ل
ال �ت �ش��ري �ع��ي ال� �ع ��اش ��ر ع �ل��ى اه �م �ي��ة
اداء ب��رمل��ان��ي ف �ع ��ال ت �ح �ك �م��ه رؤي ��ة
وطنية واعية ،وعمل تنفيذي ملتزم
يضبطه برنامج منسجم متكامل،
لتحقيق جهود االصالح على اسس
م��ن ال �ع��دال��ة وال�ش�ف��اف�ي��ة واملصلحة
ال� �ع ��ام ��ة ،وت �ع �م �ي��ق ال��دي �م �ق��راط �ي��ة
وعقلنة ممارستها ،وتعزيز سيادة
ال� �ق ��ان ��ون ،وت �ط ��وي ��ر ن �ظ��م ال�ت�ع�ل�ي��م

الشراكة الوطنية
دليل الوحدة
والتماسك

املرحوم جاسم الخرافي يرشح نفسه لرئاسة املجلس في الفصل التشريعي الثاني عشر

وال �ت ��وع �ي ��ة .ف �ت �ل��ك ادوات ال�ت�ن�م�ي��ة
ووس � ��ائ � �ل � �ه � ��ا ،وم � ��رت � � �ك � ��زات االم � ��ن
واالستقرار.
دور االنعقاد الرابع من الفصل
التشريعي العاشر
وق��ال ال�خ��راف��ي خ�لال اف�ت�ت��اح دور
االنعقاد الرابع من الفصل التشريعي
العاشر على ان مسؤولية ممثل االمة
م�س��ؤول�ي��ة وط�ن�ي��ة ك�ب�ي��رة وحساسة
ت�ت�ص��ل تبعاتها بتطلعات امل��واط��ن
ال�ك��وي�ت��ي وت�ف��اص�ي��ل ح�ي��ات��ه وتمتد
ح ��دوده ��ا ب ��ام� �ت ��داد ق �ي��م م�ج�ت�م�ع�ن��ا
وخ�ي��ارات��ه وت�ت�ع��دد اع�ب��اؤه��ا بتعدد
حاجات وطننا ونظمه ومؤسساته
مؤكدا ان الرقابة امللتزمة مسؤولية
وال� � �ت� � �ش � ��ري � ��ع ال � � ��واع � � ��ي م� �س ��ؤول� �ي ��ة

وح�ف��ظ ال�ق��ان��ون مسؤولية وال�ح��وار
ال ��دي� �م� �ق ��راط� �ي ��ة م� �س ��ؤول� �ي ��ة وال �ن �ق��د
ال �ب �ن ��اء م �س��ؤول �ي��ة واح � �ت� ��رام ال� ��رأي
االخ� ��ر م �س��ؤول �ي��ة وص �ي��ان��ة ك��رام��ات
ال�ب�ش��ر م�س��ؤول�ي��ة وان ال�ط��ري��ق الداء
امل�س��ؤول�ي��ة م�ن�ي��ر ي�س�ي��ر وال يحتاج
اال لسعة ال�ص��در واالف ��ق وبالحكمة
وال� �ع� �ق�ل�ان� �ي ��ة ،وان ت � �ك ��ون ال �ك��وي��ت
غ��اي �ت �ن��ا ،وت� �ك ��ون م �ص �ل �ح �ت �ه��ا ف��وق
امل �ص��ال��ح ال�ش�خ�ص�ي��ة ،وت �ك��ون بنود
ج ��دول اع�م��ال�ن��ا بحجمها ال بحجم
دائرة انتخابية.
واك��د ان ال��وح��دة الوطنية بمثابة
القلب لنظامنا السياسي والتعددية
ش ��ري ��ان ��ه وال� �ع� �ق�ل�ان� �ي ��ة ال �س �ي��اس �ي��ة
دل �ي��ل ص�ح�ت��ه وع��اف �ي �ت��ه واالن ��دم ��اج
االج �ت �م��اع��ي اس ��اس ق��وت��ه وم�ن��اع�ت��ه

وت �ل��ك ج�م�ي�ع��ا الب� ��د ان ت �ك��ون محل
ح� � ��رص ش� ��دي� ��د ق� � ��وال وف � �ع �ل��ا ،ف �ك��را
وم� �م ��ارس ��ة ف �ل�ا م� �ب ��رر واج� ��راءات � �ن� ��ا
ال��دي �م �ق��راط �ي��ة ت ��أخ ��ذ م� �س ��اره ��ا ،ان
ي �ط �غ ��ى ال � �ت � �ش� ��دد واالن� � �ف� � �ع � ��ال ع �ل��ى
املوضوعية واالعتدال.
دور االنعقاد األول من الفصل
التشريعي الحادي عشر
وب � �ع� ��د ف� � � ��وزه ب ��رئ ��اس ��ة امل �ج �ل��س
ف��ي دور االن �ع �ق��اد االول م��ن الفصل
ال� �ت� �ش ��ري� �ع ��ي ال � � �ح� � ��ادي ع � �ش ��ر ع �ل��ى
م � �ن ��اف � �س ��ه أح� � �م � ��د ال� � �س � � �ع � ��دون ق� ��ال
ال � �خ ��راف ��ي ف� ��ي ك �ل �م��ة م �ق �ت �ض �ب��ة ان ��ا
واالخ اح �م��د ال �س �ع��دون اخ� ��وان واذا
ك��ان��ت ه �ن��اك م�ن��اف�س��ة ف�ه��ي منافسة
م��ن اج ��ل ال �ك��وي��ت وس�ن�ع�م��ل جميعا

مل��ا ف��ي مصلحة ال�ك��وي��ت ون�ح��ن اآلن
ف ��ي م��ؤس �س��ة دي �م �ق��راط �ي��ة جميعنا
قبلنا بنتائجها ومخرجاتها فنحن
جميعا امنا بالديمقراطية.
دور االنعقاد الثاني من الفصل
التشريعي الحادي عشر
وم��ن القضايا املهمة ال�ت��ي تطرق
ال�ي�ه��ا ال��رئ�ي��س ال�خ��راف��ي ف��ي افتتاح
دور االن� �ع� �ق ��اد ال �ث ��ان ��ي م ��ن ال �ف �ص��ل
ال �ت �ش��ري �ع��ي ال� �ح ��ادي ع �ش��ر ال�ت��أك�ي��د
على تعاون السلطتني وفقا للدستور
م� ��ؤك� ��دا ع� �ل ��ى اه� �م� �ي ��ة ان ت� �ظ ��ل ت�ل��ك
العالقة وفقا الطارها السوي بعيدا
عن التسويات الشخصية والتعامل
مع املجلس كأفراد.
واك � � ��د ال � �خ� ��راف� ��ي ان ل� �ك ��ل س�ل�ط��ة

في كلمته عقب فوزه ألول مرة برئاسة مجلس األمة في  17يوليو 1999

الخرافي :أشعر بثقل األمانة وعبء المسؤولية
«األمانة واملسؤولية» توجتا
كلمة املغفور له بإذن الله تعالى
ج��اس��م ال �خ��راف��ي األول ��ى عندما
ف ��از ألول م ��رة ب��رئ��اس��ة مجلس
األمة في جلسة  17يوليو 1999
من الفصل التشريعي التاسع.
وق � ��ال ال� �خ ��راف ��ي ع �ق��ب اع�ل�ان
ف��وزه بحصوله على  37صوتا
م �ق��اب��ل ح �ص��ول م�ن��اف�س��ه أح�م��د

السعدون على  27صوتًا:
ب �س��م ال �ل��ه ال��رح �م��ن ال��رح �ي��م،
بقدر سعادتي بهذه الثقة التي
حظيت بها أشعر بثقل األمانة
وع� � ��بء امل� �س ��ؤول� �ي ��ة وك� �ل ��ي ث�ق��ة
بأننا من خالل تعاوننا جميعا
نستطيع م�ع��ال�ج��ة مواضيعنا
مل��ا ف�ي��ه مصلحة ال�ك��وي��ت وأه��ل
ال� �ك ��وي ��ت ،ن �ح ��ن م �ق �ب �ل��ون أي �ه��ا

اإلخوة األفاضل على قرن جديد
وتحديات كثيرة فنحن اآلن في
أشد الحاجة للتماسك والتعاون
مل��ا ف�ي��ه م�ص�ل�ح��ة ال �ك��وي��ت وآم��ل
إن ش��اء الله م��ن خ�لال تعاونكم
أن نستطيع تطبيق امل��ادة ()50
م � ��ن ال � ��دس� � �ت � ��ور ن � �ص ��ا وروح � � ��ا
حتى نحظى جميعا بالنتائج
امل� ��رج� ��وة م� ��ن ه � ��ذا امل� �ج� �ل ��س ،ال

يسعني ف��ي ختام الكلمة إال أن
أدعو الله سبحانه وتعالى مرة
أخ ��رى أن ي�ع�ي�ن�ن��ي ع�ل��ى تحمل
هذه املسؤولية تحت قيادة والد
الجميع حضرة صاحب السمو
أم�ي��ر ال�ب�لاد وول��ي ع�ه��ده األم�ين
وال � �س�ل��ام ع �ل �ي �ك��م ورح � �م ��ة ال �ل��ه
وبركاته.

س�ي��ادت�ه��ا وم�س��ؤول�ي�ت�ه��ا ف��ي م�ج��ال
اخ�ت�ص��اص�ه��ا م�ش�ي��را ع�ل��ى ان ع�لاج
ال �خ�لاف ال �ط��ارئ ت�ح��ت ق�ب��ة عبدالله
السالم هو الطريق الصحيح واالمثل
م� �ش� �ي ��را ال� � ��ى ان ال � �ل � �ج ��وء ل �ل �ق �ض��اء
ال � ��دس� � �ت � ��وري ه � ��و ح � ��ق ل �ل �س �ل �ط �ت�ين
الخالف فيه ولكن علينا عدم املبالغة
في ذلك حتى ال يؤدي الى فقد الحوار
الديمقراطي بني السلطتني.
ك �م ��ا اك � ��د ال� �خ ��راف ��ي ان االح� � ��داث
املحيطة تستوجب الحيطة والحذر
والحرص على اعالء املصلحة العليا
عند التعبير عن املواقف او صياغة
العالقات الدولية واالقليمية.
دور االنعقاد الثالث من الفصل
التشريعي الحادي عشر
ش��دد الرئيس الخرافي في كلمته
خ�ل�ال اف �ت�ت��اح دور االن �ع �ق��اد ال�ث��ال��ث
من الفصل التشريعي الحادي عشر
على أن نظامنا الديمقراطي ،سيبقى
خيارنا الوطني.
وهو خيار الغنى عنه والبديل له
في سبيل التنمية والتقدم واملمارسة
الديمقراطية السليمة الواعية التي
تكرس وحدتنا الوطنية وتماسكنا
اإلجتماعى ،وت��رس��خ أمننا الوطني
واس �ت �ق��رارن��ا ال �س �ي��اس��ي ،م ��ؤك ��دا ان
م �ق��وم��ات ذل ��ك ت�ت�م�ث��ل ف ��ي اس �ت �ق��رار
ال �ح �ك��م ،وش� � ��ورى ال �ح �ك��م ،وان �ف �ت��اح
ال �ح��اك��م ع �ل��ى امل �ح �ك��وم ،ب��اع�ت�ب��اره��ا
ث� ��واب� ��ت أص� �ي� �ل ��ة ،ت� �ض ��رب ج ��ذوره ��ا
ف� � ��ي م � ��اض � ��ي ال� � �ك � ��وي � ��ت ،وي �س �ت �ظ��ل
ح��اض��ره��ا ت�ح��ت أغ�ص��ان�ه��ا ال��وارف��ة،
م� ��ؤك� ��دا ان ت �ل��ك ال� �ث ��واب ��ت ي �ج ��ب أن
ال ي��زع��زع �ه��ا االخ � �ت �ل�اف ب ��ال ��رأي أو
ال� �ت� �ب ��اي ��ن ب� ��االت � �ج� ��اه� ��ات ,وال ي �ن��ال
م� �ن� �ه ��ا م � ��ا ق � ��د ي � �ع � �ت� ��ري م �س �ي��رت �ن��ا
ال��دي�م�ق��راط�ي��ة م��ن ع �ث ��رات .والب ��د أن
ن �ح��رص ع�ل�ي�ه��ا ب��وع��ي وم�س��ؤول�ي��ة،
ون�ت�م�س��ك بالحكمة وال�ع�ق�لان�ي��ة فال
ن �ج �ع ��ل م � ��ن امل � �م� ��ارس� ��ة ال �س �ي��اس �ي��ة
م� �ع ��ول ه � ��دم ي� �ح ��ول االخ � �ت�ل��اف إل��ى
خ�ل�اف ،وال �ت �ح��دي��ات إل��ى م�ع�ض�لات،
والصعوبات إل��ى معوقات ،فيصبح
ال� �ي ��أس س �ل��وك��ا ،واإلح � �ب� ��اط ث �ق��اف��ة،
وال�ل�ام� �ب ��االة م �م��ارس��ة .وح�ي�ن نعلن
التزامنا بنظامنا الدستوري ،علينا
ف��ي نفس ال��وق��ت أن نلتزم بممارسة
س �ي��اس �ي��ة واع � �ي� ��ة ت ��ؤس ��س وت �ب �ن��ي
وتصون.
وق��ال إن��ه اذا ك��ان العمل البرملاني
ق��د ش �ه��د م �م��ارس��ات ال ت�ن�س�ج��م مع
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وداعا  ...الخرافي
سيرة ذاتية ومسيرة وطنية

اإلبحار في مسيرة رجل بحجم دولة الرئيس جاسم الخرافي صعب المنال فهو اإلنسان والسياسي واالقتصادي ،الكبير في حضوره والكبير في اعتزاله
العمل السياسي والكبير في رحيله ،مسيرة المغفور له بإذن اهلل تعالى تمتد من العام  1940توج خاللها بسيد األخالق والحكمة والتواضع وربان
المؤسسة التشريعية .و«الدستور» من جهتها تبحر في سيرته الذاتية ومسيرته الوطنية وتوثق لمحطات ومواقف وكلمات الراحل الكبير.

الفقيد حريص دائما على تعزيز التعاون
والتكامل الخليجي
تتمة المنشور ص 29
ال��دي �م �ق��راط �ي��ة ال� �ب� �ن ��اءة ،ف� ��إن ت��أخ��ر
ب ��رن ��ام ��ج ع� �م ��ل ال� �ح� �ك ��وم ��ة ،وض �ع��ف
وت� �ن ��اق ��ض أدائ � � �ه� � ��ا ،وب � � ��طء اإلن � �ج ��از
ال� �ح� �ك ��وم ��ي ،وع � � ��دم ح� �س ��م ال �ق �ض��اي��ا
امللحة ،وانخفاض مستوى التنسيق
ب�ي��ن ال � � � ��وزراء ،ق ��د س��اه �م��ت ف ��ي ت�ل��ك
امل � �م ��ارس ��ات ون �ت �ي �ج��ة ذل� � ��ك ،ازدادت
الفجوة بني السلطتني ،فبقي مجلس
األم � � ��ة ف� ��ي واد وال� �ح� �ك ��وم ��ة ف� ��ي واد
آخ��ر ،رغ��م ال��دع��وات الصادقة املتكررة
ل �ت �ف �ع �ي��ل األداء ال� �ح� �ك ��وم ��ي ،ورغ� ��م
ال�ج�ه��ود املخلصة امل�ت��واص�ل��ة لوضع
العالقة بني السلطتني على قاعدة من
التعاون الدستوري اإليجابي.
دور االنعقاد االول من الفصل
التشريعي الثاني عشر
ف��ي دور االنعقاد االول م��ن الفصل
ال�ت�ش��ري�ع��ي ال�ث��ان��ي ع�ش��ر وب�ع��د ف��وزه
ب �م �ن �ص��ب ال ��رئ� �ي ��س اع � � ��رب ال��رئ �ي��س
الخرافي عن شكره للنواب على الثقة
ال�ك�ب�ي��رة ك�م��ا اع ��رب ع��ن تمنياته ب��ان
يكون عند حسن الظن متعهدا بالعمل
ب�ج��د ع�ل��ى ازال ��ة امل�لاح�ظ��ات ع�ل��ى اداء
رئ� �ي ��س امل �ج �ل��س ط��ال �ب��ا م ��ن ال� �ن ��واب
العمل املتكامل الداء املهمة والواجب
الذي أقسم الجميع عليه.
دور االنعقاد الثاني من الفصل
التشريعي الثاني عشر
كما أكد الرئيس الخرافي في كلمته
االفتتاحية ل��دور االنعقاد الثاني من
ال �ف �ص��ل ال �ت �ش��ري �ع��ي ال �ث��ان��ي ع �ش��ر ان
الشعب الكويتي في حني منح النواب
ثقته فانه يتطلع الى معالجة القضايا

الوفيات
• هيا عبدالعالي جبر ال��رش�ي��دي ،ارملة
راش ��د ع�ل��ي ال� �ع ��ودة 89 ،ع��ام��ا( ،ش�ي�ع��ت)،
رج ��ال :اش�ب�ي�ل�ي��ة ،ق  ،2ش  ،205م  ،20تلفون:
 ،66008877نساء :الفردوس ،ق  ،7ش  ،1م  ،8ج
 ،11تلفون97871322 ،66658997 :
• ن � ��ورة س�ل�ام��ة ال �ع �م �ي��ري ،ارم� �ل ��ة سعد
اب��راه �ي��م ال �ح��وط��ي 97 ،ع ��ام ��ا( ،ش �ي �ع��ت)،
رج��ال :دي��وان العميري ،الخالدية ،ق  ،4ش  ،44م
 ،20قرب روضة سيد عمر ،تلفون،66282910 :
ن� �س ��اء :ال� �ن ��زه ��ة ،ق  ،2ش  ،21م  ،12ت �ل �ف��ون:
97240336

يحتم علينا حسن استثمار فوائضنا
امل��ال �ي��ة م ��ن اج� ��ل ال �ن �م��و االق �ت �ص��ادي
وت�ح�ق �ي��ق اه � ��داف ال �ت �ن �م �ي��ة ،وض �م��ان
مستقبل اجيالنا القادمة.

سمو األمير الشيخ صباح األحمد وسمو ولي العهد واملرحوم جاسم الخرافي في افتتاح دور االنعقاد الثاني في الفصل الحادي عشر

ال � �ت� ��ي ت � �م ��س ح � ��اض � ��ره وم �س �ت �ق �ب �ل��ه
وم�س�ت�ق�ب��ل اج�ي��ال��ه ف�ض�لا ع��ن تطلعه
ملواصلة مسيرة بناء الدولة العصرية
ال� �ح ��دي� �ث ��ة ،م� ��ؤك� ��دا ان م �ع��ال �ج��ة ت�ل��ك
القضايا ت��أت��ي ف��ي مقدمة االول��وي��ات
البرملانية.
م �ش �ي ��را ف� ��ي ه � ��ذا ال � �ص� ��دد ال � ��ى ان
م�ع��وق��ات تحقيق التنمية تتمثل في
غ �ي��اب ال �ب��رن��ام��ج ال �ح �ك��وم��ي وال �ب��طء
وال�ت�ش�ت��ت ف��ي ج �ه��وده��ا االص�لاح�ي��ة
وض� �ع ��ف ارادة ال �ت �ن �م �ي��ة وال� �ت� �ش ��دد
والغلو في الخطاب السياسي غير انه
اكد ان معالجة تلك املعضالت ممكنة
اذا م��ا ت��واف��رت ال��رغ�ب��ة ال�ص��ادق��ة لدى
السلطتني للتعاون واالنجاز.
دور االنعقاد األول من الفصل
التشريعي الثالث عشر
ف� ��ي ان � �ط�ل��اق ال �ف �ص ��ل ال �ت �ش��ري �ع��ي

• نافع فالح محمد الزومان ،العازمي53 ،
عاما( ،شيع) ،رجال :ام الهيمان ،ق  ،4ش  ،28م
 ،18تلفون ،97535889 :نساء :القرين ،ق  ،2ش
 ،20م  ،17تلفون97772346 :
• قصر مناور النهاق الظفيري 69 ،عاما،
(ت ��م ال �ش �ي �ي��ع) ،رج� ��ال :خ�ي�م��ة ب�ج��ان��ب خ��زان��ات
الواحة ،نساء :الواحة ،ق  ،4ش  ،6ازرق  ،23تلفون:
60007747
• ح �م��زة ع �ب��اس ح�س�ين ح �س��ن 71 ،ع��ام��ا،
(ش �ي��ع) ،رج ��ال :م�س�ج��د ال � ��وزان ،غ��رب م�ش��رف،
م�ق��اب��ل ارض امل �ع ��ارض ،ن �س��اء :حسينية االم ��ام
ال �ح �س�ي�ن ،س� �ل ��وى ،ق  ،1ش  ،7م  ،27ت �ل �ف��ون:
96666905

دور االنعقاد الثالث من الفصل
التشريعي الثالث عشر
ت ��رك ��زت ك �ل �م��ة ال ��رئ �ي ��س ال �خ��راف��ي
ف��ي اف�ت�ت��اح دور االن �ع �ق��اد ال�ث��ال��ث من
الفصل التشريعي ال�ث��ال��ث عشر على
ق �ض��اي��ا ق �ط��اع��ات ال�ت�ع�ل�ي��م وال�ص�ح��ة
واإلسكان والبنية التحتية كمقومات
ضرورية للنمو االقتصادي والتنمية،
وال �ق��اع��دة ل�ت�ط��ور مجتمعنا وام��ان�ي��ه
الفتا الى انها جميعا اصابتها حالة
م��ن ال�ج�م��ود ول�ف�ت��رة ال ي�س�ت�ه��ان بها
م��ا ي�ج�ع��ل ال �ح��رك��ة ال�س��ري�ع��ة وال �ق��رار
ال��وط �ن��ي ال� �ج ��ريء واالداء االن �م��ائ��ي
ال � � �ف � � �ع � ��ال الص� � �ل� � ��اح وت � � �ط � ��وي � ��ر ت �ل��ك
القطاعات امرا ال يحتمل التأخير في
املرحلة املقبلة حتى ال نجد انفسنا في
نهاية العقد القادم وكاننا في بدايته.
ان ال��واج��ب ال��وط�ن��ي يحتم االدراك
الدقيق لضرورات املرحلة وتحدياتها،
وال� �ن� �ظ ��ر امل �ت �ع �م��ق ب ��اس� �ب ��اب ال �ت �ع �ث��ر
ومعالجتها ،وااللتفات الى االوالي��ات
وال �ت��رك �ي��ز ع �ل �ي �ه��ا ،وت �ك��ري��س ع��وام��ل
االن �ج��از وت�ع��زي��زه��ا ،وال�ع�م��ل ع�ل��ى ان
ت�ك��ون ممارستنا الديموقراطية اداة
بناء ،ووسيلة تقدم ،يزدهر بها وطن،
وينعم بثمارها شعب الكويت.

الثالث عشر في دور انعقاده االول قدم
الرئيس جاسم الخرافي الشكر للنواب
ال��ذي��ن اول ��وه ثقتهم ل�ل�م��رة الخامسة
ع�ل��ى ال �ت��وال��ي ول�ث��ان��ي م��رة بالتزكية
م��ؤك��دا ان ذل��ك س�ي��زي��ده اص� ��رارا على
خ��دم��ة ال ��وط ��ن م �ع��اه��دا ال� �ن ��واب على
ب��ذل��ه ك��ل الجهد للقيام بمسؤولياته
على اكمل وجه.

وي� �ن� �ف ��ذه ف ��ري ��ق ح �ك ��وم ��ي م �ت �ض��ام��ن
مل �ع��ال �ج��ة االول � ��وي � ��ات وال �ت �ع ��ام ��ل م��ع
القضايا التي ال تحتمل التأخير الفتا
الى انه ليس من املهنية او الصواب ان
يكون برنامج عمل اي حكومة تجميعا
ملهام مؤسساتها واجهزتها ،فيحيد
ال�ب��رن��ام��ج ع��ن اغ��راض��ه ،وي�ف�ق��د االداء
ال�ت�ن�ف�ي��ذي اط ��اره وان�س�ج��ام��ه ،م��ؤك��دا
ان ال�ج�م�ي��ع ش��رك��اء ف��ي وط ��ن واح ��د،
وشراكتنا الوطنية هي صيغة شاملة
للتماسك وال��وح��دة ،وال تقتصر على
ال�ح �ك��وم��ة وم�ج�ل��س االم � ��ة ،ب��ل تتسع
ل�ت�ش�م��ل م�ج�ت�م�ع�ن��ا امل ��دن ��ي ،ووس��ائ��ل
االع�ل�ام ال��وط�ن�ي��ة ،وامل��واط��ن الكويتي
ف��ي ك��ل م��وق��ع وم �س��ؤول �ي��ة ،وع �ل��ى كل
ط � ��رف م ��ن اط � � ��راف ه � ��ذه ال� �ش ��راك ��ة ان
يودي واجبه في صيانة مقوماتها من
الفرقة والتشتت فالجميع مؤتمنون
على ث��روات ه��ذا ال��وط��ن وم�ق��درات��ه ما

دور االنعقاد الرابع من الفصل
التشريعي الثالث عشر
اك ��د ال��رئ�ي��س ال �خ��راف��ي ف��ي اف�ت�ت��اح
دور االن � �ع � �ق� ��اد ال � ��راب � ��ع م� ��ن ال �ف �ص��ل
ال�ت�ش��ري�ع��ي ال �ث��ال��ث ع �ش��ر ان مجلس

• س �ل �ي �م��ة س �ي��د ع �م��ر ع ��اص ��م ،أرم �ل ��ة/
عبدالله محمد هادي العوضي 85 ،عاما،
(ت�ش�ي��ع ال�ت��اس�ع��ة ص �ب��اح ال� �ي ��وم) ،رج ��ال:
دي� ��وان ع�ب��دال�ل��ه ال �ع��وض��ي ،ال �ق��ادس �ي��ة ،ت�ل�ف��ون:
 ،99723625 ،97100090ن� �س ��اء :ض��اح�ي��ة
عبدالله السالم ،ق ،2ش��ارع اب��ن العباس ،م،22
تلفون.99039352 :
• جميلة أحمد حسن عبدالله املال ،زوجة/
ابراهيم عبدالرحمن عبدالله الكندري54 ،
عاما( ،تشيع بعد صالة عصر اليوم) ،رجال:
دي ��وان ال �ك �ن��ادرة ،ال�ش�ع��ب ،ت�ل�ف��ون،50150050 :
ن� �س ��اء :ال� �ق � �ي ��روان ،ق ،1ش ،119م ،28ت �ل �ف��ون:
.65899970

• فاطمة رمضان محمد ،أرملة ،حسني علي
رض ��ا 86 ،ع��ام��ا( ،ش �ي �ع��ت) ،رج� ��ال :حسينية
س �ي��د م �ح �م��د ،س �ل��وى ،ش� ��ارع االق �ص ��ى ،ت�ل�ف��ون:
 ،99664408نساء :الرميثية ،ق ،2ش��ارع جمعان
الحريتي ،ج ،20م ،4تلفون.99434900 :
• م�ف�ل��ح ب� ��ادي ع �م��ر ال �ش �م��ري 44 ،ع��ام��ا،
(ي �ش �ي��ع ب �ع��د ص �ل�اة ع �ص��ر ال � �ي� ��وم) ،رج� ��ال:
ال��راب �ي��ة ،ق ،4ش ،10م ،22ت�ل�ف��ون،65777330 :
( ،66488307العزاء ليوم واحد فقط).
• نزار عبدالقادر محمد العتيقي 64 ،عاما،
(ي �ش �ي��ع ب �ع��د ص �ل�اة ع �ص��ر ال � �ي� ��وم) ،رج� ��ال:
الفيحاء ،ق ،1دي��وان العتيقي ،نساء :ال�س��رة ،ق،5
شارع أحمد بن سالمة ،م.59

• مزعل باهج ع��وض ال�ن��وم��س 61 ،عاما،
(ي �ش �ي��ع ب �ع��د ص �ل�اة ع �ص��ر ال� �ي ��وم ب�م�ق�ب��رة
صبحان) ،العقيلة ،ق  ،1ش  ،108م  ،44تلفون:
97515150 ،55599584
• ي��وس��ف محمد غ�ل��وم دش �ت��ي 52 ،ع��ام��ا،
(ش�ي��ع) ،رج��ال :مسجد االم��ام الحسن ،ب�ي��ان ،ق
 ،12مقابل سنترال مشرف ،تلفون،66817686 :
ن �س ��اء :ال��رم �ي �ث �ي��ة ،ق  ،4ش  ،41م  ،46ت�ل�ف��ون:
99898879
• ضاهر زيد الظاهر الحسيني 79 ،عاما،
(ي �ش �ي��ع ب �ع��د ص�ل��اة ع �ص��ر ال � �ي� ��وم) ،رج� ��ال:
اليرموك ،ق ،3ش ،3م ،12تلفون ،99051165 :نساء:
اليرموك ،ق ،2ش ،2ج ،5م ،1تلفون.99854201 :

دور االنعقاد الثاني من الفصل
التشريعي الثالث عشر
أك� ��د رئ �ي ��س م �ج �ل��س االم � ��ة ج��اس��م
ال �خ ��راف ��ي ف ��ي اف �ت �ت��اح دور االن �ع �ق��اد
الثاني م��ن الفصل التشريعي الثالث
عشر ان برنامج عمل الحكومة يمثل
حجر الزاوية للتعاون بني السلطتني،
وي� �ج ��ب ان ي� �ك ��ون واق� �ع� �ي ��ا وم� �ح ��ددا
ب��ال�ف�ت��رة ال��زم�ن�ي��ة للفصل التشريعي

االم � � ��ة ي � � ��ؤدي دورا ف ��اع �ل�ا ف� ��ي دع ��م
عالقاتنا الخارجية مع مختلف دول
ال �ع��ال��م ب �م��ا ي ��دع ��م م �ص��ال��ح ال �ك��وي��ت
ويعزز من دوره��ا االقليمي والعاملي،
وذل� ��ك ي�ن�ب�غ��ي ان ي�س�ت�م��ر وي �ت��واص��ل
وي �ن �ب �غ��ي ان ي ��واك �ب ��ه ح � ��رص ش��دي��د
ع �ل��ى ان ت� �ك ��ون ت �ص��ري �ح��ات �ن��ا ب �ش��أن
ذل��ك من موقع املسؤولية وبعيدة عن
االستفزاز واملساس بكيان تلك الدول
وال �ن ��أي ع��ن ك��ل م��ا م��ن ش��أن��ه تعكير
صفو عالقتنا الخارجية.
وش � ��دد ال��رئ �ي��س ع �ل��ى ان ال �ك��وي��ت
ب� �ل ��د دي � �م � �ق ��راط ��ي وت� �ع� �م ��ل م � ��ن اج ��ل
ق�ض��اي��ا ام�ت�ن��ا ال�ع��رب�ي��ة وط�م��وح��ات�ه��ا
نحو الحرية والديموقراطية والتقدم
غ �ي��ر ان ذل ��ك ي �ج��ب اال ي�غ�ي��ب م�س��أل��ة
م�ه�م��ة ت�ح��رص عليها ال�ك��وي��ت دائ�م��ا
ف��ي ع�لاق�ت�ه��ا ال�خ��ارج�ي��ة وت�ت�م�ث��ل في
حرصها على عالقات الجوار وارساء
عالقات خارجية متوازنة ومبنية على
االحترام املتبادل ،والنأي عن التدخل
ف� ��ي ال� � �ش � ��ؤون ال ��داخ� �ل� �ي ��ة ل�ل�آخ ��ري ��ن،
واح �ت��رام ال�س�ي��ادة وق� ��رارات الشعوب
وخياراتها.
وت ��اب ��ع م� �ش ��ددا ع �ل��ى ان ع�لاق��ات�ن��ا
ال�ت��اري�خ�ي��ة ال��وث�ي�ق��ة م��ع اش�ق��ائ�ن��ا في
دول م�ج�ل��س ال �ت �ع��اون ت�ش�ك��ل العمق
االستراتيجي واالم�ن��ي واالق�ت�ص��ادي
م� ��ؤك� ��دا اه� �م� �ي ��ة ال � �ح� ��رص واالل� � �ت � ��زام
ب� �ت� �ط ��وي ��ر وت � �ع ��زي ��ز ه� � ��ذه ال� �ع�ل�اق ��ات
واالسراع في عجلة التعاون والتكامل
ال�خ�ل�ي�ج��ي ،ك �م��ا ن�ت�ط�ل��ع ب��ام��ل للقمة
الخليجية القادمة في ديسمبر املقبل
لدعم ذلك ،ونتمنى الصحاب الجاللة
وال�س�م��و ق ��ادة دول امل�ج�ل��س التوفيق
والنجاح في تحقيق آمال وطموحات
شعوبهم.

• س�ل�ط��ان ن ��ادر س�ل�ط��ان ج��اس��م ال��دب��وس،
 38ع��ام��ا( ،ي�ش�ي��ع ب�ع��د ص�ل�اة ع�ص��ر ال�ي��وم
بمقبرة صبحان) ،رج��ال :الفحيحيل ،الطريق
ال�س��اح�ل��ي ،دي ��وان ال��دب��وس ،ت�ل�ف��ون،99872933 :
نساء :الفحيحيل ،الطريق الساحلي ،م.11
• ص�ب�ي�ح��ة ه��اش��م ف��اي��ز ال��رف��اع��ي ،ارم �ل��ة
سليمان عبدالله النامي 78 ،عاما( ،شيعت)،
رج��ال :عبدالله امل�ب��ارك ،ق  ،4ش  ،422م ( 7ع��زاء
ال��رج��ال ل�ي��وم واح ��د ف �ق��ط) ،ت�ل�ف��ون،65696566 :
ن�س��اء :ال�ي��رم��وك ،ق  ،3ش  ،2م  ،11ج  ،8تلفون:
98879899

مشاركة عزاء
يتقدم نائب رئيس مجلس األمة
وأعضاء مجلس األمة
وجميع منتسبي األمانة العامة لمجلس األمة
بخالص العزاء إلى

رئيس مجلس األمة

مرزوق علي الغانم
بوفاة خاله المرحوم

جاسم محمد عبدالمحسن الخرافي
رئيس مجلس األمة السابق

تغمد اهلل الفقيد بواسع رحمته وأسكنه
فسيح جناته وألهم أهله الصبر والسلوان

مشاركة عزاء
يتقدم رئيس مجلس األمة
ونائب رئيس مجلس األمة
وأعضاء مجلس األمة
وجميع منتسبي األمانة العامة لمجلس األمة
بخالص العزاء إلى

أسرة الخرافي الكرام

بوفاة رئيس مجلس األمة السابق

جاسم محمد عبدالمحسن الخرافي
تغمد اهلل الفقيد بواسع رحمته وأسكنه
فسيح جناته وألهم أهله الصبر والسلوان

