
لقد فجعت الكويت باألم���س القريب بوفاة 
أحد أبنائها األوفياء وأحد رموز العمل اإلعالمي 
واالقتصادي الذين متيزوا بالوفاء والعطاء، انه 
املغفور له بإذن اهلل تعالى وليد خالد يوس���ف 
امل���رزوق الذي وافته املنية بع���د رحلة زاخرة 

بالعمل واالجتهاد والنجاح.
رح���ل األخ والزميل والصديق وليد املرزوق 
تغمده اهلل بواس���ع رحمته تاركا خلفه رصيدا 

كبيرا من محبة الناس واحترامهم وتقديرهم.
عرفت الفقيد الراحل، طيب اهلل ثراه، عن قرب 
ففي ايام الدراسة كان زميال عزيزا وفي احلياة 
كان أخا مخلصا وصديقا وفيا واستمرت عالقتنا 

دون ان تنقطع في يوم من االيام او نختلف في موقف من املواقف.
فق���د كان رحمه اهلل كرمي النفس واخللق، راقي الطبع والس���لوك، مخلصا 

الصدقائه وسخيا في عطائه. وفيا بوعده وبارا بعهده.
وفوق كل ذلك كان املرحوم وليد املرزوق رجل خير ومواقف، وكان يعمل في 

صمت ويفكر في صمت ولذلك كان النجاح رفيقه والتوفيق حليفه.
دخل عالم االقتص���اد فكان له قدره ومكانته ودخ���ل مجال االعالم فكان له 
موقف يسجله التاريخ بالتقدير فقد كان خالل محنة الغزو اآلثم رئيسا لتحرير 
جريدة »األنباء« وأخذ قرارا وطنيا جريئا بإصدار اجلريدة من القاهرة فكانت 
أول جري���دة كويتية تصدر خالل هذه املرحلة العصيبة وكانت صوت الكويت 

املدوي الذي لم ينقطع يوما ولن ينقطع بإذن اهلل.
قاد املرحوم وليد املرزوق جريدة »األنباء« التي كانت ومازالت منارة الدفاع 
ع���ن القضايا الوطنية في حقبة صعبة من تاريخ الكويت فكان لها دور وطني 

واضح.
فقد اكتسب املغفور له جناحاته من حكمة وخبرة العم خالد املرزوق متعه 
اهلل بالصحة واطال عمره فهو كنز ال ينضب من احلنكة وس���عة الصدر وحب 

الوطن.
وترك الفقيد الراحل، طيب اهلل ثراه، بصمات واضحة في أماكن عديدة وحقق 
اجنازات كثيرة حتس���ب له ويذكرها أهل الكويت املخلصني بالتقدير والوفاء، 
رحم اهلل وليد امل���رزوق وانزله منزلة عالية في اجلنة، وألهم أهله وأس���رته 

ومحبيه الصبر والسلوان.
مبارك دعيج اإلبراهيم الصباح

رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
أوباما وعائلته يعملون »جرسونات« في مطعم خيري لخدمة الشعب.

ـ وفي معظم الدول العربية الشعب كله يعمل »جرسونات« في خدمة الحكومة.
المجلس يوافق على تخصيص ساعة واحدة فقط لمناقشة الوضع البيئي.

ـ شدعوه واهلل لو بتناقشون حادث انقالب بقي چان خذيتوا أكثر من ساعة.
أبواللطفواحد
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»األرصاد«: أمطار رعدية متوقعة اليوم
كونا: توقعت ادارة االرصاد اجلوية في االدارة العامة للطيران املدني 
أن تشهد البالد أمطارا رعدية ابتداء من اليوم. وقال مدير االدارة محمد 
كرم جوهر ان من املتوقع ان يبدأ هذا املنخفض السطحي بالتعمق اكثر 
ف���ي طبقات اجلو العليا وتتهيأ معه فرصة لس���قوط األمطار بدءا من 
اليوم األربعاء على عدة مناطق من البالد وقد تكون مصحوبة بأمطار 
رعدي���ة احيانا. واضاف ان من املتوقع ايضا ان يبدأ هذا املنخفض غدا 
اخلميس بالتحرك شرقا ويحل مكانه مرتفع جوي وتقل السحب وتبدأ 
الرياح بالتحول لالجتاه الشمالي الغربي والذي ينشط على فترات يومي 
اخلميس واجلمعة وتنخفض معه درجات احلرارة عما كانت عليه هذه 
األيام. وذكر جوهر ان فترة »مربعانية الشتاء« انتهت في الكويت بداية 

هذا االسبوع وبدأت »فترة النعامي«.

عبداهلل الكندري: 8 سنوات 
من العمل حّولت »السراج المنير« 
إلى إدارة تشهد بإنجازاتها الدول 
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»الصحة« تسحب دفعة »تايلينول«
المسّكن من صيدليات القطاع األهلي

أعلن����ت وزارة الصحة عن س����حب بعض التش����غيالت اخلاصة 
مبس����تحضرات عقار »تايلينول« املسكن لأللم من صيدليات القطاع 
األهلي احترازيا. وأوضح وكيل الوزارة املس����اعد لش����ؤون األدوية 
والتجهيزات الطبية د.عمر السيد عمر في تصريح ل� »كونا« أن سحب 
الدواء جاء بناء على توصية من منظمة الغذاء والدواء األميركية وذلك 

لوجود اختالف في طعم ورائحة الدواء.
 وكانت وزارة الصحة اإلماراتية قد قررت في وقت س����ابق أمس 
س����حب بعض التشغيالت اخلاصة مبستحضرات ال� »تايلينول« من 
أسواق اإلمارات بناء على طلب الشركة املصنعة للمستحضرات الدوائية 
كإجراء وقائي، معللة ذلك بصدور تقارير تؤكد اختالف طعم ورائحة 

الدواء وإصابة مستخدميه بالغثيان وأعراض مرضية أخرى.

بعد توصية من منظمة الغذاء والدواء األميركية

مصرع نيبالي وإصابة 6 آخرين  
في انقالب رباعية على »السالمي«

هاني الظفيري
لقي وافد نيبالي يعمل في اجليش 
األميركي مصرعه في حادث مروري 
حيث انقلبت مركبتهم رباعية الدفع 
قرب قاعدة علي السالم اجلوية، على 
طريق الساملي مساء أمس، فيما أصيب 
6 من زمالئه بإصابات متفرقة نقلوا 
على اثرها الى مستشفى اجلهراء، 
حيث استخدمت طائرتان من نوع 
الهليكوبتر لنقل املصابني ووصفت 

حالة أحد املصابني باخلطرة.


