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 عندمـــا جاءني خبر وفاة أخي وحبيبي العم خالد يوســـف 
املرزوق كان خبرا قاسيا على قلبي ونفسي، وشرعت في كتابة 
مقالة بسيطة عنه وذكريات الطفولة والصبا لكن مجلس امناء 
املنظمة االســـالمية للعلوم الطبية اجتمع وقرر أن أكتب مقالة 
أخرى عن املشروع اخلالد في ذاكرة التاريخ «املنظمة االسالمية 
للعلوم الطبيـــة ومركز الطب اإلســـالمي» ألن اللحظة حلظة 
االجنازات الدنيوية والتي من دون شك رصيد اآلخرة... أما عن 

الذكريات فالوقت متسع في القريب العاجل.
  فهذه الكلمات تعبير بســـيط عما أكنه شخصيا وعما يكنه 
اإلخوة جميعا في مجلس امناء املنظمة االسالمية للعلوم الطبية 

ردا جلميل في أعناقنا.
  فقد غيب املوت رجال مـــن خيرة ابناء الكويت، متيز بالنبل 
والوفاء والشهامة، كان جوادا كرميا على الفقراء قبل األغنياء، 
فكان علما بارزا في االقتصاد والسياســـة واإلعالم، وتفوق في 
أعمال اخلير بيد ممدودة بسخاء منقطع النظير ألهله في الكويت 
وخارجهـــا، لم يصله نبأ عن أســـرة متعففة أو صاحب حاجة 
وردهما خاويي الوفاض فال تعلم يســـراه ما تبرعت به ميناه، 
وإذا أردنا احلديث عن هذه املآثر، فلن تكفينا كتب تكتب، واخبار 
تدون، وامتألت الصحف الكويتية على اختالف مشاربها ببعض 
من نشاطه االقتصادي الواسع وافكاره النيرة في مجال البنوك 
واالقتصاد وتعمير الكويت، كانت له افكار ســـابقة لعصره لم 
يبخل بها على الكويت، عاشت الكويت فيه وكلما اعطاها قال هذا 
قليـــل على الكويت واهلها، ان اخلير الذي منَّ اهللا به علينا في 
الكويت واخلليج يجب ان يعود ألهلها مصداقا حلديث رســـول 
اهللا ژ: «خيركم، خيركم ألهله، وأنا خيركم ألهلي» عرفته في 

شبابه شابا طموحا، مكافحا محبا للخير وأعمال اخلير.
  ودارت األيام دورتها والتقينا كثيرا، كان كما هو في تواضعه 
وأدبه اجلم، ومبادرته بالسؤال عن الصغير قبل الكبير، وزادت 
تلك احملبة حبا على حب عندما قابلته وطلبت منه ان يتبرع ببناء 
مركز الطب االسالمي ليكون األداة الفاعلة للمنظمة االسالمية 
للعلوم الطبية فلم يتردد حلظة واحدة في املوافقة، وبدأنا في 
اخلطوات التنفيذية، وسألنا ماذا تريدون، فكنا نطمع في قاعة 
اجتماعات متوسطة احلجم وبعض العيادات وبعض املختبرات 
ومكتبة صغيرة ومسجد صغير فإذا به يسأل: وملاذا هذا البخل 
على مشروع في سبيل اهللا؟ أموالنا وما منلك من اهللا سبحانه 
وتعالى، فاملال مال اهللا لم يبخل علينا واســـتخلفنا فيه فكيف 
نبخل عليه؟ وهذا مشـــروع خلدمة االسالم واملسلمني، فعلينا 
ان نعطي فيه اكبر قدر ممكن، فأرجو ان تطلبوا ما تشـــاؤون 
فلن نبني مركزا مثل هذا مرة ثانية، وطلبنا كل ما نريده وكان 
سخيا كعادته، وكلف لتصميمه احد اهم البيوت االستشارية في 
بريطانيا، واشترط ان تكون روحه اسالمية ومستمدا من تراثنا 
االسالمي، وانتظرنا التنفيذ وغاب التنفيذ، وادخل الشيطان في 
روعنا انه تراجع ألي سبب من االسباب، وقابلته وسألته: هل 
مازلت على الوعد؟ فطلب مني ان اذهب الى موقع البناء ألرى 
التجارب التي اجراها املقاولون واملعماريون ليخرج البناء كما 

اراد له ان يكون.
  وقال هل تعلم عني اني اتراجع عن اي عهد التزمت به خاصة 
ان ذلك هللا سبحانه وتعالى الذي افاء علينا، وخرجت التحفة 
املعمارية الرائعة التي بني ايدينا، فكان املسجد من دون اعمدة، 
الثريا الكبيرة والصغيرة مصنوعة بأيدي صناع مصريني اقاموا 
مبنزله، وبعد االنتهاء ارسلوها الى ايطاليا لتغطيتها مباء الذهب، 
اما احملراب فاستغرق بناؤه ستة اشهر، احضر له مجموعة من 
املعماريني ليخرج واحدا من اجمل ما رأيت، اما املنبر فأندلسي 
الصنع، والكتابة تركية األداء والزخارف اسبانية املنشأ إسالمية 
النفس، واالبواب النحاســـية ســـورية الصنع بنقشها اجلميل 
واجلبســـيات من بريطانيا والســـجاد اربع قطع فقط ليعكس 
نفس صورة القبة من الداخل، وفي النهاية وكعادته اال يتباهى 
مبا يقدم ويتبرع ولكن اسماه مسجد «لولوة النصار ويوسف 
املرزوق» باسم والديه رحمهما اهللا رحمة واسعة وأحلق بهذا 
املسجد الكبير اجلميل ذي الذوق الرفيع مركزا للطب االسالمي 
مبختبراته وعيادته ومكتبته الرائعة وقاعة اجتماعاته الكبيرة 
اجلميلة.. ثم كتبه باســـم اخوتـــه واخواته وخصص كل ذلك 
للمنظمة االســـالمية للعلوم الطبية التي كانت ومازالت حدثا 

هاما في تاريخ العلوم الطبية.
  فأدخلت العالج باألعشـــاب الطبية وقامت بدراسات كثيرة 
حول املواد النجسة في الغذاء والدواء واصبحت علما في مجال 
االخالقيات الطبية مستمدة من الشريعة االسالمية وعضوا بارزا 

ومتحدثا رئيسيا في جميع احملافل الدولية.
  وحانت حلظة االفتتاح الرسمي للمشروع في فبراير ١٩٨٧ 
ليتشرف احلضور بصاحب السمو أمير البالد املرحوم الشيخ 
جابـــر األحمد طيب اهللا ثراه حيث تربطـــه عالقات وثيقة مع 
خالد املرزوق واألمير الوالد الشيخ سعد العبداهللا رحمه اهللا 
رحمة واسعة، وصاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد 
الصباح حفظه اهللا ورعاه، كان حفال رائعا وكان آخر املتحدثني 
صاحب العرس املتواضع األخ احلبيب خالد املرزوق الذي كانت 
كلماته صادقة في معناهـــا ومحتواها، عبرت خير تعبير عن 
شعوره ومحبته وإخالصه للكويت واهلها، واختتم احلفل بصالة 
املغرب في مسجد املركز والذي جتول فيه احلضور وأصبح مزارا 
انسانيا تقام فيه الصلوات اخلمس عامرا بذكر اهللا.. ودعاء الى 
من اقام املسجد وحرص على إقامته بهذا الفن االسالمي اجلميل 

رمزا دائما حلضارة معطاءة على مر الزمان.
  ومرت األيام والسنون لم تعقد املنظمة مؤمترا وال لقاء يخص 
املنظمة االســـالمية للعلوم الطبية إال واستضاف احلضور في 
منزله العامر، فهؤالء ضيـــوف الكويت وهم ضيوف املرحوم 

خالد املرزوق.
  وكنت على اتصال دائم معه لبعض االعمال اخليرية داخل 
الكويت وخارجها، فكان معطاء محبا للخير ميد يدا ظلت ممتدة 
الى ما قبل وفاته، ومشـــاريعه مازالت قائمة تؤدي دورها فهذا 
حديث رسول اهللا ژ «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إال من ثالث 
صدقـــة جارية أو علم ينتفع بـــه أو ولد صالح يدعو له». كان 
كثير املرور على املركز يرعاه ويراه بنفسه ينمو ويزدهر سائال 
عن اي معوقات ليقدم احللول لها على جميع املســـتويات كان 
ومازال املرحوم خالد املرزوق قامة عالية في الكويت وخارجها 
وقيمة هامة في عالـــم االقتصاد والتجارة والسياســـة واملال 

واألعمال اخليرية.
  وحانت حلظة الوداع األخير من دنيا فانية مألها رحمه اهللا 
بأعمال باقية رصيدا له في اآلخرة وامتألت املقبرة عن آخرها، 
جاءها الفقراء واألغنياء يبكون رجال لم يدخر وسعا في تقدمي 
العـــون لكل من يحتاج إليه فقيرا او غنيا، رحم اهللا أخي خالد 
املرزوق وأسكنه فسيح جناته وألهم آل املرزوق الصبر والسلوان 

وكل محب وعاشق لهذا الرجل العظيم.
  د.عبدالرحمن عبداهللا العوضي

 ترجل فارس االقتصاد والعمل الخيري

 رجل ذاع صيته، وعال قدره، وعرف بالكرم والشجاعة 
والفزعـــة لنصرة احلق، ولم يقف في بابه يوما ما أحد 
من أهل الكويت، رجـــال كان أو امرأة، إال وأخذ حاجته 
وزيادة، فدعا له بطول العمر، لذا فقد ذاع صيته وزانت 

سيرته داخل الكويت وخارجها.
  انه العم املرحوم بإذن اهللا تعالى خالد يوسف املرزوق 
ـ الذي عرف باالجنازات الوطنية، ولو أحببت أن أسطر 
موروث ما ترك من االعمال واملواقف لن أســـتطيع ألن 
سيرته العطرة مألت صفحات الكتب وشهد له العدو قبل 
الصديق بالكثير من السجايا واخلصال، لذا ال عجب إن 
حزنـــت عليه الكويت من أقصاها الى أدناها، ألنه رجل 
وطني استثنائي سبق عصره وحصل على شهادة امتياز 
مع مرتبة الشـــرف من كل مواطنيه ومحبيه في داخل 

الكويت وخارجها.
  ان املنصـــف وهو يتابع اجنـــازات هذا الرجل ليقف 
مع نفسه متحيرا كيف اســـتطاع أن يفكر في مشاريع 
عمالقة وحضارية سبق بها زمنه، وارجعوا الى ما تقلد 
من املناصب، فهو أول من فكر في شـــركة املشروعات 
السياحية ليرفه عن املواطن ويجد له البديل عن السياحة 
والسفر، وهو الذي بنى العمارات ذات الطابع احلديث، 
وكذلك البنوك وغيرها من املشـــروعات االســـتثمارية 

والتجارية.
  أنـــا كمواطن كويتي أتذكره كيـــف كان ـ رحمه اهللا 
ـ نـــدا للعراقيني خالل االحتـــالل العراقي وكان موقفه 
صلبا وشـــجاعا وجريئا وعرف ان مواجهته للعراقيني 
تعني تخريب كل أمالكه في الشـــويخ ومباني جريدته 
التي صدرت من مصر ولم يجفل أو يتراجع أو يحسبها 
بحسبة املترددين، وإمنا أعطى أوامره فكانت «األنباء» 
من القاهـــرة الرصاصة التي أدمـــت العراقيني وأعوان 

نظام صدام البائد.
  ولن ينسى أهل الكويت له كيف فكر ان ميلكهم «شاليها» 
على البحر في مدينة آللئ اخليران كأول مشروع بحري 
ناجح متكامل حضاري واألجمل واألروع عندما أطلق عليه 
اسم مدينة الشيخ صباح األحمد البحرية، حقق حلما له 

وحقق أحالما لبني شعبه من الطبقة املتوسطة.
  ولن أنسى كمواطن كويتي ومعي كل املرضى الذين 
استفادوا من مركز يوسف املرزوق ولولوة النصار للطب 
االسالمي، هذا املركز مبسجده التحفة االسالمية ومركزه 
الطبي الذي يصرف االدوية من داخل معامله ومختبراته 
للمواطـــن الكويتي واملقيم على أرض الكويت، متحمال 

نفقات بنائه برا بوالديه ووطنه.
  العم خالد يوســـف املرزوق.. لقـــد أتعبت من بعدك 
رجاال وجتارا، فنم في ثراك قرير العني، فلقد تركت لنا 
مـــن الرجال عنوانا لك في أفعالـــك ومواقفك وهم على 

دربك سائرون بإذن اهللا.
  ويا رب العاملني اجعل قبر العم «خالد املرزوق» روضة 
من رياض اجلنة ومنزلته الفردوس االعلى من اجلنة.

  وعزائي لعائلة املرزوق الكرمية في هذا املصاب اجللل، 
و(إنا هللا وإنا إليه راجعون).

  سند فالح العجمي ـ عضو نادي الساحل 

 اللهم يا فاطر السماء واألرض أسألك بكل 
اسم هو لك سميت به نفسك او علمته أحدا من 
خلقك او استأثرت به في علم الغيب عندك، 
ان تغفر لعبدك البار العم خالد املرزوق، فهو 
اليوم بني يدي رحمتك. انظر الى صنيع عبدك 
مع عبادك ـ وأنت ســــبحانك أعلم مبا عمل ـ 
طّوع دنياه الفانية في فك عسرة املعسرين 
الثكالى وانتصر  وتطييب خاطر األمهــــات 
للمظلومني وأزاح الهــــم عن املهمومني. كان 
كالريح املرســــلة في اغاثة امللهوف وتفريج 
الكربات والتشــــفع عند أولي األمر ملن كان 
سيفقد حياته. وأعاد احلق ملن سلبت حقوقهم 
مســــتعينا بقدرتك يا ربنا العظيم سبحانك 
تعلم انه كان شديدا عند قول احلق. ال يخاف 

فيك لومة الئم.
  جتبـــر على من اعتدى على وطنه وســـار 
في دروب الشـــوك لكنه لم ييأس من وحشة 
الطريـــق، فجاءه النصر من عندك، جعل بلده 
نصب عينيه، فكل فكرة طرب لها واستحسنها 
جعلهـــا خالصة ألهل الكويت، فلم يلتفت الى 
مغريات األشقاء واألصدقاء الذين متنوا عليه 
نقل أفكاره إليهم، رغم ان ما قدموه من عرض 

الدنيا يوازي أضعافا كثيرة.
  اللهـــم انك تعلم انه لم ينهر يوما ســـائال 
او يـــرده، فكل من قصد بابـــه خرج مجبورا 
مسرورا، لم يكن عبدا للدينار او الدرهم، امنا 
ســـخر ماله لكل صاحب حاجـــة فكان كمن ال 
يخشى الفقر حني تقدم ميينه ما ال تعلم شماله. 
راعي فزعة ال يجاريه فيها احد، ورجل نخوة 
يشـــهد له بها اآلالف، حتى خصومه أنصفوه 
وأثنوا على مواقفه، قدم ما ميلك من مال وأبناء 
عند الشدة، وجميعنا يعلم ما جادت به نفسه 
وشيمته في أثناء محنة الكويت الكبرى عند 

احتالل اجلار لنا.
  اللهم ان جنتك وجبت ملن شهد له اثنان من 
أهل الدنيا، فكيف مبن شهدت له دموع األرامل 
واأليتام واملعوزين الذين وقع عليهم خبر رحيله 
كالصاعقة، أو اجلمعيات اخليرية واإلنسانية 
بأطيافها وتوجهاتهـــا الدينية والفكرية، ولو 
نطقت األرض مبا رحبت من مساجد ومدارس 
ومجمعات ومستشفيات ودور أيتام لشهدت 

على ذلك.
  اللهم غسله باملاء والثلج والبرد ونقه من 
الذنوب واخلطايا كما ينقى الثوب األبيض من 
الدنس. اللهم عامله باإلحسان. فكما كان يذكر 
عبيدك باخلير في حياته فاذكره باخلير والعفو 
واملغفرة وهو اآلن بني يدي من رحمته أرحم 

من رحمة األم على جنينها.
  سعد الشمري 

 اللهم إنك تعلم صنيعه رجل ذاع صيته

 العــــم واألخ الكبير خالد يوســــف 
املرزوق، رحمه اهللا، كان منوذجا للقالئل 
من الرجال في العالم الذين وهبهم اهللا 

الرؤية واجلرأة والشجاعة ليضعوا منفردين وبأيديهم 
لبنات بناء األوطان.

  متيزه عــــن أقرانه كان واضحا منذ بداية حياته، لم 
يتردد يوما أمام املجهول، ولــــم يتراجع أمام العوائق 
والعقبات ولم يخش املواجهة، واستمر في ذلك النهج 
الى آخر يوم في حياته، وكان دائما مقياسه في النجاح 
هو اجناز البناء والتشييد، لو كان همه النجاح في الربح 
املالي فقط لكانــــت أمامه مجاالت كثيرة ال تتطلب ذلك 
اجلهد الشخصي وال تشمل املغامرة ومردودها كبير وفي 
وقت زمني قصير من خالل صفقات ووكاالت، ولكن العم 
خالد املرزوق اجته الى البناء والتشييد ألنه بذلك يحقق 

لوطنه الرقي ويشرك كل أبناء وطنه في العمل.
  عندما بدأت احلكومة في طرح فكرة مشروع مواقف 
السيارات املتعددة الطوابق داخل املدينة في السبعينيات 
ترددت الشــــركات األخرى في املباشرة في االستثمار 
والبناء، الكل كان ينتظر ليرى جتربة بووليد، هل ينجح 
فيتبعه اآلخرون أم ال؟ حتى اني شــــهدت انه كان على 
استعداد ألخذ املخاطرة في املشاريع املخصصة للشركات 
األخرى، وعند جناحه تبعه اآلخرون، ثم قام ببناء لؤلؤة 
املرزوق، وفي ذلك الوقت لم يســــتوعب الكثيرون هذا 
النمط املميز من املباني، ثم بعد ذلك بسنوات حلقه سوق 

البناء في الكويت وفي بقية دول اخلليج.
  وأما حلم حياته فقد كان مشروع آللئ اخليران وهو 
مشروع مدن بحرية تقوم على تطوير الساحل الكويتي 

واستحداث قنوات بحرية، انه حلم ال 
ميكن في األوضاع الطبيعية ان يقوم 
به رجل واحد، ولكن هذا ال ينطبق على 
بووليد، أمام كل انواع العقبــــات االقتصادية والفنية 
واالدارية والقانونية والسياسية صمد هذا الرجل متمسكا 
واثقا من حتقيق حلمه، حتى أصبح هذا احللم حقيقة 
قائمة جتذب الكل اليها وتكون مصدر إلهام للعديد من 
املشاريع الشبيهة في دول اخلليج، وقد سماه بعد ذلك 

باسم مدينة الشيخ صباح األحمد البحرية.
  أثناء االحتالل العراقي لم يستقر ولم يسترح املقاتل 
وســــّخر كل عالقاته وامكاناته من اجل قضية حترير 
الكويت، وبعد التحرير لم يسارع بتأمني حياته وثروته 
خارج الكويت كما فعل البعض مع األسف، ولكنه على 
العكس من ذلك صار أكثر اصرارا على االســــتثمار في 
الكويت، كما أشهد بأنه دعي من أكثر من جهة خارجية 
لكي يستثمر في تلك البالد وكان جوابه دائما انه يعمل 
في الكويت من أجل الكويت، وبذل ماله وجهده وصحته 
في تنفيذ مشروع الآللئ حتى حقق النجاح الباهر بفضل 

اهللا ثم بفضل جهوده الشخصية.
  هذه الصفحة ال تكفي للحديث عن هذا الرجل الفذ، وال 
عدة صفحات، آمل ان يتهيأ من يكتب كتابًا عن حياة هذا 
الرجل وتوثيق جتاربه ومواقفه لتكون دروسا ودافعا 

لألجيال القادمة.
  رحــــم اهللا العــــم خالد يوســــف املرزوق وأســــكنه 
فســــيح جناته برحمته وألهم ذويــــه ومحبيه الصبر 

والسلوان.
  د.م.إبراهيم ماجد الشاهين 

 إنجازات خالدة
 باالمس ودعت الكويـــت العم خالد املرزوق 
بقلوب يلفها احلزن وعيون متلؤها الدموع، فقد 
فقدت احـــد رجالها البررة الذين قدموا للكويت 
الشيء الكثير، فقد كان أبوالوليد مبدعا في تفكيره 
وقوله وعمله واخالصه للكويت، ولعل الصروح 
املعمارية واالســـتثمارية واملصرفية والصحية 
التي رســـم خارطة الطريق لها اصبحت اليوم 
شاهدا دائما على اجنازات هذا الرجل الذي يعد 
من الرجال القالئل الذين بقيت بصمتهم واضحة 
املعالم على ارض الكويت الطاهرة التي زاد نهضتها 

ولم ينقصها شيئا.
  لقد كان العم خالد املرزوق مثاال حيا للقدوة 
احلســـنة في العمل والنجاح والوطنية النابعة 
مـــن القلب، وقـــد ادى دورا بـــارزا في مواجهة 
الغزو العراقي الغاشـــم ســـواء داخل الكويت 
ام خارجها واملتمثل فـــي انضمامه الى القيادة 
الشرعية في الطائف وصدور جريدة «األنباء» 
فـــي القاهرة لتصدح باحلق الكويتي وتنال في 
صفحاتها املشـــرقة كل صباح من النظام البائد 

في العراق.
  ومهمـــا حتدثنا عن خالـــد الكويت فإننا لن 
نوفيه حقه النه كبير في حبه للكويت، وكبير 
في هندســـته للمشاريع في الكويت، وكبير في 
انسانيته، وكبير في جرأته املستمدة من احلق، 
فها هي «األنباء» على سبيل املثال والتي تعتبر 
احد اعماله اخلالـــدة حتتفل بعيدها الـ ٣٥ وقد 
اتشحت بسواد احلزن على والدها الروحي الذي 
اسســـها من العدم، ها هي تبكيه اليوم بدموع 
احلزن والوداع، لقد رحل خالد الكويت بجسده 
لكن اجنازاته بقيت شامخة بيننا كشموخ أعالم 

النصر.
  رحم اهللا العم خالد املرزوق وأسكنه فسيح 
جناته، وعزاؤنا الى عائلة املرزوق الكرمية وأخص 
بالعزاء ابنيه االخوين فواز ويوسف واالختني 

بيبي ونوف، انا هللا وانا اليه راجعون.
  مفرح النومس العنزي

 رحل العم خالد يوسف املرزوق، فكلنا زائلون، 
وال يبقى لنا اال عملنا، واجنازاتنا وأعمالنا التي 

تتحدث عنا.
  رحل العم خالد، وترك في قلوب محبيه غصة 
وحزنا عميقا، رحل وهو اليزال قدوة يحتذى في 
حب البلد وبنائه وازدهـــاره، وقدوة في رحلة 
عطاء وكفاح اســـتمرت اعواما عديدة، وتوجها 
بإجنازات ســـتبقى شـــاهدة عليه وعلى عطائه 

وحبه لبلده.
  هو فـــارس في حـــب الوطن، وفـــي العقار، 
واالقتصاد، والعمل اخليري، فقد بنى مســـجدا 
ومركزا للطب االسالمي، يعتبر من اكبر املشاريع 
الصحية في الكويت، كما تبرعت شركاته مبساهمات 

كبيرة الى اجلمعيات اخليرية داخل الكويت.
  رحيل العم خالد املرزوق خسارة للكويت، وال 
نقـــول اال ما يرضي رب العزة (انا هللا وانا اليه 
راجعون)، فالعم خالد من الشخصيات الوطنية 
التي عملت من اجل البالد وكان لها دورها الفعال 
في كثير من املواقف املشهودة واالجنازات التي 

حققها خالل مسيرة حياته.
  ان اجنازات العم «بو وليد»، طيب اهللا ثراه، 
الكثيرة ســـتبقى تتحدث عنه، ورغم كثرة هذه 
االجنازات اال ان اجناز الصرح االعالمي «األنباء» 
وحده يكفي ليسجل اسم العم خالد في صفحات 
التاريخ املشرق، النه وضع لها خطا تسير عليه، 
فهي منذ انطالقتها منبر للكلمة الصادقة، وتؤمن 
بحرية الرأي دون ان تســـيء الحد او جترح في 
أشخاص، وتســـعى دائما للحفاظ على وحدتنا 

الوطنية.
  رحم اهللا العم «أبو وليد»، وتغمده بواســـع 
رحمته، وعزاؤنا بأبنائه الكرام الذين سيكونون 
خير خلـــف خلير ســـلف، وانا هللا وانـــا اليه 

راجعون.
  آخر املطاف: خالص العزاء آلل مرزوق الكرام 

و(انا هللا وانا اليه راجعون).
  سامي الخرافي
 Samy-elkorafy@hotmail.com  

 وداعًا.. يا خالد الكويت

 رحلت خالد.. وستبقى خالدًا


