
 األمير: إسهامات الفقيد خالد المرزوق مشهودة
 صاحب السمو عزى فواز المرزوق وعائلة المرزوق وأكد أن الكويت فقدت أحد رجاالتها المخلصين وصاحب دور في دفع القطاع الخاص للمشاركة في جهود التنمية والنهضة الشاملة

 نواف األحمد: تلقيت ببالغ األسى نبأ وفاة الفقيد 
 الخرافي لعائلة المرزوق: أشارككم خالص العزاء 
 سالم العلي: أفنـى عمـره في خدمة وطنـه 
 الحريري آلل المرزوق: أشاطركم مشاعر التعاطف 
 المبارك: ليتغمد اهللا الفقيد بواسع رحمته 

 صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 

 عّبر صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد عن بالغ تأثره 
لتلقيه نبأ وفاة املغفور له بإذن اهللا تعالى خالد يوسف املرزوق، 
وقال سموه في برقيتي تعزية الى األستاذ فواز خالد يوسف 
املرزوق وأسرة املغفور له بإذن اهللا خالد يوسف املرزوق: لقد 
فقدت الكويت برحيل الفقيد أحد رجاالتها املخلصني ممن كانت 
لهم إســـهاماتهم املشهودة في دعم دور القطاع اخلاص والدفع 
به للمشاركة في جهود التنمية االقتصادية والنهضة الشاملة 
التي شـــهدتها البالد. وأضاف صاحب السمو في برقيتيه: وإذ 
نعرب لكم ولألسرة الكرمية عن أحّر التعازي وصادق املواساة 
بهذا املصاب لنسأل اهللا تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته 
ويسكنه فسيح جناته وأن يلهمكم جميعا جميل الصبر وحسن 

العزاء، وإنا هللا وإنا إليه راجعون. كما بعث ســـمو ولي العهد 
الشـــيخ نواف األحمد ببرقية تعزية ومواســـاة لعائلة العم 
الراحل خالد املرزوق جاء فيها: تلقيت ببالغ األســـى نبأ وفاة 
فقيدكـــم املغفور له، بإذن اهللا تعالى، املرحوم خالد يوســـف 
املرزوق، وإذ نعرب لكم عن صادق التعازي واملواســـاة نسأل 
اهللا أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهمكم 
الصبر والســـلوان. وعّبر رئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي 
عن مشـــاركته آلل املرزوق خالص العزاء واملواساة، متضرعا 
الى اهللا أن يتقبـــل الفقيد بفيض رحمته ورضوانه، ويلهمهم 
الصبر والسلوان. من جهته، أكد رئيس احلرس الوطني سمو 
الشيخ سالم العلي في برقية تعزية لعائلة املرزوق أن الكويت 

فقدت علما من أعالمها ورجال من رجاالتها أفنى عمره في خدمة 
وطنه في العمل اخليري والوطني. 

  وعزى رئيس الوزراء اللبناني سعد احلريري عائلة املرحوم 
خالد يوسف املرزوق ببرقية قال فيها: أشاطركم مشاعر التعاطف 
والتضامن، وأتقدم منكم بأحر التعازي وأســـأل اهللا سبحانه 
وتعالى أن يتغمد الفقيد بواســـع رحمته وفضله، وأن يلهمنا 

وإياكم الصبر، إنه سميع مجيب.
  وعّبر النائب األول لرئيس مجلس الوزراء الشـــيخ جابر 
املبارك عن مشـــاطرته عائلة املرزوق أحزانهم بفقيد الكويت، 
داعيا اهللا ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته 

ويلهم اهله الصبر والسلوان.

�سائلني اهلل العلي القدير اأن يتغمد الفقيد بوا�سع رحمته وي�سكنه ف�سيح جناته ويلهم اأهله وذويه ال�سرب وال�سلوان

عـائــلة الـمـــرزوق الكـرام

تتقدم بخــالــ�ص العـــزاء واملـوا�ســاة من

لـوفـاة  املغــفـور لـه  بــاإذن اهلل تـعـاىل

 خــالـد يـو�سـف الـمــرزوق

ال�سركة االحمدية للمقاوالت والتجارة

�سرار يو�سف اأحمد الغامن

مــرزوق

عن �إقامة حفل زفاف جنله

و�لذي كان مقرر�ً عقده م�ساء يوم 

�الثنني �ملو�فق 17 /1 /2011

يف قاعة �لر�ية

يعتــــذر

وذلك ب�سبب وفاة بالعائلة

 التفاصيل ص٢٠ ـ ٢٨ 

الواجب   ٨ بحـارة عراقيين قتلوا شـهيد 
عبدالرحمن العنزي  وخفـر السـواحل 
من   ٤ لتهريـب  تدخلــوا  العراقيـة 
القتلـة .. و«الخارجية» تجّهز شـكوى 
رسمية لرفعها إلى مجلس األمن   ص٣ 

 الحكومة: طلبنـا تغيـير قانون الجيـش  
ص٣ بمـرسوم  العسكريين  زيادات  إلصدار 
 مؤسسـة البترول : إقرار زيادات العاملين 
في القطاع النفطي خالل أسبوعين  ص٣٥

 الشهيد عبدالرحمن العنزي 
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