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املغفور له بإذن اهلل الفقيد الزميل وليد خالد يوسف املرزوق

سيدي األمير:
وأنت الصادق ونحن الواثقون

خالل احملنة وبعد أن وجه س�مو األمير الراحل الشيخ جابر األحمد كلمات إلى شعب الصبر واحملنة 
ج�اءت افتتاحية »األنباء« بقلم املرحوم بإذن اهلل وليد خالد املرزوق لتبث األمل في صدور الكويتيني 

بأن النصر قريب

في كلمته إلى شعب الصبر واحملنة قال صاحب السمو أمير البالد يوم امس األول 
ان اهلل ابتالنا باحملنة.. وعندما يبتلي اهلل عز وجل عباده فإمنا ليجربن املؤمن وليعرف 
املناف��ق من الصادق، والثابت األركان من ضعيف اإلميان.. ولقد حلت بنا هذه الكارثة، 
وما هي باألولى، فسنوات العذاب والدمار مرت على كويتنا اكثر من مرة وكانت البلوى 
في كل منها كبيرة وخطيرة، وأدت الى دمار وموت كثير في ديارنا وفي األنفس الغالية 
لش��عبنا، ولكننا كنا دائما نضمد جراحنا ونس��تعيد متاسكنا على األرض ونبدأ ببناء 
الكويت من جديد، وكانت امليزة األساسية في كل هذه التجارب هي تعاطف اهل الديرة 
ومتاسكهم وسلوكهم القائم على مبدأ اجلسم الواحد واألسرة الواحدة، لذلك فإن سنة 
»الهدامة« أو س��نة »الطبعة« وغيرها لم تزهق الروح الكويتية وال أوصلت ش��عبنا الى 
حالة اليأس والضياع، كان الكويتيون يواجهون املأساة وحيدين، ال معني لهم غير اهلل 
س��بحانه، وحني انتش��ر في ديارنا وباء الطاعون، راح اجدادنا يتساقطون امواتا على 
قارعة الطريق وداخل منازلهم دون ان متتد إليهم يد الرحمة او العون من احد، ولعلنا 
هنا نتذكر ضرورة ان نس��أل صدام التكريتي: إذا كانت الكويت عبر التاريخ جزءا من 
العراق فليتفضل ويشرح ما الذي قدمه لنا سادة احلكم في العراق ملواجهة هذه الكوارث؟ 
وهل كلف العراقيون انفسهم ذات مرة تزويدنا بدواء او غذاء؟ وهل جاءتنا منهم في اي 
يوم بعثة طبية تداوي مرضانا وتنقذ شعبنا من الهالك ام ان رجال احلدود، عند تخوم 

البصرة كانوا مينعوننا من عبورها خوفا على انفسهم من العدوى والبالء؟!
أقول: لقد واجهن��ا مصائبنا وحدنا وعندما كان املوت يقرع كل بيت في كويتنا لم 
جند احدا يقول اننا من اهله، ألن في ذلك مسؤولية التعاضد ومسؤولية مواجهة اخلطر 
واملوت، في تلك االيام الس��وداء لم يفطن العراقيون الى اننا جزء من الشعب العراقي، 
وال ان الكويت قطعة من االرض � األم! وبالطبع فإن مثل هذه االدعاءات التي بدأت مع 
نوري السعيد وورثها منه عبدالكرمي قاسم وصدام حسني، امنا ظهرت مع ظهور النفط 
وليس مع ظهور الكوليرا في ديارنا وصارت الكويت في عيونهم قطعة من الوطن، األب 
أو األم ال فارق، ألن فيها الثروات الطبيعية والعلم والتقدم التكنولوجي واالستثمارات 
املجزي��ة، ولو كانت الكويت ارضا ال يختبئ حتت س��طحها الذهب االس��ود وال تعمر 
خزائنه��ا بالذهب األحم��ر، ملا تذكر احد انها جزء منه، ألنها عندئذ س��وف تكون عبئا 
اقتصاديا وتعليميا وصحيا عليه، وهم العاجزون عن الوفاء بالتزامات ش��عبهم فكيف 
بالش��عوب االخرى؟! واقول ايضا اننا في ه��ذه احملنة امنا جتربنا احلياة لتأكيد حقنا 
في احلياة، وما رس��الة اميرنا اجلليل الينا سوى صورة لهذا االمتحان، ودعوة مباركة 
إلثبات جدارتنا بكل حقوقنا واولها حقنا في احلرية والسيادة الكاملة، ولم يغفل جابر 
االحمد التركيز على مشاعر الوفاء جتاه من فتح لنا دياره وقلبه، قيادات وشعوبا، كما 
هو لم يترك هذه املناس��بة لتذكير الكويتيني بواجبهم جتاه الدول والش��عوب الشقيقة 
اذ ش��دد على الس��لوك باعتباره مقياس احلكم على جدارتن��ا الوطنية وعلى صالحنا 
النفس��ي، لذلك فقد نبه صاحب السمو امير البالد الى التمسك باالخالق وعدم جتاوز 
حدود املسؤولية جتاه الدول والشعوب، واحلفاظ على مسلكنا االخالقي دون تشويه، 
لق��د ولدت محنة الكويت في نفوس��نا جراحا عميقة، ولكنه��ا في الوقت ذاته يجب ان 
تكون الفرصة التاريخية املتاحة الكتش��اف الذات ولبناء االنسان الكويتي اجلديد الذي 
تصه��ره االحداث في بوتقة االمي��ان وتفولذ إرادته خللق واقع جديد يكون فوق تراب 
الوطن علما من نار ونور، وقاعدة ملستقبل اكثر رسوخا وثباتا وصالبة، وان املقاومة 
الوطنية املسلحة هي اولى ثمار االنسان الكويتي اجلديد، وان انتصارنا بها ومعها سوف 
يجعلنا في غد نطل على املاضي لنستفيد من دروسه، ونشرق على االيام املقبلة ونحن 

اكثر اميانا وادراكا للحق وعمال به.

وليد خالد المرزوق
1990/9/6

»األنباء« في منفى األحرار

في القاهرة،  كان منفى األحرار فقد رحلت »األنباء« ليس باختيارها وإمنا باإلكراه الذي فرضه النظام 
العراقي البائد، وكانت »األنباء« صوت الكويت والكويتيني

كلمات الراحل وليد خالد املرزوق سطرت الدور املشرف لشعب الكويت الذي التف حول قيادته 
الشرعية، وكان مؤمتر جدة محطة أساسية في صمود هذا الشعب

ومن البدء كانت جدة..

ماذا قدمت الكويت للعراق..
وماذا قدمت العراق لها وللعرب؟

تصدر »األنباء« في املنفى، ال باختيارها، ولكن باإلكراه الذي يفرضه نظام صدام 
حسني على وطننا الكويتي الذي كان آمنا فجاء الغزو الصدامي ليجعل دورنا وشوارعنا 
ومدارسنا مسارح للدمار، وليحمل الى شعبنا وأطفالنا املوت، هدية من الرئيس صدام 
حسني العربي الى شعب الكويت العربي املسالم.. لقد كان الغزو الصدامي هو الدفعة 

األولى في حساب الوفاء والسطر األول في كتاب العروبة الصدامي.
تصدر في املنفى، والقاهرة على مدى التاريخ كانت منفى األحرار وقبلة املظلومني 
ودرع كل من يلحق به األذى واخلراب. ومن القاهرة كان األحرار يعودون الى أوطانهم 
مظفرين باحلق ومنصورين بإرادة اهلل ثم الشعوب، يهزمون أعداء اهلل والوطن واحلرية 
ويس��جلون للقاهرة في ضمائرهم كتاب العرفان. الى مصر احلرية التي وقفت معنا 
زمن الشدائد والصعاب... إلى الرئيس العربي الصادق الوفي محمد حسني مبارك... 
وإلى كل من يقف مع هذه األوراق التي تصدر دفاعا عن حق وذودا عن وطن يغتصب 

وشرعية تطعن في الظهر.
إليكم جميعا شكرنا اليوم وشكرنا غدا وان غدا لناظره قريب...

وليد خالد المرزوق
1990/8/15

سيكتب تاريخ الكويت أن البدء كان الشهادة، دما طاهرا على احلدود وعلى الطرقات 
وعلى بوابة دسمان، وسيكتب التاريخ أن مؤمتر الشعب في جدة وضع احلجر األساس 
لتجذير روح املقاومة والصالبة في الصدر، وبنى القواعد لكويت الغد التي كنا على أول 
الطريق لبنائها، بقيادة جابر الوطن وسعده، نذهب الى املؤمتر اليوم لنستمع الى كلمة 
قائد الكويت وسيف صمودها جابر األحمد، والذي سيضع أمامنا رؤيته لألحداث، ما 
جرى منها وما ستشهد الكويت والعالم في األيام املقبلة، فرحلة التحرير التي بدأها جابر 
األحمد حلظة أسقط مؤامرة الغزاة التي استهدفت حياته الغالية وحياة ولي عهده الصادق 
وأسرة اخلير، هذه الرحلة تستمر منذ الثاني من آب )أغسطس(، ليتوقف موكبها في 
جدة اليوم، توقف اللحظة الواحدة، ألن املؤمتر سيكون محطة أساسية وراسخة على 
طريق احلرية والتحرير، وسيكون ملؤمتر جدة تاريخ، ألنه يسجل استمرار الشورى 
في حياتنا السياس��ية، ومتس��كنا بروح العمل الواحد املوحد، تأكيدا لوحدة حياة هذا 
املجتمع الواحد، الذي سجل في تاريخ الشعوب ظاهرة لم يعرفها حني تفولذت ارادة كل 
الكويتيني على مبدأ مقاومة االحتالل ورفض الغواية الشيطانية التي أراد. لقد أسقطنا 
كل التأويالت واملقوالت التي عرفها العالم عبر تاريخ الشعوب التي وجد احملتل دائما 
في صفوفها من يختار االحتالل قيادة والغزو شريعة فيرضى باملكاسب وباملناصب، 
ولكن شعبنا الوفي العظيم، كله كله ال بعضه، رفض كل شيء إال الوطن احلر والقيادة 
الش��رعية، ليثبت فعال اننا أسرة واحدة، في قارب احلياة الواحد، لقد عبرنا الطوفان 
معا، واليوم نحن نقف معا لتكون لنا العودة الى الوطن احلر السيد األبي، في موكب 
جابر األحمد معا، هكذا يريد لنا اهلل ونريد، وال راد ملا كتب اهلل للمؤمنني، وسينصرنا 

اهلل فال غالب لنا وال ظالم حلقنا وال محتل لوطننا. واهلل أكبر واملجد لنا.

وليد خالد المرزوق
1990/10/13

م��ن احملزن لنا أن نتحدث عم��ا قدمته الكويت 
للعراق ألن مبدأ االخوة العربية ال يقوم على الفواتير، 
ولو كان مقياس العالقة بني كل دولة عربية وأخرى 
هو ما قدمته هذه او تلك لألخرى، وشرعية احتالل 
دولة ألخرى وفق أرقام كمبيوتر املساعدات، لكان 

حريا بهذه األمة ان تذهب الى اجلحيم.
هذا من حيث املبدأ..

ه��ذا من حيث القيم التي تفوق كل أموال الدنيا 
في حساب العالئق املصيرية بني أقطار الوطن الواحد 
واألم��ة الواحدة، ويكفي الكويت انها عرضت حياة 
أميرها العربي الكبير الشيخ جابر األحمد للخطر ثمنا 
ملوقفه القومي مع العراق والذي جنا يوم 1985/5/25 
من شر احملاولة اآلثمة الغتياله وكاد يقضي لوال عناية 
اهلل ولطفه بالكويت وباألمير وبالعروبة، ولكن ألن 
العراق هو الذي برر عدوانه على الكويت واجتياحه 
كامل ترابها وتعطيل سيادتها ومؤسساتها الشرعية، 
والبدء في محاولة حتطيم اقتصادها مبقارنة ديناره 
املتعب بدينار الكويت املقبول كأحد أقوى العمالت 
في العالم، ونظرا ألن العراق، وخالل حملته اإلعالمية 
الظاملة وبحثه املضني عن مبررات لغزوه العدواني 
البشع ضد دولة عربية شقيقة مجاورة، وتشريده 
لشعبها العربي املسالم، قد اختار لغة الفواتير فليسمح 

لنا بأن نبدأ بسؤاله:
هل يذكر العراق ان الكويت أسست أول صندوق 
للتنمية االقتصادية.. العربية عام 1962، وان ميزانية 
ه��ذا الصندوق بلغت الف مليون دينار كويتي، اي 
ثالثة مليارات ونصف املليار دوالر؟ هل يذكر االخوة 
ف��ي العراق ان اول دعم مادي قدم حلكومة الثورة، 
والتي تولت السلطة في بغداد في الثامن من فبراير 
1963 كان ثالثني مليون دينار كويتي لوالها ملا وجد 
العراق في خزينته دينارا واحدا ينفق منه على شراء 
احتياجاته، وقد وجد اخلزينة خاوية او شبه خاوية، 
بفضل السياس��ة االش��تراكية »الرشيدة« التي بدأ 

بتطبيقها بعد ثورة الرابع عشر من يوليو 1958؟
ث��م هل طلب العراق يوما اي قرض او عون من 
الكويت ولم تقدمه له في سنوات السالم؟ واألخطر 
واألهم من ذلك كل��ه: هل قصرت الكويت في دعم 
العراق وإسناده خالل سنوات احلرب الثماني التي 
بدأها ضد إي��ران، والتي تدخ��ل تفصيال اآلن في 
األسباب احلقيقية لتلك احلرب وفي نتائجها املدمرة 
وف��ي واقع الهزمية السياس��ية الكاملة التي انتهت 
اليه��ا. إن العراق حني أعلن احلرب على إيران ظهر 
يوم الثاني والعش��رين من سبتمبر 1980 قال: إنه 
يشن حربه لتحرير أرضه واستعادة حقه في شط 
الع��رب وملنعها من التدخل في ش��ؤونه الداخلية، 
وه��ذه هي احلرب تنته��ي، واألرض التزال محتلة 
وشط العرب باق على ما كان عليه حال السيادة فيه 
قبل احلرب، وس��بعون ألف أسير عراقي ونصف 
مليون ش��هيد وجريح ومعوق ف��وق أرض العراق 
الشقيق، وإذا كنا نش��ير بإيجاز الى هذه احلقائق 
فألن أول أسباب الغزو العراقي للكويت كان الرغبة 
في إش��غال الرأي العام العراقي عن الكارثة والذي 
راح يتس��اءل غاضبا إن كانت احلرب قد جلبت له 

شيئا غير الدمار واملوت.
ونعود إلى لغة الفواتير:

لقد حصل العراق من الكويت على مئات املاليني 
من الدوالرات، على شكل قروض ومساعدات، لم تدفع 
حتى فوائده��ا القانونية، املترتبة على ذلك مبوجب 
نظام صندوق التنمية الذي يحصل على فائدة رمزية، 
أق��رب إلى الوهم منها الى احلقيق��ة في عالم املال، 
إن انخفاض أس��عار العمالت وتذبذب أس��واق املال 
يجعل من فوائد صن��دوق التنمية الكويتية مجرد 
أج��رة بريد يدفعه من قبض مل��ن يدفع، وهو ما لم 
يحص��ل لنا إذا اقتصرت العالقة على قيامنا بالدفع 
دون قب��ض أجرة البريد هذه! في س��نوات احلرب 
احملزنة بني العراق وإيران قدمت الكويت مساعدات 
لبغداد بلغت في مجملها تس��عة عشر مليار دوالر، 
كنا نعلم ان مصيرها ل��ن يكون أفضل من مصير 
الق��رض األول الذي وقع بروتوكوله املرحوم طاهر 

يحيى، رئيس وزراء الع��راق عام 1963، ولكن ذلك 
لم يكن العطاء العظيم بالنس��بة لشعبنا، إن وقوف 
ش��عب الكويت مع العراق كان ركيزة اقتداره على 
االستمرار في احلرب. وقد جسدت حكومة الكويت 
بأمر من صاحب السمو األمير الشيخ جابر  األحمد 
الصباح إرادة الشعب حني قدمت املساعدات املادية، 
وحني خصصت أرصفة ميناء الشعيبة، التي حرص 
العراقيون على نسفها في ثاني أيام الغزو، خصصت 
الكويت األرصفة هذه لتنزيل األسلحة السوفياتية 
التي استعصى إيصالها الى العراق عن كل طريق عدا 
موانئ الكويت، وكنا نتمنى على االخوة في بغداد أال 
ينسوا ان احلرب العراقية � اإليرانية أدت الى ركود 
االقتصاد الكويتي وإلى إفالس مئات الشركات وإلى 
تدمير جتارة الترانزيت في الكويت، وحتميلنا آالف 
ماليني الدوالرات كنفقات إضافية في الشحن وفي 
تغيير مسار الطيران املدني الكويتي وفي التأمني على 
ما يستورده من غذاء ودواء لشعب الكويت واألشقاء 
العرب فوق أرضه، وكنا نتمنى أال نضطر الى تذكير 
الع��راق بأننا فتحنا حدودنا أم��ام ماليني العراقيني 
لدخول الكويت وشراء املواد الغذائية والدوائية من 
اجلمعيات التعاونية التي تبيعها بأس��عار مخفضة، 
وتدف��ع احلكومة فارق األثمان خدمة لش��عبها، لقد 
ش��اركنا إخواننا في العراق غذاءنا املدعم حكوميا، 
ونشعر باحلرج الكثير اذ نضطر الى إنعاش ذاكرة 
بغ��داد بكل هذا، ولكن ال حرج علينا نحن إن فعلنا، 

ألننا لم نكن البادئني بحرب الفواتير.
وليأذن لنا حكام بغداد في مداخلة بسيطة: لقد 
متكن العراق، ومن خالل سياسة مالية حازمة، متكن 
من تكوين ودائع اس��تثمارية قابلة للتسييل، بلغت 
قيمتها مع بداية العام 1979 س��تة وخمسني مليار 
دوالر، أودعه��ا جميعا في بنوك ال��دول األجنبية، 
وفي منتصف العام 1980، سنة احلرب، كان رصيد 
احلكومة العراقية لدى ه��ذه البنوك األجنبية وفي 
الس��ندات األميركية اكثر من سواها، قد وصل الى 
اثنني وستني مليار دوالر، وقد حتصل العراق ذلك 
بفض��ل قرار املغفور له امللك فيصل بن عبدالعزيز 
آل سعود بقطع اإلمدادات النفطية عن العالم، دعما 
لسورية وملصر في حرب اكتوبر 1973، كما ان العراق، 
رغم ثروته املتنامية بعيدا عن األنظار وفي س��رية 
نحسده عليها ألنها ال تظهر في حسابات علنية، كما 
تفعل حكومتنا، ظل يحصل على املساعدات العربية 
واألجنبية ويتصرف كدولة مقترضة استعدادا حلروبه 
ضد األش��قاء العرب، ثم ضد إي��ران.  إذا كان لدى 
العراق عش��ية احلرب 62 ملي��ار دوالر، فهل يأذن 
لنا السادة في بغداد ان نسألهم ما الذي قدموه هم 
لألشقاء العرب على مدى السنوات من العام 1973 حتى 
1980؟ هل حصلت سورية منهم على غير السيارات 
املفخخة والقنابل املوقوتة، هل حصل األردن على 
غير محاولة اإلطاحة بامللك حس��ني؟ وهل حصلت 
الثورة الفلس��طينية على شجرة بلح واحدة أم إن 
نصيبها كان فقط حرب املسدس��ات الصامتة التي 
شنتها أجهزة املخابرات العراقية ضد حركة »فتح« 
ثم ماليني الدوالرات التي قدمتها بغداد للسيد صبري 
البنا، املعروف باس��م »أبونضال«، ليتابع مس��يرة 
اغتيال رموز العمل السياس��ي والفكري في حركة 
»فتح«، وهل حصل الس��ودان يوما على دوالرات 
من حكومة العراق، قبل الغزو األخير للكويت! وال 
نس��أل عن نصيب اليمن، فأمر اليمن متروك دائما 
هلل وحده. إن الذي يجيز لنفسه احتالل دولة شقيقة 
وحتويلها الى مقبرة ألحالم شعبها وأحالم عشرة 
ماليني عربي تتصل حياتهم اليومية بها، حتت ستار 
ضآلة ما قبض من الكويت، يجب ان يسمح لغيره ان 
يقيس تاريخه بالسكني ذاتها، في عصر أصبح فيه 
املصير العربي الواحد والتضامن العربي ومواقف 
بعض الدول العربية مجرد أرقام في حرب الفواتير 

العراقية.

وليد خالد المرزوق
1990/8/16

الزميل ولي�د خالد يوس�ف المرزوق ف�ي ذمة اهلل

الموت غّيب
وليد المرزوق..

صاحب كلمات نبض 
الوطن في كل أزماته

غّيب املوت أمس رئيس حترير »األنباء« األس�بق وليد خالد 
يوسف املرزوق.

وقد تول�ى الراحل وليد خالد املرزوق، رحمه اهلل، رئاس�ة 
حترير »األنباء« بني العامني 1990 و1995. 

ومنذ أن تولى الفقيد الراحل رئاس�ة حترير »األنباء« في مايو 
1990 وهو يواكب بكلماته قضايا الكويت نصرة وتأييدا وس�يفا 
مصلتا على املسيئني لها واملريدين بها شرا، فبعد توليه منصب 
رئاسة التحرير بشهور وحتديدا في 1990/8/2 كان االحتالل 
الغاشم، وكان اخليار أمام »األنباء« هو ان ترحل إلى القاهرة حيث 
كانت صوت الكوي�ت العالي والهادر في وج�ه الطغاة والنظام 

البائد في العراق.
ومنذ أول يوم تسلم فيه رئاسة التحرير، أخذ وليد خالد املرزوق، 
رحمه اهلل، عهدا على نفسه ان تكون »األنباء« منبرا لكلمة احلق كما 
كانت دائما، ولذلك وقف وليد خالد املرزوق بكل قوة مع قضايا 
الكويت، وكانت افتتاحياته في »األنباء« س�ما ناقعا يذيقه ألعداء 
الكويت ومحتليها وشهدا يقدمه ألبناء الكويت واخلليج والعرب 
الشرفاء ملن وقفوا مع احلق الكويتي في تلك احملنة الرهيبة التي 

استمرت شهورا قدم فيها الكويتيون دماءهم ثمنا للوطن.
وكانت كلم�ات الراحل وليد خالد املرزوق إحدى وس�ائل 
الصمود في وجه االحتالل، واحملفز للمقاومة وكانت النبض الدائم 

للكويت وقضاياها املصيرية.
هذا وقام الراحل وليد خالد املرزوق بتأس�يس واملشاركة 
في تأسيس العديد من الشركات الكويتية في مختلف املجاالت 
واالنش�طة التجارية واالقتصادية، كما قام باالس�هام في تنمية 
وتطوير االداء في معظم هذه الشركات من خالل تولي املناصب 
القيادية كمدير او رئيس وعضو منتدب او عضو مبجالس االدارة 
لهذه الش�ركات، وكان من بني هذه الش�ركات التي تولى بها 

املناصب القيادية:
� شركة دار الكويت للصحافة »جريدة األنباء«.

� شركة عقارات الكويت.

� شركة وربة للتأمني.
� شركة لؤلؤة الكويت العقارية.

� الشركة الكويتية النتاج الرخام الصناعي.
� شركة نوف العقارية للتجارة العامة واملقاوالت.

� شركة خالد املرزوق وشركاه للتجارة العامة واملقاوالت.
� شركة وليد املرزوق واخوانه للتجارة العامة واملقاوالت.

� شركة الشهب للمقاوالت.
� شركة جند للصناعة والتجارة.

� شركة مجموعة دلتا للمعدات التقنية.
� شركة نوف مصر لالستثمار بجمهورية مصر العربية.

المبدأ.. والمسار

منذ اليوم األول لتوليه مس�ؤولية رئاسة حترير ل� »األنباء« في العام 1990 رّس�خ الراحل وليد خالد املرزوق نهج »األنباء« 
املتمثل في خدمة الكويت وقضاياها، فكانت هذه الكلمات في افتتاحية قصيرة بعنوان »املبدأ واملسار«

باحلجة واملنطق وفي 16 / 8 / 1990 خط الزميل الراحل وليد خالد املرزوق افتتاحية حول املوقف الكويتي املشرف 
الدائم مع جيرانه خصوصا جار الشمال الذي لم يحفظ اجلميل ورد على اإلحسان بأبشع إساءة فكانت هذه الكلمات

منذ تأسست »األنباء« في عام 1976 والهدف الرئيسي 
له��ا كان ومازال هو خدمة الكويت حتت قيادة والدنا 
سمو االمير الشيخ جابر االحمد الصباح وولي عهده 
االمني الشيخ سعد العبداهلل السالم الصباح واسرة اخلير 
والساحة العربية واالسالمية، ولم حتد »األنباء« يوما 
عن هذا املس��ار منذ وضعه مؤسسوها. وكما االمس 
فهو اليوم كما هو املستقبل بالنسبة لهذه االسس التي 
ال نحيد عنها، فاالس��اس ه��و املبدأ، وهذا ما عرفناه 
وتعلمناه من شيم قادة الديرة واهلها. و»األنباء« بعد 
14 عاما من صدور اول عدد لها وتبوئها املركز االول 
ب��ني الصحف الكويتية لثالثة اعوام متتالية، ما كانت 

لتصل الى ماهي عليه اليوم لوال جهود االخوة العاملني 
فيها، الصغار قبل الكبار، وشعورهم العميق باالنتماء 
والوفاء لها. واذ احتمل اليوم واجب املس��ؤولية جتاه 
اهلل والكويت ووالدنا االمير وولي عهده االمني، فإنني 
اطلب من العلي القدير ان يوفقني في اداء هذا الواجب 
وتلك الرس��الة ملا فيه خير كويتنا احلبيبة وش��عبها 

االصيل وامتنا العربية واالسالمية.

وليد خالد المرزوق
1990/5/21




