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 الفقيد العم خالد يوسف املرزوق - رحمه اهللا - مع مستشار رئيس اجلمهورية اللبنانية األسبق رفيق شالال 

 الدعيج: رحلة عطاء جسّد خاللها الخير وحب الوطن والتمسك بالثوابت الكويتية األصيلة 
 سطر مدير عام «كونا» الشيخ مبارك الدعيج كلمات 
في رثاء العم خالد يوســـف املـــرزوق عبر فيها عن 

فجيعته وفجيعة اهل الكويت بهذا املصاب، وقال:
  فجعت كما فجع اهل الكويت امس برحيل العم خالد 
يوســـف املرزوق الذي وافته املنية بعد رحلة عطاء 
طويلة جســـد خاللها اخلير وحب الوطن والتمسك 

بالقيم والثوابت الكويتية األصيلة.
  لقد فقدت الكويت برحيل العم خالد املرزوق رجال 

من رجاالتها الذين ساهموا في بناء نهضتها احلديثة 
في العديد من املجاالت خاصة االقتصاد واالعالم.

  وجه الراحل الكبير اسكنه اهللا فسيح جناته ثرواته 
وامواله في مشروعات تفيد الكويت وتخدم ابناءها 
وتلبي احتياجاتهم وساهم مع العديد من ابناء الكويت 
اخليرين في انشاء الكثير من املؤسسات االقتصادية 

التي تواكب التطور العاملي.
  وقام بتأســـيس جريدة «األنباء» التي تعد منارة 

للثقافة والفكـــر ادراكا منه، طيب اهللا ثراه، بأهمية 
االعالم في االرتقاء بوعي املواطنني ودوره في خدمة 

املجتمع ومنوه وتطوره.
  وحافظـــت جريدة «األنباء» منذ تأسيســـها على 
مصداقيتها ورسالتها الوطنية النبيلة وكانت دائما 
وجها حضاريا مشرقا للكويت، تفاعلت مع قضاياها 

وساندت جهودها ونهجها الدميوقراطي.
  وال ينسى ابناء الكويت املبادرة الوطنية الكبيرة 

التي قام بها الفقيد الراحل رحمه اهللا بعد الغزو اآلثم 
للكويت عام ١٩٩٠ حيث صمـــم على اصدار جريدة 
«األنبـــاء» من القاهرة لتكون صوتا مدويا لشـــعب 
الكويت واســـتمرت في الصدور حتى حترير البالد 
لتعود الى مقرها الرئيسي في الكويت تواكب عمليات 

اعادة االعمار والبناء.
  لقد اعطى العم خالد يوسف املرزوق، طيب اهللا ثراه، 
الكثير من الوقت واجلهد واالهتمام جلريدة «االنباء» 

اميانا بدور االعالم في خدمة الكويت وجتسيدا لقول 
اهللا عـــز وجل في كتابه الكرمي (واما ما ينفع الناس 

فيمكث في االرض) ڈ.
  وليس غريبا ان يرحل العم خالد املرزوق في ذكرى 
تأسيس جريدة «األنباء» التي نسأل اهللا ان تستمر 

في مواصلة عطائها ورسالتها.
  رحم اهللا خالد يوســـف املرزوق واسكنه فسيح 

جناته وانا هللا وانا اليه راجعون. 

 الجالل: الرجل الكبير صاحب 
المكرمات وسيد اإلنجازات

 هند الشومر: خالص عزائنا 
  بفقيد الكويت

 بعثت د.هند الشومر لرئيس التحرير الزميل يوسف خالد املرزوق 
ببرقية تعزية في وفاة العم خالد يوسف املرزوق قالت فيها: أرجو 
تقبل خالص عزائي بفقيدكم الغالي وفقيد الكويت العم خالد يوسف 
املرزوق رحمه اهللا وأسكنه فسيح جناته، وأدعو اهللا لكم بالصبر 

والسلوان. 

 عّبر رئيس مجلس ادارة جمعية هدية التعاونية محمد اجلالل عن 
حزنه العميق لوفاة العم خالد يوســـف املرزوق، وفي برقية تعزية 
لرئيس التحرير الزميل يوسف خالد املرزوق وألبناء عائلة املرحوم 

بإذن اهللا تعالى العم خالد يوسف املرزوق قال فيها:
  بقلوب مطمئنة راضية بقضاء اهللا تعالى وقدره تلقينا ببالغ األسى 
وعميق التأثر واحلسرة نبأ وفاة والدكم العم الفاضل خالد يوسف 
املرزوق، رحمه اهللا وطيب ثراه وأفاض على روحه الطاهرة مغفرة 
وثوابا واصطفاه إلى جواره، فهـــو الرجل الكبير صاحب املكرمات 

وسيد اإلجنازات في دولتنا احلبيبة الكويت.
  وال شك في أن الكويت كلها شعبا وقيادة فقدت بهذا الرجل العظيم 
علما من أعالمها األجالء الذي قضى عمره الطويل في ميدان الكلمة 
احلرة والنجاحـــات املبهرة في ميدان الصحافـــة واإلعالم، وخدمة 
الدولة واألعمال اخليرية وتطوير البنية التحتية واملساهمة الفاعلة 
واجلادة في نهضتها احلقيقية، كما نؤكد لكم أن شـــخصية والدكم 
رحمه اهللا تعالى ال تتكرر، وســـتبقى تلك اإلجنازات الطيبة تخلد 

اسمه على مر األجيال والعصور.
  وإننا ال يســـعنا إال أن نعزي أنفسنا برحيل هذا الرجل املعطاء 
قبل أن نتقدم لكم وإلى ذوي فقيدكم الغالي بأخلص عبارات التعازي 
وأصدق املواساة والتعاطف، سائلني املولى القدير أن يتغمده برحمته 
الواســـعة ويسكنه فسيح جناته مع الصديقني واألبرار وأن يلهمنا 
وإياكم جميل الصبر وعظيم الســـلوان ويعوضنا عنه كل خير إنه 

سميع مجيب. 

يتقدمون  باأحر �لتعازي �لقلبية و�ملو��ساة �إىل

)P.P.A.( باور بل�س لالإعالن والت�سويق

ممثلة باملدير العام

هـــبـــة عــفـيـفـــي

اأ�سرة جريدة الأنباء

وعائلة املرزوق الكرام

لـوفــاة فقيدهم �لغايل �ملغفور له باإذن �هلل تعاىل

 العم/ خالد يو�سف املرزوق
�سائلني �هلل �لعلي �لقدير �أن يتغمد �لفقيد بو��سع رحمته

وي�سكنه ف�سيح جناته ويلهم �أهله وذويه �ل�سرب و�ل�سلو�ن

وجميع العاملني فيها



 سلطان آل حثلين: من «نصاه ما خاب» وبرحيله 
فقدت الكويت أشجع وأكرم الرجال

 قال ســـلطان بن ســـلمان آل حثلني أمير قبيلة العجمان في 
تصريح خاص لـ «األنباء»: فجعت الكويت وفجعنا معها بوفاة 
األخ خالد يوسف املرزوق الذي تربطنا به عالقة اخوية قدمية 
وهو بال شك من الشخصيات الوطنية صاحبة االيادي البيضاء 
داخل وخارج الكويت ولم اسمع يوما بانسان قصده ونصاه اال 
وما خاب، وهو معروف بأنه صاحب منجزات يصعب حصرها 

في مجال البناء والشـــركات النه صاحب رؤية معمارية سبق 
بها عصره.

  وانا اتقدم السرته الكرمية اسرة «املرزوق» بخالص التعازي 
واحر املواســـاة في الفقيــــد سائال املولى عز وجل ان يتغمده 
بواســـع رحمته وان يسكنه فســـيح جناته وانا هللا وانا اليه 

راجعون. 

 الرميحي: الكويت فقدت
  علمًا وطنيًا ومحسنًا كبيرًا

 أكد د.محمد الرميحي أنه بفقدان العم خالد يوسف املرزوق 
فقدت الكويت علما وطنيا ومحســـنا كبيرا. وقال د.الرميحي: 

األخ العزيز يوسف خالد املرزوق احملترم.
   رئيـــس حترير جريـــــــدة «األنبـــاء» الغراء، بعد التحية، 
نقدم لكم أحر التعازي فـــي فقيـــــــد الكويــــت وفقيد الوطن 
املرحوم والدكم خالد يوســـف املرزوق تغمـــــده اهللا بالرحمة 

وأسكنه فسيح جناته.
  وبفقدانــــــه تفقــــــد الكويـــــت علمــــا وطنيـــــا ومحسنــــا 
كبيــــــــرا ورجــــــــل املهمــــــــات الصعبــــة فـــــي األوقات 

الصعبة. 
  نعزيكـــم واألســـرة الكرميـــــــــة. و(إنـــا هللا وإنـــا إليـــه 

راجعون). 
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يتقـدمـــون بــاأحـــر �لـتــعـــازي �لقلبـيـــة و�ملـــو��ســـاة �إلـــــى

عـائــلة الـمـــرزوق الكـرام

د�عني �ملوىل عز وجل  �أن يتغمد �لفقيد بو��سع رحمته و�أن يدخله ف�سيح جناته و�أن يلهم �أهله وذويه �ل�سرب و�ل�سلو�ن

لــــوفــــاة  فقيدهم �ملغــفـــور لـــه  بــــاإذن �هلل تـــعـــالــى

خــالد يو�سف المرزوق

�ســـحاده م�سطفـى الع�ســايل
واأوالده م�سطفـىوحممـد

و�أ�سرة �سركة كي �ند �يه �ملتحدة للتجارة �لعامة

 الفقيد العم خالد يوسف املرزوق (رحمه اهللا) 

يتقـدمون بــاأحر �لـتعازي �لقلبية و�ملو��ساة �إلــى

عائلة �لـمرزوق �لــكر�م

�صادق عبدالوهاب املطوع

و ڤــيــــرا املـــطـــوع
وجميع �لعاملني يف 

�ملدر�سة �لربيطانية بالكويت

�سائلني �هلل �لعلي �لقدير �أن يتغمد �لفقيد بو��سع رحمته

وي�سكنه ف�سيح جناته ويلهم �أهله وذويه �ل�سرب و�ل�سلو�ن

لــوفــــاة �ملـغـفــور لــــه باإذن �هلل تعاىل

�لعم/ خالد يو�سف �ملرزوق



 الراحل العم خالد يوسف املرزوق (رحمه اهللا) متحدثا في إحدى املناسبات 
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 الفقيد العم خالد يوسف املرزوق مع صاحب السمو امللكي األمير سلمان بن عبد العزيز 

 الحمد: فقيد الكويت وضع بصماته ورسم مالمح 
بارزة للعمل المصرفي والعقاري واإلعالمي

 الخالدي: إنجازات العم 
خالد المرزوق كانت 

أحالمًا عند الكويتيين 
فحولها إلى واقع

 تقدم الباحث في الطب البديل 
عبدالعزيز اخلالـــدي بخالص 
العزاء واملواساة الى اسرة فقيد 
الكويت املرحوم باذن اهللا تعالى 
العم خالد يوسف املرزوق، مؤكدا 
ان الكويت فقدت برحيله رمزا من 
رموزها املخلصني الذين ساهموا 
في نهضتها في جميع املجاالت 
التي طرقهـــا رحمه اهللا، حيث 
يشهد اجلميع لـ «األنباء» ودورها 
االعالمي املتميز خصوصا اثناء 
الغاشم  العراقي  فترة االحتالل 
لبالدنا، حيث كانت صوت احلق 
الكويتي والناقل االمني لصمود 
اهلنا في الكويت والبراز الشرعية 

الكويتية عربيا ودوليا.
  كما ال ميكن الحـــد ان ينكر 
املشروعات االقتصادية التي كانت 
من االحالم بالنسبة للكويتيني، 
خصوصا ان يقـــوم بها القطاع 
اخلاص، وخير شاهد على ذلك 
مدينة صبـــاح االحمد البحرية 
وسوق الساملية وغيرهما، اضافة 
الـــى انه رمز من رمـــوز العمل 
اخليري وذلك بتقدمي املساعدة 
والعون للكثير من االسر سواء من 
املواطنني او املقيمني داخل الكويت 
او خارجها، وال ننسى اصراره، 
رحمه اهللا تعالى، على انشـــاء 
مركز الطب االســـالمي واعادة 

ترميمه بعد االحتالل العراقي.
  واكد اخلالدي ان فقيدنا العم 
خالد يوســـف املرزوق ستبقى 
ذكراه خالدة في ضمير كل كويتي 
ومقيم ملـــا تركه من مآثر طيبة 
واسهامات مشهودة من اجلميع، 
سائال اهللا العلي القدير ان يتغمده 
بواســـع رحمته ويدخله فسيح 
جناته ويلهم اهله وذويه الصبر 
اليه  والســـلوان، وانا هللا وانا 

راجعون. 

 عبدالرزاق النفيسي: العم خالد المرزوق 
  كان رجًال عصاميًا ساهم في بناء الكويت الحديثة

 محمد هالل الخالدي
  تقـــدم مدير عـــام الهيئة العامـــة للتعليم 
التطبيقي والتدريب د.عبدالرزاق النفيســـي 
بخالص العزاء ألهل الكويت جميعا وألسرة 
املرزوق الكرمية وألسرة جريدة «األنباء» بشكل 
خاص في وفاة العم خالد املرزوق قائال: نسأل 
املولى عز وجل ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته 
ويسكنه فسيح جناته، ومن خالل هذه السطور 
ال يسعنا اال ان نستذكر دوره الكبير في بناء 
الكويت احلديثة ومساهماته في مجال اإلعالم 

واالقتصاد ومواقفه املشـــّرفة في الدفاع عن 
الكويـــت من خالل جريدة «األنبـــاء» الرائدة 
بطرح وطني ومناقشـــة قضايا وموضوعات 

الوطن بالرأي والرأي اآلخر.
  وختـــــم د.النفيســـــي تصريحه اخلـــــاص 
لـ «األنبـــاء» بالقول: ندعـــو املولى عز وجل 
ان يرحـــم املغفـــور له بـــإذن اهللا وان تبقى 
بصمتـــــه راســـخة في أذهان وأقالم جميع 
اإلعالميــــني لتكون نبراســـا للعمل اإلعالمي 

الوطني النزيه. 

 كونا: اعرب سفيرنا لدى القاهرة د.رشيد احلمد عن 
خالص تعازيه لشعب الكويت برحيل العم خالد يوسف 

املرزوق احد رجاالت الكويت املخلصني.
  وقال السفير احلمد في تصريح لوكالة االنباء الكويتية 
(كونا) «ان الكويت فقدت برحيل املرزوق احد ابرز بناة 
نهضتها ورمزا من رموزها الوطنية اذ كان له جملة من 
االسهامات والعطاءات في مختلف املجاالت وامليادين».

  واضاف ان فقيد الكويت استطاع خالل مسيرته البناءة 

ان يضع بصماته ويرسم مالمح بارزة للعمل املصرفي 
والعقاري واالعالمي في الكويت، مشيرا الى االجنازات 
التي قام بها واملتمثلة في تأسيس عدد من البنوك احمللية 
والشركات العقارية االستثمارية الى جانب انشاء مؤسسة 

اعالمية حتمل اسم جريدة «األنباء».
  وذكر «ان املوت قد غّيب خالد املرزوق لكن اسهاماته 
واجنازاته باقية لتحكي قصة جناح وسيرة ملؤها حب 
وعطاء للكويت واهلها» سائال املولى العزيز احلكيم ان 

يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم 
اهله الصبر والسلوان.

  وتوفي العم خالد يوســـف املرزوق في القاهرة عن 
عمر ناهـــز الثمانني عاما ويعد من كبار الشـــخصيات 
الوطنية التي لها اســـهامات ملموسة في شتى املجاالت 
منها تأسيس البنك العقاري الكويتي والبنك التجاري 
وتأسيس العديد من الشـــركات العقارية االستثمارية 

ابرزها شركة عقارات الكويت. 

تتقدم ب�سادق �لعز�ء و�ملو��ساة �إىل

عائلة اخلرينج الكرام

لـــوفـــــــاة �ملغفـــــور لــها بـــــاإذن �هلل تعـالــــى

بتلة فحيمان اخلرينج

تغمد �هلل �لفقيدة بو��سع رحمته و�أ�سكنها ف�سيح جناته

و�ألهم �آلها وذويها �ل�سرب و�ل�سلو�ن
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 الراحل العم خالد يوسف املرزوق رحمه اهللا 

 الفقيد العم خالد يوسف املرزوق (رحمه اهللا) متحدثا في إحدى املناسبات 

 العم الراحل خالد يوسف املرزوق خالل احتفال السفارة الكويتية في القاهرة بعيد التحرير 
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 الحركة السلفية: أسهم 
  في تعمير الكويت

 المطيري: لن ننسى البصمات الطيبة
  للفقيد طوال حياته في نهضة الكويت

 عزى األمـــني العام لرياضة 
الهجـــن (املهاري)  ســـباقات 
عبداهللا املطيري رئيس التحرير 
الزميل يوســـف خالد املرزوق 
في وفـــاة العـــم الراحل خالد 
يوسف املرزوق، وقال في برقية 
التعزية: أتقدم الى شـــخصكم 

الكرمي وأسرتكم باسمي ونيابة 
عن اخواني رئيـــس وأعضاء 
اللجنة التنفيذية لالحتاد العربي 
لرياضة سباقات الهجن بخالص 
العزاء لوفاة املرحوم املغفور 
له بإذن اهللا تعالى العم خالد 
يوسف املرزوق طّيب اهللا ثراه 

وأسكنه فسيح جناته، وإننا لن 
التي  الطيبة  البصمات  ننسى 
تبناها طوال حياته في نهضة 
الكويت في جميع املجاالت فإن 
هذه األعمال ستبقى في أذهاننا 
ما حيينا، فلـــه الرحمة ولكم 

الصبر والسلوان. 

 قّدم األمني العام للحركة الســـلفية بدر الشبيب تعازيه للشعب 
الكويـــت كافة وأســـرة الفقيد خاصة بوفاة رمز مـــن رموز الوطن 
البـــررة العم خالد املرزوق الذي بدأ حياته بحب الكويت وظل على 
ذلك حتى جاءته املنية، فللفقيد الرحمة بإذن اهللا وللكويت وأسرته 

الصبر والسلوان.
  وأضاف: فقدت الكويت رجال بارا وصادقا في عمله من أجل الكويت 
فقد أسهم في تعمير الكويت وفي كل مرحلة وفي شتى املجاالت ببناء 
كويت الصمود وفي فترات حرجة أرست مالمحها فيما نعيشه اآلن 

من ازدهار وتطور. 

 الحمود: العم خالد المرزوق «فقيد» الكويت ومساهماته شملت 
  مختلف المجاالت اإلعالمية واالجتماعية واالقتصادية

 محمد هالل الخالدي
  قدمت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي 
احلمود التعزية ألهل الكويت في وفاة العم خالد املرزوق 
قائلة: عظم اهللا أجر الكويت وأهلها واألســـرة االعالمية 

واالقتصادية بوفاة «الفقيد» العـــم خالد املرزوق رحمه 
اهللا، فهو من رجال الكويت األوفياء الذين شهدت الكويت 
على ايديهم النهضة احلديثة، ومســـاهماته ليست فقط 
فـــي مجال االعالم وإمنا أيضا فـــي مجال االقتصاد وبناء 

املجتمع ومؤسساته احلديثة. ألف رحمة عليه، ونأمل أن 
يسير على خطاه العديد من أبناء الكويت. جاء ذلك خالل 
حضورها حفل افتتاح املخيـــم الربيعي لنادي العاملني 
بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في اخليران 

صباح أمس بحضور النائبة د.روال دشتي ومدير عام الهيئة 
د.عبدالرزاق النفيسي وعدد من نواب املدير العام وعمداء 
الكليات ومديري املعاهد. وقالت د.موضي احلمود خالل 
تواجدها في املخيم الربيعي للعاملني بالتطبيقي: ان هذا 

املخيم يوفر جوا اجتماعيا وعائليا يعبر عن ترابط أهل 
الكويت، ويجمع العاملني بالهيئة في جو أسري بعيدا عن 
هموم العمل، وهناك مخيم آخر للطلبة، ما يساهم في خلق 

جو اجتماعي يعمل على التخفيف من ضغوط العمل.  

تغــيــب
غـــــــادر ابــــــنــــــي ال�شـــــاب 

حممــد عبـداحل�ســـني �سيــــاح  
ايـــــــراين اجلـــنـــ�ـــشـــيـــة  مـــدنـــيـــة  رقم 

297022701529 مواليد 1979/2/27 

منزلنا الكائن يف ا�شبيلية بال�شيارة 

اأ�شود  بــوكــ�ــس  ا�ــشــكــالــيــد  كــــاديــــاك 

والد ال�شاب )املتغيب( / عبداحل�شني بيت �شياح

الأربعاء  يـــوم   7/46791 الــلــوحــة  رقـــم   2007 مــوديــل 

2011/1/5 ليلة اخلمي�س ولغاية تاريخه مل يعد اىل 

املنزل ومل نعلم عنه �شيئًا .

ننا�شد ونرجو من �شاهده اأو يعرف عنه �شيئًا وال�شيارة 

اباغ اقرب خمفر.

ونحذر من الت�شرت عليه اأو امل�شا�س به بتحمل كامل 

امل�شوؤولية القانونية .

لا�شتف�شار: ت / 99726498

تتقدم ب�سادق �لعز�ء و�ملو��ساة �إىل

اآل العـلــــي الكرام

لـــوفـــــــاة �ملغفـــــور لــه بـــــاإذن �هلل تعـالــــى 

�ملحامي

يو�شف عبداملح�شن ها�شم العلي

تغمد �هلل �لفقيد بو��سع رحمته و�أ�سكنه ف�سيح جناته

و�ألهم �آله وذويه �ل�سرب و�ل�سلو�ن
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العم خالد
أعرفه عن ُبعد، لم يحصل لي شرف اللقاء سوى مرات 
معدودات وعابرات، في زمن طويل، وفي نطاق الصرح 
اإلعالمي الذي بناه منذ 35 عاما، انها »األنباء« التي يحزنها 
ان تفتقد مؤسسها وراعيها العم خالد يوسف املرزوق 
في خضم احتفالها بذكرى تأسيسها املفعمة مبحبة من 

أحبت، أهل الكويت، شعبا وحكاما.
صيته كرجل خير مالزم لس�معته كرجل أعمال، ومع 
الغزو الصدامي الغاشم للكويت أضاف »أبووليد« الى هذه 

اخلصال صفة املقاوم.
لقد ظن البعض ان معركة الكويت بعد الغزو الصدامي 
خاسرة، لكن العم خالد وكغالب النخبة الكويتية ظل على 
قناعته بأن هذه املعركة ليست خاسرة، ولئن ظنها بعض 
ضعاف النفوس كذلك، وانطلق في مسار املقاومة الكويتية 
لتحرير الكويت من منصة احلكومة الكويتية املؤقتة التي 
شّكلت في اململكة العربية السعودية بقيادة األمير الراحل 
الشيخ جابر األحمد، وكان هو املدني الوحيد بني أعضائها، 
وزيادة في توسيع دائرة املواجهة مع االحتالل فتح جبهة 
اعالمية اضافية ضد الغزو متثلت ف�ي إصدار »األنباء« من 
القاهرة كي تنقل للمواطنني الكويتيني ولكل عربي متابع 
للتطورات أجواء املستجدات السياسية والعسكرية على 
أرض الوطن احملتل، حت�ى ال يختنق الصوت الكويتي، 

وحماية ملعنويات الكويتيني من املزيد من الوهن.
انها الشجاعة التي تقدم عندما ترى اإلقدام عزما، وحتجم 
عندما ترى اإلحجام حزما، وهي ليست في عدم الشعور 

باخلوف، بل في التغلب عليه.
واحلياة وقفة عز، كما يقول احد الفالسفة، وليس في 

املوت سوى ألم الفراق.
اإلقدام، ميزة س�يرة حياة الراح�ل الكبير، فضال عن 
صالبة االرادة وحرية الضمير، االرادة هي القدرة، ومن أراد 
فعل، والضمير جزء من شخصية اإلنسان، وهما الى جانب 
العقل، يشكالن في تالقيهما النادر، الثالثية اخلالقة، بل 
العبقرية، التي هي ثمرة اجلهاد العملي الشاق والتفكير 

االبداعي البعيد.
لقد مأل الراحل الكبير على مدى سنوات عمره حياته 
أعماال نهضوية حضارية مبدعة في مجاالت العقار والعمارة 
واملصارف واإلعالم، وكّون صداقات على املس�تويات 

العليا، كويتيا وعربيا، وديبلوماسيا دوليا.
يقول كومفوش�يوس، ان العظيم هو من أحب اخلير 
وس�عى وراءه حتى يدركه، وان العظيم ليس من ينتهز 

الفرص بل من يخلقها.
ويقول حكيم آخر، ان اخلالدين ليسوا الزعماء الذين 
ينجزون أعماال عظيمة وحس�ب، بل هم الذين يشقون 

ملن بعدهم سبل األعمال العظيمة.
وأبووليد، خالد املرزوق، الذي ميم وجهه شطر اهلل 

احلق، ليس اال واحدا من أرومة هؤالء الرجال.
رحمات اهلل الواس�عة للفقيد الكبير، وجميل الصبر 
والسلوان لألسرة الكرمية األمينة على رسالته وسيرته، 

وإنا هلل وإنا إليه راجعون.
عمر حبنجر
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سمو األمير الراحل الشيخ جابر األحمد يقص شريط افتتاح البنك التجاري ويبدو الراحل العم خالد يوسف املرزوق 

...ومشاركا في إحدى املناسبات

الراحل العم خالد يوسف املرزوق محييا سمو األمير الراحل الشيخ جابر األحمد ويبدو الرئيس األسبق جورج بوش األبالراحل العم خالد يوسف املرزوق متحدثا للحضور أثناء افتتاح مركز الطب اإلسالمي

املغفور لهما بإذن اهلل تعالى سمو األمير الراحل الشيخ جابر األحمد والراحل العم خالد يوسف املرزوق أثناء افتتاح البنك التجاري

فهد العازمي: حمل على عاتقه مسؤولية 
النهوض بالكويت في شتى المجاالت

عايد العازمي: الراحل يعتبر من أكبر 
الداعمين لالقتصاد الكويتي

فالح السبيعي: العم خالد مثال للشباب العصامي 
الطموح الذي ال يعرف المستحيل في العمل واإلبداع

معتز أمين: العم خالد فقيد الكويت
تق���دم رئي���س املكتب االعالمي في س���فارة 
جمهوري���ة مصر العربية معت���ز امني بتعازيه 
لرئيس التحرير الزميل يوس���ف خالد املرزوق 
في وفاة العم الراحل خالد يوسف املرزوق، وقال 
في برقية التعزية. اتقدم لسيادتكم ولكافة افراد 
عائلة املرزوق بأحر التعازي القلبية واملواساة 

لوفاة فقيد الكويت واحد ابرز رجاالتها املغفور 
له بإذن اهلل تعالى العم خالد يوس���ف املرزوق 
سائلني املولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته 
وان يجزي���ه خير اجلزاء ويجعل مثواه اجلنة، 

وان يلهمكم الصبر والسلوان.

وإنا هلل وإنا إليه راجعون.

تقدم أمني سر االحتاد الكويتي للمزارعني 
فهد عايض العازمي بخالص التعازي السرة 
املرزوق الكرمية وأحر املواساة في الفقيد الغالي 
الذي فجعت الكويت يوم امس االول بفقدانه، 
الرجل الذي حمل على عاتقه الى جانب الكثير 
من ابناء الكويت البررة مسؤولية النهوض 
ببلدنا احلبيب في شتى املجاالت االقتصادية 

واالجتماعية واالنسانية.
واضاف العازمي: ال ميكن ألحد ان ينسى 

للرج����ل الكبير مواقفة املش����رفة ابان الغزو 
الغاش����م، الى جانب بصماته الواضحة في 
العم����ل اخليري، جعل اهلل اعماله في ميزان 

حسناته.
 ان االحتاد الكويت����ي للمزارعني وجميع 
مزارعي الكويت الذين آملهم املصاب يبتهلون 
الى العلي القدير ان يتغمد فقيد الكويت الكبير 
برحمته ويسكنه فسيح جناته وان يلهم اهله 

واحبابه الصبر والسلوان.

قال مدير ادارة صيانة الطرق والشبكات 
في محافظة األحم���دي م.عايد العازمي إن 
الكويت خس���رت احد رجالها االقتصاديني 
والذي يعتبر من اكبر الداعمني لالقتصاد 
س���واء على املس���توى احمللي او االقليمي 
وبرحيله فقدت الكويت علما من اعالمها، حقا 
انها خسارة ما بعدها خسارة فالرجل اثنى 

بالغالي والنفيس من أجل بلده الكويت.
واض���اف ان من مآثر الراح���ل انه كان 

داعما لالعمال اخليرية ورجل االنس���انية 
من الطراز االول حي���ث كان يدعم االيتام 
واحملتاجني، ونقدر مساهماته املختلفة التي 
شملت العديد من الدول العربية، حقا اننا 
خسرنا عقلية اقتصادية كبيرة سنفتقدها 

ألزمان طويلة.
واش���ار الى ان الفقي���د يعتبر من ابرز 
رجاالت الكويت البارزين الذين اسس���وا 

وساهموا في نهضة الوطن وتطوره.

توجه م.فالح السبيعي بخالص مشاعر 
العزاء واملواساة الس����رة الفقيد املرحوم 
باذن اهلل تعالى العم خالد يوسف املرزوق، 
مؤك����دا ان الكوي����ت فق����دت برحيله احد 
رجاالتها البررة واملشهودة مواقفهم داخل 
الكويت وخارجها، وستبقى ذكراه خالدة 
في قلوب اجلميع ملا ورثه رحمه اهلل من 
سمعة طيبة واسهامات خيرية، فكان مثاال 
للشباب العصامي الطموح الذي ال يعرف 
املستحيل في العمل واالبداع، كيف ال وهو 
صاحب فكرة انشاء املواقف متعددة االدوار، 

ودوره كبير في احلركة املصرفية الكويتية 
كتأسيس املصرف العقاري والتجاري ودوره 
االداري املميز من خالل املناصب التي تقلدها 
واس����هامه في تطوير احلياة االقتصادية 

الكويتية.
كما يشهد له اجلميع مبواقفه املشرفة 
اثناء االحتالل العراقي الغاشم ودور »األنباء« 
في الدفاع عن قضايا الكويت والش����رعية 
الكويتية نسأل اهلل العلي القدير ان يتغمد 
العم خالد املرزوق بواسع رحمته ويدخله 

فسيح جناته.
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 الراحل العم خالد يوسف املرزوق مع الشيخ محمد اجلراح رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الدولي 

 الشيخة فريحة تعزي فواز وبيبي ويوسف المرزوق 
بوفاة العم خالد يوسف المرزوق 

 بعثت الشيخة فريحة األحمد ببرقيات 
تعزية ومواســـاة إلى فواز خالد يوسف 
املـــرزوق وبيبي خالد يوســـف املرزوق 
ويوسف خالد يوســـف املرزوق وأعضاء 
مجلس إدارة جريدة «األنباء» بوفاة العم 

خالد يوسف املرزوق رحمه اهللا.
  وجاء في نص البرقيات:

  (يـــا أيتها النفس املطمئنة ارجعي الى 
ربك راضية مرضيـــة فادخلي في عبادي 
وادخلي جنتي)، تتقدم الشـــيخة فريحة 
األحمد اجلابر الصباح رئيســـة اجلمعية 
الكويتية لألســـرة املثالية ورئيسة نادي 
الفتاة الرياضي بخالص التعازي القلبية 
وأحر املواساة لكم وعموم آل املرزوق بوفاة 

الفقيد العم خالد يوســـف املرزوق طيب 
اهللا ثراه.

  داعية املولى عز وجل ان يتغمده بواسع 
رحمته وان يســـكنه فســـيح جناته وان 
يلهمكم واألســـرة الكرمية جميل الصبر 

والسلوان.
  إنا هللا وإنا إليه راجعون. 
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 الراحل العم خالد يوسف املرزوق مرحبا بضيوف «األنباء» في مبنى اجلريدة  الفقيد العم خالد يوسف املرزوق رحمه اهللا 

 الفقيد العم خالد يوسف املرزوق أثناء مشاركته في احتفال سفارتنا في القاهرة بعيد التحرير  الفقيد العم خالد يوسف املرزوق مع فهد الفوزان وعبد الرحمن عبد املغني وعبد املغني عبد الرحمن 

 الراحل العم خالد يوسف املرزوق  الراحل العم خالد يوسف املرزوق في إحدى املناسبات ويبدو ناصر الروضان 

 مزيد: مازالت أفكاره النّيرة 
  تستفيد منها األجيال 

 قال النائب حسني مزيد: لقد فقدت الكويت العم 
خالد يوسف املرزوق أحد رجاالت اخلير واأليادي 
البيضاء وأحد أبطال الدفاع عن حرية الكويت 

إبان الغزو الغاشم على دولتنا احلبيبة.
  وأكـــد مزيد ان الفقيد كان لـــه دور بارز في 
البالد  النهضــــة العمرانيـــة واالقتصادية في 
لفتـــــرات طويلة ومازالت أفكاره النّيرة تستفيــــــد 
منها األجيال والتي أخذت منه احلكمة في بنــــاء 

الـــــدولـــة من خالل املشاريع االقتصادية التي 
قدمها للدولة، كان آخرها مدينة صباح األحمد 

البحرية التي تعتبر مفخرة للكويت.
  وأشار الى ان الكويت اليوم حزينة لفقدانها 
العم يوسف املرزوق الذي لن ننساه وسيكون 
دائمـــا في قلوبنا، ســـائال اهللا تعالى ان يتغمد 
الفقيد ويسكنه واسع اجلنان ويلهم أهله وذويه 

الصبر والسلوان. 

 الخنفور: الفقيد المرزوق أفنى عمره 
  في خدمة الكويت وأهلها

 أعرب النائب سعد اخلنفور عن حزنه 
الشديد واألسى لوفاة املغفور له بإذن اهللا 
تعالى العم خالد املرزوق، مستذكرا في هذا 
الصدد مواقف ومناقب الفقيد الذي اكد ان 
بوفاته خسرت الكويت رجال من رجاالتها 
املخلصني األوفياء ورجل من الطراز االول 
في شـــتى املجاالت التي عمـــل بها الفقيد 
وتبوأها طوال حياتـــه العملية والعلمية 

التي افناهـــا في خدمة الكويـــت وأهلها. 
وقال اخلنفـــور ان الفقيد املرزوق، رحمه 
اهللا، افنى حياته وعمره في خدمة الكويت 
وأهلها وله الكثير والكثير من املواقف التي 
يصعب علينا حصرها في هذه السطور او 
الصفحات الننا لن نوفيه حقه وخصوصا 
ما يتعلق بالفترة العصيبة التي مرت بها 
البالد وهي فترة الغزو التي لعب فيها العم 

خالد يوسف املرزوق دورا كبيرا يسطره 
التاريخ بحروف من ذهب، مبينا انه كان 
العضو املدني الوحيد في حكومة الطائف 
أثناء الغزو الى جانب سمو األمير الراحل 
الشـــيخ جابر األحمد وسمو األمير الوالد 
الراحل الشيخ ســـعد العبداهللا وصاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد أطال اهللا 
في عمره مساهما مع حكومة الطائف في كل 

ما استطاع حتى عودة الشرعية وحترير 
بالدنا من براثن الغزو الصدامي. 

  وتقدم اخلنفور السرة الفقيد بخالص 
العزاء واملواساة متضرعا الى املولى جل 
وعال ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته وان 
يلهم اهله وذويه ومحبيه والكويت بشكل 
عام الصبر والســـلوان «إنا هللا وإنا إليه 

راجعون». 
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 الفقيد العم خالد يوسف املرزوق رحمه اهللا 

 الراحل العم خالد يوسف املرزوق أثناء حفل السفارة الكويتية في دمشق بالعيد الوطني  الفقيد الراحل العم خالد يوسف املرزوق مع عبد العزيز الغنام ويبدو يوسف اجلاسم 

 الميع يعزي آل المرزوق: 
  الكويت فقدت أحد رجاالتها المخلصين

 الجسار: فقدت الكويت أحد رموزها
  صاحب المواقف واأليادي البيضاء

 المضاحكة:  وضع بصمات خالقة في إرساء دعائم 
االقتصاد الوطني وأخلص لوطنه وشعبه فعالً وقوالً  

 مخلد العازمي: «أبا الوليد» 
  مشهود له باألعمال الوطنية

 تقدم النائب غامن امليع بخالص العزاء واملواساة 
ألسرة الفقيد الكرمي العم خالد يوسف املرزوق 
الذي برحيله فقدت الكويت احد رجاالتها املخلصني 
من الرعيل االول ورمزا من رموز الوطن البررة 

ورجال صادقا في عمله من اجل الكويت.
  وقال امليـــع ان العم خالد يوســـف املرزوق 
افني حياته وعمره فـــي خدمة الكويت واهلها 
وكانت مواقفه مشـــرفة ايام الغزو، وكان رجال 
من رجـــاالت الكويت الذين حملوا على عاتقهم 
مسؤولية النهضة الشاملة بوطنهم ورفع شأنه 
وعزته ومجده،  وهو احد الرواد االوائل الذين 
حملوا راية النهضة العمرانية واالقتصادية في 

الكويت.

  واضاف امليع: نواسي عائلة املرزوق ونواسي 
انفسنا على فقدان الرجل ذي العقلية التجارية 
االقتصادية السياسية املتميزة، التي عادت على 
الكويت في شتى املجاالت االمر الذي ساهم في 
بناء الكويت احلديثة، كما ان للعم خالد املرزوق 
رحمه اهللا مساهمات طيبة جدا في مجال االعمال 
اخليرية بوجه عام حيث يتولى بنفسه احيانا 
القيام بهذه االعمـــال اخليرية من كفالة االيتام 
ورعاية االسر الفقيرة وافطار الصائمني ومساعدة 

احملتاجني.
  تغمد اهللا الفقيد بواسع رحمته وألهم ذويه 
الصبر والسلوان وأثابهم على مصابهم، إنا هللا 

وإنا اليه راجعون. 

 تقدمت النائبة سلوى اجلسار بخالص العزاء 
الى أسرة آل املرزوق مبناسبة رحيل فقيد الكويت 
العم خالد يوســـف املرزوق، سائلة العزيـــــز 
القدير أن يسكنه فســـيح جناته مع الصحابة 
واالبرار، وان يلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر 

والسلوان.
  وقالت اجلسار ان الكويت فقدت برحيله أحد 
أبنائها االوفيـــاء وأحد أعمدتها عندما تعرضت 

لالحتالل، مشيرة الى ان ابناء الكويت لن ينسوا 
ما بذله من جهد وإخالص عندما نذر نفسه وما 
ميلكه للكويت وكان يواصل الليل بالنهار للعمل 

على انهاء االحتالل.
   كما كانت أياديه البيضاء تصل الى االســـر 
الكويتية خالل محنـــة االحتالل، وهي االيادي 
ذاتها التي اســـتمرت في االعمال اخليرية حتى 

وفاته رحمه اهللا. 

 تقّدم رئيس مركز اجتاهات للدراسات والبحوث 
«اجتاهات» خالد عبدالرحمن املضاحكة بخالص 
العزاء واملواساة ألسرة الفقيد العم خالد املرزوق 
الذي برحيله فقدت البالد أحد رجاالتها املخلصني 
الذين ساهموا في بناء الكويت احلديثة ووضع 
بصمات واضحة وخالقة ال تنكر في إرساء دعائم 
االقتصاد الوطني منذ الستينيات وحتى يومنا 

هذا.
  وقال املضاحكة ان الفقيد كان رجال مخلصا 
لوطنه وشـــعبه فعال ال قوال مؤمنا مببادئـــــه 
حريصـــا علـــى قيمـــه الوطنية فـــي الرخاء 

والشــــدة.

  واشار الى ان القاصي قبل الداني يعرف ماذا 
قدم الفقيد خالد املرزوق للكويت ولشـــرعيتها 
ولشـــعبها ربان االحتالل العراقي وهو املوقف 
الذي تظهر فيه معادن الرجال وعلى رأسهم العم 

خالد املرزوق رحمه اهللا.
  وزاد املضاحكة: أنـــا على يقني وعلى الرغم 
من رحيله فسيبقى في قلوب وذاكرة الكويتيني 
ملا تركه من مآثر طيبة للبالد والعباد وســـمعة 
طيبة واسهامات كبيرة في مجلس العمل اخليري 
متضرعا الى اهللا تعالى ان يتغمد الراحل بواسع 
رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر 

والسلوان. 

 بقلب ميلؤه اإلميان بقضاء اهللا، واسى النائب 
مخلد العازمي الكويـــت وعائلة املرزوق بوفاة 

العم خالد يوسف املرزوق.
  وقال: انه بفقد هذا العلم الوطني فقدت الكويت 
أحد رموزها الوطنيني وأبنائها البررة، السيما 
ان «أبا الوليد» مشـــهود لـــه باألعمال الوطنية 
واخليرية التي طاملا رعاها وأتعب نفســـه في 

اجنازها لم يبتغ اال وجه اهللا.
  وأضاف العازمي: ونحن نستذكـــــر مآثــــر 
ومناقـــــب هذا الرجل الذي أعطى الكثيــــــر الكثير 
لوطنه ال يغيب عنا ان العم خالد املــــــرزوق من 
أوائـــل مؤسسي النهضــــة الشاملــــة والــــذي 

أرسى الدعائم االقتصاديـــة والسياسية فـــــي 
البالد، متفانيا في دفع كل ما يصب في مصلحة 
وطنه دون النظـــر في عوائده على مســـتواه 
الشخصي خصوصا موقفه إبان االحتالل العراقي 

الغاشم وما أتبعه.
  واكد ان جهود العم املرزوق لم تقف عند هذا 
احلد فحسب بل ظل يحمل هم ومسؤولية املصلحة 
العامة وهو الذي أسهم مبشاركات ملموسة في 

تنمية الكويت في مجاالت شتى.
  ومضى العازمي معزيا أســـرة الفقيد سائال 
اهللا ان يتغمده بواسع رحمته ويلهم آل وذويه 

الصبر والسلوان. 

 المطير: الفقيد مأل اآلفاق بحكمته وصدقه في علمه وعمله
  وكان سبّاقاً في حمل هموم وطنه وشعبه في أحلك الظروف 

 عزى النائب محمد براك املطير الشـــعب الكويتي 
فــــــــــي فقيـــد الكويت العم خالد يوســـف املرزوق 
وأحد رجاالتها األبرار، كما عزى أبناء الفقيد وعائلته 
الكرميـــــــة، داعيا اهللا ســـبحانه وتعالى ان يلهمهم 
الصبر والســـلوان في هذا املصاب اجللل وان يسكن 
الفقيد فسيح جناته وينّور قبره ويجعله روضة من 

رياض اجلنة.
  وقال املطيـــر ان الفقيد ووالده، رحمهما اهللا، كانا 
صديقـــني ورفيقي درب لذلك أجد نفســـي عاجزا عن 
احلديث عن رجل بقامة العم خالد يوســـف املرزوق، 
رحمه اهللا، وعاجزا عن التعبير كوني لن أســـتطيع 
ان أعطيه حقه مهما قلت فهو صاحب اجنازات كبيرة 

للوطن وانسانية عظيمة وصاحب تواضع جم وأي 
بيضاء في الســـر والعلن وما قدمه لبالده وشـــعبه 

يعرفه اجلميع.
  وتابع املطير ان الكويت اليوم خسرت احد أعمدتها 
ورجاالتها الذي مأل اآلفاق بحكمته وصدقه في علمه 
وعمله، وساهم في بناء نهضتها العمرانية واالقتصادية 
احلديثة وكيف ال وهو أحد املؤسسني الكبار لصروح 
اقتصادية عمالقة في مجال البنوك والعقار واالستثمار 
في القرن املاضي ســـاهمت بشكل مباشر في نهوض 
االقتصاد الكويتي ورسم مالمحه الرئيسية، مشيرا الى 
ان هذه الصروح متّثل اليوم أحد أهم أركان االقتصاد 

الكويتي.

  واستذكر املطير دور الفقيد العم خالد يوسف املرزوق 
في مسيرة الكويت االعالمية عبر انشاء جريدة «األنباء» 
في السبعينيات والدور الفّعال الذي لعبه الفقيد في 
اصدار اجلريدة أثناء الغزو العراقي الغاشم من القاهرة 
بعيد االحتالل مباشرة لتحمل هموم الكويت وتدافع 
عن شرعيتها وشعبها وقضاياها العادلة، مشيرا الى 
ان الفقيد كان ســـباقا في حمل هموم وطنه وشعبه 

في أحلك الظروف.
  وختـــم املطير قائـــــــال ان الكلمـــــات والعبارات 
تقف عاجزة أمام اعطاء العـــــم خالـــد املرزوق حقه 
نظير ما قدمه مـــن جهود عظيمة فــــي بناء الكويت 

احلديثة. 

 وصفه بأحد المؤسسين الكبار لصروح اقتصادية عمالقة في البالد



 مدينة صباح األحمد البحرية .. حلم العم يتحقق  العم الراحل خالد يوسف املرزوق يقدم شرحا ملشروع مدينة صباح األحمد البحرية في فيلم تسجيلي عرض في حفل االفتتاح 

 فكرة العم خالد يوسف املرزوق (رحمه اهللا) تثمر اخلير واجلمال ألبناء الكويت 

 االحد ٩ يناير ٢٠١١    20  الكويت فقدت خالدها 

 العم خالد المرزوق صاحب فكرة مدينة صباح األحمد البحرية.. 
حّول األرض السبخة إلى جزيرة واعدة بأحدث التقنيات

 يعد مشـــروع مدينة صباح 
األحمـــد البحرية الـــذي افتتحه 
صاحب السمو أمير البالد الشيخ 
صباح األحمد في ١٧ ديسمبر ٢٠٠٩ 
وسط حضور رسمي حاشد أول 
اإلجنازات املذهلة التي يقوم بها 
القطاع اخلـــاص واحللم الوثير 
للعم خالد يوسف املرزوق (رحمه 
اهللا) والذي أتى تنفيذا لتوجيهات 
وتطلعات صاحب السمو األمير 
لتحويل الكويت الى مركز مالي 
وجتاري والعمل على تسريع عجلة 
االقتصاد وتعزيـــز دور القطاع 
اخلاص في دعم التنمية االقتصادية 
وحتقيق الهدف املنشود للقيادة 
السياسية بأن تعود الكويت كما 

كانت عروس اخلليج.
  وتعتبر مدينة صباح االحمد 
البحرية أول مدينة يتم تشييدها 
بالكامـــل من قبل القطاع اخلاص 
حيث قامت شـــركة آللئ الكويت 
العقاريـــة باســـتخدام احدث ما 
توصل إليه العلم احلديث في مجال 
إنشـــاء املدن من حيث التخطيط 
البنية  واالجناز لكافة خدمـــات 
التحتية واملرافق واخلدمات على 
اعلى مستوى مبا وفرته الشركة 
من كافة عناصر ومقومات النجاح 

لهذه املدينة.
  وتعد مدينة صبـــاح االحمد 
البحرية عمال حضاريا متميزا ليس 
على مستوى املنطقة فحسب بل 
العالم، فاإلجناز الذي حتقق  في 
ال يقتصر فقط على انشاء مدينة 
متكاملة على ارض كانت سبخة 
غير صاحلة للبناء، وإمنا يتميز 
مبا وفرته الشـــركة من دراسات 
وأبحاث متخصصة سبقت اجناز 
هذا الصرح املعماري الكبير، اضافة 
الى ذلك فإن مدينة صباح االحمد 
البحرية تعتبر اضافة حضارية 
للشواطئ الكويتية، ومع تفضل 
حضـــرة صاحب الســـمو األمير 
الشـــيخ صباح األحمد الصباح 
حفظه اهللا بإطالق مياه البحر في 
القنـــوات واملمرات املائية، وصل 
طول الشـــواطئ املستحدثة في 
املشروع إلى ٨٤ كيلومترا طوليا 
وهو ما يعتبر حتديا حقيقيا من 
اجل توفير مقومات الرفاه والنقاهة 

لسكان املدينة.
  ولم يتم استحداث الشواطئ 
دون دراسة للمتغيرات الطبيعية 
اذ مت بناء وإقامة حواجز وكاسر 
امواج بامتداد خط الشـــاطئ في 
مدينة صباح االحمد البحرية وهذه 
احلواجز متنع اجنراف الساحل 
الرملي مع تعاقـــب موجات املد 
واجلزر، وهو ما يعتبر احد رموز 

املشروع البارزة.

  مراعاة متطلبات الطبيعة

  حرصت شـــركة آللئ الكويت 
العقارية عند تنفيذها ملدينة صباح 
االحمد البحرية على تنفيذ فكرة 
العم خالد (رحمه اهللا) كما ارادها 
عبـــر إقامة هيكل بطـــول ١٫٢ كم 
ككاسر لألمواج يحمي املشروع، 
مستخدمة وحدات حماية خرسانية 
مصممة خصيصا لضمان اقصى 

درجة من الكفاءة.
  كما حرصـــت الشـــركة عند 
تنفيذها لهذا املشـــروع العمالق 
على مراعاة متطلبات الطبيعة، 
اذ عملت على تصميم مدينة صباح 
االحمد البحرية وفقا ملجموعة من 

انواع من القسائم:
  ١ - قســـائم بواجهات بحرية 
ومعدل مساحة كل قسيمة ١٠٠٠ 

متر مربع.
  ٢ - قسائم داخلية ال حتاذي 
البحر مباشرة وامنا تتمتع مبطل 
عليه ومعدل مساحة كل قسيمة 

من ٤٠٠ الى ٦٠٠ متر مربع.
  ٣ - قسائم جتارية واستثمارية، 
لذا فان ارباح الشركة ستتحقق من 
بيع القسائم ذات الواجهات البحرية 
والقسائم التجارية واالستثمارية، 
اما القســـائم الداخلية فهي التي 
ستخصص البنائنا العاملني ذوي 
االمكانيات املادية احملدودة، وقد 
قمنا بعمل دراسة اولية على اسرة 
مكونة من زوج وزوجته من شبابنا 
العامل وما يستطيعان توفيره من 
دخلهما ملواجهة ثمن شراء قسيمة 
ارض، وتبعا لهذه الدراسة وضعنا 
في اعتبارنا اننا سنحدد باذن اهللا 
ثمن بيع القسائم الداخلية بهامش 
ربحي بســـيط او بسعر التكلفة 
لتكون في متناول تلك االسرة، حيث 
تكمن الصعوبة التي تواجههم في 
احلصول على القسائم، اما قروض 
البناء فان احلكومة تقوم مشكورة 

بتقدميها لهم.
  لذا فان ربحنا الكبير الذي نصبو 
اليه هو إســـعاد آالف من االســـر 

الكويتية الراغبة في السكن.
  ايها احلفل الكرمي:

  ان اهم عنصر لدينا هو بناء مدن 
مربحة للمستقبل وعدم اكتظاظها 

واختناقها.
البقية جـــزر غير    ســـتكون 
مأهولة، وذلك حفاظا على الثروة 
الســـمكية والبيئيـــة والطيور، 
باالضافة الى املنتزهات واحلدائق 
واملالعب ولن يقل عرض اي شارع 
في املوقع عن ١١ مترا من الرصيف 

الى الرصيف.
  ايها احلفل الكرمي:

  ال يخفى عليكم ان هذه املشاريع 
ستســـاهم مســـاهمة فعالة في 
دفـــع عجلة االقتصـــاد وخاصة 
قطاع البناء، لذا فاننا ســـنطلب 
من املكاتب الهندســـية الكويتية 
واملقاولني الكويتيني عمل مناذج من 
البيوت لكي نعطي املدن البحرية 
طابعها العربي واالسالمي، وحتى 
النماذج مثال يحتذى  تكون هذه 
به املواطنون عنـــد بناء بيوتهم 
ســـواء من ناحية الشكل او من 
ناحية الكلفة، وهذا مما ال شك فيه 
سيساعد ابناءنا ذوي االمكانيات 
املادية احملدودة على معرفة شكل 
وكلفة الوحدة السكنية مسبقا مما 
الكثيرين منهم مشكلة  سيجنب 
صرف القرض الذي توفره الدولة 
قبل اكتمال بناء البيت وهي املشكلة 
التي يعاني منها الكثيرون حتى 

اآلن.
  ايها احلفل الكرمي:

  اننا نعتـــز ونفتخر مبا انعم 
اهللا علينا به حيث كان لنا شرف 
الزيادة في مشـــاريع كثيرة قمنا 
بها في كويتنا احلبيبة وقد تبعنا 
في تنفيذ مثل هذه املشاريع افراد 
وشركات نتيجة جناحنا فيما اقدمنا 

عليه.
  وانني على يقني من ان شركات 
كثيرة ســـتتبع خطانا في تنفيذ 
مشـــاريع متاثل املشـــاريع التي 
نحتفل بوالدتها اليوم متى كتب 

اهللا لنا النجاح والتوفيق. 

القيود املراعية للبيئة األمر الذي 
أدى الى اكتسابها طابعا طبيعيا.

  وقبل اتخاذ اي اجراء تنفيذي 
قامت شركة آللئ الكويت العقارية 
باعداد دراسات مكثفة ومتخصصة 
لضمان جودة املياه، وقد اظهر هذا 
النظام ان املياه داخل مدينة صباح 
االحمد البحرية تنسجم متاما مع 
املياه املوجودة في مياه اخلليج 
العربي، فبعـــد مضي اكثر من ٥ 
سنوات من التسجيل واالختبار 
واملراقبة املتواصلة تؤكد الدراسات 
البيئية ان املياه في املدينة تتوافق 
مع شروط ومعايير الهيئة العامة 
الكويت لألبحاث  للبيئة ومعهد 
العلمية ونتيجة لذلك فقد تأكد ان 
هناك اكثر من ٨٠٠ نوع من األحياء 
البحرية قد اتخذت مدينة صباح 
االحمد البحرية موطنا لها حيث 
اللؤلؤ فضال  مت استيطان محار 
عن االكتشاف املدهش للمرجان 
الذي ينمو بشكل طبيعي ضمن 

املشروع.
  وعملت الشـــركة على انشاء 
بيئة ذاتية التطور والنمو، اذ قامت 
بزرع اشجار املانغروف (القرم) 
البيئية ملدينة صباح  في اجلزر 

ادارات الشركة  واعضاء مجالس 
الزميلة والعاملني بها املشاركة في 
مشروع آللئ الكويت واصالة عن 
نفسي اتقدم لسعادتكم بخالص 
الشـــكر على شمولكم حفلنا هذا 
برعايتكم ولكـــم جميعا خالص 
الشكر على تشريفكم حلملنا هذا 
لنعرض امامكم جانبا مما يقوم 
به القطاع اخلـــاص في الكويت 
ومســـاهمته مع القطاع العام في 
مشاريع االســـكان ضمن اخلطة 
االســـكانية للدولة ومـــا كان لنا 
ان نصل الى هـــذه النتائج التي 
ســـنطرحها عليكم لوال مباركة 
وتأييد وتشجيع والدنا واميرنا 
وراعي نهضتنا صاحب الســـمو 
الشيخ جابر االحمد اجلابر الصباح. 
الذي شرفنا مبشاهدة املعرض الذي 
اقيم في قصر بيان العامر، وسمو 
الشـــيخ ســـعد العبداهللا السالم 
الصباح ولي العهد رئيس مجلس 
الوزراء الذي شـــرفنا مبشاهدة 
املعرض الذي اقيم في قصر بيان 
العامر، وتشجيع ومؤازرة مجلس 
الوزراء املوقـــر، واللجنة العليا 
للمخطط الهيكلي وجلنة شؤون 
البلدية السابقة واحلالية، ومجلس 

املستقبل مدينة متكاملة ترتبط 
ارتباطا وثيقا مع منتزه اخليران 
من جانب ومن جانب آخر مع مدينة 
الزور التي تخطط لها حكومتنا 

الرشيدة.
  وقد راعينا في التصاميم االولية 
للمشروع االبتعاد عن الشاليهات 

القائمة حاليا بنحو ٥٠٠ متر.
  ايها احلفل الكرمي:

  ان الدراسات االولية قد اخذت 
بعني االعتبار جميـــع متطلبات 
الدولة من مساجد ومدارس ومخافر 
شرطة برية وبحرية ومراكز اطفاء 
برية وبحرية وجمعيات تعاونية 
ومالعب ومراكز للبريد والتلفون 
ومكاتب للبلدية والكهرباء ومحطات 
متوين وقود برية وبحرية، ولقد 
طلب من املستشارين تخصيص 
مواقع لهذه اخلدمات وستكون هذه 
املتطلبات هي احلد االدنى وسنزيد 
عليها آخر ما توصل له تخطيط 

املدن احلديثة بالعالم.

  دور القطاع الخاص

  ايها احلفل الكرمي:
  ان حكومتنا املوقــــرة ال تألو 
جهدا في تقدمي الرعاية االسكانية 

االحمد البحرية وذلك لتوفير بيئة 
غنية تنمو فيها الكائنات البحرية، 
كما انها حتافظ على ثبات التربة 
ومنع اجنرافها، كما حترص الشركة 
على ان تكون الزراعات التجميلية 

مقاومة للملوحة واجلفاف.

  كلمة العم

  وبني بدايات املشروع وسلوكه 
طريق االجناز نسترجع كلمة العم 
خالد يوسف املرزوق (رحمه اهللا) 
والتي ألقاها في افتتاح معرض املدن 
البحرية ملشروع آللئ الكويت في ٤ 
ديسمبر ١٩٨٩ والذي افتتحه صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد 

حيث قال العم «رحمه اهللا»:
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  هللا احلمـــد، ولكويتنا العزة 
واملجد والهلها وللمقيمني عليها 

الصحة والسعادة.
  صاحب السعادة الشيخ صباح 

االحمد اجلابر الصباح
الـــوزراء وزير    نائب رئيس 

اخلارجية
  اصحاب السعادة

  ايها االخوة واالخوات
  نيابة عـــن اخواني رؤســـاء 

حماية البيئة ومؤسسة الكويت 
للتقدم العلمـــي، ومعهد الكويت 
لالبحاث العلمية، وجامعة الكويت 
ممثلة في كليتي الهندسة والعلوم، 

وجمعية املهندسني الكويتية.
  ولكل من قدم لنـــا يد العون 
واملســـاعدة... اقول لهم جميعا: 
جزاكم اهللا ألف خير وشكرا لكم 
جميعا، فلوال دعمكم وتشجيعكم 
ما كان لنا ان نستطيع االستمرار 
في الســـير قدما في هذا املشروع 

العمالق.
  ايها احلفل الكرمي:

  على الرغم من ان الدراســـات 
املبدئية التي متت حتى اآلن تبشر 
وتشير الى جدوى املشروع اال اننا 
كما وعدنا كل مسؤول في هذا البلد 
الطيب، فاننا هنا وامامكم جميعا 
جندد العهد والوعد باننا سنقوم 
بكل الدراسات االجتماعية والبيئية 
واملاديـــة، واضعني نصب اعيننا 
مصلحة الكويت واهلها فوق اية 

اعتبارات مادية.
  ومت اختيار موقع اخليران لعدم 
وجود اية معوقات فيه مبا يؤهله 
الن يكون السكن الثاني للمواطنني 
في العطل واالجازات وسيكون في 

ملواطنيها واننا على قناعة تامة ان 
للقطاع اخلاص دورا مهما وحيويا 
في املساهمة بحل املشكلة االسكانية 
في الكويتـ  وانطالقا من ذلك فقد 
تقدمنا مبشروع آللئ الكويت تلبية 
لدعوة حكومتنا الكرمية لهذا القطاع 
بالتقدم مبشاريع اسكانية تساعد 

في حل املشكلة االسكانية.
  وتشير الدراسات التي زودتنا 
بها وزارة التخطيط الى أنه خالل 
العشــــر ســــنوات املقبلة ستنشأ 
احلاجة الى مساكن جديدة ملا يقرب 

من ٣٣ ألف اسرة كويتية.
  من هذا املنطلق فان مشروع آللئ 
الكويت سيساعد حكومتنا الرشيدة 
في توفير الرعاية السكنية لشريحة 
كبيرة مــــن ابنائنا عالوة على ان 
املدن البحرية ستعود بالكويتيني 
الى بيئتهم البحرية التي عاش بها 

آباؤنا واجدادنا من قبل.

  سؤال

  ايها احلفل الكرمي:
  وقـــد يتســـاءل البعض، من 
سيتمكن من السكن في هذه املدن؟ 
وقبل االجابة اود ان ألفت نظركم 
الى ان كل مشروع مكون من ثالثة 
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 في ١٩٨٧/٢/٢١ اضافت الكويت 
الى صرح حضارتها منبرا من 
العلم واملعرفة والتراث،  منابر 
عندما افتتح صاحب السمو األمير 
الشــــيخ جابر األحمد،  الراحل 
رحمه اهللا، مركز يوسف املرزوق 
ولولوة النصار للطب االسالمي 
مبســــاحة ١٥٥٠٠م٢، بحضور 
كبار رجال الدولة وعلى رأسهم 
سمو االمير الوالد الشيخ سعد 
العبداهللا رحمه اهللا، وصاحب 
الســــمو األمير الشــــيخ صباح 

األحمد حفظه اهللا.
  بناء مركز الطب االسالمي جاء 
بتبرع كرمي من العم خالد يوسف 
املرزوق، رحمه اهللا، الذي قدم ٧٫٧ 
ماليني دينار لبنائه وتشغيله في 
مبادرة فتحت الباب واسعا أمام 
مبادرات واجبة من أهل اخلير 
في الكويت جتاه الديرة وأهلها 
وبعد االحتالل العراقي الغاشم 
كلف ترميم املركز نحو مليون 
دينار بعــــد ان تعرض ألضرار 

كبيرة.
  ويواصــــل املركز دوره الذي 
حتدث عنه العم خالد يوســــف 
املرزوق، رحمه اهللا، في كلمته 
خالل حفــــل االفتتاح حيث أكد 
خاللها انــــه «مهما بذلنا للديرة 
احلبيبة فهــــو اقل القليل جتاه 
ما قدمته الكويت لنا» ونستعيد 
فيما يلي تلك «الكلمة ـ النهج» 

في السطور التالية:
  كلمة العم خالــــد املرزوق ـ 

رحمه اهللا
  ألقــــى العــــم خالد يوســــف 
املرزوق، رحمه اهللا، كلمة أسرة 
املتبرع ببناء املركز وقال فيها: 
هللا احلمد وللكويت العزة واملجد، 
وللمخلصني من أهلها واملقيمني 

بها الصحة والسعادة.
  صاحب الســــمو أمير البالد 

حفظه اهللا ورعاه..
  سمو ولي العهد رئيس مجلس 

الوزراء املوقر..
  أيها احلفل الكرمي..

  ال تاريخ في حياة الشعوب 
دون ابداع.

  وال ابداع حيث ال يكون اجناز 
متجدد.

  واالجنازات اجلديدة هي نتاج 
اميان وعمل، وصلة االميان بالعمل 

كصلة اخللق بالسلوك.
  فإذا آمن االنسان باهللا العظيم 
وأيقن باليوم اآلخر وصدق مبا 
جاء به املرســــلون.. دفعه ذلك 
الى العمل الطيب واالســــتقامة 
فيــــه. وإذا كان وطننا الكويت 
بأبعاده البشــــرية، قــــد انتزع 
لنفسه مكانة خاصة في مسيرة 
التاريخ، فــــألن في كل يوم من 
أيامه اجنــــازا جديدا، يطرح به 
امام الدنيا بعدا جديدا من ابعاد 

املسيرة احلضارية احلديثة.
  من هنا كان من الطبيعي ان 
يحفل وطننا الغالي بالعديد من 
الشــــواهد واملعالم التي تسجل 
ملسيرتنا الناهضة بقيادة سموكم، 
عالمــــات مضيئة تعكس أحالم 
طموح عجيــــب، واميانا وطيدا 
باملستقبل، وثقة مؤكدة بأننا في 
الكويت جديرون باحلياة الفاضلة 

بكل أهدافها وأفكارها.
  جتسيد ملعاني اإلميان

  يا صاحب السمو..
  نحتفــــل اليــــوم بواحد من 

املال الذي تبرعنا به لتأسيس 
هذا املركـــز، اال من فضل اهللا، 
ومن عطاء هذا الوطن الذي أفاء 

علينا بهذا اخلير.
  وفي هذه املناسبة ال يسعنا 
اال ان نتقدم من سموكم، ومن 
حكومتكم الرشيدة برئاسة سمو 
ولي عهدكم األمير، بوافر الشكر 
وعظيم التقدير وصادق الوالء.. 
ضارعـــني الى العلي القدير ان 
يدمي سموكم ويوفقكم ملا فيه 

خير البالد والعباد.
  كما ال يسعنا سوى ان نتقدم 
بالتقدير لكل من ســـاهم معنا 
يدا بيد في اجناز هذا املشروع 

االنساني الكبير.
  يا صاحب السمو..

  يقول تعالى في محكم تنزيله 
(وأما بنعمة ربك فحّدث) ونحن 
نحاول جهد طاقتنا ان نترجم 
قولـــه الكرمي عمـــال نافعا في 
ســـبيل عزة الكويت وسالمة 

ورفاه ابنائها..
  حفظكـــم اهللا يـــا صاحب 

السمو..
  وحفظ سمو ولي عهدكم.. 
وأدام الكويـــت حـــرة عزيزة 

منيعة.
  وما النعم اال من عند اهللا.. 
أدام اهللا علـــى اجلميع نعمة 

االسالم والسالم..
  والسالم عليكم ورحمة اهللا 

وبركاته.

  نبذة عن المركز

  ويقع مركز يوسف املرزوق 
وزوجته لولوة النصار، رحمهما 
اهللا، في منطقة الصباح الصحية 
بالكويت، ويهدف إلحياء التراث 
الطبي االسالمي وتخليد ما حققه 
السلف الصالح من علماء الطب 
املســـلمني ومواصلة جهودهم 
اجلليلة في ارساء أسس النهضة 
الطبية في العالم وتقدمي جميع 
اخلدمات الطبية لرعايا الكويت 
باالضافة الى ان يكون مقرا دائما 
للمنظمة االسالميــة للعلــوم 

الطبيــة.
  وقد قام العم الراحل بالتبرع 
للقيـــام بهذا العمـــل تصميما 
وتنفيذا، وخرج املركز بعد عمل 
دائم ملدة أربع سنوات بالصورة 
املشـــّرفة حتى اجنـــز ليكون 
صرحا اسالميا معماريا وعلميا، 
ويتكون من ثالثة أدوار مبساحة 
بناء تقارب ستة آالف ومائة متر 
مربع، ومسجد، يتكون من ثالثة 
أدوار يتسع أللف وخمسمائة 
مصل مبساحة ألفني وستمائة 
متر مربع، وتصل بني االثنني 
ممرات ذات طابع اسالمي مغطاة، 
واســـتخدم الرخام لألرضيات 
املنقوشة بنقشـــات اسالمية 
مبساحة ثالثة آالف وستمائة 

وخمسني مترا مربعا.
  يتكون املركز من أربعة أجزاء 

رئيسية:
الطبي    اجلزء األول: املركز 
املنظمـــة  وادارة  بأقســـامه 

االسالمية للعلوم الطبية.
  اجلـــزء الثانـــي: املســـجد 

وملحقاته.
  اجلزء الثالث: املمرات املغطاة 

واحلدائق الداخلية.
  اجلزء الرابع: مواقف السيارات 

واحلدائق اخلارجية. 

التي جتسد  الطبية  االجنازات 
معاني االميان، وتترجم تعاليم 
ديننا احلنيف.. دين االســــالم 
وآدابه التي حتلق باالنسان دائما 
الى املستوى األعلى واألفضل. 
اننا اذ نحتفــــل اليوم بافتتاح 
مركز يوسف املرزوق ولولوة 
النصار للطب االســــالمي، امنا 
نحتفل مبا حققــــه هذا الوطن 
احلبيب على امتداد مســــيرته 
الناهضــــة من اجنــــازات.. وما 
حفلت به ربوعه من غرس طيب 

مبارك.
  ان اهللا ـ عـــز وجل ـ جعل 
العمل رسالة الوجود ووظيفة 
األحياء، ولهذا كان من الطبيعي 
ان يكون حبنا لوطننا مقرونا 
بالعمل من أجله، ومكرسا ثقة 
ووالء لقيادته الرشيدة، بحيث 
اصبحت صلة العمل من اجل 
الكويت واالميـــان بها صلة ال 

يصيبها ضعف او وهن.
  اننا في الكويت منتلئ فخرا 
واعتزازا ونحن نرى أســـرتنا 
الكويتية الواحدة بقيادة راعي 

الذي تضطلع  الدور  ورسوخ 
به الكويـــت على صعيد األمة 

العربية واالسالمية.
  ولذلك فإن افتتاح مركز الطب 
االسالمي اليوم هو تأكيد على 
استمرار هذا الدور وعلى دميومة 
العطاء الكويتي جتاه العروبة 

واالسالم.
  كذلك، فانه من شرف االعتزاز 
لنا ان يتزامن افتتاح هذا املركز 
مع احتفاالتنا بعيدنا الوطني 
الســـادس والعشرين، تعبيرا 
حيا عن تزامن االســـتقالل مع 
خطوات التنمية الطموحة، وعن 
مواكبة مسيرة اخلير الوطنية 
مع النهضـــة الكويتية في كل 
املجاالت والقطاعات واملرافق 
وامليادين.. وفـــي كل مناحي 

احلياة.
  ان الكويت اليوم، كما كانت 
في املاضي، ستبقى ذلك البيت 
الكبير الذي يعتز اجلميع بشرف 
االنتماء اليه، ويتنافسون في 
شـــرف العطاء له، ويتفانون 
في شـــرف الوالء جتاهه، من 

املباركـــة وبالتعاون  نهضتنا 
مع رجاالتها املخلصني.. نراها 
تتســـابق لتجعل من االزدهار 
والتقدم واملشـــاركة في صنع 
تاريخ هـــذا الوطـــن العزيز، 
مســـؤولية ينهـــض بهـــا كل 
املخلصني واألوفياء، ولهذا من 
الطبيعـــي ان جند اجلميع في 
هذا البلد الطيب يشاركون في 
رفع املزيد من قواعد النهضة، 
ويسهمون مبا أفاء اهللا عليهم 
من فضله، في اقامة املؤسسات 
االنسانية، جاعلني دائرة النشاط 
الوطني واالنساني تنمو وتزدهر 

وتتسع.
  والشـــك ان افضل االعمال 
وأحبها الى اهللا اجلهاد.. والسبيل 
الى ذلك متعدد امليادين وليس 
الســـالح  مقصورا على حمل 
والدفاع عن الدين والوطن، بل 
يشمل كل عمل شريف الغاية، 

موصول العطاء.
  والكويت اليوم ستظل ذلك 
الوطـــن العزيز الذي يجد فيه 
اجلميـــع احساســـهم باألمن، 

ويستبشرون مبا يحقق فيه من 
االجنازات الكبيرة وفي مختلف 

امليادين واملجاالت.
اليوم بافتتاح    ان احتفالنا 
مركز يوسف املرزوق ولولوة 
النصار للطب االســـالمي هو 
احتفال بكل الرجال املخلصني 
الذين ال يبخلون بجهد او مال، 
ويعملون من اجل عزة ورفعة 
الغني بكرامته..  الوطن..  هذا 
احملقق لعزة أفـــراده.. العامل 

أبدا لرخاء أمته.

  نقطة وفاء

  ان هذا املركز الطبي االسالمي 
هو نقطة وفاء لهذا الوطن في 
بحر عطائه الالمحدود ألبنائه 
ومواطنيه، وهو تأكيد لشعور 
كل مواطن مخلص غيور على 
ديرته محـــب ألرضها وترابها 
الوطني، وهو رمز ملعنى كبير 
يتمثل قلبا وقالبا في اننا مهما 
قدمنا ومهما أعطينا ومهما بذلنا 
من فكر وجهد ومال جتاه الوطن 
الغالي وجتاه الديرة احلبيبة 

فإن ذلك هو اقل القليل جتاه ما 
قدمه الوطن لنا، وما اختصتنا 
به كويت احملبة، كويت التالحم، 

كويت األسرة الواحدة.
  يا صاحب السمو..

  ويـــا ضيوفنـــا األعـــزاء 
األجالء..

  انه ملن حسن الطالع ان يأتي 
افتتاح مركز يوسف املرزوق 
ولولوة النصار للطب االسالمي 
بعد ايام قليلة من حدث اسالمي 
تاريخي بارز استضافته الكويت 
على أرضها واحتضنته برعايتها، 
وكفلت له بفضل حكمة أميرها 
ادارته  وحسن قيادته وحنكة 

كل مقومات النجاح.
  ان جنـــاح مؤمتـــر القمـــة 
االسالمي اخلامس بكل أبعاده 
الدينية والسياسية والقومية 
والدولية، كان عالمة بارزة على 
ما متثله الكويت من نقطة ضياء 
مفعمة باالرادة مدعمة بالريادة 
في عالم اليوم، كما انه دليل حي 
ال يأتيـــه الباطل من فوقه وال 
من بني يديه على عمق وامتداد 

اجل رفعة وعزة واستقرار هذا 
الوطن، القوي بتالحم ومتاسك 
وتكافـــل مواطنيه املخلصني، 
والعزيز بكرامته وأصالة ونقاء 

أبنائه الغيورين عليه.
  على الدرب نسير

  يا صاحب السمو..
  على الدرب نســـير.. وعلى 
احملبة نلتقـــي.. وعلى احلق 
جتتمـــع كلمتنا.. وعلى العدل 
تتزن خطانـــا.. وعلى اخلير 
متضـــــي مســـيرتنا.. وعلى 
االخـــاء ترتبـــــط وحـــدتنا.. 
وعلـــى األمل تتحـــد قوانــا.. 
على االسالم نرتــبط.. وعلى 
العــروبة نتفق.. وعلى الوطن 
نلتحـــم.. ونحث اخلطى نحو 

املستقبل.
  يا صاحب السمو..

  انني واخواني اذ نقدم هذا 
املشـــروع االنســـاني لوطننا 
الغالي وابنائـــه األوفياء امنا 
نسهم بقدر يســـير من العمل 
الطيب، ملا لهذا الوطن العزيز 
من فضل علينا جميعا.. وما هذا 
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 يكفــــي العم خالد املرزوق (رحمــــه اهللا) فخرا انه كان 
صاحب الصوت االعالمي االول صادعا بكلمة احلق ومصلتا 
سيفها عبر جريدته «األنباء» عندما قرر ان تكون اجلريدة 
الكويتية االولى التي تنقل اخبار الديرة وهموم مواطنيها 
ومعاناتهم من نير االحتالل العراقي الغاشم ولتكون صوت 

الكويتيني الى كل احرار العالم.
  فطيلة اشــــهر االحتالل التســــعة صدرت «األنباء» من 
القاهــــرة ومت توزيعها مجانا رغم التكلفة املادية الباهظة، 
اال انــــه كان يردد ان الروح فداء الوطن، فما اعز من الوطن 
فكان رحمه اهللا فارســــا اصيال في زمن ظهرت فيه معادن 
الرجال ومثبتا ان الفارس االصيل يكون مقاتال شديد البأس 

ايام احملن والشدائد.

  «األنباء»

  اسس الراحل الكبير جريدة «األنباء» عام ١٩٧٦، وبدأت 
بالصدور في ٥ يناير ١٩٧٦ في منطقة الشرق، وعلى الرغم 
من تواضع املكان اال ان االنطالقة كانت قوية بحكم مواقفها 
احلكيمة املستمدة من سياسات وتطلعات العم الراحل خالد 

يوسف املرزوق وطموح ادارتها.
  وارادها العم (رحمه اهللا) ان تكون ضمن مفاهيم املجتمع 
الواحد ذي املصير الواحــــد في حياته الواحدة، وان تقول 
احلق وترفع راياته وحتمل فوق كل ذرة رمل له بيارق وفي 

وجه كل مطمع سيفا.

  فـ «األنباء» عند العم خالد يوسف املرزوق (رحمه اهللا) 
ما هي صوت لفرد او ملجموعة، وما هي صوت ألحد اال بقدر 
ما يكون هذا االحد او هذه املجموعة ممثلة للحقيقة وللحق، 
وراعية ملصلحة الشــــعب بعيدا عن الفئوية والتمزق، ايا 

كانت اشكاله واصواته والوانه.
  واراد صوتهــــا ان ينطلق من االميان بالكويت الواحدة، 
وان يكون صوتها عاليا قدر ما يعلو صوت احلق فوق كل 
االصوات، والذي به يتم حفظ مســــارنا بعيدا عن املصالح 
الشخصية او االمتيازات الفردية او الصراعات البعيدة عن هذا 
تاريخيا، ارادها (رحمه اهللا) جريدة للخبر الصادق، والرأي 

احلر املؤمن، ارادها ان تكون من الكويت والى الكويت.

  «األنباء» والعدوان العراقي

  في الثاني من اغسطس ١٩٩٠، تعرضت الكويت ألبشع 
غزو عرفته املنطقة، وكان لهذا الغزو االثر البالغ في النفوس 

واخلسائر البشرية واملادية واملعنوية.
  والصحافة كان لها النصيب االكبر في سياسة الغزو التي 
استهدفت ضرب اإلعالم والصحافة بالدرجة االولى للقضاء 
على حريــــة الكلمة والتعبير التي هي الشــــريان احليوي 
للشعب الكويتي ولم تســــلم «األنباء» من هذا الدمار، فقد 
حلق بها الضرر الذي متثل فــــي تدمير مكاتبها واجهزتها 

املتطورة وسرقة املطابع واجهزة الكمبيوتر.
  لكن كانت «األنبــــاء» اول صحيفة كويتية تصدر اثناء 

الغزو العراقي الغاشم بتوجيهات من العم الراحل (رحمه 
اهللا)، اذ صدرت في القاهرة بعد مضي ١٣ يوما على االحتالل 
في ١٥ اغسطس ١٩٩٠، وكان عدد صفحاتها ٤ صفحات فقط 
مكرسة خلدمة الوطن واملواطنني تنقل االخبار عن الكارثة 
التي حلت بالبلد وتعمل على ربط الكويتيني بعضهم ببعض 
وبيان آخر التطورات واملســــتجدات فــــي جميع املواضيع 
املتعلقة بالغــــزو العراقي، وكانت «األنباء» كاملعتاد توثق 
االخبار وتنقل الصور احلية بكل امانة ومصداقية من داخل 
الكويت البنــــاء الوطن الغالي الذين يقطنون باخلارج عن 
طريق اتصالها بوكاالت االنباء العاملية، فضال عن مراسليها 
املنتشرين في كل مكان، فكانت فعال اثناء تلك الفترة متثل 
صوت الكويت احلر الناطق باسم ابنائها وحتررت الكويت 

في ٢٦ فبراير ١٩٩١ وعمت الفرحة كل مكان.
  وبقيت «األنباء» تصدر من القاهرة حتى ١٥ اغســــطس 

.١٩٩١
  ثم عادت «األنباء» الى الصدور في الوطن االم الكويت في 
٢١ ديسمبر ١٩٩١، وبعودتها حتقق االلتزام مبسيرة الكويت 
الدميوقراطية في ظل القيادة احلكيمة والشعب الواعي الذين 
مكنوا الكويت من اجتياز محنة الغزو واالحتالل العراقي 
واستعادة احلرية واالستقالل لتواصل «األنباء» مسيرتها 
الريادية وهي باقية على العهد والوفاء وااللتزام بسياسات 
الراحل الكبير العم خالد يوســــف املرزوق الذي ارادها من 

الكويت والى الكويت. 

 تأسســــت شركة سوق الساملية العقارية بفكرة من العم الراحل عام 
١٩٩٧، وافتتح ســــوق الساملية في ١٥ مارس ٢٠٠٣ وكانت فكرة مشروع 
سوق الســــاملية برزت عقب حترير البالد في التسعينيات وقد طرحت 
فكرة املشروع على الدولة ممثلة في بلدية الكويت، حيث تبنتها مجموعة 
شركاء متضامنة، ولسهولة االتصال مع اجلهات املختصة في ادارات الدولة 
املختلفة اتفق على ان تتولى جهة واحدة مســــؤولية مخاطبتهم، حيث 
أنشئت لذلك شركة سوق الساملية العقارية على أساس ان تضم املالك 

األربعة للمشروع لضمان سهولة االتصال مع جهات الدولة املعنية.
  أما أبــــرز مراحل التنفيذ فكانت مع بدء جتهيــــز املوقع للعمل على 
مســــاحة ٨٣ ألف متر مربع، وقد شمل التجهيز ردم وتسوية ومعاجلة 
أرض املوقع حيث كانت رخوة جدا ولذلك متت معاجلتها لتتحمل البناء 

عليها واستغرق ذلك الكثير من اجلهد والوقت واملال.
  وعقب ذلك جرى توقيع عقد املشروع مع وزارة املالية ممثلة في أمالك 
الدولة، ومن ثم مت توقيع عقود التنفيذ مع املقاول الرئيسي للمشروع 
واملقاولني اآلخرين للتكييف والصحي واإلطفاء وغيرها، وقد استغرق 
املشروع قرابة العامني ونصف العام (٣٠ شهرا) فيما استغرقت ديكورات 

املستأجرين وقتا طويال.
  ويعتبر سوق الساملية سوقا متكامال شامال لألسرة حيث يتيح التنوع 
في أنشطته ان تقضي األسرة فيه يوما كامال دون ملل، فالسوق يتسم 

بحجمه الكبير، حيث انه يعد اكبر ســــوق مغلق في الكويت وهي سمة 
رئيسية يتفرد بها سوق الساملية، وقد روعي في البناء ان يجد الرواد 
مكانا مكيفا وفسيحا في ظل ما يتسم به طقس الكويت من حرارة شديدة 

معظم اوقات العام حيث يستطيع الرواد ان يقضوا معظم حاجاتهم.
  كما ال ينبغي اغفال ما يتســــم به السوق من ناحية جمالية مميزة، 
حيث يأخذ املبنى كله طابعا عربيا اســــالميا ملحوظا من خالل بواباته 
والبواكي والنقوشــــات، اما أبرز عناصر التميز للســــوق فهي مواقف 
السيارات التي تتسع ألكثر من ١٠٠٠ سيارة تزيد في املساء لتصل الى 
نحو ١٣٠٠ ـ ١٤٠٠ سيارة، وهو بذلك أكبر موقف سيارات بسوق جتاري 

في الكويت.
  ويبلغ عدد البوابات في الســــوق ست بوابات أخذت كل بوابة اسما 
مــــن اســــماء دروازات الكويت القدمية حيث كان عددهــــا ٥ بوابات، اما 
البوابة السادسة فأخذت اسم التحرير بتوجيه من العم الراحل حتى ال 
تنسى األجيال القادمة ما واجهته الكويت، أما أسماء باقي البوابات فهي 

(الشامية والشعب واجلهراء واملقصب والدسمان).
  ويحوي السوق جميع األنشطة من مطاعم ووسائل ترفيه للصغار 
والكبار وصالة أللعاب البولينغ في الشرق األوسط كما توجد األسواق 
الشــــعبية ومحالت املالبس والســــوبر ماركت، هذا الى جانب بسطات 

السمك واللحم واخلضار والفاكهة. 

 العم خالد أصدر «األنباء» من القاهرة.. صوت الحق بوجه االحتالل  
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 الكل يعرف ويدرك ويوقن أن 
العم خالد يوسف املرزوق – رحمه 
اهللا – لم يكن من مؤسسي البنك 
العقاري فحسب، لكنه كان من 
أبرز الرواد الذين أدركوا منذ أكثر 
من ربع قرن ان القطاع العقاري 
الذي كان يومها في مرحلة منوه 
الى بنك  التأسيســــي بحاجــــة 
القطاع  لهــــذا  متخصص يوفر 
احليوي التمويل الكافي واملؤازرة 
الضروريــــة وميكنه في الوقت 
نفسه من اقتحام املشاريع الكبرى 
التي كانت تتطلع اليها الكويت 
في ذلك الوقت في اطار طموحاتها 
احلضاريــــة واالقتصادية، ولم 
يكتف خالد املرزوق باإلســــهام 
البارز في وضع األســــاس، بل 
حرص علــــى ان يرتفع بالبناء 
سنة بعد أخرى ليتحول البنك 
العقاري الى صرح اقتصادي له 
دوره املتميز واسهامه اإليجابي 
في سوق العقار في الكويت بشكل 
عام. ولم يكن ذلك غريبا عنه وهو 
كما كان يقول دائما (رحمه اهللا) 
انه «رجل بناء» السيما ان البناء 
يعنى بــــكل املفاهيم والطموح 
الواســــع واإلخــــالص الصادق 
والدقة في العمل واملصداقية في 

اجلهد والتفاني في العطاء.
  فالراحل الكبير قام بتأسيس 
البنك العقاري وتطويره طوال 
٢٥ عاما، حيث كان رئيس جلنة 
تأسيس البنك وساهم في نهضة 
ومنو البنك على مدى ٢٥ عاما، 
ومن قراراته احلكيمة واإلنسانية 
توحيد رواتب اخلليجيني العاملني 
العقاري ومساواتهم  البنك  في 
الكويتيــــني، وكذلك  بنظرائهم 
مساهمته في إصدار مجلة عالم 
العقار واالســــتثمار، وهي أول 
مجلة كويتيــــة متخصصة في 

عالم العقار واالستثمار.
  وفي مايو ٩٨ اعتذر عن عدم 
ترشيح نفسه للمجلس اجلديد 
رغم موافقة البنك املركزي على 
ترشــــيحه ومتســــك املساهمني 
بــــه وإصرارهم على عدوله عن 
االعتذار. وقال: «لقد أسست البنك 
– العقــــاري – والبنك التجاري، 
البنك العقاري بعيده  واحتفال 
اخلامس والعشرين هو احتفال 

بعيدي».
  وأبدى – رحمه اهللا – رغبته 
في التفرغ إلدارة أعماله اخلاصة، 

االخوة الكرام واألخت الكرمية 
احملتفى بها اليوم.

  وتابع الشيخ اخلليفة قائال: 
األخ خالـــد يوســـف املرزوق 
كان كما تعرفون يرأس جلنة 
العقاري حيث  البنك  تأسيس 
كان «الدينامو» لها قبل ٢٥ سنة 
ماضية، واألخ خالد له أفضال 
كبيرة على البنك وأنا وأعضاء 
مجلس اإلدارة اآلخرون وباقي 
حملة األسهم كنا نرجوه الى يوم 
قبل اجتماع اجلمعية العمومية 
األخير آملني منه ان يبقى معنا 
كرئيس حتى إذا ما كان عنده 
وقت النشـــغاالته الكثيرة كي 
يتفرغ، وامنا اختار ان يرعى 

البنك من اخلارج.
  واضاف الشيخ خليفة قائال: 
نحن نقدر لألخ خالد املرزوق 
جهده سواء في البنك أو خارجه 
فهو املؤسس للبنك والذي رعاه 
خالل فترة اخلمس والعشرين 
ســـنة املاضية، واذا كان هناك 
فضل في انشاء البنك العقاري 
وتطويره سواء األخ خالد في 
مجلس االدارة أو خارج مجلس 
االدارة في السابق وفي املستقبل 
فهو يعود لـــألخ الكرمي خالد 

املرزوق.
  وعقب ذلك ألقى العم خالد 
املـــرزوق – رحمه اهللا – كلمة 
بهذه املناسبة ردا على تظاهرة 
الوفاء والتكرمي التي أحاطت به 
قال فيها: بفضل من اهللا ومن 
املساهمني والعاملني ومجالس 
االدارة املتعاقبة كان جناح البنك 
العقاري، وأنا بالعكس لم أفعل 
أي شيء واعتبر نفسي جزءا من 
اجلهاز املصرفي حيث ساهمت 
في تأسيس البنك التجاري ثم 
البنك العقاري، وهذه هي سنة 
احلياة، ان االنسان عندما يشعر 
بأنه أعطى ما عنده يترك املجال 

لغيره لتدور سنة احلياة.
  واضاف – رحمه اهللا – مخاطبا 
احلضــــور قائــــال: «أنا شــــاكر 
االخوان علي اخلليفة وأعضاء 
مجلــــس االدارة والعاملني في 
البنك والقطاع املصرفي كإخوة 
وزمالء وكل رؤساء البنوك على 
ما غمروني به، وهذا شــــيء أنا 
ال أســــتحقه ألن كل ما نعطيه.. 
الغالية، وألف  نعطيه لكويتنا 

شكر.

مشيرا الى تاريخه في انه «رجل 
بناء»، وقال: اتــــرك البنك على 
محبــــة واخــــالص وتفاهم مع 
االخوة أعضــــاء مجلس االدارة 
اجلديد، واني رهن االشارة في 
خدمة «العقاري» وهو بنك قوي 
سيســــتمر بالقوة ذاتها إن شاء 
اهللا ولن يتأثــــر بفضل االخوة 
العاملني من الكفاءات الكويتية، 
وليس لي إال ان أسلم األمانة الى 

هؤالء األكفاء.

ولكن بعيدا عن شكليات الكرسي 
القيادي، معتبرا نفسه جنديا 
مثابرا بغض النظر عن موقعه 

أو منصبه.؟
  فقد أصر الفارس النبيل على 
ان يترك الكرســـي رغم إصرار 
اجلميع حينها على استمراره 
فيه ولم يدل هذا املوقف فقط 
علـــى الزهد فـــي املناصب وال 
على الترفع عنها، بقدر ما أكد 
ان الرجال احلقيقيني هم الذين 

وظيفيا للتربع عليه.
  وفي ٢٩ يونيو ١٩٩٨ احتشدت 
األسرة املصرفية في لقاء للوفاء 
أقامه مجلس ادارة البنك العقاري 
الكويتـــي لتكـــرمي العم خالد 
يوسف املرزوق رئيس مجلس 
اإلدارة السابق ومؤسس البنك 
العقاري – رحمه اهللا – ونائب 
املنتدب  الرئيـــس والعضـــو 
الفرحان،  السابق محمد أحمد 
واملدير العام بالوكالة ســـابقا 

  والراحـــل صاحـــب عطاء 
اســـتمر بال كلل أو ملل طوال 
أكثر من ربع قـــرن، ومع ذلك 
فإن كل هذا التواصل في البذل 
واجلهد واإليثار لم يثن صاحب 
العطـــاء وصاحب املواقف عن 
ان يطلب وبإحلـــاح ان يترك 
موقعه القيادي مفسحا املجال 
ملن يواصل املسيرة، مع حرصه 
في الوقت نفسه على االستمرار 
في العطـــاء باخالص وصدق، 

يصنعون املناصـــب والقيادة 
والريادة وليست املناصب هي 
من تصنعهـــم وال املقاعد هي 
التي تبرزهم مهما كانت وثيرة 
أو فخمـــة أو براقة. كما ان هذا 
املوقف بـــّني ان االفراد، خاصة 
الذين يتصدرون العمل العام هم 
الرجاالت الصادقون، وهم الذين 
ال يسعون الى املنصب مؤمنني 
بأن العطاء الصادق ال يحتاج الى 
موقع قيادي وال يتطلب كرسيا 

وفاء القطامي.
التكرمي    وقد اســـتهل حفل 
الشـــيخ علي اخلليفة العذبي 
الصباح رئيس مجلس االدارة 
والعضو املنتدب للبنك العقاري 
حينها بكلمة قال فيها: يسعدني 
تشـــريفكم باحلضـــور لهـــذا 
االحتفال البسيط جدا الذي أعده 
العقاري اعترافا بفضل  البنك 
ثالثة كان لهـــم دور كبير في 
تأسيس البنك وتطويره وهم 

 رجل االقتصاد األول أسس ورعى مسيرة البنك العقاري لربع قرن 

 العم خالد يوسف املرزوق (رحمه اهللا) مع الشيخ علي اخلليفة الصباح  ..ومكرّما على عطاءاته الكبيرة للبنك 


