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 واضح 

 ابنك / أحمد الشحومي 

 خالد يا عم خالد
 كــثــيــرون هم 
ذلك  عرفوا  الذين 
الـــعـــمـــالق احلــر 
األغر خالد يوسف 
املرزوق رحمه اهللا، 
وكثيرون بال شك 
تأثروا به وتعلموا 
منه، وأحــمــد اهللا 
أحدهم  كنت  أنني 

بال فخر.
بأنني    أفتخـــر 
خريج جامعة العم 
خالد يوسف املرزوق 

في هذه الدنيا.
  وأفتخـــر بأنني 

كنت قريبا منه باســـتمرار، وأفتخر بأنه عاملني منذ 
ان عرفته كأحد ابنائه، ولم أشـــعر يوما بأني غريب 

في بيت والدي خالد يوسف املرزوق.
  قال لي يوما «يا ولدي رأي احملامني شيء ورأيك انت 

عندي غير، ألنك ولدي وحريص علي كوالد».
  وأقسم بآيات اهللا التامات بأني ما تعاملت مع ورقة 
او قضية او شركة او سر من اسرار العم خالد يوسف 

املرزوق إال وتلك الكلمة ترن في رأسي.
  واهللا يا عم خالد، اني الفتقد فيك احساس الوالد، 
فمنذ ان فقدت والدي، رحمه اهللا، عام ٨٩ وانت عندي 

والدي في هذه الدنيا.
  واهللا يا عم خالد.. اني الكتب والدموع متلؤ عيني 
وقلبي يعتصر أملا، ولكني فخور الني عشت الى جوار 
هرم مثلك وتعلمت منه الكثير، فلوالك بعد اهللا ورضا 
والدتـــي واخي فواز خالد املرزوق ملا كنت على ما انا 

عليه اآلن.
  يـــا عم خالد ان احلب الـــذي زرعته في قلوبنا لك 
ولذكـــراك وأيامك اجلميلة ســـنحوله الى عمل لطاملا 
عشـــقته والى جهد واصرار الى جوار الربان اجلديد 
«فواز» من اجل احالمك التي ال تنقطع وآمالك التي ال 

تتوقف لكويت احلب والعطاء.
  يا عم خالد ان االخالص الذي عشنا عليه من أجلك 
سنحوله لربان سفينتك اجلديد اخوي «فواز» ونعاهدك 
بأننا سنبقى اوفياء لصالبتك وقوتك وعنفوانك وعزتك 

وشموخك وروعتك الى األبد.
  يا عم خالد.. سأظل دائما مشتاقا التصالك الذي لم 
ينقطع بنا، ولسؤالك لي «يا ولدي شلون الديرة؟».

  يا عم خالد.. الديرة بخير، وعيالك بخير، وسنبقى 
كذلك بعون اهللا النك عملت من أجلنا جميعا واجتهدت 

لتغادرنا ونحن في أفضل حال وهللا احلمد.
  يا عم خالد.. أحبك في السر والعلن، وأحبك حاضرا 

وغائبا، وسأبقى أحبك حتى أموت.
  يا عم خالد.. لســـت أنا من يبكيك بل انها الكويت 

التي احببتها وعشقتها وعملت من أجلها.
  تبكيك الشوارع، واملجمعات والطرقات وكل مخلص 

لهذا البلد.
  تبكيك «األنباء» واللؤلؤة والآللئ ونوف والعقارات 

واالحالم التي حتققت.
  تبكيك حروفي التـــي أكتبها ألجل ذكراك وحبري 

الذي نقشته ألجل جميلك الذي في االعناق.
  تبكيك احملبة واآلهات على أمل اللقاء بك في جنان 

اخللد بإذن اهللا.
  يا عم خالد.. ان لك في االعناق بيعة وعهدا وميثاقا 
واني بإذن اهللا باق على العهد، سأعيش عليه ألموت 

عليه بإذن الرحمن.
  يا والدي.. فدتك احلـــروف.. فما لي من حيلة وال 
لي من ســـبيل.. وعزائي أني سألقاك دوما في عيون 
فواز ونواف ويوســـف ومـــرزوق واالخوات، أدامهم 

اهللا جميعا.
  واحلمد هللا رب العاملني.. 

 من الصعب رثاء خالد يوسف 
املرزوق بكلمـــات تنتهي بانتهاء 
العزاء.. إذ إن الفقيد، رحمه اهللا، 
يعد معلما من معالم الكويت البارزة 
واملعلم يكون على الدوام درســـا 
لألجيـــال القادمة، خالد يوســـف 
املرزوق قلب موازين العمل السياسي 
إلى عمل تنموي فغرس في تربة 
التنمية املعمارية، ودافع  الكويت 
عن قيم املجتمع الكويتي األصيلة 
وحفظ للكويت أصالتها.. وفي عام 
٢٠٠٥ شّكل بصمة لدى أبناء الكويت 
الذين دافعوا عن أرضهم وبلدهم 
وقدم الدعم حلقوق املرأة السياسية 
التصريحات والكلمات  ليس عبر 
بل عبر الواقـــع عندما عني ابنته 
األستاذة بيبي خالد يوسف املرزوق 
كأول رئيسة حترير جلريدة يومية 
سياســـية كويتية – بل وعربية، 
وغرس الوفاء كأحلى ما يكون حينما 

متسك بالسيد عدنان الراشد متسك 
األب بولده. وأفاء، رحمه اهللا، على 
البلدان العربية مبحبة الوفاء فكان 

محمد احلسيني مديرا للتحرير.
  إن الراحل خالد يوسف املرزوق 
ترك أبناءه من بعده ملواصلة طريق 

اخلير والقيم واحملبة. 

 خالد يوسف المرزوق َمعلم من معالم الكويت البارزة

 بقلم: نورية السداني

 سيرته حفلت بشتى ألوان البر

 المسباح: المرزوق كان نبراسًا
 نعى الداعية االسالمي د.ناظم املسباح 
الفقيد العم خالد يوسف املرزوقـ  يرحمه 
اهللاـ  متقدما بخالص العزاء ألسرة الفقيد 
ولألمة الكويتية في وفاة أحد أبرز رجاالت 
الكويت الذي لم يبخل بشيء من ماله وال 
جهده وال وقته خلدمة الوطن والوقوف 
بجوار اخوانه من أبناء هذا البلد في العديد 
من احملن، الســــيما مواقفه املشرفة أيام 
الغــــزو العراقي، فقد قــــدم ماله للكويت 
وأبنائها، وكان بحق نبراسا أضاء طريق 
اخلير ملن أتى بعده من املخلصني الذين 
يعملون خلدمة الكويت وأبنائها في صمت 
دون النظر الى مديح أحد، مثمنا دوره في 

تأســــيس جريدة «األنباء» ذات الطرح املعتدل والتي تنأى 
بنفســــها وبقرائها عن كل ما من شأنه اثارة الفنت في البالد 
طــــوال ٣٥ عاما متواصلة، داعيا املولــــى جل وعال أن يرفع 
قدر الفقيد ويرحمه بقدر ما قدم للعمل االسالمي وان يغفر 
له تقصيره ويجعل قبره روضة من رياض اجلنة إنه ولي 

ذلك ومواله.
  وأشاد بســـيرة العم خالد املرزوق ـ يرحمه اهللا ـ التي 

حفلت بشـــتى ألوان أعمال البر واخلير 
والتي ال ينكرهـــا إال جاحد ولم ال وهو 
من أفنى عمره في خدمة الكويت وأهلها، 
موضحا ان الصدق واالخالص كانا عاملني 
أساسيني في أعمال املرزوق الذي ما ترك 
بابـــا فيه خير للبالد اال وطرقه بدءا من 
إقامة املشروعات التي ساهمت في نهضة 
الدولة بعد تأسيسها وانتهاء بسجل حافل 
بأعمال البر واإلحسان، ويكفي أن جريدته 
«األنباء» فتحت لنا الباب مشرعا لنشر 
اخلير والكلمة الطيبة وفيها تأسس أول 
ملحق اسالمي ســـمي «ملحق اإلميان» 
فكان خير معني بعد اهللا في الدعوة الى 
اخلير وإيصال رسالة االسالم من خالل االجابة عن االسئلة 

والفتاوى التي تهم املسلمني.
  وختم املســـباح: لقد ترك املرزوق ألهله ســـجال حافال 
بالعطاء واخلير للدين والوطن واننا لندعو اهللا أن يوفق 
أبناءه الكرام للسير على سنة أبيهم حتى يكونوا خير خلف 
خلير سلف، داعيا املولى عز وجل ان يكثر من أمثال الفقيد 

العم خالد يوسف املرزوق حتى يكونوا ذخرا لهذا البلد. 

 د.ناظم املسباح 
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 الديرة تستقبل جثمان الراحل العم خالد المرزوق 
 صاحب السمو أمر بطائرة خاصة لنقله من القاهرة إلى الكويت 

 فور ورود النبأ األليم بوفاة الراحل 
العم خالد يوسـف املـرزوق في 
القاهرة يوم اجلمعة املاضي وجه 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد بتسيير طائرة خاصة لنقل 
جسـده الطاهر الـى الكويت في 

مبادرة ليست بغريبة على سموه.
  وقد كان في استقبال اجلثمان 
عدد من كبار الشيوخ واملسؤولني 
وأبناء وأحفاد الفقيد الراحل الذين 
سارعوا السـتقبال اجلثمان لدى 
وصول الطائرة بعد عصر اجلمعة، 
وتعزية األستاذ فواز يوسف املرزوق 

وأشقائه وآل املرزوق الكرام.
  وكان مـن بني احلضـور خالل 
اسـتقبال اجلثمان الشـيخ راشد 
احلمود والشيخ د.ابراهيم الدعيج 

وقتيبة الغامن وجواد بوخمسني. 

 لحظة وصول جثمان الفقيد العم خالد يوسف المرزوق 
في الطائرة األميرية وفي االطار نقل الجثمان 

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

عـائــلة �لـمـــرزوق �لكـر�م

�سائلني �هلل �لعلي �لقدير �أن يتغمد �لفقيد بو��سع رحمته وي�سكنه ف�سيح جناته ويلهم �أهله وذويه �ل�سرب و�ل�سلو�ن

لوفـاة  فقيدهم �لغايل �ملغـفور له  باإذن �هلل تعاىل

�لعم/ خالــد يو�سـف �لـمـرزوق

رئي�سة وع�سو�ت جمل�س �لإد�رة وجميع �لعاملني يف

جمعية �لرعاية �لإ�سالمية

جمعية �صاحية �صباح النا�صر التعاونية

املدير املعني

�إعـــــالن

تعلن جمعية �ضاحية �ضباح النا�ضر التعاونية عن طرح الأفرع التالية لال�ضتثمار يف مركز ال�ضاحية اجلديد ق )1( من قبل 

اأ�ضحاب الخت�ضا�ص ح�ضب م�افقة وزارة ال�ض�ؤون الجتماعية والعمل رقم )313( بتاريخ 2011/1/4.

وذلك وفقًا لل�شروط التالية:
1( اأن يك�ن املتقدم من اأ�ضحاب الخت�ضا�ص وممن ميار�ض�ن الن�ضاط باأنف�ضهم ولديه ترخي�ص جتاري �ضاري املفع�ل للن�ضاط املتقدم له.

2( تقدم الطلبات بالظرف املغلق واملخت�م بناء على تعليمات وزارة ال�ضئ�ن الجتماعية والعمل.

3( يلتزم مقدم الطلب بدفع �ضيك م�ضدق مببلغ )250د.ك( ح�ضب قرار وزارة ال�ضئ�ن الجتماعية والعمل يتم ا�ضرتداده يف حالة 

عدم الف�ز مع مراعاة اأن مبلغ التاأمني املذك�ر لي�ص له عالقة مببلغ التاأمني املتعلق بالقيمة الإيجارية املعتمدة.

4( تك�ن الأول�ية للم�ضاهم عند ت�ضاوي الدعم.

5( �ضــ�ف يتــم الختيــار للمتقـــدم باأعلـــى دعـــم مـــادي للجمعيـــة على اأن يكــــ�ن ب�ضيـــك »م�ضدق« واحد فقط.

6( �ض�ف يتم الختيار للمتقدم النهائي بح�ض�ر مندوب وزارة ال�ضئ�ن الجتماعية والعمل يف م�عد يحدد يف حينه.

7( من �ضيقع عليه الختيار يلتزم مبراجعة اإدارة اجلمعية خالل اأ�ضب�عني من تاريخ الختيار لإمتام الإجراءات الالزمة وت�قيع 

العقد واإل يعترب طلبه ملغى.

8( يقدم الطلب نظري ر�ض�م خم�ضني دينارًا لغري، غري قابلة للرد اعتبارًا من ي�م الثنني امل�افق 2011/1/10م وحتى نهاية 

دوام ي�م الثنني امل�افق 2011/1/17م وت�دع الطلبات بال�ضندوق داخل اإدارة اجلمعية ولن يلتفت اإىل الطلبات التي تقدم 

قبل اأو بعد امل�عد املحدد، علمًا باأن الدوام كالتايل :

پ من الأحد اإىل اخلمي�ص من ال�ضاعة 8 �ضباحًا وحتى ال�ضاعة اخلام�ضة ع�ضرًا.

9( تطبق اأحكام القان�ن رقم )24( ل�ضنة 1979م ب�ضاأن اجلمعيات التعاونية والقرارات ال�زارية بهذا ال�ضاأن.

10( اأن يقدم طالب ال�ضتثمار اإقرارا وتعهدا بعدم وج�د اأي ن�ضاط لدى اجلمعية م�ضتثمرًا من قبله حاليًا، ويف حال ثب�ت 

عك�ص ذلك �ضيتم �ضحب ال�ضتثمار اجلديد منه.

امل�شتنــدات املطلوبــة :
1- �ض�رة البطاقة املدنية ل�ضاحب الرتخي�ص.  

2- �ض�رة الرخ�ضة التجارية �ضارية املفع�ل للن�ضاط نف�ضه. 

3- �ض�رة اعتماد الت�قيع �ضاري املفع�ل.

امل�قــــعالإيجار ال�ضهريامل�ضاحةالن�ضاطم

�ض�ق مركزي ق1 حمل 7 ميزانني750 د.ك143.5ماملالب�س اجلاهزة1

�ض�ق مركزي ق1 حمل 4 ميزانني400 د.ك48.5 مالأحذية واحلقائب2

�ض�ق مركزي ق1 حمل 5 ميزانني400 د.ك48.5 مالهواتف3 

�ض�ق مركزي ق1 حمل 2 ميزانني1250 د.ك 232مالعطور  ومواد واأدوات التجميل4 

�ض�ق مركزي ق1 حمل 9 ميزانني250 د.ك30مالهدايا والكماليات5 

�ض�ق مركزي ق1 حمل 6  ميزانني400 د.ك 48.5 مالزي ال�صعبي6 

�ض�ق مركزي ق1 حمل 3 ميزانني400 د.ك48.5 مبيع العباءات واملالفع7

�ض�ق مركزي ق1 حمل 1 ميزانني750 د.ك150ممالب�س اأطفال8

�ض�ق مركزي ق1 حمل 8 ميزانني500 د.ك60ماملفرو�صات 9

�ض�ق مركزي ق1 حمل 10 ميزانني250 د.ك30مالعطور ال�صرقية10

لال�صتف�صار: 24806531 - 24887924 علمًا باأن الدوام  الر�صمي لإدارة اجلمعية

من الأحد اإىل اخلمي�س من ال�صاعة الثامنة �صباحًا اإىل ال�صاعة اخلام�صة ع�صراً.

 فريق التحرير
  أسامة أبوالسعود

  أسامة دياب
  محمد الخالدي

  فرج ناصر
  محمد راتب

  عادل الفضلي
  

  فريق التصوير
  هاني الشمري

  متين غوزال
  سعود سالم
  محمد ماهر
  كرم ذياب 

 قتيبة الغامن وجواد بوخمسني في استقبال جثمان الراحل العم خالد يوسف املرزوق  الشيخ خالد الفهد في املطار أثناء استقبال جثمان الفقيد العم خالد يوسف املرزوق 
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زورونا:

ال�سبت - الأربعاء 10 �سباحًا - 10 م�ساًء،

اخلمي�س واجلمعة 10 �سباحًا - 11 م�ساًء

www.IKEA.com.kw - 18 4040 8 -
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SALE
تاأتيكـم تـنزيـالت اإيكـيـا بت�سكـيلـة وا�سعــة مـن الـمنتجـات

وباأ�سعـار اأكـرث اإنخفـا�سـاً..

اأيام الأ�سبوع: 9:30 �سباحاً اإىل 9:30 م�ساًء - عطل نهاية الأ�سبوع: 9:30 �سباحاً اإىل 10:30 م�ساًء

من مطعم

ومـقـهـى اإيكيـا د.ك0.750

فروزن يوغرت

د.ك0.500مع 4 اإ�سافات

فروزن يوغرت

عادي

جديد!

م�ساًء - عطل نهاية الأ�سبوع:م�ساًء - عطل نهاية الأ�سبوع:
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VERNER
كر�سي دوّار

23 د.ك
34

UTSIRA
مراآة

5.750 د.ك

ULSBERG
طاولة �سرير

8 د.ك
10

SALMI
طاولة طعام

105 زجاج

29 د.ك
45

FRACK
مراآة �ستانل�س �ستيل 

1.750 د.ك
2.750PUGG

�ساعة حائط 

2.900 د.ك
6.500

GLIS
�سندوق بغطاء 

0.500 د.ك
0.950

DROPPAR
مرطبان بغطاء

1,8 لرت زجاج 

1.250 د.ك
1.950

FIGGJO
مراآة دائرية

5.750 د.ك

4.500

لـلقطعـة

FELICIA
بطانية �سفر 

2.500 د.ك

ORDNING 
من�سة اأدوات طعام 

0.950 د.ك
1.900

8

7

1.900

FLORT
حافظة جهاز الرميوت

1.250 د.ك
1.950

(هاني الشمري)   الشيخ راشد احلمود يقدم التعازي لفواز خالد يوسف املرزوق  الشيخ د.إبراهيم الدعيج وضرار الغامن وخليفة املرزوق وعبداهللا املرزوق في املطار قبل وصول جثمان الراحل العم خالد يوسف املرزوق رحمه اهللا 

 الشيخ راشد احلمود وضرار الغامن والشيخ د.إبراهيم الدعيج 
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 الشيخ خالد اخلراز يؤم املصلني على جثمان فقيد الكويت العم خالد يوسف املرزوق (رحمه اهللا) 

 جموع تتدافع حلمل اجلثمان الطاهر 

 ولي العهد: الفقيد من رجاالت الكويت المشهود لهم بصدق االنتماء وجزيل العطاء
 الكويت شيّعت العم خالد.. مثواه الجنة 

 بالدموع.. كانت حلظات الوداع 
الذي  للعم خالد يوســــف املرزوق 
احتضن ثرى الكويت جثمانه الطاهر 
صباح أمس... رجل عشق الكويت 
فكانت الكويت بأسرها في وداعه.. 
بطل سيظل التاريخ شاهدا على مآثره 
وتضحياته في ســــبيل هذا الوطن 

الغالي وابنائه الكرام.

  الكلمــــات لم تســــتطع ان تعبر 
عــــن جزء ممــــا في قلــــوب محبيه 
الذين اصطفوا بــــاآلالف في مقبرة 
الصليبخات صباح امس لتشــــييع 

جثمانه إلى مثواه االخير.
  وفي هذا اإلطار أكد ســـمو ولي 
العهد الشيخ نواف األحمد ان الكلمات 
تعجز عن ان تفي املغفور له بإذن 

اهللا حقـــه فلقد كان مـــن رجاالت 
الكويت املشهود لهم بصدق االنتماء 
وجزيل العطـــاء، فلقد بذل اجلهد 
واملال في سبيل الوطن العزيز ضاربا 
اسمى آيات التفاني في حب الوطن، 
فلقد كان بحـــق ابنا بارا بالكويت 

وأهلها.
  أما الشيخ مشعل األحمد فقال: 

لقد فقدنا رجال عظيما من تالمذة 
أمير الكويت الراحل الشيخ جابر 
األحمد رحمه اهللا، ونسأل اهللا ان 
يتغمده برحمته وان يسكنه فسيح 

جناته.
  وعبــــر رئيس مجلــــس األمة 
جاسم اخلرافي عن عميق حزنه 
على وفــــاة املغفور له العم خالد 

يوسف املرزوق حيث قال «فقدنا 
رجال غاليــــا على قلوبنا جميعا، 
وكل الكويت ال تنســــى ما قام به 
من دور كبير سواء على املستوى 
او االقتصــــادي أو  االجتماعــــي 

السياسي».
  واضــــاف: ان املغفور له خالد 
يوسف املرزوق من خيرة رجاالت 

الكويت واعماله جليلة في جميع 
املجاالت وقــــد «كفى ووفى» ولم 
يدخر جهدا طيلة حياته في العمل 
من أجل رفعة بالده وهذا هو قدر 
اهللا وتابع اخلرافي قائال: «رحم 
اهللا الفقيد وتعازيناـ  ليس السرته 

فقط ـ وامنا للكويت كلها».
  سمو رئيس مجلس الوزراء 

الشيخ ناصر احملمد عبر عن عميق 
حزنه لفقد احد رجاالت الكويت 
االبرار حيث قال ســــموه «نقول 
إن ابــــن الكويت البــــار املرحوم

خالد يوسف املرزوقـ  رحمه اهللا 
ـ خدم وطنــــه بكل اخالص، وال 
نقول إال اهللا يرحمه ويســــكنه 
فسيح جناته». فهو من رجاالت 

الكويت املخلصني.

  الروضان: رجل من خيرة الرجال

  وقال وزير الدولة لشؤون مجلس 
الوزراء روضان الروضان ان الكويت 
فقدت رجال من خيرة رجاالتها له باع 
طويل في العمل الوطني واخليري 

بلدية الكويت
اإدارة املناق�صات والعقود

 عن اإعادة طرح املزايدة رقم 2011/2010/6

 اخلا�صة بتوفري خدمات الت�صوير والطباعة  
للمراجعني يف مبنى بلدية حمافظة مبارك الكبري

اإعـالن رقم )2011/2(

مدير عام البلدية

تعلن بلدية الكويت عن اإعادة طرح املزايدة رقم 2011/2010/6 اخلا�صة بتوفري 

خدمات الت�صوير والطباعة للمراجعني يف مبنى بلدية حمافظة مبارك الكبري.

الدخول يف  والراغبة يف  الأعمال  هذه  املتخ�ص�صة يف  واملوؤ�ص�صات  ال�صركات  فعلى 
املناق�صات  اإدارة   - ال�صابع  الدور  الإداري  )املبنى  الكويت  بلدية  مراجعة  املزايدة  هذه 

الر�صمي للح�صول على وثائق  اأثناء الدوام  املناق�صات واملزايدات(  والعقود - مراقبة 

املزايدة  مقابل مبلغ  50 دينارًا )فقط خم�صون دينارًا لغري( وهذا املبلغ غري قابل 

للرد باأي حال من الأحوال .

يف  �صيعقد  املزايدة  وثائق   على  الذين ح�صلوا  املزايدين  مع  التمهيدي  االجتماع 
م�صاعد  مبنى  يف   2011/1/19 املوافق  الأربعاء  يوم  �صباح  من  العا�صرة  ال�صاعة  متام 

املدير العام لقطاع فرعي البلدية مبحافظتي حويل ومبارك الكبري بال�صاملية خلف بيت 

التمويل الكويتي.

املناق�صات  اإدارة  يف  املوجود  اخلا�ص  ال�صندوق  يف  العطاءات  مظاريف  تـو�ضـــع 
الثانية ع�صرة من  ال�صاعة  اأق�صاه  العا�صر يف موعد  الدور   - الإداري  باملبنى  والعقود 

اأن  اآخر موعد لقبول العطاءات ، على  2011/1/24 وهو  ظهر يوم الثنني املوافق 

يودع مع العطاء تاأمني اأويل ل يقل عن 2% )اثنني باملائة( من قيمة العطاء.

مدة �ضريان العطاء ت�ضعون يومًا تبداأ من تاريخ ف�ض املظاريف

تتقــــدم

داعني املوىل عز وجل  اأن يتغمد الفقيد بوا�سع رحمته

واأن يدخله ف�سيح جناته واأن يلهم اأهله وذويه ال�سرب وال�سلوان

بــاأحـــر الـتــعـــازي القلبـيـــة واملـــوا�ســـاة اإلـــــى

عـائلة الـمـرزوق الكرام
لــــوفــــاة  فقيدهم املغــفـــور لـــه  بــــاإذن اهلل تـــعـــالــى

 خــالد يو�سف المرزوق

�سركـة ال�سمـري وامليـان للنظـارات

ال�سمري الدولية للهدايا والكماليات

 البقية ص٢١ 



 أبناء وأحفاد العم خالد يوسف املرزوق ومحبوه يحملون جثمانه الطاهر الى مثواه األخير 

 مشعل األحمد: فقدنا رجًال عظيمًا من تالمذة 
أمير الكويت الراحل الشيخ جابر األحمد

على مختلــــف األصعدة، خصوصا 
االقتصــــادي منها، ونســــأل املولى 
عــــز وجل ان مين على أهل الكويت 
قاطبة وعلى ذويه خاصة بالصبر 

والسلوان.

  صفر: أسهم في تطوير مرافق الدولة

  من جهته، أكد وزير األشــــغال 
العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية 
د.فاضل صفر ان من الواجب واحلق 
اســــتذكار مواقف رجاالت الكويت 
املشرفة أمثال املرحوم خالد املرزوق 
الذي أسهم بفكره وجهده في تطوير 
مرافق الدولة املختلفة وأسهم مباله 
في العمل اخليري وكان له دور رائد 
في املجال اإلعالمي، ســــائال املولى 
عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته 
ويسكنه فسيح جناته وان يلهم ذويه 

بفقده الصبر والسلوان.

  الشمالي: الكويت فقدت ابنًا بارًا

املالية مصطفى    وأشــــار وزير 
الشمالي الى ان الكويت فقدت مبوت 
خالد املرزوق ابنــــا بارا من أبنائها 
األوفياء كافح على مر السنني خلدمة 
االقتصاد والتنمية في بلده، سائال 
العلي القدير ان يتغمده بواسع رحمته 

ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

  الفهد: تعجز الكلمات
عن وصف الراحل

  من جانبه، قال الشيخ خالد الفهد: 
تعجز الكلمــــات عن وصف الراحل 
خالد املــــرزوق الذي أعطى الكويت 
الكثير والكويت لن تنسى األب والعم 
خالد املــــرزوق الذي ضحى ألجلها 
في بدايات النهضــــة وأثناء الغزو 

العراقي الغاشــــم حني سخر جميع 
إمكانياته خلدمــــة الكويت وأهلها، 
متمنيا من جميع الكويتيني االقتداء 
بهذا الرجل، مضيفا انه أسس جريدة 
«األنباء» التي لم تقف حتى في فترة 
الغزو مما يؤكد ان من ورائها بطال 
كويتيا مبعنــــى الكلمة، متمنيا من 
املولى عز وجل ان يلهم ذويه الصبر 

والسلوان.

  السالم: رحيله أدمع عيون الكويت

  في حني عبر الشيخ حمد السالم 
عن شديد حزنه بهذا املصاب اجللل 
في الفقيد الراحل العم خالد املرزوق 
والــــذي ادمع عيون أهــــل الكويت، 
أبناؤه مسيرته  متمنيا ان يواصل 
الرائدة التي يشهد لها محليا وخليجيا 
وعربيا، مؤكدا انه صاحب مسيرة 
٨٠ عامــــا من العطاء املســــتمر وله 

اجنازات ومآثر كثيرة منها انه أصر 
على ان تكون جريدة «األنباء» صوت 
الكويتيني في فترة الغزو العراقي 

الغاشم.

  اليوسف: للفقيد بصمات واضحة
في قلوب الكويتيين

  مــــن جانبه، أكد الشــــيخ احمد 
الفقيــــد كان والــــدا  اليوســــف ان 
بالنسبة له شخصيا ملا تربطه من 
عالقة حميمة مع والده املغفور له 
باذن اهللا تعالى، مؤكدا ان الفقيد له 
بصمات واضحة طبعت في قلوب 
أهل الكويت وكان يعمل لوجه اهللا 

تعالى وحب الوطن.

  الصرعاوي: من رواد النهضة اإلعالمية

  وبني النائب عادل الصرعاوي ان 

 الكويت فقدت خالدها 
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يتقـدمون بخال�ص �لعز�ء و�ملو��ساة �إلــى

�سركة �ل�سيافة �لأهلية �لعقارية

و�آل �لـمـرزوق �لــكـر�م

رئي�ص و�أع�ساء جمل�ص �إد�رة

�ل�سيد/ فو�ز خالد يو�سف �ملرزوق

د�عني �ملوىل عز وجل  �أن يتغمد �لفقيد بو��سع رحمته

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

لــوفــــاة �ملـغـفــور لــــه بـــاإذن �هلل تعـــالــى

�لعم/ خالد يو�سف �ملرزوق

يتقدمون ب�صادق �لعز�ء �إىل

رئي�س �ملنظمة

وجمل�س �أمناء �ملنظمة و�للجنة �لتنفيذية

و�لعاملون باملنظمة

عـائلة المرزوق الكرام

املنظمة الإ�سالمية للعلوم الطبية

الدكتور عبدالرحمن عبداهلل العو�سي

تغمد �هلل �لفقيد بو��صع رحمته و�أ�صكنه ف�صيح جناته

و�ألهم �أهله وذويه �ل�صرب و�ل�صلو�ن

لــــوفــــاة  فقيدهم �ملغــفـــور لـــه  بــــاإذن �هلل تـــعـــالــى

العم/ خالد يو�سف المرزوق

وجميــع العامـلـني فيـهـا

تتقــــدم

داعني املوىل عز وجل  اأن يتغمد الفقيد بوا�سع رحمته

واأن يدخله ف�سيح جناته واأن يلهم اأهله وذويه ال�سرب وال�سلوان

بــاأحـــر الـتــعـــازي القلبـيـــة واملـــوا�ســـاة اإلـــــى

عائلة الـمـرزوق الكرام

لـوفـاة  فقيدهم املغــفـور لـه  بـاإذن اهلل تـعـاىل

 خالـد يو�سف املرزوق

اإدارة �سركة كيان املتحدة

 البقية ص٢٢ 

 تتمة المنشور ص٢٠ 
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 سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد والشيخ جابر العبداهللا ورئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي والشيخ مشعل األحمد والشيخ داود السلمان وسمو  رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد والشيخ راشد احلمود والشيخ علي اخلليفة اثناء تقدمي واجب العزاء بالفقيد العم خالد يوسف املرزوق رحمه اهللا 

 جموع املشيعني أثناء دفن الفقيد الراحل العم خالد يوسف املرزوق 

 الخرافي: فقدنا رجًال غاليًا على قلوبنا والكويت لن تنسى دوره
  على المستوى االجتماعي واالقتصادي والسياسي

الفقيد كان كبيرا مع الكبير وصغيرا 
مع الصغير لم نســــمع عنه إال كل 
خيــــر، وكانت شــــماله ال تعلم عن 
ميينه، ودوره اإلعالمي كان جليا، 
فقد كان من األوائل الذين ساهموا 
في النهضة اإلعالمية في الكويت من 

خالل جريدة «األنباء».

  المويزري: فقدنا أحد رجاالت الكويت 
األبرار

  وقال النائب شــــعيب املويزري 
ان الراحل العــــم خالد املرزوق هو 
فقيد الكويت كان له بصمة جلية في 
املشاريع اخليرية الكثيرة التي حملت 
اسم الكويت قبل اسمه وفعال فقده 
يعني فقد احد رجاالت الكويت االبرار 
الذين لهم معزة وتقدير وإجالل في 
نفوس الكويتيني وكان له دور مميز 
إعالميــــا وجتاريا وخيريا وكان له 
دور في أيام الغزو مميز وله جميل 

ال ينسى.

  الراشد: أحد األعمدة االقتصادية

  وقــــال النائب علي الراشــــد انه 
احد األعمدة االقتصادية للبالد وقد 
واكــــب عصر النهضة وســــاهم في 
إعمار الكويت، وال شــــك ان فقدانه 
خســــارة للكويت ونعزي أنفسنا 
بخســــارة هذا الوالد ومســــاهماته 
داخل وخارج الكويت وكان ميد يد 

العون للجميع وكان له دور إعالمي 
مميز من خالل جريــــدة «األنباء»، 
وهي من أوليات الصحف الكويتية 
التي تركــــت بصمة كبيرة ومؤثرة 
على الساحة االقتصادية والسياسية 
واالجتماعية وكان له الدور األبرز 
بإنشاء «األنباء» التي تعتبر اليوم 
علما من إعــــالم الكويت نفتخر بها 

في الوطن العربي.

  العنجري: نعزي الكويت قاطبة

النائب عبدالرحمن    بدوره، قال 
العنجــــري ان املصــــاب جلل بفقد 
الكويت العم خالد املرزوق الذي كان 
ذا دور فعال في النهضة االقتصادية 
الكويت قاطبة  الكويتية ونعــــزي 
بوفاتــــه وكان له دور إعالمي كبير 
بإنشاء جريدة «األنباء» التي سيرها 
على النحــــو الصحيــــح من خالل 
قناعاته التامة وجــــرأة طرحه في 

احلق والصواب.

  عاشور: من الرجال األفاضل

  وأكد النائب صالح عاشـــور ان 
الكويت اليوم افتقدت احد أعمدتها 
الذين ســـاهموا في  االقتصاديـــة 
نهضتها وعمرانها والذين كان لهم 
دور جلي في اقتصادها وسياستها 
وإعالمها وحتى الدور االجتماعي وان 
املرحوم خالد املرزوق من األفاضل 
الذين ال مينعهم شيء عن فعل اخلير 

للكويت وأهلها.

  الطبطبائي: من رواد نهضة البالد

  وعزى النائب د.وليد الطبطبائي 
الكويــــت وأهلها بوفــــاة العم خالد 
املرزوق وهو من رواد النهضة في 
البالد الذي ترك إرثا حضاريا وإعالميا 
بجريدة «األنباء» التي لها دور كبير 

وحضور عربي.

  العمير: صاحب مسيرة عطرة

  وقال النائــــب د.علي العمير ان 
الكويت فقدت ابنا لها له دور كبير 
فــــي بداية  اقتصاديــــا واجتماعيا 
نهضتها واستمر ملســــيرة طويلة 
عطرة وكان من الناحية اإلنسانية 
ذا مساعدات جمة ال ميكن حصرها 
وأيضا مما الشك فيه انه على الصعيد 
اإلعالمي أسس جريدة «األنباء» التي 
لم تنجرف باجتاه طرف عن طرف 
آخر، وهي من الصحف التي حتظى 
بالتقديــــر كونها من أعلى الصحف 
مــــن املولى عز  مصداقية ونتمنى 
وجــــل ان مين علينــــا بأمثال العم 
خالــــد املرزوق لتتطور مســــيرتها 

وتنميتها.

  الرومي: الكويت فقدت أحد رجاالتها 
الشرفاء المشهود لهم

  بدوره، قال نائب رئيس مجلس 
األمة عبداهللا الرومي ان الكويت فقدت 

احد رجاالتها الشــــرفاء ذوي الدور 
االقتصادي الكبير املشهود لهم منذ 

الستينيات.

  البدر: ال يمكن أن ننسى دوره

  قال مدير الهيئة العامة للزراعة 
البدر  الســــمكية جاســــم  والثروة 
نشيع اليوم (أمس) علما من إعالم 
الكويت، كان له بصمة طبعت منذ 
العطاء  النهضة واستمر في  عصر 
وكل ما كتبته الصحف احمللية عنه 
لم يوفيه حقه بل قصرت في تخليد 
ذكراه، والفقيد كان صاحب ذكر طيب 
والكويت تعلم ماذا فعل وما كان له 
من دور مميز من رجل كبير أعطى من 
جهده وصحته وفكره وماله لبالده 
الكويتي  املواطن  وأهلها وهو نعم 
احملب للكويت، مؤكدا ان الدور الكبير 
الــــذي قام به إبان الغزو العراقي ال 
ميكن نسيانه لذلك نعزي أهل الكويت 

جميعا بوفاته.

  الصبيح: مواقفه مشرفة نفتخر بها

  بدوره، شــــدد مدير عام البلدية 
م.احمد الصبيح على أهمية تخليد 
تاريخ العم خالد يوسف املرزوق كونه 
ذاخرا بالعطاء والبناء والتعمير في 
خدمة الوطن وأهله وما يتضمنه من 
مواقف مشرفه نفتخر بها عامليا حتى 
يستفيد منه أبناؤنا ويتعلمون كيف 
كان آباؤهم وأجدادهم يعملون في 

خدمة الوطن وأهله فقد كان الفقيد ذو 
مآثر عديدة على املستوى االجتماعي 
واالقتصادي واإلعالمي وأيضا كان 

ميد يد اخلير بالعون للجميع.

  الموسوي: كان أبا للجميع

  وقال مدير مكتب مدير عام البلدية 
محمد املوسوي ان الفقيد العم خالد 
يوســــف املرزوق هو فقيد الكويت 
بأسرها وليس فقيدا لعائلة املرزوق 
فحســــب، فالراحل كان أبا للجميع 
ال يتوانى عن مســــاعدة احد سواء 
كان ذلك ماديا أو معنويا وسجل له 
التاريخ العديد من االجنازات املشرفة 
التي ستبقى نبراسا يحتذى في حب 

الوطن والعمل بجد من اجله.

  بوخمسين: صاحب أياد بيضاء محليا 
وخارجيا

  وقــــال رجــــل األعمــــال جــــواد 
بوخمســــني: لقد فقدنــــا احد أعمدة 
االقتصاد الكويتي املشهود لها بفقد 
خالد  يوسف املرزوق وهو ذو األيادي 
البيضــــاء محليــــا وخارجيا حيث 
كان له دور إعالمي جبار في طرح 
قضية الكويت إبان الغزو العراقي 
الغاشم وتوجيه الرأي العام ملصلحة 
البالد وعزاؤنا بأنه ســــيكون خير 
مثال يحتذى واليوم هو يوم حزين 
للكويت بفقدان احد الرجال األبرار 
الذين خدموا وعمروا بالدهم، وكان 

للفقيد دور مميز في تشجيع اإلعالم 
واملجتمع، وما كتبته «األنباء» كان 
مبنزلة رســــالة للمجتمع للتسامح 
والتعاون وتبنــــي القضايا الهادفة 
واملهمة، لكن هذه هي ســــنة احلياة 

وال يسعنا إال ان نترحم عليه.

  الغانم: الحضور الكثيف دليل على 
محبة الناس للفقيد

  من جهته، قال رجل األعمال ضرار 
الغامن ان كلمة فقيد بحد ذاتها حمل 
كبير على أهل الكويت عامة، إال ان 
هذه إرادة املولى سبحانه وال يسعنا 
إال الترحم على هذا الرجل ذي الدور 
الريادي في املجال االقتصادي خاصة، 
مؤكدا ان احلضور الكثيف في يوم 
مواراة جثمانه الثرى اكبر دليل على 
محبة الناس له وهو صاحب املسيرة 

العطرة.

  المنصوري: من أصحاب السبق في 
التنمية

  بدوره، قال مدير اإلدارة العامة 
لإلطفاء جاسم املنصوري اننا اليوم 
نشيع احد رجاالت الكويت األفاضل 
من أصحاب األيادي البيضاء وهو 
العم خالد يوسف املرزوق احد رواد 
النهضة االقتصادية في الكويت ومن 
الذين كان لهم السبق في دعم وتنمية 
االقتصاد الكويتي محليا وخارجيا 
وهو من رواد اإلعالم الكويتي بإنشاء 

جريدة «األنباء» الغراء ذات اخلط 
الوطني املوضوعي وهي من الصحف 
التي ال تنحرف للمصلحة اخلاصة 
وكانت يســــراه ال تعلــــم عن ميناه 
في فعل اخلير وعزاؤنا ان يتغمده 
الكرمي سبحانه بواسع رحمته، وذكره 

اخلالد.

  السلمي: من المرموقين
وأصحاب المآثر

  وأشار رجل األعمال صالح السلمي 
الى ان املرحوم خالد يوسف املرزوق 
«فقيــــدة» حقيقية للكويت وأهلها، 
فهو من رجاالت التجارة واالقتصاد 
املرموقني الذين اخذوا على عاتقهم 
العديد من األفكار اجلريئة ونفذوا 
العديد من املشاريع وسيرته عطره 
باملجال اخليري وهو ذو مآثر عديدة 

سياسية اجتماعية اقتصادية.

  النامي: الكويت تعيش
حالة حزن لرحيله

  من ناحيته، قال الناشط السياسي 
د.نامي النامي ان الكويت اليوم تعيش 
حالة حزن لفقدان العم خالد يوسف 
املرزوق صاحب البصمات املميزة في 
نفوس الكويتيني وهو من رجاالت 
الرعيــــل األول، وقد حقق اجنازات 
ناجحة وواضحة وكان على أخالقيات 
عالية نفتخر بها، كما ان تأسيســــه 
جلريدة «األنباء» كنز إعالمي كويتي 

ملا متتاز به من حيادية وموضوعية 
ووســــطية باإلضافة الى الشفافية 
وعدم االنحياز لفئــــة بعينها وهذا 
دليل أيضا على رقي أخالقيات من 
أسســــها وهي صحيفة محترمة لها 

وقع في قلوب الكويتيني.

  ناصر الدويلة: ال ننسى انتصاره للحق 
الكويتي أيام الغزو

  من جهته، قال النائب الســــابق 
ناصر الدويلة: نعزي أنفسنا بوفاة 
علــــم من أعــــالم الكويــــت تاريخه 
ذاخر فــــي العطاء والتفاني بالعمل 
ولم يعقه التعب أو كبر الســــن عن 
اجلود بكل ما ميلك وهو العم خالد 
يوسف املرزوق الذي انتصر في أيام 
الغزو للحق الكويتي إعالميا وبذل 
ماله وجهده وخبرته في سبيل نشر 
الكويتيني،  الكويتي ورعاية  احلق 
ونســــأل اهللا عز وجل ان يكون في 

جنة اخللد.

  مبارك الدويلة: نتمنى أن يتعلم
أبناء الكويت من سيرته

  وقــــال النائب الســــابق مبارك 
الدويلة ان الفقيد كانت له بصمة 
عربية قومية جتلــــت في احلرب 
العراقيةـ  اإليرانية عندما كان مير 
من القاطع اجلنوبــــي الى القاطع 
الشــــمالي ليدعم اجليــــوش ماديا 
ومعنويا بهدف نابــــع من قومية 
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 ناصر المحمد: أحد رجاالت الكويت األبرار خدم وطنه 
بكل إخالص وندعو له بالرحمة والمغفرة وجنات الخلد

عربية أصيلة، وشاهدناه في فترة 
حترير الكويت كيف كان يدعم بقوة 
كل أبناء الشعب الكويتي وكان ذا 
دور رائد في انتخابات غرفة التجارة 
والصناعة األولى بعد حترير الكويت 
ومواقف ال ميكن ان ينســــاها أهل 
الكويت، وال ننسى دوره في ترسية 
الرزين والبصمة  اإلعــــالم  قواعد 
الواضحــــة في اإلعــــالم الكويتي 

بجريدة «األنباء»، ونتمنى ان يتعلم 
أبناء الكويت من سيرة هذا الرجل 

العطرة.

  قتيبة الغانم: كان أبًا للجميع

  من جهته، قال رجل األعمال قتيبة 
الغامن: لقد كان العم خالد يوســــف 
الكويت  ابرز رجاالت  املرزوق أحد 
ومن أشهر أصحاب األعمال اخليرية 
وعمالقة التجــــارة واألعمال، وكان 

رجال طيبا وأبا للجميع، ونســــأل 
اهللا أن يغفر له وأن يسكنه فسيح 

جناته.

  الحريتي: الكويت حزنت
على وفاة العم

  أما النائب حسني احلريتي فقال: 
اليوم (أمس) حزنت الكويت على 
وداع العم خالد يوسف املرزوق، 
والــــذي كانت له أياد بيضاء على 

الكويت في كل مراحلها سواء في 
عصر النهضة أو االستقالل أو إبان 
الغزو العراقي الغاشم، وإسهاماته 
ال تنسى في دعم األعمال اخليرية، 
مضيفــــا أن الكويــــت فقدت أحد 
رجاالتها البررة ونحن نعزي أهل 
الكويت بهذا املصاب اجللل العظيم، 
ونقول البركة بأوالده وعسى اهللا 

أن يسكنه فسيح جناته. 
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وجميــع العامـلـني فيـهـا

تتقــــدم

داعني املوىل عز وجل  اأن يتغمد الفقيد بوا�سع رحمته

واأن يدخله ف�سيح جناته واأن يلهم اأهله وذويه ال�سرب وال�سلوان

بــاأحـــر الـتــعـــازي القلبـيـــة واملـــوا�ســـاة اإلـــــى

عائلة الـمـرزوق الكرام

لـوفـاة  فقيدهم املغــفـور لـه  بـاإذن اهلل تـعـاىل

 خالـد يو�سف املرزوق

�سركة اأورينت �ساين للدعاية والإعالن
 بدراملخيزمي يقدم واجب العزاء بوفاة العم خالد يوسف املرزوق 

 مرزوق اخلرافي يعزي بالفقيد العم خالد يوسف املرزوق 

 صالح الفضالة يعزي بالفقيد العم خالد يوسف املرزوق 

 عصام الصقر معزيا بالراحل العم خالد يوسف املرزوق 

 البقية ص٢٤ 
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 الشيخ جابر العبداهللا يقدم التعازي  
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 أحمد العبد اهللا: مشاريعه 
الكبيرة تدل على عزيمته وإصراره

  الشيخ احمد العبداهللا قال 
من جهته: لقد فقدت الكويت 
أحد رجالها املخلصني ممن 
كانت لهم بصمة واضحة في 
مجال اإلعالم حيث أســـس 
جريـــدة «األنبـــاء»، كما له 
اسهامات عديدة في مختلف 
املجاالت األخرى خاصة في 
الكبيرة  العقارية  املشاريع 
والتي تسجل له بعد نظره 
واصـــراره وعزميتـــه على 
الى واقع  حتويل األحـــالم 
ملموس، بصراحة نحن اليوم 
ال نعزي أسرة املرزوق فقط 
بل نعزي أنفسنا جميعا بفقد 
هذا الرجل الوطني املخلص، 
الدعاء للمولى  اال  وال منلك 
عز وجل ان يتغمده بواسع 
رحمته وان يسكنه فسيح 

جناته.

  الطاحوس: أعماله الوطنية 
تخلده في ذاكرة الكويت

  وتقـــدم النائـــب خالـــد 
العزاء  الطاحوس بخالص 
واملواساة ألسرة آل املرزوق 
الكرام مبناسبة رحيل العم 
خالد املرزوق، سائال العلي 

القدير ان يســـكنه فســـيح 
اجلنان وان يلهم أهله وذويه 
الصبر والسلوان، مؤكدا ان 
الكويت فقدت برحيله رجال 
ُخّلد في ذاكرة الكويت وأهلها 
بأعماله الوطنية التي ستبقى 
مثاال للتضحية وحب الوطن 
تتناقله األجيال.وأضاف: كان 
للفقيد دور وطني أيام احملن 
التي مرت بها الكويت، كما 
كان لـــه الكثير من األعمال 
االنســـانية التـــي لم يظهر 
القليل منها  للعلن ســـوى 
داخل وخـــارج البالد، فلن 
الغزو  إبان  ننســـى موقفه 
العراقي ومواقـــف جريدة 
«األنباء» التي كانت صوت 
الكويت الـــى العالم بعد ان 
اســـتمرت في الصدور من 
القاهرة وكلنا ثقة بأن أبناء 
الفقيد قادرون على السير 
على خطـــى الراحل وإكمال 

مسيرته.

  السلطان: نشيع جبًال
  من جبال الكويت

الســـلطان    النائب خالد 
الدموع في عينيه  ترقرقت 
وهـــو ينعى العـــم الكبير 
الراحل خالد املرزوق حيث 
قال: «اليوم نشّيع جبال من 

الكويـــت، رجال كان  جبال 
شـــجاعا في مواقفه ورأيه، 
وكان جريئا في احلق، وهو 
علم من أعالم الكويت رسم 
طريقا للشباب الذين تبعوه، 
وكان له عمل كبير في اخلير 
سرا يظهر بعضه اليوم، اليوم 
نعزي شعب الكويت لفقدان 
خالد املرزوق، لقد ترك ذرية 
فيها اخلير الكثير، واحلمد 
هللا رب العاملني ونسأل اهللا 

له اجلنة».

  بهبهاني: رجل خير
  وأعمال صالحة

  الزميـــل أحمد يوســـف 
بهبهاني أعرب عن حزنه لوفاة 
فقيد الكويت العزيز حيث اكد 
ان العـــم خالد املرزوق كان 
رجال خّيرا وأعماله صاحلة 
وندعو له دائمـــا ان يتقبل 
اهللا منه خيـــر أعماله وأن 
يسكنه فسيح جناته ويلهم 
أهله وذويه ومحبيه من أهل 

الكويت الصبر والسلوان.

  الوزان: كان سابقًا لعصره
  بأفكاره النيرة

  عبدالوهاب الوزان: نودع 
الكويت  اليوم أحد رجـــال 
األوفيـــاء وهو العـــم خالد 
املرزوق ونحن نشعر بأنه 
باق معنا مبا تركه من أعمال 
خيرة كثيرة، وبصمته في 
الكويتـــي واضحة  املعمار 
واسهاماته في بناء الكويت 
داحلديثة معروفة للجميع. 
رجل عصامي بنى نفســـه 

بنفسه وأرسى دعائم البناء 
احلديث فكان سابقا لعصره 
بأفكاره النيرة، وكان رحمه 
اهللا نزيها في كل تعامالته 
التجاريـــة وكلمتـــه ثابتة 
أكثر من  الوطنية  ومواقفه 
أن نعددها. وأدعو مؤسسات 
الدولة إلى تخليد اسمه ليكون 
قدوة لألجيال القادمة، ونسأل 
اهللا له الرحمة واملغفرة وأن 
يجزيه خير اجلزاء ويسكنه 
فســـيح جناتـــه، وخالص 
العزاء ألسرة املرزوق الكرام 

وللكويت جميعا.

  محمد العبداهللا: سنتذكر 
إنجازاته بكثير من العرفان

  ومن جهته، أعرب رئيس 
جهاز متابعة األداء احلكومي 
الشيخ محمد العبداهللا عن 
خالص تعازيه ألسرة املرزوق 
الفاضل خالد  العـــم  لوفاة 
يوســـف املرزوق، مؤكدا ان 
للراحل الكبير أيادي بيضاء 
كثيـــرة وعطـــاءات في كل 
الكويت  املجاالت تزخر بها 
وســـتظل دوما تتذكر العم 
أبووليد بكل العرفان والتقدير 

عن مواقفه اخلالدة.
  وتابع العبداهللا قائال: من 
أبووليد يعلم  العـــم  عرف 
أنـــه كان مدافعـــا قويا عن 
الكويـــت وأهلها وجنده في 
املواقف رجال صلبا في  كل 
احلق وابتســـامته أيضا لم 

تفارق شفتاه أبدا.
  وأضـــاف العبداهللا: وأما 
عن اجنازاته فهي اجنازات 
ال حتصى ســـواء اجنازات 
اقتصادية او سياسية، وال 
نستطيع اال ان نقول ألهله: 
يرحمـــه اهللا وكما يقولون 
«اللي خّلف ما مات، وان شاء 
اهللا البركة في أبنائه األعزاء 

ان شاء اهللا».

  الغنام: كان رجًال مخلصًا لبلده

  رجل األعمال عبدالعزيز 
الغنـــام أعرب عـــن حزنه 
العـــم خالد  العميـــق لفقد 
يوسف املرزوقـ  يرحمه اهللا 
ـ مؤكدا انه كان رجال مخلصا 
للكويت وأهلها، وكان معطاء 
وكان نزيها فـــي تعامالته 
ومشهودا له باخلير في كل 
أعماله اخليرية والتجارية 

يرحمه اهللا.

  العبادي: رحيله خسارة كبيرة

  السفير األردني في الكويت 
جمعة العبـــادي، اعتبر أن 
العم خالد يوســـف  رحيل 
املرزوق خسارة كبيرة ليس 
للكويت فحسب بل لألردن 
إننـــا فقدنا  أيضا، وقـــال: 
برحيله رجـــال متميزا ترك 
بصمات واضحة على احلياة 
االقتصادية واالســـتثمارية 
والتجارية وكذلك اإلعالمية 
في كل من الدولتني الشقيقتني، 
الفتا إلى أن من الضروري أن 
يقتبس من مدرسة إجنازاته 
في بناء الكويت وإسهاماته 
املتواصلـــة عبر مســـيرته 

 حسني احلريتي يقدم واجب العزاء  محمد املطير معزيا 
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 د.علي العمير معزيا بوفاة العم خالد يوسف املرزوق  فيصل الدويسان مقدما تعازيه  شعيب املويزري يقدم التعازي  علي الراشد يعزي فواز خالد املرزوق

 رئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي معزيا  الشيخ مشعل األحمد يقدم التعازي آلل املرزوق 

الطويلة.
  وقال: ان هذا احلشد الكبير 
الـــذي توافد إلى هذا املكان، 
ما هو إال دليـــل قاطع على 
إجنازات هذا الرجل العظيم 
وعلى مـــا يكنـــون له من 
االحتـــرام والتقدير. وتابع 
العبادي: نتقدم باسمنا وباسم 

اململكة األردنية الهاشمية ملكا 
وحكومة وشعبا إلى األشقاء 
في الكويت وخصوصا عائلة 
الفقيد، بأحر التعازي القلبية، 
ونسأل اهللا أن يلهمهم الصبر 
والسلوان، وأن يسكنه فسيح 
جناته وأن يجعل ما قدمه في 

ميزان أعماله.

  العنزي: فقدنا أحد
  أبرز رجاالت الدولة

  أما عضو املجلس البلدي 
عبداهللا العنزي، فقال: ببالغ 
األسى واحلزن ننعى فقيد 
الكويت العم خالد املرزوق، 
ونسأل اهللا أن يسكنه فسيح 
جناته، وأن يلهم أهله الصبر 

والسلوان، الفتا إلى أن الكويت 
فقدت واحدا من أبرز رجاالت 
الدولة، والذي كان بحق رجل 
تنمية، وسطر أروع األمثلة 
واإلجنازات الوطنية مع تلك 
الرجاالت التي بذلت وأعطت 

الكثير للدولة.
  وأضاف: «ان األمل معقود 
اليوم على أبناء الفقيد الراحل 

العم خالـــد املرزوق، وعلى 
رجاالت الدولة املخلصني الذين 
ضحوا وبذلوا وأعطوا الكثير 
الكويت، والذين  في سبيل 
قلما تنجب األمة مثلهم، وما 
هذه اجلمـــوع الغفيرة التي 
حضرت اليوم إال ملكانة هذا 
الرجل الذي نســـأل اهللا أن 

يتغمده برحمته».

  الركيبي: أبناؤه سيكملون 
مسيرته المشرفة

  وكيل الشؤون احمللية في 
ديوان ســــمو رئيس مجلس 
الوزراء نايف الركيبي عّبر عن 
بالغ حزنه بهذا املصاب اجللل 
وقال لـ «األنبــــاء»: «أوال أنا 
أعزي بوفاة والد وعم كبير أنا 

عاصرتهـ  يرحمه اهللاـ  حينما 
كان في جريدة «األنباء» وهو 
بالشك احد رجاالت الكويت 
الذيــــن كان لهم بصمة على 
جــــدار الوطــــن، اهللا يرحم 
العم خالد املرزوق والبركة 
ان شــــاء اهللا في أوالده بان 
يكملوا مسيرته املشرفة من 
بعده» وتابع قائال: «والشك 

انــــه كان لــــه دور كبير في 
األيام  أوائل  الوطن في  بناء 
حينمــــا كان يعز فيه العمل 
ويعز فيه املال، وأستذكر بهذه 
املناسبة انني عاصرته أيضا 
الغاشم، فحينما  الغزو  أيام 
كان يعز على البعض ماله، 
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 الشيخ محمد العبداهللا يعزي  الشيخ ثامر جابر األحمد يقدم التعازي ملرزوق خالد املرزوق  علي الغامن معزيا 

 خالد علي الغامن مقدما تعازيه 

 الشيخ عبداهللا سالم الصباح معزيا 

 د.وليد الطبطبائي يقدم واجب العزاء 

 الشيخ مبارك جابر العبداهللا معزيا 

 اللواء جاسم املنصوري يعزي 

 عيد هذال مقدما التعازي 

 مبارك اخلرينج يقدم تعازيه 

 الشيخ د.محمد الصباح يعزي فواز خالد املرزوق  الشيخ راشد احلمود يقدم التعازي  سمو الشيخ ناصر احملمد يقدم تعازيه 

أنفق العم خالد املرزوق ماله 
الكويتيني،  ملساعدة إخوانه 
وكان ينفق بيمينه ما ال تعلم 
شماله، ولم يكن يفصح عن 
شــــيء من هذا فمبتغاه هو 
رضا اهللا عز وجل». وختم 
الركيبي بالدعاء بان يرحم اهللا 
فقيد الكويت ويسكنه فسيح 
جناته ويلهم اجلميع الصبر 
والسلوان وان شاء اهللا يكمل 

أبناؤه املسيرة من بعده.

  مرزوق الغانم: قاد مرحلة 
التنمية طيلة عقود

الغامن:    النائب مـــرزوق 

أبرز  الكويـــت أحد  «فقدت 
رجاالتها الـــذي قاد مرحلة 
التنمية الفعلية خالل فترة 
السبعينيات والثمانينيات 
العم  والتســـعينيات وهو 
ـ  املـــرزوق  خالد يوســـف 
يرحمه اهللا ـ فهو رحل عن 
دنيانا ولكن بصماته لم ولن 
ترحل، ونسال اهللا سبحانه 
وتعالـــى ان يجعـــل مثواه 
اجلنة ويلهـــم أهله وذويه 
الصبر والســـلوان». وتابع 
الغـــامن قائـــال: «العم خالد 
املرزوق هـــو فقيد الكويت 
وليس فقيد أســـرته فقط، 
وبصماته ستكون خالدة في 

الكويت، فهو رجل قاد مسيرة 
اقتصادية أصبحت مضرب 
املثلـ  ليس في الكويت وامنا 
في دول املنطقة ـ وبصماته 
موجودة ايضا تعدت حدود 
الكويت، في كل دول املنطقة 
مـــن دول اخلليج الى مصر 
والدول العربية وهو مضرب 
مثل وقدوة يحتذي بها جيل 
الشباب، ونسأل اهللا سبحانه 
وتعالى ان يلهم أهله وذويه 

الصبر والسلوان».

  الفارس: شهادتنا
  بالعم خالد مجروحة

اللواء    محافـــظ حولـــي 

عبـــداهللا الفـــارس قـــال لـ 
«األنباء»: «العم خالد املرزوق 
فقيد الكويت كلها وليس فقط 
فقيد آل املرزوق، وشهادتي 
به مجروحة فهو عمي وتاج 
رأسي وخيره على الكويت 
كلهـــا فقير وغنـــي، فالعم 
خالد ـ اهللا يرحمه ـ أياديه 
البيضاء في كل الدول العربية 
ونسال اهللا ان يدخله فسيح 

جناته».

  أحمد فهد الفهد: الكلمات 
تعجز عن التعبير

  ومن جهته، اكد الســـفير 
احمد فهد الفهد مدير مكتب 

صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمـــد ان الكلمات 
تعجز عن التعبير عن احلزن 
واألســـى للمصاب اجللل، 
مشـــددا على ان العزاء في 
الفقيـــد الكبيـــر ليس ألهل 
املرزوق فقط وامنا للكويت 
ككل بل للخليج، ملا للفقيد 
الكبير من مآثر كبيرة على 
الصعيدين احمللي والوطن 
العربي. وتابع السفير الفهد 
قائال: «وكل ما نستطيع ان 
نقوله هو الدعاء له باجلنة 
وألهله بالصبر والســـلوان 
وان يتغمده رب العزة بواسع 
رحمتـــه وعظيـــم مغفرته 

يرحمه اهللا».

  الرشيد: نستذكر دوره 
ومواقفه ومؤسساته

  وزير اإلعالم السابق د.أنس 
الرشيد قال معزيا: «اليوم ال 
منلك اال رد بعض الدين للعم 
خالد يوسف املرزوق وأسرته 
الكرمية، فاملرحوم ـ بإذن اهللا 
ـ كانت له أياد بيضاء كثيرة، 
ويكفي ان نستذكر الدور الذي 
قام به من خالل مؤسســــاته، 
وأبرزها جريدة «األنباء» أثناء 
االحتالل العراقي». فاملرحومـ  
بإذن اهللاـ  كان صاحب مبادرات 
كثيرة، وواجــــه صعابا لكنه 

حتملها بكل عطاء وتعلمنا منه 
الكثيــــر، وأخذ بيد العديد من 
الكويت على املستوى  شباب 
االقتصادي وعلى املســــتوى 
الرشيد قائال:  العلمي. وتابع 
«ونحن اليــــوم ال نقدر اال ان 
نســــلم لقضاء اهللا ـ سبحانه 
ـ وندعو له باملغفرة  وتعالى 
وألهله بالصبر والسلوان، إنا 

هللا وإنا اليه راجعون».

  الري: فقدنا رجًال
  من رجال الخير والعطاء

  نائب مجلس األمة السابق 
احمد الري قال: «فقدت الكويت 
اليوم رجــــال من رجاالتها في 

مجاالت االعــــالم واالقتصاد 
ورجال من رجال اخلير والعطاء، 
حيث ترك الكثير من املؤسسات 
التي تــــدل على بصماته التي 
تركها ألهــــل الكويت جميعا، 
ونسأل اهللا ان يتغمده بواسع 
رحمتــــه ويلهم أهلــــه الصبر 

والسلوان».

  الكليب: لم يصنف الناس
  أو يقصر في حقهم

   رئيس جلنــــة املناقصات 
الكليب قال:  املركزية احمــــد 
«فقــــدت الكويت العــــم خالد 
يوســــف املرزوق الذي يعتبر 

�سائلني املوىل عز وجل  اأن يتغمد الفقيد بوا�سع رحمته

وي�سكنه ف�سيح جناته و يلهم اأهله ال�سرب وال�سلوان

 يتقدمون 

باأ�سدق الـتــعـــازي القلبـيـــة واملـــوا�ســـاة اإلـــــى

اآل الـمـرزوق الكرام

بوفاة  الفقيد الراحل  املغــفـور لـه  بـاإذن اهلل تـعـاىل

 العم/ خالـد يو�سف املرزوق

جمعية اأهايل ال�سهداء الأ�سرى

واملفقودين الكويتية

رئي�س واأع�ساء جمل�س الإدارة

وجميع العاملني يف
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 عبدالعزيز الغنام وجواد بوخمسني يعزيان 

 طالل جاسم البحر معزيا رئيس التحرير 

 الشيخ أحمد العبداهللا يقدم واجب العزاء 

 سعدون حماد يقدم واجب العزاء 

 مرزوق الغامن يقدم التعازي 

 الشيخ صباح ناصر احملمد يعزي الزميل يوسف خالد املرزوق 

 ضرار الغامن معزيا 

 روضان الروضان معزيا 

أحد رموز الكويت ونسأل اهللا 
له الرحمة واملغفرة، وان يسكنه 

فسيح جناته».
  وتابع الكليب قائال: «عرفت 
العــــم خالد يوســــف املرزوق 
كرجل خير ميد يده للمحتاجني 
وألهل الكويــــت في كل وقت، 
او يقصر  الناس  ولم يصنف 
في حقهم، وأنا عرفت حقائق 
الراحل الكبير  قريبا جدا عن 
العمل اخليري ولم يعلن  في 
عنها وال يعرف عنها رمبا أي 
انسان ونسأل اهللا ان تكون هذه 
األعمال في ميزان حسناته». 

وتابــــع الكليب قائال: «اضافة 
الى ذلك فإن العم خالد يوسف 
املرزوق كانت له مواقف مشرفة 
الكويتي، فقد  في االقتصــــاد 
ساهم وحارب وكان عبارة عن 
جبهة الجنــــاح خطة التنمية 
في الكويت قبل انشاء خطط 
التنمية، فنسأل اهللا له الرحمة، 
وان يكمل أوالده املسيرةـ  بإذن 
اهللا ـ ويتبعوا هذه الســــيرة 

الطيبة».

  العوضي: كان عظيمًا واستحق 
حب أهل الكويت

الســــابق    الوزير والنائب 
عبد الواحــــد العوضي أعرب 

عن خالص حزنه لوفاة العم 
خالد يوسف املرزوق يرحمه 
اهللا، مؤكدا ان «قليال من أهل 
الكويت من مشوا على خطى هذا 
الرجل الكبير، سواء في مسيرته 
او االجتماعية،  االقتصاديــــة 
فحب الكويت عند الراحل الكبير 
كان عظيما في قلبه فاستحق 
حب كل أهل الكويت، وندعو 
اهللا ان يتغمده بواسع رحمته 
ويلهــــم أهله وذويــــه الصبر 

والسلوان».

  شعيل: الكويت فقدت
  رجًال نعتز به جميعًا

  الفنان نبيل شعيل قال: 

«الكويت فقـــدت رجال من 
رجـــاالت الدولة، وأنا واحد 
من أبنائـــه وأعلم ما قام به 
الكبير من نقلة في  الراحل 
االقتصاد الكويتي، والكويت 
كلها فقدت اليوم رجال نعتز 
به جميعا وسيظل في قلوبنا 

جميعا».

  الفضالة: هرم اقتصادي
  واجتماعي كبير

املركزي    رئيس اجلهـــاز 
ملعاجلة أوضاع غير محددي 
الفضالة  اجلنســـية صالح 
أعـــرب عن حزنـــه العميق 
وقـــال: «نتمنـــى الرحمـــة 

واملغفرة للمرحومـ  بإذن ربه 
ـ العم الكبير خالدي يوسف 
املرزوق هذا الهرم االقتصادي 
وهذا الهرم االجتماعي الذي 
بوفاته فقـــدت الكويت أحد 
أهراماتها الكبيرة، ونســـأل 
اهللا لـــه الرحمة واملغفرة». 
وتابع الفضالة قائال: «كانت 
لي صداقات واتصاالت مع 
الفقيد الكبير منذ عام ١٩٨١ 
حتى يومنا هذا، وكل الكويت 
تستذكر هذا الرجل العظيم 
ولعل هذا اجلمع الغفير الذي 
أتى مـــن كل حدب وصوب 
ليستذكر مآثر فقيدنا الغالي، 
ال املـــك ال أنا وال غيري إال 

ان نقول: إنـــا هللا وإنا اليه 
راجعون».

  وعن ذكرياته مع العم خالد 
يوسف املرزوق ابان الغزو 
العراقي الغاشم، قال الفضالة: 
«أتذكر في ذاك الوقت، ونحن 
كنا في الداخل ونقوم بإدارة 
البالد، فكان دائما العم خالد 
يوسف املرزوق على اتصال 
ويحثنا على الصمود، وهو 
أول مـــن اصـــدر صحيفة 
كويتية ـ في ذلك اليوم في 
مصـــر ـ وكان لهـــذا اخلبر 
لدينا نحن ابناء الداخل اثر 
كبير، حيث شعرنا بأن هناك 
وسيلة اعالمية تنطق باسم 

الكويتيني سواء في الداخل 
واخلارج».

  النواف: قدم كل ما يملك 
للكويت وهو والدنا

  وكيـــل وزارة الداخليـــة 
التعليم  املساعد لشـــؤون 
الشـــيخ  الفريق  والتدريب 
احمد النواف أعرب عن خالص 
عزائه ومواساته ألسرة فقيد 
الكويت حيـــث قال: «فقدت 
اليوم أحد رجاالت  الكويت 
الدولة حيث قدم نفسه وكل 
ما ميلك للكويت، فرحمة اهللا 
عليه ونقول ألهله: عّظم اهللا 
أجركم، هذا أبونا قبل ان يكون 

أباكم، فكل الرحمة واملغفرة 
لفقيد الكويت الغالي».

  الفالح: تعلمنا منه حب 
الكويت

  وكيــــل وزارة األوقــــاف 
والشؤون االسالمية د.عادل 
الفالح أعرب عن بالغ الحزن 
لوفاة فقيــــد الكويت الغالي 
العم خالد يوسف المرزوق، 
حيث قــــال: تكلم الكثير عن 
العم خالد يوسف المرزوق 
كشخصية اقتصادية لعبت 
دورا كبيرا في نهضة المجتمع 
الكويتي اقتصاديا وتنويع 
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يتقــــدم

�سائلني اهلل العلي القدير  اأن يتغمد الفقيد بوا�سع رحمته

وي�سكنه ف�سيح جناته واأن يلهم اأهله ال�سرب وال�سلوان

بــاأحـــر الـتــعـــازي القلبـيـــة واأ�سدق املـــوا�ســـاة اإلــى

فواز ويو�سف خالد املرزوق

واإىل عموم اآل املرزوق الكرام

لـوفـاة املغــفـور لـه  بـاإذن اهلل تـعـاىل

 خالـد يو�سف املرزوق

خليفـة الفليـج واأوالده

 تتمة المنشور ص ٢٦ 

 البقية ص ٢٨ 
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 جموع من املعزين  جانب من املعزين بالفقيد العم خالد يوسف املرزوق 

 الفريق الشيخ أحمد النواف مقدما تعازيه 

 السفير املغربي يعزي 

 أحمد احلمد معزيا نواف خالد املرزوق 

 السفير األردني معزيا 

 الشيخ ضاري الفهد يقدم التعازي  الشيخ أحمد اليوسف معزيا 

 د. أنس الرشيد معزيا 

 أنور بوخمسني معزيا  الشيخ ثامر العلي مقدما تعازيه 

 الشيخ مبارك الدعيج معزيا  عبدالوهاب الوزان يعزي 

 روضان الروضان وخالد السلطان يعزيان 

 خالد اجلار اهللا يقدم التعازي  الشيخ عبداهللا ناصر صباح األحمد مقدما تعازيه بالفقيد الكبير إلى فواز خالد املرزوق ونواف خالد املرزوق  (فريق التصوير: هاني الشمري - متين غوزال - سعود سالم - محمد ماهر - كرم دياب)  أحمد السعدون معزيا بوفاة الفقيد العم خالد يوسف املرزوق 

مصــــادر االقتصاد في بلدنا 
الحبيب، وتحدث آخرون عن 
الجانب الخيري في شخصيته 
وعائلته الكريمة ومساهماته 
العديدة داخليا ودوليا يرحمه 
اهللا. وتابــــع د.الفالح قائال: 
«ما تعلمته شخصيا وتأثرت 
به مــــن العــــم الراحل خالد 
يوسف المرزوق هو القضية 
الوطنية وحب الكويت حيث 
كان ـ يرحمه اهللا ـ صاحب 
رؤية اســــتراتيجية بعيدة 
المدى، فمن خالل احتكاكي 
بــــه ومواقفه الخالــــدة إبان 

الغزو العراقي الغاشم أعلن 
اصدار جريدة «األنباء» من 
القاهرة لتكون صوتا معبرا 
عن الكويــــت في هذا الوقت 
العصيب وسّخرها للدفاع عن 

قضية وطنه».
  وأردف د.الفــــالح قائــــال: 
«وأيضا مواقفه المشهودة في 
الحفاظ على الجبهة الوطنية 
ولملمة الشمل، ولعل من تلك 
المواقف العديدة حينما وقعت 
بعض األزمات في الستينيات 
من القرن الماضي كان موقف 
الراحل الكبير هو موقف العقل 
الحكمة وااللتفاف  وترجيح 
الوطنية  الشــــرعية  حــــول 

واال نخدع بدعوات خارجية 
ال تراعــــي مصلحة الكويت 
ومستقبلها فكان نعم العقل 
والحكمة فــــي هذه المواقف 
الخالدة». وأضاف قائال: مما 
يــــدل اكثر على هذه العقلية 
الغيورة على وطنها العاشقة 
له انه تقدم بمشاريع تنموية 
كبيرة وعديدة الحداث نهضة 
شــــاملة في بلدنــــا الحبيب 
وحينمــــا تعرقلــــت بعض 
المشــــاريع جاءت عروض 
خارجية متميزة بالنســــبة 
ألي تاجر اال انه رفض تلك 
العروض المغرية ماديا وأصر 
على ان يكون الحل من داخل 

الكويت وليس بعيدا عنه».
  واستطرد د.الفالح قائال: 
«وأيضــــا بعد التحرير وهو 
ينظر ـ يرحمه اهللا ـ برؤية 
ثاقبة للمستقبل البعيد حيث 
بادر بمبادرة وفاء لتكريم كل 
من وقف مع الكويت في محنتها 
من كتاب شرفاء وإعالميين 
وبرلمانيين وشــــخصيات 
عربية ودولية وفاء للكويت 
أوال وللحفاظ على المكتسبات 
التي تحققت بتحرير بلدنا، 
وظلت محاوالته مستمرة في 
هذا المجــــال واعالنه تحمل 
نفقاتــــه بالكامل لوال بعض 

العقبات التي واجهته». 
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