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 الفقيد الراحل العم خالد يوسف املرزوق رحمه اهللا 

 الراحل العم خالد يوسف املرزوق رحمه اهللا 

 سمو ولي العهد الشيخ نواف االحمد 

 ولي العهد معزيًا بوفاة الفقيد خالد يوسف المرزوق: 
  أسأل المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته

 بعث سمو ولي العهد الشيخ نواف االحمد ببرقية تعزية ومواساة 
بوفاة الراحل خالد يوسف املرزوق جاء فيها:

  األفاضل عائلة/ خالد يوسف املرزوق (رحمه اهللا).
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته،

  تلقيت ببالغ األسى نبأ وفاة فقيدكم املغفور له بإذن اهللا تعالى 

املرحوم خالد يوســـف املرزوق، واذ اعرب لكم عن صادق التعازي 
واملواساة، أسأل املولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته ويسكنه 

فسيح جناته ويلهمكم الصبر والسلوان.
  إنا هللا وانا اليه راجعون

  وعظّم اهللا أجركم 

 خالد يوسف المرزوق .. مسيرة مضيئة
ــن مواليد الكويت عام ١٩٣١م أي انه من أبناء   م
ــن أدركوا عصر  ــة املخضرمني الذي جيل النهض
ــرينيات  النهضة احلديثة بالكويت، وهم في العش
ــؤولية منذ بداية  من اعمارهم، فكتبت عليهم املس
شبابهم فكانوا أهال لها. وقد تلقى تعليمه األولي في 
املدرسة األحمدية ومن بعدها في املدرسة الشرقية، 
ولكن نظرا للظروف االقتصادية بالكويت في تلك 
ــتكمل تعليمه املدرسي، فانتقل الى  احلقبة لم يس
ــة احلياة، حث  ــة التجارية الكبرى، مدرس املدرس
ــى مصراعيها وجذبت  ــواب التجارة عل فتحت أب
ــني، اآلملني في  ــباب الكويت الطموح اليها كل ش
مستقبل مشرق بإذن اهللا تعالى الذي مّن على أهل 
هذا البلد الطيب بنعمة النفط، وقد كان السيد خالد 
ــف املرزوق من الذين تأثروا بتلك الظروف  يوس
وبدأ حياته العملية وهو لم يتجاوز الرابعة عشرة 

ــيد خالد يوسف املرزوق حياته العملية في وقت  من عمره. لذا بدأ الس
اليزال فيه كثير من أقرانه من نفس عمره يلعبون ويلهون، ولكنه آثر 

العمل على اللعب رغم كونه في ريعان الصبا.
ــارة قام مع نفر من رجاالت  ــد ان فتح اهللا عليه في مجال التج   بع
ــيس «البنك التجاري الكويتي» عام ١٩٦٣ وتولى منصب  عصره بتأس
نائب الرئيس، بعد ذلك قام بتأسيس «شركة عقارات الكويت»، كشركة 
ــام ١٩٧٢ وحتى أكتوبر  ــرأس مجلس إدارتها، وذلك ع ــاع خاص لي قط
١٩٩٢. وبعد ذلك قام مع أقرانه بتأسيس البنك العقاري الكويتي، وتولى 
ــه دور بارز  ــام ١٩٧٣. كما كان ل ــس مجلس إدارته في ع ــب رئي منص
ــتثمارية لها دورها واجنازاتها  ــيس عدة شركات عقارية واس في تأس

البارزة، ومنها:
  ١ ـ شركة آللئ الكويت العقارية.

  ٢ ـ شركة مشاريع الكويت للتعمير والعقارات.
  ٣ ـ شركة اللؤلؤة االستثمارية.

  ٤ ـ شركة اللؤلؤة العقارية.
  ٥ ـ شركة املجموعة املالية الكويتية.

  ٦ ـ شركة خالد يوسف املرزوق وشركاه.
  ٧ ـ شركة سوق الساملية العقارية.

  وليس ذلك بغريب حيث يعتبر السيد خالد يوسف املرزوق عقلية 
ــد النظر وقوة  ــية متميزة، حيث متيز ببع ــة اقتصادية سياس جتاري

الشخصية وفي تلك املالمح يكمن سر النجاح الذي حققه في حياته.
  ومما يبرهن على ذلك انه قام بتنويع أوجه نشاطه التجاري، والتي 
ــديد باإلعمار  ــاري، نظرا الهتمامه الش ــب عليها الطابع العق كان يغل
ــي اجتماعي  ــيد خالد املرزوق اجتاه سياس ــييد، وقد كان للس والتش
ــاء دار الكويت للصحافة (األنباء) التي  واضح جدا، وبرز ذلك في إنش

تتولى اصدار صحيفة «األنباء» اليومية وهي غنية عن التعريف.

  وإمنا يدل ذلك على بعد البصيرة عند الدخول 
ــل أعمال متخصص  ــي مجال الصحافة من رج ف
ــه اهللا تعالى ومّن عليه بأن  ــي اإلعمار، وقد وفق ف
ــح جريدته واحدة من أبرز الصحف اليومية  تصب

بالكويت.
ــيد خالد  ــة الى ذلك فإن جتارة الس   وباإلضاف
ــملت مناطق كثيرة، وتعدت  املرزوق تنوعت وش
ــن لتصل الى كثير من البالد العربية،  حدود الوط
ــس فيها  ومنها جمهورية مصر العربية، حيث أس
ــتثمار» وقد تأسست  ــركة نوف مصر لالس «ش
ــف  ــيد خالد يوس ــتثمارات الس بغرض إدارة اس

املرزوق في جمهورية مصر العربية الشقيقة.
ــادي اجليد  ــان الدور االقتص ــي عن البي   وغن
واألثر االجتماعي الفعال لتشغيل رؤوس األموال 

الكويتية في مثل هذه الدولة العربية.
ــدا في مجال العمل  ــاهمات طيبة ج   وللمرحوم خالد املرزوق مس
ــام بهذه األعمال  ــه احيانا القي ــري بوجه عام حيث يتولى بنفس اخلي
ــرة وإفطار الصائمني  ــر الفقي ــة من كفالة األيتام ورعاية األس اخليري

ومساعدة احملتاجني.
ــس غريبا على عائلة املرزوق مثل هذه األعمال اخليرية، وكفى    ولي
ــاركة السيد خالد املرزوق مع اخوانه  دليال في هذا املجال ان نذكر مش
ــار (والده  ــرزوق ولولوة النص ــف امل ــاء مركز يوس واخواته في إنش
ووالدته) للطب اإلسالمي، الذي افتتح حتت رعاية سمو األمير الراحل 
الشيخ جابر األحمد الصباح في يوم ١٩٨٧/٢/٢١ بتكلفة قدرها أكثر من 
ــبعة ماليني ونصف املليون دينار كويتي، ويتكون من ثالثة أدوار  س
ــاحة بناء تقارب ستة آالف ومائة متر مربع، باإلضافة الى مسجد  مبس

يتكون من ثالثة أدوار ويتسع أللف وخمسمائة مصٍل.
ــجد واملركز جعلهما ـ مع بالغ األسى  ــية موقع املس   ان حساس
ــف الصاروخية التي حارب بها  ــفـ  مرمى لكثير من القذائ واألس
ــكر املباركية (اجليوان G١) صبيحة  الغزاة أبطال املقاومة في معس
ــلل احد أبطال املقاومة  يوم االحتالل وما بعده، لدرجة انه اذا ما تس
الكويتية الى خارج املعسكر، الحقته القذائف اخلفيفة والثقيلة غير 
ــجد  ــم املس ــة مبا تصيب، حتى أحدثت أضرارا بالغة في جس عابئ
ــن خالد يوسف  ــواء، األمر الذي تطلب من احملس واملركز على الس
ــت قرابة النصف  ــي أعمال الترميم، التي بلغ ــرة ف املرزوق املباش
مليون دينار فور التحرير. هذا مجرد مثال واضح بارز من أعماله 
ــك حلظةـ  وبال  ــا ال نعلمه أكبر.. اهللا يعلمه. وال أش ــة، وم اخليري
ــرته الكرمية ماضون منذ بداية مرضه في  مجاملة ـ ان أبناءه وأس
ــيرته اخليرية داخل الكويت وخارجها.. وفقهم اهللا الى  تكملة مس

كل خير.
  ورحمه اهللا رحمة واسعة.. وأسكنه فسيح جناته.

 بقلم: د.عبداحملسن اجلاراهللا اخلرافي 
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 الفقيد الراحل العم خالد يوسف املرزوق رحمه اهللا 

 رئيس احلرس الوطني سمو الشيخ سالم العلي 

 سالم العلي: الكويت فقدت علمًا من أعالمها ورجًال من رجاالتها 
أفنى عمره في خدمة وطنه في العمل الخيري والوطني

 بعث رئيس احلرس الوطني ســـمــــو 
الشـــيخ ســـالم العلي ببرقية تعزيـــــة 
الكرام  املـــرزوق  الى عائلـــة  ومواســـاة 
جاء فيهــــا: الســـالم عليكم ورحمة اهللا 

وبركاتــــه،،،
  تسليما بقضاء اهللا نعرب لكم عن أحر 

التعازي لوفاة املغفور له بإذن اهللا تعالى 
األخ العزيز خالد يوسف املــــرزوق رحمــــه 
الكويــــــــت برحيلـــــه  الذي فقدت  اهللا 
علمـــــا مـــن أعالمها ورجال من رجاالتها 
أفنى عمــــره في خدمة وطنه ســـواء في 
العمل اخليري او العمـــل الوطني العام، 

فكان مثاال يحتذى في الوطنيــــة واألمانة 
واإلخالص.

  نسأل اهللا ان يتغمد الفقيد العزيز بواسع 
رحمته وان يسكنه فسيح جناته وان يلهمكم 

الصبر والسلوان.
  وإنا هللا وإنا إليه راجعون. 

 كان مثاًال يحتذى في الوطنية واألمانة واإلخالص

 الواوان: في ذمة اهللا 
  يا عم خالد المرزوق

 عزى الزميل اإلعالمي سالم 
الواوان بوفاة فقيد الكويت العم 
خالد يوسف املرزوق قائال: إن 
احلديث عن مسيرة الفقيد العم 
خالد يوسف املرزوق، رحمه اهللا، 
ال تتسع له كل صفحات اجلرائد 
او يستطيع احد ان يفيه حقه، 
لذا نترك هذا ملشواره ومساهماته 
االقتصادية للمختصني في مجال 
االعمال، امنـــا رأيت كصحافي 
اعرف متاما ماذا قدم هذا الرجل 
لصاحبة اجلاللة من املساهمات 
والعطاءات التي مازالت شواهدها 
وبصماتها مطروحة امام الذين 

يعرفون حقا دوره في شـــارع الصحافة، ان من 
واجبي ان أرثي فقيد الكويت فقد كان رجال صلبا.. 
طيبا.. رحيما.. كرميا.. خلوقا.. مخلصا، وصفات 
حميدة اخرى كثيـــرة كان يحملها الرجل، رحمه 

اهللا.
  رحل العم ابوالوليد وترك وراءه سجال حافال 
بالعطـــاءات الكبيرة على املســـتوى االقتصادي 
واالعالمي، فكان ذراع اساســـية في بناء الصرح 
الصحافي وحينما فتح مؤسسته «األنباء» وضع 
نصب عينيه فتح املجال امام الشـــباب الكويتي 
ليأخذ دوره ويتقلد الكثير من املناصب، ووجدنا 

يده ممدودة ملن يريد ان يكون 
صحافيـــا يتتلمذ على يد العم 
خالـــد املرزوق الذي خســـرته 
الصحافة ولكنها لم تخسر افعاله 
ومواقفه وعطاءاته ومساهماته 
الكثيرة على املستوى االقتصادي 

والسياسي.
  العـــم ابوالوليد الذي نعلم 
متاما كـــم عائلة داخل الكويت 
وخارجها مســـح دمعتها وكم 
طالب تكفل بنفقات تعليمه، وكم 
مريض حتمـــل تكاليف عالجه 
وكم.. وكم.. ثق يا أبا الوليد ان 
مواقفك االنسانية ستجدها قد 
ســـبقتك وهذا ليس غريبا عليك وذاكرة التاريخ 
هي الكفيلة بان تبقى مسيرة وعطف املرحوم على 
جميع املستويات خالدة في الوجدان، ونؤكد ان الذي 
يخلف اوالدا مثل فواز وبيبي ويوسف لم ميت، 
فهم يحملون اسمك وصفاتك ورجولتك ومواقفك، 
العم املرزوق رحل بجسده ولكن لم ترحل صورته 
الناصعة التي ستظل في قلوب اهل الكويت الذين 

يعرفون العم خالد املرزوق عن قرب.
  نســـأل املولى عـــز وجل ان يتغمده بواســـع 
رحمته وان يسكنه فسيح جناته، وان يلهم ذويه 

الصبر. 

 قال عضو مجلـــس االمة 
السابق عصام سلمان الدبوس 
ان رحيل العم خالد يوســـف 
املرزوق أثار مشـــاعر احلزن 
واالســـى في قلب كل مواطن 
كويتي وعربي يعرف سيرة 
الفقيد الكبير ملـــا قدم خالل 
حياته من اجنازات كثيرة تثير 
االعجاب والدهشة، وملواقفه 
الوطنية املشهودة التي كانت 
وستبقى مدعاة لفخر واعزاز 
كل كويتي عندما يذكر اســـم 

العم خالد املرزوق.
  واضاف الدبوس أن اجنازات 

الفقيد الكبير شكلت كلها نقاطا فارقة في مسيرة 
نهضة الكويت وارتقائهـــا حيث تنوعت هذه 
االجنازات واملواقف على جميع االصعدة وليس 
الصعيد االقتصادي فقط، بل تعدتها لتشـــمل 
النواحي السياســـية واالجتماعية واالنسانية 
ليكون الفقيد بذلك فقيـــدا للكويت وللخليج 
وللوطن العربي ولالنســـانية كلها، مبينا ان 
مسيرة حياة الفقيد منذ كان في الرابعة عشرة 
من عمره متيزت بالعطـــاء واحلكمة والصبر 
والتفاني في خدمة الناس والوطن، مشددا على 
ان ما تركه الفقيد من ارث انساني ومجتمعي 
ووطني، وفي النهاية من ارث مادي، يدلل على 
قلب كبير وعقل راجح، وضع االنسان في مقدمة 
االولويـــات وأعطاه مكانـــه احلقيقي في تقدم 

البشرية.
  واشار الدبوس الى ان واجب اجلميع جتاه 
العم الراحل خالد يوسف املرزوق هو احلفاظ 
على ارثه وتطويره والسير على خطاه في تطوير 

الثقافـــة االيجابية للمجتمع، 
الفتا الى الدور احليوي واملهم 
الذي لعبته جريدة «األنباء» 
التي اسســـها الراحل الكبير 
في الدفاع عن حقوق الشعب 
الكويتي وخاصــــــة في اوقات 
عصيبة مرت على الكويــــت 
ابان الغزو العراقـــــي حــــني 
امر املرحوم باســـتمــــــرار 
صدورها من جمهورية مصر 

العربية.
  وبني الدبـــوس ان الراحل 
العـــم خالد الدبـــوس كان له 
السبق في املجالني االقتصادي 
واالســـتثماري من خالل املصارف والشركات 
العقارية واالســـتثمارية التي اسسها ورأسها 
لتصبح اليوم مدرســـة يستقي منها اآلخرون 
اخلبرات واملعرفة، الفتـــــا الى انه يكفي املرء 
ان يعـــرف ان الراحل الكبير كـــــان «اول من» 
اكثر من مرة، فقد كان اول من اســـــس شركة 
عقاريـــة، واول من بنى مجمعـــا حضاريا في 
الكويـــت وغير ذلك الكثير، مشـــيدا بالعزمية 
التي متيز بها الفقيد الكبير حيث اســـتمر في 
العطاء والعمل حتـــى اواخر ايامه على الرغم 
من أنه كان ميكن ان يرتاح ويتمتع كما يحلو 
لآلخرين ولكن رجال ديدنه العطاء ال ميكن ان 

يتوقف عنه.
  وختـــم الدبوس بتقدمي اصدق التعازي آلل 
الراحل الكبير ولكل الشعب الكويتي والعربي 
الذين آملهم فراق العم خالد يوســـف املرزوق، 
سائال املولى ان يســـكنه فسيح جناته ويلهم 

أهله وذويه الصبر والسلوان. 

 الدبوس: المرحوم العم خالد المرزوق 
لعب دوراً بارزاً في نهضة الكويت  

 حسام تمام: االقتصاد والعمل الخيري 
الكويتيان فقدا أحد أهم أعمدتهما

 شارك حسام الدين جبر محمد 
متام من الهيئة اخليرية االسالمية 
العاملية أسرة «األنباء» أحزانهم 
بوفاة فقيدنا وفقيد الكويت العم 
خالد يوسف املرزوق رحمه اهللا 
برسالة وجهها الى الزميل يوسف 

عبدالرحمن جاء فيها:
  األخ الفاضل يوسف عبدالرحمن 

(أبومهند) حفظه اهللا
  جريدة «األنباء»

  الســــالم عليكم ورحمة اهللا 
وبركاته،،

التعازي  لكــــم بأحــــر    أتقدم 
وصادق املواســــاة بوفاة املغفور 
له بإذن اهللا تعالى العم الفاضل 
خالد يوسف املرزوق، داعني املولى 
عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته 
ويسكنه فسيح جناته، وان يلهمكم 
وعموم أســــرته الكرمية الصبر 
والسلوان. وانني إذ نتقدم بهذه 
التعزية النابعة من القلب فانني 
أستذكر بالعرفان والتقدير ما بذل 
الفقيد وأســــرته وأنتم معهم من 
دعم ســــخي ألصحاب احلاجات 

في األزمات والعــــالج والتعليم 
ونحن منهم، كما أنني شاهد على 
إطعام آالف املساكني في رمضان 
واألضاحي، وغيرها مما ال يعرفه 

احد سوى اهللا وهو.
  وبفقدانــــه يفقــــد االقتصــــاد 
الكويتيان أحد  والعمل اخليري 
أهم أعمدتهما وأحد أهم املبادرين 
واملبدعــــني فيهمــــا إال ان العزاء 
الوحيد انه ترك خير خلف خلير 

سلف.
  إنا هللا وإنا إليه راجعون 

 النمشان آلل المرزوق: نشارككم 
  أحزانكم في هذا المصاب األليم

 بعث احملامي حمدان النمشان 
ببرقية تعزية لرئيس التحرير 
قال فيها: ببالغ احلزن واألسى 
تلقينا نبأ وفـــاة املغفور له – 
بإذن اهللا تعالـــى – العم خالد 

يوســـف املـــرزوق، رحمه اهللا 
وأسكنه فسيح جناته، وال يسعنا 
سوى أن نقدم خالص تعازينا 
ومواساتنا، ونشارككم أحزانكم 
في هذا املصاب األليم. ونتضرع 

الى اهللا أن يتغمد الفقيد بواسع 
رحمته، وأن يســـكنه فســـيح 
جناتـــه، وعّظـــم اهللا أجركم، 
وألهمكم الصبر والسلوان، وإنا 

هللا وإنا إليه راجعون. 

 متحدثًا عن مناقب فقيد الكويت الكبير

 دعا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته

 البدر في رثاء العم خالد: الفقيد أفنى 
حياته لخدمة الكويت ونهضتها وساهم 
في وضع اللبنة األولى للصحافة واإلعالم

 شاكر عوض: العم خالد بذل جهده 
في العمل ألجل الكويت

 بعـــث املدير العـــام لهيئة 
الزراعة م.جاسم البدر ببرقية 
تعزية لرئيـــس التحرير جاء 
فيها: تلقيت أنا ومجلس ادارة 
الهيئة العامة لشؤون الزراعة 
الســـمكية وجميع  والثـــروة 
العاملـــني فيهـــا ببالغ احلزن 
واألسى نبأ وفاة فقيد الوطن 
وفارس الصحافة واإلعالم العم 
خالد يوسف املرزوق وإننا إذ 
نتقدم لكم ولعائلة املرزوق وأهل 
الكويت وأسرة «األنباء» بأحر 
التعازي القلبية واملواساة فإننا 
في الوقت ذاته نعزي أنفسنا ملا 

للفقيد من مكانة ومحبة في قلوبنا جميعا فال شك ان أهل الكويت 
كافة قد فقدوا رجال عظيما وعلما من أعالمها األجالء وفارسا في 
ميدان الصحافة واإلعالم ورمزا من رموز اخلير والعطاء فقد أفنى 
عمره في خدمة الكويت وساهم بشكل كبير في نهضتها ورفعتها 
طوال عمره، نسأل املولى القدير ان يتغمده بواسع رحمته ويسكنه 
فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان ويعوضنا عنه 

خيرا، انه سميع مجيب.

 بعث مديـــر إدارة العالقات 
العامـــة واإلعالم فـــي الهيئة 
العامة لشؤون الزراعة والثروة 
السمكية شاكر عوض ببرقية 
تعزية قال فيها: تلقينا ببالغ 
العميق، نبأ  احلزن واألســـى 
وفاة أحد أبرز رجاالت الكويت 
وأعمدتها املخلصني، العم خالد 
يوســـف املرزوق، الذي كانت 
له بصمات واضحة وإسهامات 
مشـــهودة من اجلميع في بناء 
الكويت احلديثة ومواقف مشرفة 
في الدفاع عن ترابها إبان الغزو 

العراقي الغاشم.
  وفي هذا املقام، ال يســـعنا إال أن نعزي الكويت كلها بقيادتها 
وشعبها ومواطنيها ومقيميها في رحيل هذا الرجل العظيم، الذي 
أفنى عمره في العمل ألجل الكويت ونهضتها وإثراء العمل اخليري 
فيها، ونسأل اهللا تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح 

جناته ويلهمنا وإياكم جميل الصبر وعظيم السلوان. 

 سالم الواوان 
 م.جاسم البدر 

 شاكر عوض 

 عصام الدبوس
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 الفقيد الراحل العم خالد يوسف املرزوق رحمه اهللا 

 بعث  عارف املغامس الشـــمري ببرقية 
تعزية ومواساة جاء فيها: (يأيتها النفس 
املطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية 

فادخلي في عبادي وادخلي جنتي).
  نعزي أنفسنا بهذا املصاب اجللل ونعزي 
الكويـــت بفقيدها ونعزي أســـرة املرزوق 
خسارة هذا الرجل املعطاء. خسرت الكويت 
اليوم رجل املقاومة الـــذي قاوم االحتالل 
بطريقته، أثناء الغـــزو من القاهرة وعمل 
بكل إخالص وجهد حلني حترير الكويت، 
من الغزو الغاشم، واصدر قراره باستمرار 
جريدة «األنباء» مـــن القاهرة، وتوزيعها 
على القراء مجانا لتكون صوت لكل كويتي 

ومقاوم.
   واميانا من املرحـــوم بتوصيل قضية 
الكويـــت العادلة جلميـــع العالم، ولم يأل 
جهدا في مساعدة كل احملتاجني أثناء الغزو 
في القاهرة من املواطنني. إلى جنة اخللد يا 
أبا وليد لقد فقدك الناس وأنت الذي كنت 
بينهم تعيش همومهـــم، وحتزن حلزنهم 

وتفرح لفرحهم.
  ان القلب ليحزن وان العني لتدمع على 
رحيلك يا أبا وليد، فواهللا الناس تدعو لك 
بالرحمة واملغفـــرة والعني تبكيك، انه من 
احملزن ان تفاجأ برحيـــل رجل من خيرة 
الرجال بالبلد والذي عمـــل للبالد الكثير 
من االجنازات، وأقام نهضتها مع رجاالت 
الكويت وأسس هذا الصرح اإلعالمي الكبير 
املتمثل في جريدة «األنباء»، ان االقتصاد 
ليبكي على رحيلك واإلعالم سيفتقدك فرحمة 
اهللا عليك لكن «مـــن خلف ما مات» وأنت 
أجنبت رجاال على قدر املسؤولية وهم على 
نهجك وخطاك يســـيرون، فأعانكم اهللا يا 
فواز وبيبي ويوسف على هذه املسؤولية 
ونحن واثقون كل الثقة بأنكم «خير خلف 

خلير سلف».
  نودعك يا أبا وليد عند رب رؤوف رحيم 
بدعوات تبتهل الـــى اهللا أن يجزيك خير 
اجلزاء علـــى ما قدمت لبلدك وألهلك، وإنا 

هللا وإنا إليه راجعون. 

 شارك الناشط السياسي فهد عياد املطيري بتقدمي واجب العزاء 
برســـالة قال فيها: األخ فواز خالد يوسف املرزوق احملترم واألخ 
يوسف خالد يوسف املرزوق احملترم، وعموم ابناء عائلة املرزوق 
الكرام، نتقدم إليكم جميعا بخالص التعازي واملواساة لوفاة فقيد 
الكويت العم خالد يوســـف املرزوق، والذي ال ميكن ان ننسى أو 
ينسى أحد من ابناء الكويت دوره ومساهماته في نهضة الكويت 
واملشروعات التنموية التي ابدع افكارها وصوال إلى أرض الواقع 
متحديا جميع الظروف والوقائع كما ال ننسى دور «األنباء» وموقفه 
الوطني البارز اثناء فترة االحتالل العراقي الغاشم لبالدنا وكيف 
استمرت «األنباء» في الصدور معبرة عن رأي الشرعية الكويتية 

وناقلة ألخبار البلد واملقاومة.
  ونسأل اهللا تعالى أن تكون أعمال اخلير ويده املمدودة للجميع 
في ميزان حســـناته وان يدخله فسيح جناته ويتغمده برحمته، 

وإنا هللا وإنا إليه راجعون. 

 مجموعة ٢٠/٥٠ للتنمية: العم خالد يوسف 
المرزوق  فكر فذ في صنع المتغيرات التاريخية 

 «المهندسين»: الراحل الكبير خالد يوسف المرزوق 
قضى عمره في خدمة وبناء نهضة الكويت

 أّبنت مجموعة ٢٠/٥٠ للتنمية 
املجتمعية وتنمية املناطق رائدا من 
رواد النهضة الكويتية املعاصرة 
العم خالد يوسف املرزوق الذي 
استودع ثرى الكويت جثمانه يوم 
أمس األول مبوكب جنائزي مهيب 
شارك فيه سمو ولي العهد الشيخ 
نواف األحمد وحشد كبير من أبناء 

الكويت واملسؤولني فيها.
  وقالت املجموعة في بيان لها: 
ونحن نقدم التعازي القلبية آلل 
املرزوق الكرام، نعزي أنفسنا لوفاة 
املغفور له بإذن اهللا تعالى العم 
خالد يوســــف املرزوق الذي كان 
وسيبقى علما من أعالم الكويت 
ورواد نهضتهــــا االقتصاديــــة 
وعمرانها على مدار العقود املاضية 

من تاريخنا املعاصر.
  وأضافت املجموعة في بيانها: 

ونحن نودع ابــــن الكويت البار 
العم خالد يوسف املرزوق نقف 
حلظة إجالل وإكــــرام له على ما 
قدمه من صروح اقتصادية كبيرة، 
عكســــت رؤيته الثاقبة، يرحمه 
اهللا، الحتياجــــات أبناء الكويت 
املســــتقبلية، بوجود مشــــاريع 
تنموية غير نابضة املوارد، األمر 
الذي ســــاهم كثيــــرا في حتقيق 
النهضــــة التي شــــهدناها خالل 
سنني عمره يرحمه اهللا. وأضافت 
إننا نذكر  «٢٠/٥٠» في بيانهــــا: 
مبناقب الفقيد اخليرية وعطاءاته 
التي جتاوزت حدود الكويت إلى 
العربي واالسالمي حتى  العاملني 
بات معلما من معالم اخلير حول 
الفقيد بواسع  العالم، تغمد اهللا 
رحمته وأســــكنه فسيح جنانه 
وألهم أهله وذويه وكل الكويتيني 

الصبر والسلوان. ودعت املجموعة 
اجلهات املعنية في املجلس البلدي 
التربية وبعض اجلهات  ووزارة 
الرسمية والشــــعبية إلى تخليد 
اسم خالد يوسف املرزوق بإطالقه 
على أحد الشوارع الرئيسية في 
الكويت، وعلــــى إحدى املدارس، 
وكذلك بعض املنشآت واملعالم التي 
تصدى يرحمه اهللا إلى اجنازها 
فــــي الكويت والعاملــــني العربي 
واالسالمي، حتى تستذكر األجيال 
الكويتية والعربية واإلســــالمية 
مآثــــره يرحمه اهللا وقدرته على 
حتويل السلبيات والتنازعات التي 
مرت بها املجتمعات إلى اجنازات 
وصروح حضارية تنمي وتبني 
املجتمعات في هذه الدول وتؤمن 
املستقبل املشرق ألبنائها بعمل 

تنموي مزدهر.  

 أبنت جمعية املهندسني الكويتية 
الراحل الكبير العم خالد يوسف 
املرزوق الذي قضى عمره في خدمة 
وبناء نهضة الكويت، ومد يد اخلير 
والعـــون البنائها والبناء االمتني 

العربية واالسالمية.
  اجلمعية قالـــت في بيان لها: 
نتوجه بالعزاء الخوتنا في عائلة 
املرزوق الكـــرام اوال ولكل ابناء 
الكويت ونحن في مقدمتهم في هذا 
املصاب اجللل والذي ال منلك اال ان 
نقول فيه انا هللا وانا اليه راجعون، 
فالعم خالد يوسف املرزوق كان 
وسيبقى علما من اعالم نهضتنا 

الكبيرة، وواحدا من ابرز كبار رجاالتها الذين رفعوا 
رايتها في احملافل االقليمية والدولية ببذله اجلهد واملال 
ليصنع مجدا اندمج فيه وبقوة حبه لوطنه وأمته يرحمه 
اهللا. واضاف بيان اجلمعية: ودعنا اخا وابا واقتصاديا 

تنمويا فذا، ستبقى سيرته العطرة 
نهجا ودرسا دائمني تستقي منهما 
اجيال الكويت سبل النجاح والقدرة 
على بناء الذات وحتويل املسارات 
وتوجيه وقيادة ســـفن النجاح 
الشـــخصي الذي يصب في خانة 
العطاء للوطن ويكرس حبه واقعا 
ملموسا. وزادت اجلمعية «ايا كانت 
الكلمات فلـــن ميكننا ايفاء خالد 
املرزوق حقه، فالدموع لن تكفكف 
بسهولة، واملصاب جلل، والراحل 
الذي ضمه ثرى الوطن سيخلد في 
ذاكرة ابنائه، وسيدون املؤرخون 
مآثره مبجلدات حروفها من ذهب، 
ومدادها العطاء بال حدود. الرحمة واملغفرة لك بإذن 
اهللا تعالى عمنا ابا الوليد والى جنان اخللد بإذن اهللا، 
والصبر والسلوان الخوتنا وأحبتنا آل املرزوق الكرام، 

ولكل ابناء الكويت بهذا املصاب اجللل. 

 عارف الشمري: وترّجل الفارس عن جواده..
  العم خالد المرزوق إلى جنة الخلد

 أنجب رجاالً على قدر المسؤولية 

 المطيري: ال يمكن أن ننسى مواقف المرحوم
  الوطنية وأعماله الخيرية في جميع المجاالت

 موقفه الوطني أثناء االحتالل ال ينسى 

 أّبنت الراحل الكبير واستذكرت مناقبه في العالم 

 فريحة األحمد: الفقيد نموذج يحتذى 
 خالد المرزوق.. رجل ال يخاف الفقرفي العطاء االقتصادي واالجتماعي

 عبداهللا الخضر: المرحوم 
  بإذن اهللا تعالى فقيد الجميع

 المعوشرجي: الكويت خسرت 
  أحد أهم رجاالتها

 ناصر الكريوين: ال يمكن نسيان دور 
الفقيد المميز إبان االحتالل العراقي  

 ربيح العجمي: لن ننسى البصمات 
التي تبناها الفقيد طوال حياته 

 أعربت الشيخة فريحة األحمد 
رئيسة اجلمعية الكويتية لألسرة 
الفتاة  نـــادي  املثالية ورئيســـة 
الرياضي، عن أسفها الشديد لفقدان 
الكويت رجال من رجاالتها البررة 
واملخلصني لهذا الوطن، وذكرت في 
تصريح للصحافة أن خالد املرزوق، 
طيب اهللا ثـــراه، عمل بصمت في 
خدمة أبنـــاء الكويت طيلة حياته 
ورحل في صمت وترك خلفه إرثا من 
األعمال اجلليلة التي بلغت اآلفاق 
وله مواقف بارزة في دعم الكوادر 
الوطنيـــة والكويتية منذ نعومة 
أظفاره الى رحيله، ولم يأل جهدا 

في تقدمي اخلدمات ألبناء وطنه حيث يتمتع مبواقف معروفة ومشرفة 
قبل وأثناء الغزو الغاشم.

  وقالت األحمد ان الفقيد له عالقات كثيرة ويتمتع بعالقات واســـعة 
داخل وخارج الكويت وبصماته واضحة جتاوزت جميع قطاعات الدولة، 
وانـــه رجل اقتصادي من الطراز األول، وعلقت الشـــيخة على اجنازاته 
فقالـــت ان الفقيد منوذج يحتذى به في العطاء االقتصادي واالجتماعي 
واألبوي وله اسهامات خيرة في بناء املساجد ومركز الطب اإلسالمي ودعم 
األعمال اإلنسانية ولم مينعه عمله االقتصادي أو التجاري من املساهمة 
في التنمية البشرية والنهضة العمرانية والوقوف مع مؤسسات اخلير 
االجتماعية وســـيظل علما بارزا في التضحية والنشاط واحليوية رغم 
كبر سنه وســـتظل أعماله اإلنسانية شاهدة عليه وعلى سخائه وكرمه 
وخصوصا ذلك الصرح الفريد من نوعه مركز الطب االسالمي الذي شيد 
بتبرع سخي حيث عاد ورممه وعلى نفقته اخلاصة بعد التحرير بسبب 

ما حلقه من أضرار نتيجة الغزو الغاشم.
  وختمت األحمد رثاءها بالدعاء بالرحمة للفقيد خالد املرزوق، رحمه 

اهللا، وقالت: سيظل في ذاكرة الكويت وبصماته لن متحى.

 خالل محنة االحتالل كنت 
مسؤوال عن املراكز االعالمية 
بقرار من وزير االعالم د.بدر 
اليعقــــوب، وكان لزاما عليَّ 
أن أقدم تقريرا صحافيا عن 
مجريات االمور للوزير الذي 
كان بدوره يقدمه للمسؤولني، 
وكنت ألتقي يوميا بالعم خالد 
الدور اخلامس  املرزوق في 
الهدى، حيث  من شيراتون 
مقر صاحب السمو الشيخ 
جابر األحمد وسمو ولي العهد 
آنذاك الشيخ سعد العبداهللا 
رحمهما اهللا، وكان مقر املركز 

االعالمي بالدور الثالث، وكنت مع األخ عبدالعزيز الدخيل واالخ 
عزيز الديحاني سفيرنا في سورية حاليا حريصني مع باقي الزمالء 
على متابعة االنشطة االعالمية اخلاصة بكل التطورات، عندما كنت 
ألتقي مع العم خالد كنت أراه رجال متدفق التفاؤل، سمح الطلة، 
ودود احلديث، وكنت أجده مشغوال في لقاء العديد من املواطنني، 
وكانت اجلموع التي يلتقيها تختلف كل يوم، فسألت أحد املقربني 
منه، ماذا يفعل العم خالد يوميا مع هؤالء املواطنني، فعلمت انه 
يقدم لهم املعونات املادية الالزمة من حســــابه اخلاص، وكان ال 
يتوقف يوميا عن ذلك، وفي اثناء زيارة «كولن باول» لشيراتون 
الهدى، اغتنمت فرصة وجود العم خالد بجواري فاستأذنته بأن 
أكتب مقاال عن تبرعاتها ألهل الكويت فنظر الي نظرة هادئة وأبوية، 
وقال بلهجته املميزة وبنبرة مخلوطة بالعشق للكويت «يا وليدي 
ما نبي كتابة.. والكويت تستاهل، واحنا دونها ما نسوى شي»، 
وأشــــار الى االمير رحمه اهللا وهو يقول: «اهللا يسلمه ويرجعنا 
معاه الديرة، وكل شيء يهون». لقد كان هذا الرجل منوذجا لعاشق 
الكويت، ومنوذجا ملن ال يخشى الفقر، ألنه يؤمن أن املال مال اهللا، 
وما ينفق أحد من ماله هللا إال عوضه اهللا بخير منه، وكان هذا ما 
يفعله خالد املرزوق رحمه اهللا، وكان شــــديد القرب من صاحب 
السمو األمير رحمه اهللا، ولهذا جاء وصف الشيخ مشعل االحمد 
أثناء تشييع العم خالد بأنه تلميذ ناجح من تالميذ الشيخ جابر 
االحمد، مطابقا للواقع واحلقيقة، فبصمات خالد املرزوق في دعم 
االقتصاد واضحة وجلية من شــــركة عقارات الكويت الى البنك 
العقاري الى لؤلؤة املرزوق الى مناذج عقارية متميزة تشي بحنكة 
الراحل الكبيرة ونهجه املميز في االقتصاد وما مدينة صباح األحمد 
البحرية إال منوذج مضيء ومشرق على الرؤية الثاقبة للراحل الكبير 
في االســــتثمار االقتصادي الهادف الى التنمية والتطور للكويت 
قبل ان يكون للبحث عن الربح املادي الصرف، وكما يقولون في 
االمثال «من خلف ما مات»، فأجناله الكرام يســــيرون على نهجه 
في التواضع وحب اخلير والســــعي الى مواصلة ما بدأه والدهم 
رحمه اهللا في إنشاء املشاريع العقارية واالستثمارية العمالقة.. 
رحم اهللا خالد املرزوق فســــيظل «خالدا» في أذهان أهل الكويت 
التي أحبها فأحبته، ونتمنى أن يطلق اســــمه على أحد املشاريع 

الضخمة تخليدا لذكرى رجل عشق الكويت.. فعشقته.

 تقدم عميد عائلة  اخلضر عبداهللا اخلضر باسمه وباسم ديوان 
اخلضر بالروضة بتقدمي واجب العزاء برسالة قال فيها: باسم عميد 
عائلة اخلضر السيد عبداهللا ســـعد اخلضر وباسم ديوان اخلضر 
بالروضة، نقدم خالص العزاء وأصدق املواساة لعائلة املرزوق الكرام 
جميعا بوفاة فقيد اجلميع السيد خالد يوسف املرزوق تغمده اهللا 
بواسع رحمته واسكنه فسيح جناته وإنا هللا وإنا إليه راجعون وقال 

تعالى: (فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره). ڈ. 

 أعرب عضـــو املجلس البلدي 
أحمد املعوشرجي عن عميق حزنه 
لفقد الكويت أحد كبار الشخصيات 
الوطنية التي كانت لها أدوار يصعب 
حصرها عبر تاريخ الكويت وهو 
العم خالد يوسف املرزوق وقد أثنى 
املعوشرجي على مواقف الراحل 
واجنازاته التي حققها خالل حياته 
وعلى دوره فـــي تنمية الكويت 
على مختلـــف املجاالت. كما أملح 
املعوشـــرجي الى ان الراحل كان 
له دور بارز في حكومة الطائف 
ابان االحتالل العراقي الغاشـــم. 
واضـــاف: ان الكويت والصحافة 

الكويتية قد خســـرت أحد أهم رجاالتها وان أيـــادي الراحل البيضاء 
ســـتظل لها بصمة في جميع األعمال اخليرية التي قدمها للكويت وان 
تكرمي صاحب الســـمو األمير الشيخ صباح األحمد للعم خالد يوسف 
املرزوق في أكتوبر ٢٠٠٤ شاهد على ذلك. واستطرد املعوشرجي قائال 
«ال يفوتني أيضا إال أن أتقدم للســـيد النائب مبارك اخلرينج بخالص 

العزاء في وفاة املغبور لها بإذن اهللا والدته». 

 شارك أمني سر جمعية احملامني 
الكريوين باسمه وباسم  ناصر 
أعضـــاء مجلـــس ادارة جمعية 
احملامني الكويتية بتقدمي واجب 
العزاء برسالة وجهها الى رئاسة 

التحرير قائال:
  السيد/ يوسف خالد املرزوق 
احملترم رئيـــس حترير جريدة 

«األنباء»:
  حتية طيبة، يشارك رئيس 
وأعضاء مجلـــس ادارة جمعية 
احملامـــني الكويتيـــة العزاء في 
الفقيد الراحل أحد أعمدة الكويت 
االقتصادية الذين ســـاهموا في 

نهضتها وسياستها وإعالمها في سبيل عزة الكويت وأهلها وصاحب 
احلضور العربي الكبير فهو، رحمه اهللا، مؤســـس جريدة «األنباء» 
التـــي حتظى بالتقدير واالحترام كونها من الصحف ذات املصداقية 
ونتمنى من املولى عز وجل أن ميّن علينا بأمثال املرحوم العم خالد 

يوسف املرزوق لتطوير املسيرة والتنمية والعمل اخليري.
  كما يتقدم مجلس إدارة جمعية احملامني الكويتية بخالص العزاء 
في هذا الرجل الذي لن نســـتطيع ان نوفيه حقه وتخليد ذكراه وما 
كان له من دور مميز قام به ابان الغزو العراقي وال ميكن نســـيانه 
لذلـــك نعزي أهل الكويت جميعا بوفاته، ســـائلني املولى القدير ان 
يتغّمد الفقيد بواســـع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله 

وذويه الصبر والسلوان. إنا هللا وإنا إليه راجعون. 

 تقدم رئيس مجلس اإلدارة وامني 
الســــر العام في النادي الكويتي 
لسباق الهجن ربيح فراج العجمي 
برسالة تعزية إلى رئاسة التحرير 

قال فيها:
  األخ الفاضــــل يوســــف خالد 
املرزوق احملتــــرم رئيس حترير 
الســــالم عليكم  األنبــــاء  جريدة 
ورحمة اهللا وبركاته يتقدم رئيس 
واعضاء مجلس االدارة واعضاء 
اجلمعية العمومية للنادي الكويتي 
لسباق الهجن، إلى شخصكم الكرمي 
وأســــرتكم بخالص العزاء لوفاة 
املرحوم املغفور له بإذن اهللا تعالى 

العم خالد يوسف املرزوقـ  طيب اهللا ثراهـ  وأسكنه اهللا فسيح جناته. 
وإننا لن ننسى البصمات الطيبة التي تبناها طوال حياته لنهضة الكويت 
في جميع املجاالت فإن هذه االعمال ســــوف تبقى في اذهاننا ما حيينا 

فله الرحمة ولكم الصبر والسلوان. 

 الشيخة فريحة األحمد 

 محمد البرجس 

 أحمد املعوشرجي 

 ناصر الكريوين

 ربيح العجمي 

 فهد املطيري

 م..طالل القحطاني 
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 الراحل العم خالد يوسف املرزوق رحمه اهللا 

 إمباكي: عرفنا عن المرحوم 
  حبه للكويت ووفاءه ألصدقاء الكويت

 الدويش: المرحوم العم خالد المرزوق
  مثال للرجل الوطني الذي أحب الكويت

 كرس حياته لخدمة وطنه 

 الجوراني: رحل فارس االقتصاد 
  ومؤسس «األنباء» والمدافع عن الكويت 

 الكل يقدره وينحني له احتراماً ويتذكر سيرته العطرة 

 بعــــــث عميــــد الســـلك 
الديبلوماســـي فـــي الكويت 
عبداألحد امباكي برقية تعزية 
الى االستاذ فواز خالد املرزوق 
ورئيس التحرير يوسف خالد 
يوســـف املرزوق واخوانهم، 
جاء فيها: انقل اليكم باســـم 
اصحاب الســـعادة الســـفراء 
ورؤساء البعثات الديبلوماسية 
املعتمدين لدى الكويت تعازينا 
في وفاة املرحـــوم بإذن اهللا 
تعالى خالد يوسف املرزوق، 
راجيا من اهللا عـــز وجل ان 
الفقيد بواسع رحمته  يتغمد 

وان يسكنه فســـيح جناته. وانا هللا وانا اليه 
راجعون.

  وقال في معرض رثائه: لقد تلقينا ببالغ االسى 
نبأ وفاة املرحوم باذن اهللا تعالى خالد يوسف 

الكويت،  املرزوق وانا خارج 
اتقدم  وبهذه احلادثة األليمة 
باسم فخامة رئيس جمهورية 
السنغال واحلكومة والشعب 
السنغالي واجلالية السنغالية 
القلبية  بالكويت بتعازينـــا 
راجيا من اهللا عـــز وجل ان 
الفقيد بواسع رحمته  يتغمد 

وان يسكنه فسيح جناته.
  لقـــد عرفنا عـــن املرحوم 
حبه للكويت ووفاءه الصدقاء 
الكويت من الدول الشـــقيقة 
والصديقـــة ومـــن ضمنهـــا 
جمهورية السنغال، نرجو من 
اهللا سبحانه وتعالى ان يرحمه ويبقيكم ذخرا 
له لتواصلوا عطاءه الذي سيبقى كما ستبقى 

ذكراه الى األبد.
  وانا هللا وانا اليه راجعون.

 تقدم مشـــاري ســـطام 
الدويش بواجب العزاء معبرا 
عن أحر التعازي وخالص 
املواساة الى عائلة املرزوق 
الكويت  الكرام لوفاة فقيد 
العم خالد يوسف املرزوق 

رحمه اهللا.
  وقال الدويش ان املرحوم، 
بإذن اهللا تعالى، العم خالد 
يوسف املرزوق كان ومازال 
الذي  الوطني  مثاال للرجل 
أحب الكويت وكّرس حياته 
وجهده خلدمتها وللمساهمة 

في نهضتها، مجّسدا والءه ألرض الكويت 
أعماال واجنازات في جميع املجاالت فساهم، 
رحمه اهللا، في بناء النظام املصرفي الكويتي 
من خالل تأســـيس البنك العقاري والبنك 
التجاري.  كما حّول مشاريع كانت أحالما 

الى حقائق كمشروع مدينة 
صبـــاح األحمـــد البحرية 
والعديـــد مـــن املشـــاريع 
التجارية كسوق الساملية 
واملجمعات السكنية وغيرها 

الكثير.
  كما تشهد له اعمال اخلير 
الكويـــت وخارجها  داخل 
ومد يد العون للمعـــوزين 
ومواقفه الوطنية وتضحيته 
أثناء فترة االحتالل العراقي 
الغاشم للكويت، حيث قّدم 
الكثير لتستمر «األنباء» في 
الصدور من القاهرة ولتكون صوت الكويت 
والكويتيني خلف شرعيتهم وقيادتهـــــم.

  سائلني اهللا العلي القدير ان يدخله فسيح 
جناته ويتغمده بواســـع رحمته، وإنا هللا 

وإنا إليه راجعون. 

الزميـــل حامـــد   بعـــث 
اجلوراني ببرقيـــة تعزية 
ومواساة الى رئيس التحرير 
الزميل يوسف خالد يوسف 
املرزوق جاء فيها: االخ الفاضل 
يوسف املرزوق رئيس حترير 

«األنباء» احملترم،،
  نشـــارككم العزاء بفقيد 
العم خالد املرزوق  الكويت 

اسكنه اهللا فسيح جناته، 
  ثم كتب اجلوراني كلمات 
الراحل جاء  الفقيد  في حق 

فيها:
  العم خالد املرزوق

  ..وجه اخلير وفارس الكويت
  من ال يعرف العم خالد يوســـف املرزوق 

في الكويت؟
  من ال يعرف وجه اخلير، صاحب االيادي 
البيضاء، فارس االقتصاد والتجارة، مؤسس 
«األنباء» هذه الصحيفة التي دافعت عن الكويت 

وقضاياها وحملت هموم اهلها؟
  من ال يعرف هذا املعدن االصيل، هذا النهر 
الذي يتدفـــق بالعطاء والوفـــاء، هذا الرمز 

االنساني، فارس الكلمة واملوقف والوقفة؟
  الكل يعرفه ويقدره وينحني له احتراما 
وتقديرا واخالصا ملسيرته العطرة، مسيرة الـ 
٨٠ عاما، مسيرة كفاح، أفناها في زراعة اخلير 
واحلب واالخالص لوطنه واهل ديرته، تاركا 
بصمة في كل ميدان تشهد له بـ «اجنازات» 

ومساهمات لن متوت.
  فكم «الفراق» مفجع.. وكم «الغياب» محزن، 
وكم البعد عن االهل واالحباب واحملبني وعن 
من أحبوه عن بعد قاس، وكم «الرحيل» يشق 
الصدور وكم «املوت» يفطر القلوب ويدميها 
ويؤملها ويحرمها من هذا الوجه البشـــوش، 
وهذه النظرة احلانية والروح الطيبة واالخالق 
العالية، وهذه النفس االصيلة التي جتسد 
صورة الرعيل االول، رعيل الكويت الذي يحمل 
كل صور االنسانية ومعاني الوفاء والطيب 
والطيبة، الرعيل االول من رواد الكويت الكرام، 

رواد االصالة واجلود والفروسية.
  حان الرحيل.. وحان الوداع، وحان التشييع، 
فقد غصت مقبرة الصليبخات بآالف احملبني 
الذين شـــيعوا جثمان «اخلالد» وكان سمو 
ولي العهد الشيخ نواف االحمد ـ حفظه اهللا 

ورعاهـ  على رأس املشيعني، 
وهذا احلضور الكرمي لسموه 
دليل على مكانة الفقيد ودوره 
التاريخي، وكما وصفه سمو 
الشيخ نواف االحمد «بأنه 
من رجاالت الكويت املشهود 
لهم بصدق االنتماء وجزيل 

العطاء».
  نعم.. ان العم خالد املرزوق 
عاشق الكويت، وظل يعمل 
ويبدع في مشاريعه الوطنية 
واخليرية والعقارية، ليعود 
النفـــع علـــى اجلميع دون 
استثناء، معززا بذلك سياسة 
العطاء بال حـــدود، فاحتا قلبه ـ قبل بيته ـ 
ملن يلجأ اليه، فال يخيب ظن من يقدم على 
هذه اخلطوة، فهذه هي فروســـية االوفياء 

الكرام، والعظام.
  والنه عظيم في اخالقه، كبير في مواقفه، 
فـــارس فـــي «مبادراته»، ردت لـــه الكويت 
هذا «الوفاء» فكانـــت كلها في وداعه، كانت 
«حاضرة» لتوديع ابنها البار الذي بذل اجلهد 
واملال في سبيل الوطن العزيز ضاربا اسمى 
آيات التفاني في حب الوطن كما قال ســـمو 

ولي العهد.
  نعم.. خسرت الكويت، رجل الرجال، ووفي 
االوفياء، ومخلص املخلصني، خســـرت نهر 
العطاء املتدفق حبا لها، خسرت وجه اخلير 
البشـــوش، خســـرت صورة االصالة ورمز 

االنسانية.
  ونسأل اهللا عز وجل له الرحمة واملغفرة 
وان يتغمد الراحل بواسع رحمته ويسكنه 
فســـيح جناته، وان يلهم آل املرزوق الكرام 
ـ اســـرة اخلير ـ وأبناء «الفـــارس الكبير» 
االخوان فواز خالد يوسف املرزوق ونواف 
خالد يوسف املرزوق ويوسف خالد يوسف 
املـــرزوق ومرزوق خالد يوســـف املرزوق، 
واالخت الفاضلة بيبي خالد يوسف املرزوقـ  
رئيسة مجلس ادارة «األنباء» رئيسة التحرير 

سابقا ـ الصبر والسلوان.
  فالراحل ـ ســـيبقى خالدا ـ بأبنائه الذين 
ســـيرفعون الراية ـ رايـــة اخلير والعطاء ـ 
من بعده، وسيسيرون على النهج الوطني 

ذاته.
  رحمك اهللا يا وجه اخلير. 

 الديحاني: العم خالد  
 المهري: العم خالد المرزوق كان منفتحًا   رمز من رموز الوطن

على جميع أطياف وقطاعات المجتمع

 الكويت خسرت أحد أبنائها البررة 

 طارق الحمد:  آلمنا سماع نبأ وفاة 
المغفور له بإذن اهللا تعالى

 الشنتا يعزي بوفاة الفقيد 
  العم خالد يوسف المرزوق

 إبراهيم الصالل: نسأل المولى عز وجل 
أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته

 بعث ببرقية تعزية ومواساة 

 تلقينا نبأ الوفاة ببالغ الحزن واألسى 

 وليد الحداد: ساهم بحق في تنمية 
  البالد وإن شاء اهللا تكون بميزان حسناته 

 آلمنا رحيل فقيد الكويت 

 بن عيدان: تلقينا ببالغ الحزن نبأ الوفاة 
وندعو اهللا أن يتغمد الفقيد برحمته

 بعث ســـفيرنا في دمشـــق 
عزيـــز الديحانـــي الى رئيس 
الزميل  الفاضل  التحرير االخ 
يوسف خالد يوسف املرزوق 
ببرقية تعزية قال فيها: بودي ان 
أتقدم بخالص العزاء واملواساة 
للكويت والنفســـنا ابناء العم 
خالد يوسف املرزوق (رحمه 
الكويتي على  اهللا) وللشعب 
وفاة العم خالد يوسف املرزوق 
الذي كان وسيبقى رمزا من رموز 
الوطن، وشجاعا في مواجهة 
اعداء الكويت، داعيا املولى عز 
وجل ان يتغمده بواسع رحمته 

وان يسكنه فسيح جناته، وان يلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر 
والسلوان بفقدانه، وانا هللا وانا اليه راجعون. 

 عــــزى وكيــــل املرجعيات 
الشــــيعية في الكويت السيد 
املهــــري عائلة  باقــــر  محمد 
املرحوم خالد يوسف املرزوق، 
وقال في تصريح صحافي: لقد 
أبنائها  الكويت أحد  خسرت 
البررة وأحد كبار الشخصيات 
الوطنية الكويتية وهو العم 
املرحوم خالد يوسف املرزوق 
تغمده اهللا برحمته الواسعة، 
ونحن بهذه املناسبة االليمة 
نعزي عائلــــة املرحوم خالد 
املــــرزوق ونعزي  يوســــف 
القائمني على جريدة «األنباء» 

ونعزي جميع أبناء الكويت سائلني اهللا سبحانه وتعالى أن 
يرحم الفقيد الراحل بواســــع رحمته، وان يلهم أهله وعائلته 
الكرام الصبر والسلوان بحق محمد وآله الطاهرين، وال ينسى 
الشــــعب الكويتي املواقف املشرفة الوطنية للمرحوم ودوره 
االساسي في تأسيس النظام املصرفي في الكويت ودوره الكبير 
أيام االحتالل العراقي الغاشم لبلدنا العزيز وتأييده للشرعية 
الدولية املتمثلة في قيادة آل الصباح الكرام وجريدة «األنباء» 
خير تراث اجتماعي وثقافي وسياســــي له رحمه اهللا تعالى. 
وأيضــــا كان املرحوم منفتحا على جميــــع أطياف وقطاعات 
الشعب الكويتي متمسكا بالوحدة الوطنية من دون متييز، فقد 
كان يستقبل في ديوانه املرحوم آية اهللا الشيخ محمد مهدي 
شمس الدين، بل كان ُيبدي إعجابه بهذه الشخصية املعتدلة، 
كما سمعت منه شخصيا واالبناء على سير ابيهم ومن يشابه 

أباه فما ظلم، حفظهم اهللا جميعا من كل سوء ومكروه. 

الكويت في   عبر قنصل عام 
العربية املتحدة  دبي واإلمارات 
طارق خالد احلمد عن أمله لسماع 
نبأ وفاة املغفـــور له بإذن اهللا 
تعالى العم خالد يوسف املرزوق 

قائال:
  الســـيد فواز خالد يوســـف 

املرزوق احملترم
  حتية طيبة وبعد،،

  لقد آملنا سماع نبأ وفاة املغفور 
له بإذن اهللا تعالى فقيدكم الغالي 
والدكم رحمه اهللا، وال يســـعنا 
إال ان نقدم تعازينا احلارة لكم 
وللعائلة الكرمية، راجني املولى 

القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهمكم الصبر والسلوان.
  (إنا هللا وإنا إليه راجعون)

الثاني في   بعث السكرتير 
العربية  ســـفارة اجلمهورية 
السورية الشقيقة فراس ابراهيم 
الشنتا ببرقية تعزية ومواساة 
الى بيبي خالد يوسف املرزوق 
ويوسف خالد يوسف املرزوق 
وعموم آل املرزوق احملترمني، 

جاء فيها: 
  بلغنـــا بكثير مـــن احلزن 
واالسى نبأ وفاة املغفور له بإذن 
اهللا العم خالد يوسف املرزوق، 
سائلني اهللا عز وجل ان يتغمد 
الفقيد الراحل برحمته ويسكنه 
فسيح جناته ويلهمكم الصبر 

والسلوان.
  ولكم االجر وطول البقاء. وانا هللا وانا اليه راجعون.

 شارك رئيس مجلس ادارة 
املسرح الشعبي ابراهيم الصالل 
بتقدمي العزاء باســـمه وباسم 
اسرة املســـرح الشعبي وذلك 
برســـالة وجهها الى رئاســـة 

التحرير جاء فيها:
النفـــس املطمئنة    (يأيتها 
ارجعي الى ربك راضية مرضية 
فادخلي في عبـــادي وادخلي 

جنتي) ڈ.
  االســـتاذ يوســـف خالـــد 

املرزوق
  رئيـــس حتريـــر جريـــدة 

«األنباء»
  يتقـــــــدم رئيس واعضاء مجلس ادارة املســـرح الشـــعبي 
واعضاء اجلمعية العموميـــــة بخالص العزاء واملواســـاة لوفاة 
املغفور له بإذن اهللا تعالى والدكــــــم العم خالد يوسف املرزوق 
ســـائلني املولى عز وجل ان يتغمد الفقيـــــد بواسع رحمته وان 
يسكنه فســـيح جناته وان يلهمكم والعائلـــــة الكرمية الصبر 

والسلوان.
  إنا هللا وإنا إليه راجعون. 

 بعث د.وليــــد عبدالوهاب 
احلداد برســــالة تعزية لوفاة 
املرحوم بإذن اهللا تعالى العم 
خالد يوسف املرزوق جاء فيها: 
الفاضل يوسف املرزوق  األخ 
احملترم رئيس حترير جريدة 
«األنباء»، السالم عليكم، لقد 
آملنا فقدان فقيد الكويت العم 

خالد يوسف املرزوق.
   الرجل املبدع املعطاء الكرمي، 
والذي ســــاهم بحق في تنمية 
بلده، وإن شاء اهللا تكون في 
ميزان حســــناته يوم القيامة، 
فلله ما أعطى وهللا ما أخذ وكل 

شيء عنده بحسبان، فاصبر واحتسب وعّظم اهللا أجركم وأهل 
الكويت جميعا. 

 أرســــل القائم باألعمال باإلنابة في سفارتنا لدى مانيال حمد عثمان 
بن عيدان رســــالة تعزية الى الزميل رئيس التحرير عّبر فيها عن بالغ 
حزنه ومواساته لنبأ وفاة املغفور له بإذن اهللا تعالى العم خالد يوسف 
املرزوق جاء فيها: األخ الكرمي يوسف خالد املرزوق حفظه اهللا رئيس 
حترير جريدة «األنباء» حتية طيبة،،، تلقيت ببالغ احلزن واألسى نبأ 
وفــــاة والدكم العزيز وانني إذ أشــــاطركم العزاء أدعو اهللا عز وجل ان 
يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهمكم واألسرة الكرمية 

الصبر والسلوان وحسن العزاء.
  إنا هللا وإنا إليه راجعون 

 عزيز الديحاني 

 طارق احلمد

 فراس ابراهيم الشنتا 

 ابراهيم الصالل

 د.وليد احلداد

 عبداألحد امباكي 

 مشاري الدويش

 السيد محمد باقر املهري 

 حامد اجلوراني 
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 الفقيد الراحل العم خالد يوسف املرزوق رحمه اهللا 

 الشيخ جابر املبارك

 العنزي: بوفاة المرحوم العم خالد المرزوق خسرت 
الكويت رجًال من الطراز األول في شتى المجاالت

 عائشة الرشيد: العم خالد المرزوق من الزمن 
الجميل الذي كّرس حياته لخدمة الكويت

 المركز العربي للتنمية االقتصادية: 
  فليتغمد اهللا فقيدنا بواسع رحمته

 بعث املركـــز العربي للتنمية 
االقتصادية ببيان جـــاء فيه: إنا 
هللا وإنا إليه راجعون، مبزيد من 
الرضا والقبول بقضاء اهللا وقدره 
تلقينا خبر وفاة األب الفاضل خالد 
يوسف املرزوق نسأل اهللا تعالى 
باسمه الرحمن الرحيم أن يتغمد 
فقيدنا بواسع رحمته وأن يسكنه 
فسيح جناته وأن ينقيه من الذنوب 
واخلطايا كما ينقى الثوب األبيض 
من الدنس وأن يحشره مع النبيني 
والصديقني والشهداء وحسن أولئك 
رفيقا ونسأله تعالى أن يلهم ذويه 

الصبر والسلوان.
  وإننا نعرب بأنه قد اصابني من 
احلزن ما اصابكم فال تيأسوا واهللا  

يسمع دعاءكم ودعاءنا معكم:
  ـ اللهم وســـع مدخله وأدخله 
اجلنـــة وغســـله بالثلـــج واملاء 

والبرد.
  ـ اللهم مين كتابه وهون حسابه 
ولني ترابـــه وثبت أقدامه وألهمه 

حسن اجلواب.
  ـ اللهم طيب ثراه وأكرم مثواه 

واجعل اجلنة مستقره ومأواه.
  ـ اللهم نور مرقده وعطر مشهده 

وطيب مضجعه.
  ـ اللهم آنس وحشـــته وارحم 
غربته وقه عـــذاب القبر وعذاب 

النار.
  ـ اللهم نقه من خطاياه كما ينقى 

الثوب األبيض من الدنس.
  ـ اللهم أفسح له في قبره واجعله 

روضة من رياض اجلنة وال جتعله 
حفرة من حفر النار.

  ـ اللهم انقله من ضيق اللحود 
والقبور إلى سعة الدور والقصور 
مع الذين انعمت عليهم من الصديقني 

والصاحلني والشهداء.
  ـ اللهم اجعل له من فوقه ومن 
حتته ومن أمامه ومن خلفه وعن 
ميينه وعن يساره نوراـ  اللهم اغفر 
له وارحمه واعف عنه وأكرمه من 
نورك يا نور السموات واألرض.

  ـ اللهم أبدله دارا خيرا من داره 
وأهال خيرا من أهله وأزواجا خيرا 
من أزواجه وأسكنه فسيح جناتك 

في الدرجات العال آمني.
ـ اللهم شفع فيه نبيك ومصطفاك    
واحشـــره حتت لوائه واسقه من 
يده الشريفة شربة هنيئة ال يظمأ 

بعدها أبدا.
  ـ اللهم أسكنه الفردوس األعلى 
من اجلنة مع ســـيدنا محمد ژ 
وآل بيته الطاهرين ومع النبيني 
والصديقني والشهداء والصاحلني 

وحسن أولئك رفيقا.
  ـ اللهم إن كان قد احسن فزد في 
إحسانه وإن كان قد  أساء فتجاوز 

عن إساءته.
  ـ يا أكرم من سئل ويا أوسع من 
جاد بالعطايا، خفف أحماله وحط 
مـــن أوزاره واجعله في مقام من 
قام لك بالقرآن آناء الليل وأطراف 

النهار.
  ـ اللهم كن له بعد احلبيب حبيبا 

ولدعاء من دعا له سامعا ومجيبا 
واجعل له مـــن فضلك ورحمتك 

وجنتك حظا ونصيبا.
  ـ اللهم من أحييته منا فأحيه 
على اإلميان ومن توفيته منا فتوفه 

على اإلسالم.
  ـ اللهم إنا نســـألك توبة قبل 
املوت وراحة عند املوت ومغفرة 

بعد املوت.
  ـ اللهم اجعل لنا عمال يؤنسنا 
في قبرنا اذا أوحشنا املكان ولفظتنا 
األوطان وفارقنا األهل واجليران.

  ـ اللهم هب لنا نفوسا مطمئنة 
تؤمن بلقائـــك وترضى بقضائك 

وتقنع بعطائك.
  ـ اللهـــم اغفر حلينـــا وميتنا 
وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا 
وجميع موتى املسلمني واملسلمات 
الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك 

بالرسالة وماتوا على ذلك.
  ـ اللهـــم اجعل خيـــر اعمالنا 
خواتيمها واجعل خير أيامنا يوم 

لقائك.
  ـ ســـبحان ربك رب العزة عما 
يصفون وســـالم على املرســـلني 

واحلمد هللا رب العاملني.
  ـ «وصلى اهللا على سيدنا محمد 

وعلى آله وصحبه وسلم».
  هللا ما أخذ وله ما أعطى، وكل 
شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر 
ولتحتسب، يا رب ألق على النفوس 
املضطربة سكينة وأثبها فتحا قريبا 

اهللا يلهمكم الصبر والسلوان. 

 السفير السوري: نسأل اهللا أن 
يتغمد الفقيد بواسع رحمته

 تقدم عضو املجلس البلدي 
م.عبــــداهللا العنــــزي بخالص 
العزاء الى أســــرة آل املرزوق 
وأهل الكويت جميعا في وفاة 
املغفور له العم خالد يوســــف 
املرزوق، معربا عن حزنه الشديد 
واألسى لوفاة املغفور له بإذن 
اهللا تعالى. مســــتذكرا في هذا 
الصدد مواقف ومناقب الفقيد.

  وقــــال العنزي إنــــه بوفاة 
العم خالــــد املرزوق  املرحوم 
الكويــــت رجال من  خســــرت 
رجاالتها املخلصــــني االوفياء 
ورجال من الطراز االول في شتى 

املجاالت التي عمل بها وتبوأها طوال حياته التي 
أفناها في خدمة الكويت وأهلها. مؤكدا ان الفقيد 
أفنى حياته وعمره في خدمة الكويت وأهلها وله 
الكثير والكثيــــر من املواقف التي يصعب علينا 

حصرها.
  وقــــال ان الفقيد كان من أشــــد املدافعني عن 
الكويت خالل الفتــــرة العصيبة التي مرت بها 

الكويت خــــالل فترة االحتالل 
الغاشم، فقد كان للفقيد دور 
كبير يسطره التاريخ بحروف 
من نور، وبذل كل ما استطاع 
حتى عادت الشرعية وحتررت 
البالد من براثن الغزو الصدامي 
الغاشم، كما ان الفقيد كان له 
دور بارز في النهضة العمرانية 
واالقتصادية في البالد لفترات 
طويلة ومازالت أفكاره النيرة 
تستفيد منها االجيال التي أخذت 
منه احلكمة في بناء الدولة من 
خالل املشاريع االقتصادية التي 
قدمها للدولــــة. وكان آخرها 
مدينة صباح األحمد البحرية التي تعتبر مفخرة 

للكويت.
  وأكــــد ان الكويت اليوم حزينة لفقدانها العم 
خالد يوسف املرزوق الذي لن ننساه وسيكون 
دائما فــــي قلوبنا، ســــائال اهللا تعالى أن يتغمد 
الفقيد ويسكنه واسع اجلنان ويلهم أهله وذويه 

الصبر والسلوان.

 شـــاركت االعالمية عائشة 
الرشـــيد بتقدمي واجب العزاء 
بوفاة املغفور له بإذن اهللا تعالى 
العم خالد يوســـف املرزوق، 
وقالت الرشيد في كتاب التعزية: 
األخ الفاضل يوسف خالد يوسف 

املرزوق احملترم
  حتية طيبة..

  بقلوب مؤمنة بقضاء اهللا 
وقدره تلقينا ببالغ احلزن 
واألسى، خبر وفاة العم خالد 
يوسف املرزوق ونتقدم لكم 
وألسرتكم الكرمية بخالص 
العـــزاء واملواســـاة بوفاة 
العزيز املغفور له  فقيدكم 

بإذن اهللا والدكم «العم» خالد داعني املولى 
العلي القدير ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته 
ويســـكنه فســـيح جناته ويلهمكم الصبر 

والسلوان.. إنا هللا وإنا إليه 
راجعون.

  وال ميكن نسيان هذا الشخص 
ودوره عندما تعرضت الكويت 
للغزو العراقي الغاشم عام ١٩٩٠ 
وهو الذي أمر بأن تكون جريدة 
«األنباء» هـــي صوت الكويت 
احلر إبـــان هذه الفترة وكانت 
توثق وتنقل االخبار باألمانة 
والصدق وكانت اياديه البيضاء 
واخليرة في كل مكان مكرسة 
الكويـــت وأهلها، فهل  خلدمة 
ننسى ما قدمه وتعجز الكلمات 
والصفحات ان توفيه حقه فهو 
رجل من الزمـــن اجلميل ولم 

يغيره شيء وظل كما هو حتى توفاه اهللا.
  رحمك اهللا يا عم خالد املرزوق وأسكنك فسيح 

جناته. 

 عزى السفير السوري بسام عبداملجيد االخ فواز خالد يوسف 
املرزوق واالخت بيبي خالد يوســـف املرزوق واالخ يوسف خالد 
يوسف املرزوق وأعضاء مجلس ادارة جريدة «األنباء» وعموم آل 
املرزوق احملترمني بوفاة العم خالد يوسف املرزوق، وقال في برقية 
تعزية: تلقينا ببالغ احلزن واالســـى نبأ وفاة املرحوم العم خالد 
يوسف املرزوق، ســـائلني العزيز القدير ان يتغمد الفقيد بواسع 
رحمته ويســـكنه فسيح جناته ويلهمكم الصبر والسلوان، ولكم 

االجر وطول العمر. 

 نائب رئيس المجلس البلدي: خالص 
العزاء والمواساة بوفاة فقيدكم الغالي

 بعث نائب رئيس املجلس 
البلدي شايع الشايع مبشاركة 

عزاء جاء فيها: 
  أتقدم اليكم بخالص العزاء 
وصادق املواســـاة فـــي وفاة 
فقيدكم الغالي املغفور له باذن 
العم خالد يوسف  اهللا تعالى 
املرزوق، سائلني اهللا عز وجل 
ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته 
ويسكنه فسيح جناته ويلهمكم 
واالســـرة الكرميـــة الصبـــر 

والسلوان.
 شايع الشايع   إنا هللا وإنا إليه راجعون. 

 عائشة الرشيد

 بسام عبداملجيد 

 جابر المبارك: نشاطركم أحزانكم بفقيد الكويت
  ونسأل اهللا تعالى أن يتغمده بواسع رحمته

 أرسل النائب األول لرئيس الوزراء ووزير 
الدفاع الشيخ جابر املبارك برقية تعزية 
بفقيد الكويت العم خالد يوسف املرزوق 

وجهها الى العائلة قائال:
  عائلة املرحوم/ خالد يوســـف املرزوق 

احملترمني، الســـالم عليكـــم ورحمة اهللا 
وبركاته.

  بقلوب مؤمنة بقضاء اهللا وقدره تلقينا 
ببالغ احلزن واألسى نبأ وفاة املغفور له 
بـــإذن اهللا تعالى فقيدكم طّيب اهللا ثراه، 

وإذ نشـــاطركم أحزانكم ندعو املولى عّز 
وجّل أن يتغمد الفقيد بواســــــع رحمته 
ويسكنه فسيح جناته ويلهمكـــــم وأسرتكم 
الكرمية الصبر والسلوان. إنا للــــه وإنا 

إليه راجعون. 

 م.عبداهللا العنزي 

 حماد: الكويت خسرت علمًا بارزًا
  والحديث عنه يحتاج إلى مجلدات

 عزى عضو مجلــــس األمة 
النائب سعدون حماد العتيبي 
الكويت قاطبة بفقيدها وأحد أبرز 
رجالها األوفياء األبرار العم خالد 
يوسف املرزوق مشيدا مبناقبه 
ومبا قدمه لوطنه من جهد كبير 
ومساهمات حافلة طيلة حياته 

املليئة بالتضحيات والعطاء.
  وقال حماد انه برحيل العم 
خالد يوســــف املرزوق تكون 
الكويت قد خســــرت علما من 
أعالمها ورجال عظيما قلما يتكرر 
في هذا الزمن، مشــــيرا الى ان 
تاريخه احلافل ومســــاهماته 

الثرية واضافاتــــه الرائعة لوطنه الكويــــت خاصة في اجلوانب 
االقتصاديــــة واخليرية جعلت منه حاضــــرا بيننا ومثاال للرجل 
الصادق. وأضاف ان احلديث عن املرحوم العم خالد يوسف املرزوق 
يحتاج ملجلدات حتى ان املرء يجد نفسه عاجزا عن التعبير واعطاء 
هــــذا الرجل حقه، فبصماته في كل مــــكان، ورغم كل ذلك فقد كان 
صاحب شــــخصية متواضعة محبا للناس وكرمي نفس وســــخيا 

في عطائه.
  واســــتذكر حماد مواقف املرحوم العم خالد يوســــف املرزوق 
ابان الغزو العراقي الغاشم وما قدمه من واجب نحو وطنه وأهله 
املواطنني، مشيرا الى دوره في النهضة االقتصادية للبالد والقيمة 

التي أضافها لتاريخ الكويت.
  وتقدم حماد بخالص العزاء لعائلــــة الفقيد آل املرزوق الكرام 
داعيا اهللا ان يتغمد املرحوم خالد يوسف املرزوق بواسع رحمته 
وان يلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان. إنا هللا وإنا إليه 

راجعون. 

 سعدون حماد 
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 رئيس الوزراء اللبناني سعد احلريري 

 الراحل العم خالد يوسف املرزوق رحمه اهللا 

 منصور الجمري: أسرة «الوسط» 
  تتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة

 الهيفي: العم خالد المرزوق تصدى 
  بجهده وماله للدفاع عن تراب الكويت

 صاحب التواضع الجمّ واأليادي البيضاء 

 في برقية وجهها إلى رئيس التحرير 

 تقدم وكيل الوزارة املساعد 
لقطاع األعمال البرملانية أحمد 
العزاء  الهيفي بواجب  براك 
في وفاة العم خالد يوسف 
املـــرزوق قائال في رســـالة 
وجهها الى رئاسة التحرير:

  األخ الفاضل يوسف خالد 
يوسف املرزوق احملترم

  رئيس حتريـــر جريدة 
«األنباء» الغراء

  السالم عليكم ورحمة اهللا 
وبركاته،،

  نتقدم الى شخصكم الكرمي 
بأحّر التعازي وصدق املواساة 

في وفاة العم خالد املرزوق طيب اهللا ثراه.
  لقد فقدنا علما وطنيا ورجال من رجاالت 
الكويـــت األوفياء العم خالـــد املرزوق، فقد 
تصدى بجهده وماله للدفاع عن تراب الكويت 
إبان االحتالل العراقي الغاشـــم على دولتنا 

احلبيبة.

  رحـــل خالـــد املـــرزوق 
التواضـــع اجلم  صاحـــب 
واأليادي البيضاء بجســـده 
وترك سيرة عطرة وأعماال 
خيرة فهو أحد بناة نهضة 
الكويت ولعب دورا رائعا في 
نهضتها العمرانية واإلعالمية 

واالقتصادية.
  لقد كان جيل خالد املرزوق 
جيل العطاء واحلكمة والصدق 
أفـــكاره ومبادئه  ومازالت 
تغرس األصالة والوفاء في 

نفوس األجيال.
القدير  العلي    نسأل اهللا 
ان يتغمد فقيدنا برحمته، وان يتجاوز عنه 
بكرمي منه وفضله، وان يلهم أسرته الصبر 
واالحتساب، وال نقول إال ما يرضي ربنا: (إنا 

هللا وإنا إليه راجعون).
  اللهم طيب ثراه وأكرم مثواه واجعل اجلنة 

مستقره ومأواه، آمني. 

 بعث رئيس حترير الزميلة «الوســـط» الزميل منصور 
اجلمري ببرقية تعزية الى رئيس حترير «األنباء» الزميل 
يوسف خالد يوسف املرزوق لوفاة فقيدنا العم خالد يوسف 

املرزوق قال فيها:
   االخ الفاضل/ يوسف خالد يوسف املرزوق احملترم حتية 
طيبة وبعد بقلوب مؤمنة بقضاء اهللا وقدره يتقدم رئيس 
التحرير وجميع املوظفني في صحيفة الوسط بخالص العزاء 
وصادق املواســـاة لوفاة املغفور له بإذن اهللا تعالى والدكم 

املرحوم بإذن اهللا تعالى العم خالد يوسف املرزوق.
   ســـائليــــن الـمولى العلـــي القدير ان يتغمـــد الفقيد 
بواســـع رحمته ويسكنـــــه فسيح جناته ويلهمكم الصبر 

والسلوان. 
  (انا هللا وانا اليه راجعون). 

 مهلهل الخالد: خالص العزاء بوفاة 
الفقيد الراحل خالد يوسف المرزوق

 طالب أمين: نشاطركم أحزانكم بوفاة 
الفقيد الكبير خالد يوسف المرزوق

 بعث مدير املركز العربي للتدريب اإلذاعي والتلفزيوني في دمشـــق 
التابع جلامعة الدول العربية طالب قاضي امني ببرقية تعزية ومواساة إلى 
بيبي املرزوق ويوسف املرزوق جاء فيها: تلقينا ببالغ األسى واحلزن وفاة 
عميد عائلتكم املرحوم بإذن اهللا تعالى خالد املرزوق فإننا إذ نشاطركم 
أحزانكم نبتهل إلى اهللا أن يرحم الفقيد ويدخله فسيح جناته ويلهمكم 

والعائلة الكرمية الصبر والسلوان.  وإنا هللا وإنا إليه راجعون. 

 بعث عضو املجلس البلدي 
مهلهل ناصر اخلالد مبشاركة 

«عزاء» جاء فيها: 
  أتقدم إليكم بخالص العزاء 
وصادق املواســـاة فـــي وفاة 
فقيدكم الغالي املغفور له بإذن 
العم خالد يوسف  اهللا تعالى 
املرزوق، سائلني اهللا عز وجل 
ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته 
ويسكنه فسيح جناته ويلهمكم 
واألســـرة الكرميـــة الصبـــر 

والسلوان. 
إليـــه  وإنـــا  هللا    (إنـــا 

 مهلهل اخلالد راجعون). 

 رئيس الوزراء اللبناني: أسأل اهللا سبحانه 
وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته

 بعث رئيس مجلس الوزراء في اجلمهورية اللبنانية الشـــقيقة سعد احلريري رسالة عبر فيها عن 
خالص تعازيه ومواساته باملرحوم بإذن اهللا تعالى العم خالد يوسف املرزوق جاء فيها: عائلة املرحوم 
خالد يوســـف املرزوق احملترمني جانب آل املرزوق وأنسبائهم الكرام، ببالغ األسى واحلزن وصلنا نبأ 
وفاة املغفور له املرحوم خالد يوســـف املرزوق، وإنني إذ أشاطركم مشاعر التعاطف والتضامن، أتقدم 
منكم بأحر التعازي وأســـأل اهللا سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وفضله، وأن يلهمنا 

وإياكم الصبر، إنه سميع مجيب. 

 منصور اجلمري 

 فايز العنزي: جمعية أهالي الشهداء األسرى 
والمفقودين تعزي بالعم خالد المرزوق

 نسأل اهللا أن يسكنه فسيح جناته 

 تقدم رئيس مجلس ادارة جمعية أهالي الشهداء االسرى واملفقودين 
الكويتية فايز العنـــزي بكتاب تعزية بوفاة املغفور له بإذن اهللا 
تعالى العم خالد يوســـف املرزوق جاء فيه: األخ الفاضل االستاذ 

يوسف خالد املرزوق احملترم
  رئيس حترير جريدة «األنباء»

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته،،،
  باســـمي شخصيا وباســـم أعضاء مجلس ادارة جمعية أهالي 
الشهداء االســـرى واملفقودين الكويتية، نتقدم لكم وجلميع أفراد 
آل املرزوق الكرام بخالص العزاء واملواســـاة لوفاة العم الفاضل/ 

خالد يوسف املرزوق رحمه اهللا.
  ســـائلني املولى عز وجل أن يســـكنه فســـيح جناته ويلهمكم 

الصبر والسلوان.
 فايز العنزي  و(إنا هللا وإنا إليه راجعون). 

 أحمد الهيفي

 حمود الروضان: تغمد اهللا الفقيد 
بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته

 شــــارك مديــــر اإلدارة القنصلية 
في وزارة اخلارجية حمود يوســــف 
مشاري الروضان بتقدمي واجب العزاء 
برســــالة دعا فيها للفقيد العم خالد 
يوسف املرزوق بان يتغمده اهللا تعالى 
بواســــع رحمته، وقال في مشاركته: 
عائلة املرزوق الكرام السيد فواز خالد 
املرزوق احملترم، السيد يوسف خالد 
املــــرزوق احملترم، حتية طيبة وبعد، 
نشــــاطركم األحزان لوفاة املغفور له 
بإذن اهللا تعالى والدكم تغمد اهللا الفقيد 
بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته 
وألهمكم الصبر والسلوان، وأحسن اهللا 

 حمود الروضان عزاءكم. إنا هللا وإنا إليه راجعون. 

 في رثاء العم خالد المرزوق
 بكثير من االسى 
واحلــــزن ودعــــت 
الكويت احد رجاالتها 
الكبار، هو من اولئك 
الذين دقوا مداميك 
نهضتهــــا وبذلــــوا 
الغالــــي والنفيس 
في سبيل رفعتها، 
وســــاهموا في بناء 
والبشــــر،  احلجر 
الثقافــــة  ونشــــر 
واخليــــر، فكانــــت 
واضحة  بصماتهم 
النفــــوس قبل  في 

املواقع.
  رحلت يا عم خالد عن اعني محبيك، 
وفاضت املآقي بدموع احلسرة على 
فراقك، ولكن ذكراك الطيبة مخلدة في 
القلوب والوجدان، ففي غياب العظماء 
حضور راسخ، وألمثالك تشرع ابواب 
الذاكرة على مصراعيها لتصبح سيرتك 

العطرة دروسا في 
النضــــال يتناقلها 
اهــــل الكويت جيال 

بعد جيل. 
  وألمثالــــك يا ابا 
وليد تضيع كلمات 
الرثــــاء خلف ثنايا 
عطاءاتك  اشراقات 
املستمرة حتى بعد 
رحيلك، وبذلك تبقى 
حيا فينــــا، وتبقى 
الشــــكر لك  كلمات 
وتقديرك خير تقدير 

اقرب الى اللسان.
  أحببنــــاك كثيرا 
وأحبــــك اهللا اكثر، فكان ما شــــــــاء 
الرحمن ان تنتقل الى جواره راضيا 
مرضيــــا بإذن اهللا، رحــــم اهللا العم 
خالد يوسف املرزوق واسكنه فسيح 

جناته. 
  إنا هللا وإنا إليه راجعون.

 بقلم د.روال دشتي
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 الفقيد الراحل العم خالد يوسف املرزوق رحمه اهللا 

 محمد الخليفة: الكويت حزينة لفقدانها 
  فارس الكرم ورجل المواقف والعطاء والبناء

 الهاشمي: العم خالد المرزوق 
  داعم رئيسي لمبرة األعمال الخيرية

 النيابة البطريركية للروم الكاثوليك: نتضرع إلى اهللا 
أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته

 بعثت النيابة البطريركية للروم الكاثوليك في 
الكويت ببرقية تعزية ومواساة الى عائلة املرزوق 
احملترمني وجاء في البرقية التي أرسلها األرشمندريت 
بطرس غريب النائب البطريركي للروم الكاثوليك في 
الكويت واخلليج العربي ما يلي: مبزيد من احلزن 

واألسى أتقدم باسمي بالتعازي القلبية الى عائلة 
املرزوق بوفاة املغفور له بإذن اهللا خالد يوســـف 
املرزوق ضارعني الى اهللا تعالى أن يتغمده برحمته 
وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أسرته الصبر 

والسلوان. (إنا هللا وإنا إليه راجعون). 

 أبورمية: الفقيد ابن بار للكويت وبصماته واضحة 
وجليلة على االقتصاد وعرف عنه بياض اليد

 قال النائب الســــابق محمد اخلليفة ان الكويت وّدعت أمس األول 
رجــــل املواقف والعطاء والبناء العم خالد يوســــف املرزوق من خالل 
احلشود الكبيرة التي امتالت بهم مقبرة الصليبخات، ذلك الرجل الذي 
قدم الكثير والكثير لوطنه الكويت من اجنازات وبصمات واضحة على 

كل االصعدة وامليادين.
  واضــــاف اخلليفة اننا نتذكر ما قام به املغفور له بإذن اهللا تعالى 
أيام الغزو العراقي عندما اصر على استمرار صدور صحيفة «األنباء» 

من القاهرة فكانت صوت الكويتيني خالل فترة االحتالل.
  واوضح أن الراحل كان له دور بارز في نهضة الكويت في كل مجاالتها 
املختلفة في البالد لفترات طويلة من خالل املشاريع االقتصادية الكبيرة. 
وقــــال ان الكويت اليوم حزينة لفقدانها لهذا الرجل الذي افنى حياته 
وعمره في خدمة الكويت واهلها وبرحيله ال نقول اال انه فارس الكرم 
وفارس الوطنية احلقة، ســــائلني اهللا العلي القدير ان يتغمده بواسع 

رحمته ويدخله فسيح جناته، وإنا هللا وإنا إليه راجعون. 

 قال االمني العام ملبرة االعمال اخليرية د.هاشم الهاشمي: رحم 
اهللا العم خالد املرزوق صاحب االيادي البيضاء التي رسمت البسمة 
علـــى وجوه األيتام. الفتا الى ان املـــرزوق كان من أبرز الداعمني 
للمبرة، وهو من ساهم في تأسيس املبرة ودعمها حتى استطاعت 
أن تأخذ مكانها في طريق اخلير الذي أبى العم خالد املرزوق اال ان 
يكون أحد سالكيه. وأضاف الهاشمي في تصريح صحافي: ان دعم 
العـــم خالد املرزوق ملبرة االعمال اخليرية كبير وال يعلم بذلك اال 
القليل، حيث حرص رحمه اهللا على عدم ظهور اسمه في أي عمل 
خيري ألنه أراد مـــا عند اهللا، مبينا ان العم خالد رحل الى جوار 
ربه وهو راض مبا قدم من عمل خير ألهل الكويت سواء بالداخل 
أو اخلارج. وأكد الهاشـــمي ان الكلمات ال توفي الراحل رحمه اهللا 
حقه، فأياديه البيضاء استمرت في العطاء في السر والعلن ليلقى 
ربه محسنا مخلدا ذكراه العطرة عمل عمل البر ونسأل اهللا العلي 

العظيم أن يتغمده بواسع رحمته. 

 صرح النائب د.ضيف اهللا أبورمية بأنه برحيل خالد يوســـف 
املرزوق فقدت الكويت أحد رجاالتهـــا املخلصني، فهو االبن البار 
للوطـــن وبصماته واضحة وجلية على الوطـــن وعلى االقتصاد 
الكويتـــي وهو املعروف عنه ببياض اليـــد فأثناء الغزو العراقي 
الغاشم كان بعض التجار يتفقد أمواله ويحسب خسائره، بينما 
خالد املرزوق وضع جميع أمواله حتت تصرف احلكومة الكويتية 
آن ذاك وسخرها خلدمة الكويت والكويتيني، اضافة الى االستمرار 
في طبع وتوزيـــع جريدة «األنباء» الكويتية على نفقته اخلاصة 
رغم اخلسائر املالية التي تكبدها بسبب هذا اإلصرار من الفقيد في 
االستمرار في نقل الصوت الكويتي الى العالم أجمع ونقل الصورة 
احلقيقية ملعاناة الكويتيني مـــن جور النظام العراقي البائد ابان 
الغزو، فتعجز النساء ان يلدن مثل خالد املرزوق رحم اهللا الفقيد 

وأسكنه فسيح جناته، وألهم ذويه الصبر والسلوان. 

 بعث ســـفيرنا لدى البرتغال سليمان ابراهيم املرجان ببرقية 
تعزية ومواساة جاء فيها: (يأيتها النفس املطمئنة ارجعي إلى ربك 

راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي) ڈ.
  السادة عائلة املرزوق الكرام بقلوب مؤمنة بقضاء اهللا وقدره، 
أتقدم إليكم باسمي ونيابة عن أعضاء السفارة في لشبونة بأصدق 
وأحر التعازي القلبية بوفاة ابن الكويت البار املغفور له العم خالد 
يوسف املرزوق، سائال املولى العلي القدير ان يتغمد فقيد الكويت 
بواسع رحمته ورضوانه، ويجزيه خير اجلزاء على ما قدمه لوطنه 
وشعبه، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهمكم وجميع أسرة املرزوق 

الكرام جميل الصبر والسلوان. وإنا هللا وإنا إليه راجعون. 

 شارك رئيس االحتاد العام للصحافيني العرب إبراهيم نافع بتقدمي واجب 
العزاء في وفاة املغفور له بإذن اهللا تعالى العم خالد يوسف املرزوق، وقال 
نافع في كتاب تعزية وجهه إلى رئاسة التحرير: السيد االستاذ يوسف خالد 
يوســـف املرزوق رئيس حترير صحيفة  «األنباء» الكويتية حتية طيبة، 
وبعد: علمنا مبزيد من احلزن واألســـى بوفاة األخ خالد يوسف املرزوق، 
ونتقدم إليكـــم وإلى عائلة املرزوق الكرام وإلـــى جميع الزمالء العاملني 
بصحيفة «األنباء» بخالص التعزية، راجني للفقيد أن يدخله اهللا فسيح 
جناته وان يلهم اسرته الصبر والسلوان، وانا هللا وإنا إليه راجعون. كما 
ارسل االمني العام لالحتاد العام للصحافيني مكرم محمد احمد واالمني املالي 
لالحتاد حامت زكريا برسالتني مماثلتني عبرا فيهما عن خالص تعازيهما، 

راجني اهللا العلي ان يدخله فسيح جناته وأن يتغمده برحمته. 

 المرجان: نسأل اهللا أن يجزيه خيرًا 
  على ما قدمه لوطنه وشعبه

 إبراهيم نافع: تلقينا نبأ الوفاة 
  بمزيد من الحزن واألسى 

 الشيخة اعتماد الصباح: الراحل 
  خالد يوسف المرزوق علم من أعالم الكويت 

 فيصل المالك: تلقينا ببالغ الحزن نبأ 
وفاة الفقيد خالد يوسف المرزوق

 صباح العلي: الكويت فقدت أحد رجاالتها 
الذين ساهموا في نهضتها وتنميتها

 رمز من رموز العطاء والبذل

 الطاحوس: فقدت الكويت مثاًال 
للتضحية في حب الوطن

 الصقعبي: المغفور له كان من أبرز 
وأصدق رجاالت الكويت  

 أسهم في دعم وطنه بالغالي والنفيس

 مبارك الفهد: تغمد اهللا الفقيد بواسع 
رحمته وألهمكم الصبر والسلوان 

 صالح الصباح: نشارككم األحزان 
  في المصاب الجلل

 بعثـــت وكيلة ديوان ســـمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخة 
اعتمـــاد خالد االحمـــد اجلابر 
الصباح ببرقية تعزية ومواساة 
الى االستاذ الزميل يوسف خالد 
يوسف املرزوق رئيس حترير 

جريدة «األنباء» جاء فيها:
  (يأيتها النفس املطمئنة ارجعي 
الى ربك راضية مرضية فادخلي 

في عبادي وادخلي جنتي)
  بقلوب مؤمنـــة بقضاء اهللا 
وقدره تلقينا النبأ األليم بوفاة 
فقيد الكويت الكبير املغفور له 
بإذن اهللا تعالى العم خالد يوسف 

املرزوق، تغمده اهللا بواسع رحمته واسكنه فسيح جناته، لقد كان 
الفقيـــد رحمه اهللا علما من اعالم الكويـــت ورمزا من رموز العطاء 
والبذل خلدمة مصاحلها، واستطاع من خالل مسيرة عطائه الكبيرة، 

ان يسهم في دعم مسيرة البناء والتقدم بوطننا احلبيب.
  واذ نشاطركم االحزان في مصابكم اجللل فإننا نسأل اهللا العلي 
القدير ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه وان يسكنه الفردوس 
االعلـــى، جزاء ما قدم ألهله ووطنه، وان يلهمكم واالســـرة الكرمية 

جميل الصبر والسلوان.
  «انا هللا وانا اليه راجعون» 

 بعــــث وكيــــل وزارة االعالم 
الشيخ فيصل املالك ببرقية تعزية 
الى بيبي خالد يوسف  ومواساة 
املرزوق جاء فيهــــا: تلقيت ببالغ 
احلزن واألسى نبأ وفاة املغفور له 
بإذن اهللا تعالى فقيدكم، وانني اذ 
اتقدم إليكم بأحر مشاعر املواساة 
والعزاء لندعو املولى العلي القدير 
ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وان 
يسكنه فسيح جناته وان يلهمكم 
الصبر والسلوان، وان يجعلها آخر 
االحزان في اسرتكم الكرمية. وانا 

هللا وانا اليه راجعون 

 (يأيتها النفس املطمئنة ارجعي 
الى ربك راضية مرضية فادخلي في 

عبادي وادخلي جنتي).
  يتقدم مدير عام مؤسسة املوانئ 
الكويتية الشيخ د.صباح جابر العلي 
القلبية الى فواز  التعازي  بخالص 
خالد يوسف املرزوق وبيبي خالد 
يوسف املرزوق ويوسف خالد يوسف 
املرزوق واعضاء مجلس ادارة جريدة 
«األنباء» وعموم آل املرزوق بوفاة 
العم خالد يوســـف املرزوق، رحمه 
اهللا، داعيا املولى عز وجل ان يتغمده 
بواســـع رحمته وان يسكنه فسيح 
جناته وان يلهمكم واألسرة الكرمية 
جميل الصبر والسلوان. وقال العلي 

ان الكويت فقدت برحيله احد ابنائها األوفياء وأحد اعمدتها عندما تعرضت 
لالحتـــالل. لقد فقدت الكويت برحيل العم خالد املرزوق رجال من رجاالتها 
الذين ســـاهموا في بناء نهضتها احلديثة في العديـــد من املجاالت خاصة 
االقتصاد واالعالم. فقد وجه الراحل الكبير اسكنه اهللا فسيح جناته ثرواته 
وامواله ملشروعات تفيد الكويت وتخدم ابناءها وتلبي احتياجاتهم وساهم مع 
العديد من ابناء الكويت اخليرين في انشاء الكثير من املؤسسات االقتصادية 
التي تواكب التطور العاملي. وقام بتأسيس جريدة «األنباء» التي تعد منارة 
للثقافة والفكر ادراكا منه، طيب اهللا ثراه، ألهمية االعالم في االرتقاء بوعي 
املواطنني ودوره في خدمة املجتمع ومنوه وتطوره. وحافظت جريدة «األنباء» 
منذ تأسيسها على مصداقيتها ورسالتها الوطنية النبيلة وكانت دائما وجها 
حضاريا مشـــرقا للكويت تفاعلت مع قضاياها وساندت جهودها ونهجها 
الدميوقراطي. وال ينســـى ابناء الكويت املبادرة الوطنية الكبيرة التي قام 
بها الفقيد الراحل، رحمه اهللا، بعد الغزو اآلثم للكويت عام ١٩٩٠ حيث صمم 
على اصدار جريدة «األنباء» من القاهرة لتكون صوتا مدويا لشعب 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 «األنباء» 
اميانا بدور االعالم في خدمة الكويت وجتسيدا لقول اهللا عز وجل في كتابه 
الكرمي (واما ما ينفع النـــاس فيمكث في األرض) ڈ. وليس غريبا ان 
يرحل العم خالد املرزوق في ذكرى تأســـيس جريدة «األنباء» التي نسأل 
اهللا ان تستمر في مواصلة عطائها ورسالتها، مشيرا الى ان ابناء الكويت 
لن ينســـوا ما بذله من جهد واخالص عندما نذر نفسه وما ميلكه للكويت 
وكان يواصل الليل بالنهار للعمل على انهاء االحتالل، رحم اهللا خالد يوسف 

املرزوق واسكنه فسيح جناته، وإنا هللا وإنا اليه راجعون. 

 تقدم النائب خالد الطاحوس 
بخالص العزاء واملواساة ألسرة 
آل املرزوق الكرام في رحيل العم 
خالد يوسف املرزوق، سائال العلي 
القدير ان يسكنه فسيح اجلنات 
وان يلهم أهلـــه وذويه الصبر 
الكويت  ان  والســـلوان، مؤكدا 
فقدت برحيله رجال خلد في ذاكرة 
الكويت واهلها بأعماله الوطنية 
التي ستبقى مثاال للتضحية وحب 

الوطن تتناقله االجيال.
  واضـــاف: كان للفقيـــد دور 
وطني ايام احملن التي مرت بها 
الكويت كمـــا كان له الكثير من 

االعمال االنســـانية التي لم يظهر للعلن ســـوى القليل منها داخل 
وخارج البالد، ولن ننســـى موقفه ابان الغـــزو العراقي وجريدته 
«األنباء» التي كانت صوت الكويت الى العالم بعد ان اســـتمرت في 
الصدور من القاهرة وكلنا ثقة بأن ابناء الفقيد قادرون على السير 

على خطى الراحل واكمال مسيرته. 

 شاركت سكرتير عام املنظمة 
التنموية للطاقة املتجددة غدير 
الصقعبـــي في تقـــدمي واجب 
العزاء برحيل املغفور له باذن 
العم خالد يوسف  اهللا تعالى 
املرزوق، وقالت الصقعبي في 

تعزيتها:
  السادة اسرة جريدة «األنباء» 

احملترمني
  السيد يوسف خالد املرزوق 

احملترم
  رئيس التحرير:

  تلقينا ببالـــغ احلزن وفاة 
املغفور له العم خالد املرزوق 

رحمه اهللا، ونتقدم لســـيادتكم بأحر التعازي ونســـأل اهللا لكم 
الصبر.

  لقد كان املغفور له العم خالد املرزوق من ابرز واصدق رجاالت 
الكويت التي دعمت هـــذا البلد بالغالي والنفيس وندعو اهللا ان 

يكون في ميزان حسناته، وان يدخله فسيح جناته.
  إنا هللا وإنا إليه راجعون. 

 تقدم الشيخ مبارك الفهد املالك الصباح بأحر التعازي الى رئاسة 
التحرير لوفاة العم خالد يوسف املرزوق جاء فيها: السيد الفاضل 

يوسف خالد املرزوق احملترم رئيس حترير جريدة «األنباء»
  حتية طيبة وبعد،، نشاطركم األحزان بوفاة املغفور له بإذن اهللا 
تعالى العم خالد يوســـف املرزوق تغمد اهللا الفقيد بواسع رحمته 
وأســـكنه فســـيح جناته وألهم العائلة الكرمية الصبر والسلوان، 

وأحسن اهللا عزاءكم. إنا هللا وإنا إليه راجعون 

 بعث الشيخ صالح محمد خالد الصباح ببرقية تعزية ومواساة 
الى فواز خالد يوسف املرزوق جاء فيها: السالم عليكم ورحمة اهللا 
وبركاته، بقلوب مؤمنة بقضاء اهللا وقدره وببالغ احلزن واألســـى 
تلقينـــا نبأ وفاة املغفور له بإذن اهللا تعالى والدكم خالد يوســـف 
املرزوق، رحمه اهللا تعالى، نشارككم األحزان في هذا املصاب اجللل 
داعـــني املولى عز وجل ان يتغمد الفقيد بواســـع رحمته ورضوانه 
ويسكنه فسيح جنات النعيم ويلهمكم جميعا جميل الصبر والسلوان 
وأال يريكـــم اهللا مكروها بعزيز، وإنـــا هللا وإنا إليه راجعون ولكم 

طول البقاء. 

 خالد الطاحوس 

 غدير الصقعبي

 الشيخة اعتماد الصباح 

 الشيخ فيصل املالك 

 الشيخ د.صباح جابر العلي 

 محمد اخلليفة

 د.هاشم الهاشمي 

 د.ضيف اهللا أبورمية 

 سليمان ابراهيم املرجان 

 إبراهيم نافع 
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 الراحل العم خالد يوسف املرزوق رحمه اهللا 

 رشا الصباح: نسأل الباري عز وجل
  أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته

 الكويت فقدت 
  أحد أعالمها الذين ساهموا 

  في مسيرة ازدهارها

 تجلى دوره الوطني بدعم حكومة الطائف 
أثناء االحتالل العراقي الغاشم

 القالف: نسأل اهللا أن يسكن 
الفقيد فسيح جناته وأن يلهمكم 

الصبر والسلوان

 البرجس: أخلص التعازي وصادق 
المواساة لوفاة فقيدنا الغالي

 نسأل اهللا أن يتغمد روحه الطيبة بواسع رحمته

 الرومي: نتضرع إلى المولى 
  عز وجل أن يتقبل الفقيد 

  بفيض رحمته ورضوانه

 بعث ببرقية تعزية ومواساة 

 بوشهري: نعرب لكم 
  عن خالص التعازي

 بدر الميلم: صادق التعازي بوفاة فقيد 
الجميع أخي خالد يوسف المرزوق 

 محمد فؤاد الغانم: خالص التعازي 
  وصادق المواساة في هذا المصاب الجلل

 ندعو اهللا أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته 

 تقدمت املستشار في ديوان 
الوزراء الشيخة  سمو رئيس 
د.رشا الصباح بواجب العزاء 
بفقيد الكويت املرحوم بإذن اهللا 
تعالى العم خالد يوسف املرزوق 
وقالت الشيخة د.رشا الصباح 
في رسالتها: األخ الكرمي فواز 
خالد املرزوق احملترم، بعميق 
األسى ومزيد من احلزن نتقدم 
اليكم بأحـــر وأصدق التعازي 
القلبية لوفاة املغفور له بإذن 
اهللا والدكـــم خالـــد يوســـف 
املرزوق، يرحمه اهللا، سائلني 
البـــاري عز وجـــل ان يتغمد 

فقيدكم الغالي بواســـع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهمكم 
جميعا جميل الصبر والســـلوان. جعل اهللا مثواه اجلنة. إنا هللا 

وإنا إليه راجعون.
  كما بعثت برسالتي تعزية مماثلتني الى رئيس التحرير الزميل 
يوســـف خالد املرزوق وإلى الزميلة رئيســـة التحرير السابقة 
بيبي خالد يوسف املرزوق، ضمنتهما خالص التعازي وصادق 

املواساة. 

 االخوة األعزاء 
فواز خالد املرزوق 
ويوســـف خالد 
املرزوق وعموم 
املـــرزوق  آل 
الكرام، الســـالم 
عليكـــم ورحمة 
اهللا وبركاتـــه، 
أشاطركم األحزان 
في وفاة املرحوم 
بإذن اهللا تعالى، 
خالـــد املرزوق، 
اهللا  تغمـــده 

بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته وألهمنا 
جميعا الصبر والسلوان.

  وإنا هللا وإنا إليه راجعون.
  وال شك أن الكويت فقدت أحد أعالمها املخلصني 
الذين ساهموا في مسيرة ازدهارها والعمل على 
نهضتها وأن املرحوم خالد املرزوق كان ينبوعا 

من اخلير والعطاء لكل من جلأ إليه.
   وخالل مشواره العامر واحلافل باالجنازات 
كانت الكويت هدفه وهمه األكبر وجتلى ذلك 
بأروع الصور وأصدقها من خالل مشاركته في 
دعم حكومة الطائف التي تشكلت أثناء الغزو 
العراقي الغاشم على كويتنا احلبيبة وإصدار 
جريدة «األنباء» من القاهرة، والتحرك اإلعالمي 
الدولي حلشد التأييد للكويت ولقادتها من خالل 
عالقته الكبيرة برموز االقتصاد ورجال اإلعالم 
واألعمال، وكان، رحمه اهللا، قدوة للجميع من 

خالل تبرعه للمجهود احلربي.
  ولن ننسى اجلهود الطيبة التي قدمها املرحوم 
خالد املرزوق للكويت وأهلها واستحق عليها 
التكرمي من القيادة السياسية عقب التحرير، 
واملرحوم خالد املرزوق لم ميت فقد ترك بصمات 
رائدة وناصعة في مختلف األوجه واألنشطة 

بالكويت.
  وهو أول من بنى مواقف السيارات املتعددة 
العقارية  األدوار والعديـــد من املشـــروعات 
والسياحية واملدينة الترفيهية ولؤلؤة املرزوق 
التي أصبحت عالمة بارزة في كل بقعة من بقاع 
الكويت اخلالدة وصرحا راســـخا في مسيرة 
نهضتها وتطورها باإلضافة الى انشاء العديد 
من البنـــوك واملوالت التجارية وكان حريصا 
على بناء مركز يوسف املرزوق ولولوة النصار 
للطب اإلســـالمي الذي يعتبر حتفة معمارية 

رائدة.
  واملرحوم خالد املـــرزوق لم ميت فقد ترك 
بصمات كثيرة وعديدة ونأمل عبر أسرته الكرمية 
استمرار مسيرة اخلير واحلب والعطاء للكويت 

الصداقة والسالم. 

 توجه النائب ســـيد حسني 
القـــالف بخالص العزاء لوفاة 
املرحوم، بإذن اهللا تعالى، العم 
خالد يوســـف املرزوق سائال 
املولى أن يتغمده برحمته وقال 

القالف في كتاب تعزية: 
  نتقدم إليكم بخالص العزاء 
لوفـــاة فقيدكم املغفـــور له، 
سائلني اهللا عز وجل أن يسكنه 
فسيح جناته ويلهمكم الصبر 

والسلوان. 
إليـــه  وإنـــا  هللا    (إنـــا 

راجعون). 

إدارة   تقدم رئيس مجلس 
جمعية الهالل األحمر الكويتية 
برجس البرجس بواجب العزاء 

في كتاب تعزية قال فيه:
  قال تعالى: (يأيتها النفس 
املطمئنة ارجعي إلى ربك راضية 
مرضية فادخلـــي في عبادي 

وادخلي جنتي) ڈ.
  األخ العزيـــز فـــواز خالد 

املرزوق حفظه اهللا.
  علمت ببالغ احلزن واألسى 
وأنا خارج البـــالد بنبأ وفاة 
املغفـــور له بإذن اهللا فقيدكم 
الغالي، واننـــي إذ أبعث لكم 

ولألســـرة الكرمية بأخلص التعازي وصادق املواساة في هذا 
املصاب اجللل، ألدعو املولى العلي القدير ان يرحم فقيدنا الغالي 
ويتغمد روحه الطيبة بواســـع رحمته ويسكنها فسيح جناته 

وان يلهمكم الصبر والسلوان وحسن العزاء.
  (إنا هللا وإنا إليه راجعون) 

 شـــارك نائب رئيس مجلس 
الرومي بواجب  األمة عبـــداهللا 
الرومي في رسالة  العزاء وقال 
تعزية بوفاة املرحوم بإذن اهللا 
تعالى العم خالد يوسف املرزوق: 
اإلخـــوة األفاضـــل عائلة خالد 
يوسف املرزوق احملترمني تلقيت 
ببالغ احلزن واألســـى نبأ وفاة 
املغفور له بإذن اهللا تعالى رحمه 
اهللا وإني إذ أشـــارككم خالص 
العزاء واملواســـاة ألتضرع الى 
املولى عز وجل ان يتقبل الفقيد 
بفيض رحمته ورضوانه ويلهمكم 

الصبر والسلوان.
  إنا هللا وإنا إليه راجعون. 

 بعثت عضوة املجلس البلدي 
م.جنان بوشهري برقية عزاء 
جاء فيها: تلقينا ببالغ احلزن 
نبأ وفاة املغفور له بإذن اهللا 
تعالى خالد يوسف املرزوق، 
واذ نعــــرب لكم ولالســــرة 
الكرمية عن خالص التعازي 
وصادق املواساة بهذا املصاب، 
نسأل املولى تعالى ان يتغمد 
الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، 
ويسكنه فسيح جناته، وان 
يلهمكم جميعا جميل الصبر 

وحسن العزاء. 

 بعث محمد فؤاد محمد ثنيان الغامن مبشـــاركة عزاء الى كل من 
فواز خالد املرزوق ويوسف خالد املرزوق جاء فيها: (يأيتها النفس 
املطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي 

جنتي) ڈ
  اعرب لكم عن خالص التعازي وصادق املواساة بهذا املصاب اجللل، 
لوفاة فقيدكم املغفور له بإذنه تعالى املرحوم والدكم خالد يوسف 
املرزوق رحمه اهللا تعالى رحمة واســـعة وأدخله فسيح جناته مع 
النبيني والصديقني والصاحلني ونسأل اهللا تعالى ان يتغمده بواسع 

رحمته ومغفرته وان يلهمكم جميل الصبر والسلوان.
  (انا هللا وانا اليه راجعون) 

 بعث بدر محمـــد عبدالعزيز 
امليلم ببرقيات تعزية ومواساة 
بوفاة العم خالد يوسف املرزوق 
الى كل من فيصل يوسف املرزوق 
وجاسم يوســـف املرزوق وفواز 
خالد يوسف املرزوق ونواف خالد 
يوســـف املرزوق ويوسف خالد 
يوســـف املرزوق ومرزوق خالد 
يوسف املرزوق جاء فيها: نتقدم 
لكم بصادق التعازي لوفاة فقيد 
اجلميع أخي خالد اليوسف املرزوق 
رحمه اهللا. تغمد اهللا الفقيد بواسع 
رحمته وأسكنه فســـيح جناته 

وألهمكم الصبر والسلوان. 

 الشيخة د.رشا الصباح

 عبداهللا الرومي

 برجس البرجس

 بقلم: الشيخ علي العبداهللا

 سيد حسني القالف

 م.جنان بوشهري 

 بدر امليلم 


