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 حينما كنت فـــي الثامنة من عمري كنت 
أقدس مشواري اليومي للذهاب بعد الدراسة 
إلى إشارة املرور التي تقع بني منطقة املنقف 
حيث كنت أسكن ومنطقة الصباحية، وهي 
اإلشارة التي استبدلت حاليا بطريق سريع، 
من أجل أن أشـــتري نسخة من «األنباء» من 
بائع صحف حينما كانت الصحف تباع عند 

إشارات املرور.
  وكنت وبصورة يومية أقرأ اجلريدة قبل 
أن تسيرني األقدار وأصبح صحافيا بعد ذلك 
بعشرين عاما في جريدة الرأي العام بعد متلك 
عائلة بودي حصة األغلبيـــة فيها، ويكون 
لرؤســـاء التحرير دور مهـــم في املهنة التي 
عشقتها ومارستها منذ العام ١٩٩٦ كصحافي 

والحقا ومنذ العام ٢٠٠٩ كمدون.
  الرجل ليس بالعـــادي ألنه جمع صفات 
طيبة كثيرة منها أنه رجل ذو رؤية يستطيع 
أن يحدث الفرق في مجاالت عديدة في الوقت 
الذي يحجـــم فيه كثيرون ممن توافر لديهم 

القدرات لصنع فوارق أخرى.
  ذات مرة وكنت حينها في مقتبل شبابي 
صغيرا، ذهبـــت بوالدتي ـ رحمها اهللا ـ إلى 
مستشفى الطب اإلسالمي في منطقة الصباح 
الصحية في العاصمة الكويتية لعالجها من 
آالم الروماتيزم، وحني أبلغتها، وكانت يرحمها 
اهللا قد حرمت من نعمة البصر، أن املستشفى 
بني بتبرع باسم املرحومني يوسف املرزوق 
ولولوة النصار دعت لهما باملغفرة، وقالت 
ببدويتها العفوية «احلظيظ اللي يدعون له 
الناس وأهو بقبره واحلظيظ اللي عياله ما 

ينسونه».
  هذه العبارة التزال تتردد في قلبي وعقلي 
حـــني أرى مباني املستشـــفيات التي تبنى 
بتبرعـــات الكويتيني، وحني أتذكر رواد هذا 
النهج الذين كان خالد املرزوق منهم، وهكذا 

كانت أحد الفروقات التي صنعها الرجل.
  شـــخصيا لم ألتق باملرحوم لقاء مباشرا 
إمنا جمعتنا املصادفة مرتني أوالهما لقاء على 
منت إحدى طائرات اخلطوط اجلوية الكويتية 
املتجهة إلى القاهرة رمبا شـــهر ابريل العام 
١٩٩٢ حيث كان املرحوم يتجول بني الركاب 
بتواضع وهو يرتدي «دشداشة» و«قحفية» 
من دون «غترة» فيتبادل حديثا هنا وحديثا 
هناك مع مســـافرين يعرفهم ومسافرين ال 
يعرفهم من بينهـــم الصغار والكبار، وحني 
قلت لزميل لي «هذا الرجال شـــكله ذا شأن 
عظيم.. بس متواضع» لم يكن حدسي خاطئا 
حني أبلغنا أحد املضيفني أنه خالد املرزوق 

صاحب جريدة «األنباء».
  اللقاء الثاني كان رمبا في شهر أغسطس 
العـــام ١٩٩٤ خالل رحلة إلـــى مدينة جنيڤ 
السويسرية ولفت نظري حينها هدوء الرجل 
وعدم إحاطة نفسه بهالة مصطنعة كما يفعل 

بعض محدثي آنذاك وفي وقتنا احلالي.
  بناة الكويت احلقيقيون ليسوا من يحيطون 
أنفسهم باألضواء الزائفة، وال من يصورون 
أنفســـهم بأنهم الدولة والدولة هم كما امللك 
الفرنســـي لويس الرابع عشر، وليسوا من 
يعتقدون أن الشـــمس ال تطلع في الكويت 

إال من أجلهم.
  بناة الكويت احلقيقيون هم من يبادرون 
حينما يتـــردد اآلخرون، وهم من يتحملون 
املخاطرة حينما يؤثر البعض السالمة، وهم 
من يحسبونها مبعادلة الربح الذي تستفيد 
منه الكويت في الوقت الـــذي يعتمد الغير 

معادلة الضرع الناشف.
  العم خالد يوســـف املرزوق، رحمك اهللا 

رحمة واسعة أيها املبادر الكبير.
  داهم القحطاني 

 ترجل الفارس 

 كل مـــن تعامل واحـــتـك بـــأي فـــرد من افـــراد 
اســــــرة العم الراحل املرحوم خالد يوسف املرزوق 
البد ان ينبهر ويعجب بهذه االنسانية الالفتة، وبهذه 
الروح اجلميلة، وبتلك اخلصـــال الطيبة واالخالق 
الرفيعة التي يتمتعون بها وميتلكونها والتي اساسها 
ومنبعها ومصدرها هو طيبة قلب وسماحة وانسانية 
وســـمو اخالق وطباع وخصال والدهم الراحل العم 

ابي الوليد.
  وشـــخصيا وبعد اهللا كان لهذه االســـرة الرائعة 
الطيبة الفضل الوحيد في انقاذ انســـانيتي وقيامي 
ونهوضي مجددا باحلياة بعدما تعرضت فجأة ومن 
حيث ال ادري لكبوة قاســـية لم اتوقعها يوما، كانت 
اقرب لتدمرني نهائيا، وما كنت اتصور أنني سأتخطاها 

ولو في االحالم.
  لقد منحوني النور واالمل واعادوا لي القدرة على 
العزم واملبادرة وعلى االبتســـامة مجددا في اصعب 
واظلـــم واتعس وارعب واغدر االيام التي مررت بها 
في حياتي، وســـيبقى فضلهم دينا في رقبتي لالبد، 
وستبقى جمائلهم منحوتة في داخلي لالبد، وسأبقى 
محبهم والوفي واملخلص لهم مادامت بي روح تتنفس 

ومشاعر تتحرك وعقل يدرك وقلب ينبض.
  ان تلك الكلمات هي اقل ما ميكنني قوله وكتابته 
وفعله مشاركة الفراد االسرة الطيبة في هذه االيام 
احلزينـــة التي يتأملون فيها لفقـــدان ووفاة والدهم 
وكبيرهم وملهمهم العم خالد يوسف املرزوق، رحمه 

اهللا وغفر له وأسكنه فسيح جناته.
  عمي ابا الوليد، «ارقد» بسالم مطمئن القلب، ومرتاح 
الروح والضمير، ايها االنسان العظيم والرجل الرائع 
وصاحب النفس الكرمية الطيبة االبية والقلب الطيب 

االكبر من كبير.

  مخلد الشمري

  Mike١٤٨٠٦@hotmail.com

 فجعت الكويت وفجعنا معها بوفاة العم خالد يوســـف املرزوق، 
رحمه اهللا، أحد رجاالت الكويت املخلصني، وأحد رموز الوطن البررة، 
هذا الرجل الذي أجمع عليه اجلميع بوطنيته خلدمة الكويت وأهلها 
باعتبـــاره واحدا من الذين حملوا على عاتقهم مســـؤولية النهضة 
العمرانية واالقتصادية بوطنهم ورفع من شأنه وعزته ومجده. من 
اجلانب االقتصادي كان العم رحمه اهللا، أحد الرجاالت املؤسســـني 
للبنك التجاري الكويتي عام ١٩٦٣، وكذلك ساهم في تأسيس البنك 
العقاري الكويتي، كما أسس الكثير من الشركات االقتصادية التي ال 
تسطر في عمود مقال وال تكفي لذكرها صفحات الصحف بل يشهد 
لها التاريخ واألجيـــال احلالية والقادمة. أمـــا من اجلانب اخليري 
فكان للمغفور بصمات واضحة ويكفي أن نذكر إنشـــاء مركز الطب 
اإلسالمي وال نستغرب من هذا الرجل أعماال خيرية أخرى ال يعلمها 
إال اهللا سبحانه وتعالى. ونستذكر دور العم خالد يوسف املرزوق 
الذي يشـــهد له اجلميع بإصدار «األنباء» ودورها اإلعالمي املتميز 
خصوصا أثناء فترة االحتالل العراقي، حيث كانت «األنباء» صوت 
احلق الكويتي الوحيد إلبراز الشرعية الكويتية عربيا ودوليا، كذلك 
حـــرص العم خالد املرزوق، رحمـــه اهللا، منذ صدور «األنباء» على 
احملافظة على احليادية والوطنية والشـــفافية واملهنية الصحافية 

التي جبل عليها القراء.
  أخيرا وليس آخرا، نعجز وتعجز العبارات والكلمات عن احلديث 
عن إجنازات وعطاءات العم الراحل خالد املرزوق في بناء الوطن من 

جميع اجلوانب االقتصادية والعمرانية واإلعالمية.
  وفي نهاية األمر ال نستطيع إال ان نقول: رحم اهللا العم «أبا وليد»، 
ونسأل املولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح 
جناته ويلهم أسرة «املرزوق» الصبر والسلوان.. وإنا هللا وإنا إليه 

راجعون.
  خالد جمال السويفان

  alsuwaifan@hotmail.com 

 منبع الطيب الخالد

 ستبقى خالدًا يا عم خالد

 رحمك اهللا يا أبا الوليد، رحمك اهللا يا خالد، 
رحمك اهللا يا محب الكويت، كلمات نطق بها كل 
من يعرف العم خالد يوسف املرزوق، رحمه اهللا، 
ذلك الفارس الذي ترجل بعد رحلة كفاح وعطاء 
وإخالص لبلده الكويت، نعم فقدت الكويت أحد 
رواد نهضتها، وأحد رجالهـــا املخلصني، وأحد 
الغيورين عليها، العم خالد املرزوق لم ألتق به في 
يوم من األيام بحكم السن واجليل، لكنى التقيت 
مبا أجنز وما زرع ورأيـــت الثمار اليانعة التي 
غرسها العم خالد يوسف املرزوق، فأثمر الشجاع 
فـــواز خالد املرزوق الذي غـــرس فيه التواضع 
وحب الوطن والتعامل الراقي مع اآلخرين، وأثمر 
الفارسة بيبي خالد املرزوق التي أخذت الصحافة 
من األلف إلى الياء وال يعرف املستحيل طريقه 
إليها، وأثمر يوســـف خالد املرزوق ذلك الشاب 
الطموح الذي عانق املســـؤوليات اجلسام بهمم 
الكبار، فمن شاهد الثمر عرف الزارع، ومن عرف 
«األنباء» عرف نبل من أنشأها وخط لها املنهج 
اجلميل والراقي واحليـــادي في تناول األحداث 
وتعامله املسؤول عن كل ما ينشر فيها واضعا 
مصلحة البلد نصب عينيه، ومن شاهد مشروع 
آللئ اخليران عرف مســـتوى الطموح والنظرة 
البعيدة الثاقبة التي يتصف بها العم خالد املرزوق 
رحمه اهللا، ومن أراد أن يعرف مدى حبه للكويت 
فليسترجع ملفات الزمن ويفتح حقبة االحتالل 
الغاشم حني حتّمل العم خالد املرزوق مسؤولية 
الدفاع عن مطالب الشرعية الكويتية حني أصدر 
«األنباء» من القاهرة صادعة باحلق الكويتي في 

استرداد أرضه وشرعيته. 
  فكذلك األيام يالعم خالد، وقد قال املولى عز 
وجل مخاطبا رسوله: (إنك ميت وإنهم ميتون) 
وقد قال ژ: «من أصابته مصيبة فليتذكر مصيبته 

بي فإنها من أعظم املصائب». 
  فهد سالم العازمي 

 أوال أتقــــدم بالعزاء ألهل 
الكويــــت فــــي فقيدهم العم 
خالد يوسف املرزوق، والى 
العم خالد، وعظم اهللا  اهل 

أجوركم.
  العم املرحوم خالد يوسف 
املرزوق ـ رحمه اهللا ـ غني 
عن التعريف لدى اهل الكويت 
وغير الكويت، فهو صاحب 
االيادي البيضاء صاحب العقل 
االقتصــــادي املميز والدليل 
على ذلك الشواهد املوجودة 
علــــى ارض الكويت الطيبة 

والدول الشقيقة االخرى.
  يعجز اللسان عن ذكر مآثر 
العم أبوالوليد من كرم االخالق 
والتواضع في معامالته مع 
الناس كبيرا كان او صغيرا 
في املركز االجتماعي او في 

السن.
  وعزاؤنا هو في ابناء العم 
خالد الذين يقومون على نهجه 
السليم الوطني االقتصادي 
واالنساني املميز، رحم اهللا 
العم خالد يوســــف املرزوق 

واسكنه فسيح جناته.

  مصيب نجم

 فقيد الكويت

 رحم اهللا صاحب القلب الكبير
 

 فقـــدت الكويت أمس األول أحـــد رجاالتها العم خالد 
يوســـف املرزوق، رحمه اهللا، والذي كان مثال للوطني 
احملب لبلده، واحلريص على املساهمة في تطويره عمرانيا 
واقتصاديا من خالل العديد من املشـــاريع الكبرى، ولم 
تقف تلك املشـــروعات عند الكويت بل امتدت إلى مصر 
من خالل شـــركة نوف العقارية بهدف تشغيل األموال 

الكويتية واستثمارها.
   كمـــا كان للفقيد مآثر كثيرة ال ينســـاها أحد ومنها: 
تسخيره كل ما ميلك من أجل الكويت خالل فترة االحتالل 
العراقي الغاشم، وتقدميه املساعدات للمواطنني في كل 
مكان وإصداره «األنباء» من القاهرة لتكون منارة تدافع 

عن احلق الشرعي للكويت خالل تلك الفترة.
  العم خالد، رحمه اهللا، بدأ مراحل شبابه في التجارة 
وهو لم يتجاوز ســـن الـ ٢٠ عاما واستمر في التطوير 
عاما بعد عام حتى أصبح من املؤسسني للبنك التجاري 
وكذلك البنك العقاري ولم يتوقف عند هذا احلد بل استمر 
في البناء، وفي عام ٧٣ أسس شركة العقارات الكويتية 
وشـــغل آنذاك منصب رئيس مجلس اإلدارة فضال عن 
ذلك كان له الدور الفعال في تأسيس عدد من الشركات 

االستثمارية والعقارية التي تفتخر بها الكويت. 
  ومع النعم التي أعطاها رب العباد للفقيد، كان رحمه 
اهللا، مثاال يحتذى في أعمال اخلير، وكان يشرف عليها 
بنفسه داخل وخارج البالد، ومنها كفالة األيتام وتوفير 
كل ما ينقص األســـر الفقيرة، فضـــال عن ذلك له أعمال 
خيرية كثيرة منها على سبيل املثال إنشاء مركز الطب 
اإلســـالمي بتكلفة عالية تفوق ٨ ماليني وأصبح مركزا 

متقدما للطب والعلوم الطبية. 
  وهناك العديد من االجنازات يصعب حصرها لهذا الفقيد 
الذي نأمل من اهللا العلي القدير أن يسكنه فسيح جناته.. 
رحمك اهللا يا أبا وليد وأعان أبناءك على االستمرار في 
مسيرة اخلير.. وبهذا املصاب اجللل أتقدم بأحر التعازي 

إلى أسرة املرزوق.

  خالد العرافة

  alarafah@windowslive.com 

 على مر العصور واألزمنة يتداول الناس سيرة الكرماء 
والعظماء ولكل زمان نخبته من هؤالء الرجال منذ بدء 
اخلليقة ومرورا بحامت الطائي قبل اإلسالم الى وقتنا هذا 
والذي ودعنا فيه قبل أيام أشهر كرمائه حني تركنا ذاهبا 
الى جوار الكرمي املتعال، ففي رحيل العم خالد املرزوق 
فقدت الكويت ابنا من أبر أبنائها وأكرمهم، كيف ال وهو 
من آمن بأن الكفن ال جيوب له، وجعل من املال وسيلة 
ال غاية فلم يجعله على رأســـه كما فعـــل الكثير وامنا 
جعله وســـيلة باجتاه املجد مما وضعه مبصاف امللوك 
واألمراء، والكرم جامع للشـــجاعة فلم نسمع يوما عن 
كرمي جبان ولكنك قد تسمع عن شجاع بخيل وشحيح، 
بـــل إن الكرم مـــن أعلى درجات الشـــجاعة فحني يبذل 
املرء ماله مـــن أجل إكرام ضيف أو إغاثة ملهوف لوجه 
اهللا ودون أن ينتظر رد اجلزاء وبعيدا عن أعني الناس 
واإلعالم والصحافة يتطلب ذلك شجاعة كبيرة يفتقدها 
كثيرون في هـــذا الزمن ونحن أيضـــا فقدناها برحيل 
العم خالد يوسف املرزوق والذي امتدت أياديه البيضاء 
لتصل القاصي والداني دومنا إعالن أو بحث عن الشهرة، 
وتكمن عبقرية وشـــجاعة العم خالـــد املرزوق، رحمه 
اهللا، في أنه حقق املعادلة الصعبة وسّخر ما له لدنياه 
وآخرته ونحسبه عند اهللا كذلك وهو بذلك كمن يطبق 
تعاليم احلديث الشريف الذي يقول «اعمل لدنياك كأنك 
تعيش أبدا واعمل آلخرتك كأنك متوت غدا» فقد آمن بأن 
العمل عبادة وظل على ذلك حتى آخر حلظة من حياته 
وســـاهم في إعمار الكويت وبناء نهضتها في مشاريع 
عدة ومببادرات وأفكار اقتصادية جريئة وشـــجاعة لم 
يكن ليجرؤ غيره على اإلقـــدام عليها، كما انه كان أول 
من ســـاهم في املجهود احلربي للبالد ليكون قدوة ملن 
بعده من املســـاهمني ضاربا بذلك اروع امثلة الوطنية 
واملـــروءة، ورغم ذلك لم ينس آخرتـــه والتي ادخر لها 
الكثير ولوالديه من اعمال ومشاريع اخلير داخل البالد 

وخارجها وجعلها وقفا لهما وبرا بهما.
  العم خالد املرزوق شخصية يصعب أن يجود الزمان 
مبثلها، اجتمع فيها نبل األخالق والطباع مع نبل األصل 
فباإلضافة الى كرمه احلامتي في ماله وأخالقه فإنه سليل 
عبـــداهللا بن بجران آل خيوط شـــيخ فخذ اجلمالني من 
قبيلة سبيع العريقة، ولهذا فإنه من غير املستغرب ان 
يأتي شـــخص كهذا من بيت كهذا، وال يستغرب الطيب 

والكرم من منبعه.
  العم خالد يوســـف املرزوق.. ستبقى جنما في سماء 

الكرم والعمل اخليري وسيظل أثرك وعملك ساطعا.
  العم خالد يوســـف املرزوق.. ستبقى جنما في سماء 

الكويت بإجنازاتك وبصمتك التي لن ميحوها الزمان.
  العم خالد يوسف املرزوق.. ستبقى جنما في قلوبنا 
جميعا وإن كان لكل جنم أفول إال أن جنمك خالد كاسمك 

ولن يزول.
  العم خالد يوســـف املرزوق.. عذرا فلن نوفيك حقك 
وال منلك ســـوى الدعاء لك، رحمك اهللا وأسكنك فسيح 

جنانه وألهم أهلك الصبر والسلوان.
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