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 الفقيد الراحل العم خالد يوسف املرزوق رحمه اهللا 

 اعتماد الصباح: الفقيد العم خالد يوسف المرزوق
  أسهم في دعم مسيرة البناء والتقدم في وطننا الحبيب 

 أحمد الخالد: نسأل اهللا تعالى أن يتغمد 
  الفقيد بواسع رحمته ومغفرته

 ماضي الخميس: الخالد هو من يذهب 
  جسده وتبقى أعماله وسيرته

 تكتل النقابات العمالية: الكويت فقدت 
  رجالً من رجاالتها البررة والمخلصين  

 تقدم املنسق العام لتكتل النقابات العمالية رئيس 
نقابة العاملني املدنيني في وزارة الداخلية بدر مراجي 
العنــــزي بالتعازي من آل املرزوق الكرام والشــــعب 
الكويتي كافة بوفاة املغفور له العم خالد يوسف املرزوق 
رحمه اهللا تعالى. وأعرب العنزي عن أسفه الشديد 
لفقدان الكويت رجال من رجاالتها البررة واملخلصني 
لهذا الوطن، مؤكدا ان العم خالد املرزوق، طيب اهللا 
ثراه، عمل بصمت في خدمة أبناء الكويت طيلة حياته 
ورحل في صمت وترك خلفه إرثا من األعمال اجلليلة 
التي بلغت اآلفاق وله مواقف بارزة في دعم الكوادر 
الوطنيــــة والكويتية منذ نعومة أظفاره الى رحيله، 
ولم يأل جهدا في تقدمي اخلدمات ألبناء وطنه، حيث 
يتمتع مبواقف معروفة ومشــــرفة قبل وبعد وأثناء 

الغزو الصدامي الغاشم لبالدنا احلبيبة.
  وقال العنزي ان الفقيد كان يتمتع بعالقات واســــعة داخل وخارج 
الكويــــت وبصماته واضحة جتاوزت جميع قطاعات الدولة، وهو رجل 
اقتصادي مــــن الطراز األول، معتبرا ان الفقيــــد منوذج يحتذى به في 
العطاء االقتصادي واالجتماعي واألبوي وله إســــهامات خيرة في بناء 
املساجد ومركز الطب اإلسالمي ودعم األعمال اإلنسانية ولم مينعه عمله 
االقتصادي أو التجاري من املســــاهمة في التنمية البشــــرية والنهضة 
العمرانية والوقوف مع مؤسسات اخلير االجتماعية، وسيظل علما بارزا 

في التضحية والنشاط واحليوية.
  وأكد العنزي أنه ال أحد يستطيع ان يفي الفقيد العم خالد املرزوق، 
رحمه اهللا، حقه في الكالم والوصف، لذا نترك مشــــواره ومســــاهماته 
االقتصادية للمختصني في مجال األعمال، كما انه قدم لصاحبة اجلاللة 

مساهمات وعطاءات مازالت شواهدها وبصماتها مطروحة.
  واضــــاف العنزي ان من واجبي ان أرثي فقيد الكويت فقد كان رجال 

صلبا دمث اخللق طيبا رحيما كرميا.
  وقال العنزي ان احلزن عّم الكويت كلها بوفاة العم أبي الوليد الذي 
نعلم متاما كم عائلة داخل الكويت وخارجها مســــح دمعتها وكم طالب 
تكفل بنفقات تعليمه، وكم مريض حتمل تكاليف عالجه، مشــــددا على 

ان ذاكرة التاريخ كفيلة بأن حتفظ مســــيرة وعطف 
املرحوم على جميع املستويات خالدة في الوجدان. 
وأفاد العنــــزي بأن رحيل العم خالــــد املرزوق أثار 
مشاعر احلزن واألســــى في قلب كل مواطن كويتي 
وعربي يعرف سيرة الفقيد الكبير ملا قدم خالل حياته 
من إجنازات كثيرة تثير اإلعجاب، وملواقفه الوطنية 
املشهودة التي كانت وستبقى مدعاة لفخر وإعزاز كل 

كويتي عندما يذكر اسم العم خالد املرزوق.
  وأضاف العنزي ان اجنازات الفقيد الكبير شكلت 
كلها نقاطا فارقة في مسيرة نهضة الكويت وارتقائها 
حيث تنوعت هذه االجنــــازات واملواقف على جميع 
األصعدة وليس الصعيد االقتصادي فقط، بل تعدتها 
لتشمل النواحي السياسية واالجتماعية واالنسانية 
ليكون الفقيد بذلك فقيدا للكويت وللخليج وللوطن 
العربي ولإلنســــانية كلها، مبينا ان مســــيرة حياة الفقيد منذ كان في 
الرابعة عشرة من عمره متيزت بالعطاء واحلكمة والصبر والتفاني في 
خدمة الناس والوطن، مشــــددا على ان ما تركه الفقيد من إرث إنساني 
ومجتمعــــي ووطني، وفي النهاية مــــن إرث مادي، يدلل على قلب كبير 
وعقل راجح. وشــــدد العنزي على ان علينــــا جميعا جتاه العم الراحل 
خالد يوسف املرزوق، احلفاظ على إرثه وتطويره والسير على خطاه 
فــــي تطوير الثقافة اإليجابية للمجتمع، الفتا الى الدور احليوي واملهم 
الذي لعبته جريدة «األنباء» التي أسســــها الراحل الكبير في الدفاع عن 
حقوق الشــــعب الكويتي وخاصة في أوقات عصيبة مرت على الكويت 
إبان الغزو العراقي حني أمر املرحوم باستمرار صدورها من جمهورية 

مصر العربية.
  وأكد العنزي ان من يخلف أوالدا مثل فواز وبيبي ويوسف لم ميت، 
فهم يحملون يا عم خالد اســــمك وصفاتك ورجولتــــك ومواقفك، العم 

املرزوق رحل بجسده ولكن لم ترحل صورته الناصعة.
  وتوجه العنزي الى اهللا عز وجل ان يتغمد العم خالد املرزوق بواسع 
رحمته وان يسكنه فسيح جناته وان يلهم أسرته الكرمية جميل الصبر 

والسلوان. 

 تنعى هيئة امللتقى اإلعالمي العربي ببالغ 
احلزن واألسى فقيد الكويت وأحد رجاالتها 
املخلصني أصحاب األيادي البيضاء وأحد رموز 
الكويت االقتصادية والسياسية واإلعالمية، 
مؤســـس دار الكويت للصحافة التي تصدر 
عنها إحدى أهـــم الصحف في الكويت وهي 
جريدة «األنباء» رابع الصحف الكويتية والتي 
أسســـها عام ١٩٧٦ الفقيد الراحل العم خالد 
يوسف املرزوق. كما تتقدم الهيئة بخالص 
العزاء واملواســـاة الى أسرة الفقيد، سائلني 
املولى ـ تبارك وتعالى ـ أن يتغمده بواســـع 
رحمته وعظيم مغفرته، وأن يلهم ذويه الصبر 
والسلوان. وتعتبر جريدة «األنباء» واحدة 
من أهم صحف الكويت وأوســـعها انتشارا، 

فمنذ تأسيسها في العام ١٩٧٦ وحتى اآلن حافظت «األنباء» 
على مهنيتها وشفافيتها، وكانت كما أراد لها مؤسسهاـ  رحمه 
اهللا ـ ان تكون، صوتا كويتيا خالصا يعبر عن كل تفاصيل 
املجتمع الكويتي ومشـــاركا رئيسيا في كل األحداث، تتكلم 
بلسان حال الناس وتعكس همومهم واهتماماتهم، وتساهم 
في الوعي والتثقيف وغرز القيم االيجابية عبر صفحاتها يوما 
بعد يوم، وال يخفى على أحد دور «األنباء» أثناء الغزو حيث 
بدأت في الصدور من القاهرة في ١٥ أغسطس ١٩٩٠ وكان لها 
دور بارز في نقل أخبار الكويت وهموم املواطنني أثناء فترة 
الغزو. وقال األمني العام لهيئة امللتقى اإلعالمي العربي ماضي 
عبداهللا اخلميس إن أسرة الصحافة الكويتية قد فقدت إحدى 
دعائمها الراســـخة والقوية، الفتا إلى أن الفقيد ـ رحمه اهللا 
ـ سيترك وراءه إرثا ضخما من املساهمات واالجنازات التي 

كانت وراء تثبيت قواعد العمل الصحافي في 
الكويت، وكذلك العمل السياســـي من خالل 
آراءه ومقاالته ومشاركاته املختلفة التي أثرت 
الساحة الكويتية وتركت لألجيال من بعده 
الكثير من املواقف االيجابية التي ستبقى في 
نفوس وعقول الكثيرين والتي ستظل حية في 
الواقع الكويتي يستفيد منها اجلميع، وينهلون 
من بئـــر عطائه ـ رحمه اهللا. وأكد اخلميس 
أن الراحل العم خالد يوسف املرزوق ستبقى 
مساهماته وأعماله حية فينا وفي مجتمعنا 
طاملا تشرق الشمس وتغرب، مشيرا إلى أن 
هكذا هو حال من يخدمون أوطانهم بصدق 
وجترد وإخالص، تذهب أجســـادهم وتبقى 

أعمالهم خالدة.
  يذكر أن الفقيدـ  رحمه اهللاـ  كان واحدا من أهم الشخصيات 
االقتصادية التي اهتمت بالبناء والتشـــييد نظرا الهتمامهـ  
رحمه اهللا ـ باجلوانـــب التنموية في املجتمع الكويتي، كما 
أسس عددا من املؤسسات االقتصادية الكبرى والتي كان لها 
أكبر األثر في حتريك العجلة االقتصادية داخل الكويت، حيث 
شارك في تأسيس «البنك التجاري الكويتي» عام ١٩٦٣ وتولى 
منصب نائب الرئيس، ثم أســـس شركة «عقارات الكويت» 
وتولى رئاسة مجلس إدارتها في الفترة من ١٩٧٢ حتى ١٩٩٢، 
كما شـــارك في تأســـيس «البنك العقاري الكويتي» وتولى 
رئاســـته في عام ١٩٧٣. وكان له ـ رحمة اهللا عليه ـ العديد 
من املساهمات التي مبوجبها تأسست عدة كيانات وشركات 
كان لها دورها البارز في احليـــاة االقتصادية واالجتماعية 

الكويتية. 

 بعثت وكيلة ديوان ســــمو رئيس مجلس 
الوزراء الشــــيخة اعتماد الصبــــاح ببرقية 
تعزية ومواســــاة إلى األخت الكرمية بيبي 
خالد يوسف املرزوق، واألخ الكرمي فواز خالد 
يوسف املرزوق، واألخت سهام يوسف املرزوق 

جاء فيها: 
  (يأيتها النفس املطمئنة ارجعي الى ربك 
راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي 

جنتي) ڈ.
  بقلوب مؤمنة بقضاء اهللا وقدره تلقينا النبأ 
األليم بوفاة فقيد الكويت الكبير املغفور له 
بإذن اهللا العم خالد يوسف املرزوق، تغمده 

اهللا بواســــع رحمته وأسكنه فسيح جناته، 
لقــــد كان الفقيد رحمــــه اهللا علما من أعالم 
الكويت ورمزا من رموز العطاء والبذل خلدمة 
مصاحلها، واستطاع من خالل مسيرة عطائه 
الكبيرة، أن يســــهم في دعم مســــيرة البناء 

والتقدم بوطننا احلبيب.
  وإذ نشاطركم األحزان في مصابكم اجللل، 
فإننا نسأل اهللا العلي القدير أن يتغمد الفقيد 
بواسع رحمته ورضوانه وان يسكنه الفردوس 
األعلى، جزاء ما قدم ألهله ووطنه، وأن يلهمكم 

واألسرة الكرمية جميل الصبر والسلوان.
  (إنا هللا وإنا إليه راجعون).

 تقدم مساعد مدير عام االدارة العامة لشؤون مكتب وزير 
الداخلية اللواء الشيخ احمد خالد االحمد الصباح بواجب العزاء 
في رسالة عبر عنها بالغ مواساته وخالص تعازيه وجهها الى 

السادة ابناء املرحوم/ خالد يوسف املرزوق احملترمني
  فواز خالد يوســــف املرزوق، نواف خالد يوسف املرزوق، 
يوسف خالد يوسف املرزوق، مرزوق خالد يوسف املرزوق 

وبيبي خالد يوسف املرزوق.

  الســـــالم عليكــــم ورحمـــة اهللا وبركاته
  بقلوب مؤمنة بقضاء اهللا وقدره تلقينا نبأ وفاة املغفور 
له بــــاذن اهللا تعالى العم/ خالد يوســــف املرزوق.  واذ آملنا 
املصــــــــــاب اجللــــل فـإننــــا نبعــــث إليكم بأحر التعازي 
القلبيـــــة الصادقــــة. ونسأله عز شأنه أن يتغمـده بواسع 
رحمته ومغفرتـــــه ويسكنـه فسيح جناته ويلهمكم جميعا 

جميــــل الصبر والسلوان. (إنا هللا وإنا إليه راجعون) 

 الشيخة اعتماد الصباح 

 ماضي اخلميس 

 بدر العنزي 



 21  االربعاء ١٢ يناير ٢٠١١  الكويت فقدت خالدها 

 الفقيد الراحل العم خالد يوسف املرزوق رحمه اهللا 

 بدر الصباح: نسأل المولى عز وجل 
أن يرحمه ويجعل جنة الخلد مثواه

 سوسن المطوع: نسأل المولى العلي 
القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته

 حمد العصفور: نشارككم خالص العزاء 
  ونتضرع إلى المولى أن يلهمكم الصبر والسلوان

 سمير ومارلين أبي اللمع:
  ذكراه ستظل دائمًا في قلوبنا

 شـــارك الشيخ بدر صباح السالم املبارك الصباح بواجب العزاء 
بفقيد الكويت املرحوم بإذن اهللا تعالى العم خالد يوســـف املرزوق 
قائال: بقلوب مؤمنة بقضاء اهللا وقدره تلقينا نبأ انتقال املغفور له 
العم خالد يوسف املرزوق الى بارئه، نسأل املولى عز وجل ان يرحمه 
وان يجعل جنة اخللد مثـــواه وان يصبر قلوبكم ويعّظم أجوركم، 

فلله ما أخذ وهللا ما أعطى، ولكم طول البقاء.
  إنا هللا وإنا إليه راجعون. 

 شاركت االخت سوسن املطوع بواجب العزاء بفقيد الكويت العم 
خالد يوسف املرزوق برسالة قالت فيها:

  االخت الفاضلة/ بيبي املرزوق احملترمة
  نتقدم بأحـــر التعازي القلبية وصادق املواســـاة لوفاة فقيدكم 
الغالي املرحوم بإذن اهللا. ســـائلني املولى العلي القدير ان يتغمده 
بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وان يلهمكم من بعده الصبر 

والسلوان وحسن العزاء. (إنا هللا وإنا إليه راجعون) 

 تقدم حمد عبداللطيـــف العصفور بواجب العزاء لوفاة املرحوم 
باذن اهللا تعالى العم خالد يوسف املرزوق برسالة قال فيها:

  االخ الفاضل يوسف خالد يوسف املرزوق احملترم.

  االخ الفاضل مرزوق خالد يوسف املرزوق احملترم.
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته،

  تلقيـــت نبأ وفاة والدكم الغالي املغفور له باذن اهللا تعالى خالد 
يوسف املرزوق رحمه اهللا، واني اذ اشارككم خالص العزاء واملواساة 
ألتضـــرع الى املولـــى عز وجل ان يتغمد الفقيـــد في فيض رحمته 

ورضوانه ويلهمكم الصبر والسلوان. إنا هللا وإنا إليه راجعون. 

 قدم نقيب احملامني اللبنانيني السابق سمير ابي اللمع تعازيه الى 
آل املرزوق الكرام، وقال في برقيته: ببالغ احلزن واالسى، آملتنا في 
الصميم وفاة كبيرنا وحبيبنا املغفور له باذن اهللا تعالى، العم خالد 
يوسف املرزوق، وان ذكراه ستبقى في قلوبنا وعقولنا وجها مشرقا 

بشوشا، وانسانا معطاء خيرا، وقلبا كبيرا، ووالدا حبيبا.
  شعورنا ان بعضا منا قد كلم مبوته، وعزاؤنا ان بعضا منه مازال 

حيا فينا، وسنصلي له على الدوام.
  نتقدم منكم واملوت حق علـــى املؤمنني، بوافر التعازي القلبية، 
ســـائلني املولى عز وجل ان يسكنه فســـيح جنانه وان مين عليكم 

بالصبر والسلوان، وان ميد في أعماركم ويبعد عنكم كل مكروه. 

 رحيل رجل من الزمن الجميل

 لجنة زكاة الشامية والشويخ
  تعزي بوفاة العم خالد يوسف المرزوق

 المسيلم: يجب إطالق اسمه 
  على أحد الصروح في الكويت

 فراس التل: لعمري إن الخطب 
  فيما أصبتم به لعظيم

 سفيرنا في لشبونة: بقلوب مؤمنة بقضاء 
اهللا وقدره نعزيكم في العم الفقيد

 سفيرنا في طوكيو: الكويت
  تفقد  أحد رجاالتها المخلصين

 «انيرجي ميديا»: خالص العزاء بوفاة الفقيد 

 ثامر العماري: خالص العزاء
  وعميق المواساة بوفاة الفقيد

 أحمد الحمد: أحر التعازي 
  بهذا المصاب الجلل

 صدر سفيرنا في البرتغال سليمان املرجان رسالة التعزية الى عائلة 
املرزوق باآلية الكرمية (يأيتها النفس املطمئنة، ارجعي إلى ربك راضية 
مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي) ڈ. وقال: بقلوب مؤمنة 
بقضاء اهللا وقدره، أتقدم إليكم باســــمي 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 بواســــع 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. 

 قدم سفير الكويت في طوكيو عبدالرحمن العتيبي تعازيه إلى رئيس 
التحرير الزميل يوسف خالد املرزوق وقال: ببالغ احلزن وعظيم األسى 
تلقينا نبأ  وفاة العم املغفور له خالد يوســــف املرزوق، وبهذا املصاب 
اجللل والذي تفتقــــد فيه الكويت أحد رجاالتها املخلصني، نتقدم إليكم 
وبالنيابة عن اعضاء الســــفارة بأحر التعازي وصادق املواساة سائلني 
العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح  

جناته ويلهمكم واألسرة الكرمية أسمى آيات الصبر والسلوان. 

 تقدمت شـــركة انيرجي ميديا 
للدعاية واإلعـــالن خالص العزاء 
واملواساة من عائلة املرزوق الكرام 

لوفاة فقيدهم الغالي املغفور له بإذن 
اهللا خالد يوسف املرزوق وأضافت 
الشركة في برقية عزاء ومواساة 

بعثتها: نسأل اهللا العلي القدير أن 
يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم 

أهله وذويه الصبر والسلوان. 

 بعث ثامر محمد العماري ببرقية تعزية ومواساة جاء فيها: السادة 
أسرة املرحوم خالد يوسف املرزوق، احملترمني، السالم عليكم ورحمة 
اهللا وبركاته، ال يســـعنا امام قضاء اهللا اال ان نعبر لكم عن خالص 
عزائنا وعميق مواســـاتنا لوفاة فقيدكم الغالي املغفور له بإذن اهللا 
تعالى، ســـائلني املولى سبحانه ان يتغمده بواسع رحمته ويسكنه 
فسيح جناته ويلهمكم جميعا جميل الصبر وحسن العزاء انه سميع 

مجيب. والسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته. 

 قدم م.أحمد احلمد التعازي بوفاة الفقيد العم خالد يوسف املرزوق 
رحمه اهللا، حيث قال: إنا هللا وإنـــا إليه راجعون، نتقدم لكم بأحر 

التعازي القلبية بهذا املصاب اجللل. 

 بعث رئيس وأعضاء جلنة 
زكاة الشامية والشويخ مبشاركة 

عزاء جاء فيها:
   قال تعالى: (يأيتها النفس 
املطمئنة ارجعي إلى ربك راضية 
مرضيـــة فادخلي فـــي عبادي 

وادخلي جنتي).
  اإلخوة األفاضل آل املرزوق 

حفظهم اهللا
  يتقدم رئيس وأعضاء جلنة 
الشامية والشويخ بأحر  زكاة 
التعازي لوفاة املغفور لهـ  بإذن 

اهللاـ  خالد يوسف املرزوق رحمه 
اهللا سائلني املولى عز وجل أن 
يتغمد الفقيد بواســـع رحمته 
ويلهم أهله الصبر والسلوان.

إليـــه  وإنـــا  هللا    (إنـــا 
راجعون). 

 قال أمير قبيلة الرشــــايدة 
محمد مفرج املسيلم ان الفقيد 
كان رمزا وطنيا في الدفاع عن 
الكويت وشعبها، وخير دليل 
على ذلك قيامــــه خالل الغزو 
العراقي الغاشم بإصدار جريدة 
«األنباء» في القاهرة، حقا فقدنا 
رجال له مكانته، كما انه من الذين 
الكويت  أسسوا بناء ونهضة 
من خالل األعمال االقتصادية 
في مختلف جوانبها، كما انه 
يعتبر من أبرز رجاالت الكويت 

في األعمال اخليرية.
  وأضاف انه بحق كان رجال 

اقتصاديا من الطراز األول ورجل تنمية ومن الذين 
بذلوا وأعطوا الكثير من أجل الكويت.

  وقال ان الفقيد هو مدرســــة سواء جليله او 
األجيــــال القادمة مبا يتمتع به من عقلية وفكر 

اقتصــــادي يصعــــب وجوده 
اال نادرا، لكن مدرســــة الفقيد 
ستســــتمر في العطاء والبناء 
من خالل وجــــود أبناء الفقيد 
الذين سيسيرون على نهجه، 
الفقيد هــــو مثال  ان  مؤكــــدا 
يحتذى في العمل اجلاد ألبناء 

هذا الوطن.
  وأخيرا، ال نقول إن الكويت 
فقـــدت أحد أعمدتهـــا والذي 
عاصر نهضة الكويت وساهم 
في اعماها، وفقدانه بحد ذاته 
خســـارة للكويت، كما ان له 
دورا اعالميا مميزا من خالل 

صحيفة «األنباء».
  ونطالب بإطالق اسم الفقيد على احد الصروح 
في الكويت ملا لهــــذا الرجل من بصمة واضحة 

وسجل تاريخي كبير على الساحة الكويتية. 

 بعث احملامي فراس التل ببرقية تعزية ومواساة 
الى عناية االخت بيبي خالد املرزوق وعائلتها الكرام 

جاء فيها: السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته،،
  امــــا بعد، فإن أحق من تعــــزى، وأولى من تأسِّ 
وسلم ألمر اهللا، وقبل تأديبه في الصبر على نكبات 
الدنيــــا، وجترع غصص البلوى، من تنجز من اهللا 
وعــــده، وفهم عن كتابه أمره، وأخلص له نفســــه، 
واعترف له مبا هو أهله، وفي كتاب اهللا سلوة من 
فقد كل حبيب وان لم تطب النفس عنه، وأنس من 
كل فقيــــد وان عظمت اللوعة به، اذ يقول عز وجل: 
(كل شيء هالك اال وجهه له احلكم وإليه ترجعون) 
وحيث يقول: (الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا انا 

هللا وانا اليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم 
ورحمة وأولئك هم املهتدون)، املوت سبيل املاضني 
والغابرين، ومورد اخلالئق اجمعني، قال النبي ژ: 
اذكروا املوت فإنه هادم اللذات، منغص الشــــهوات، 
وليس شيء مما اقتصصت اال وقد جعلك اهللا مقدما 
في العلم به، ولعمــــري ان اخلطب فيما اصبت به 
لعظيم، غير ان تعوضه مــــن االجر واملثوبة عليه 
بحسن الصبر يهونان الرزية وان ثقلت، ويسهالن 
اخلطب وان عظم، وهب اهللا لك من عصمة الصبر 
ما يكمل لك به زلفى الفائزين، ومزيد الشــــاكرين، 
وجعلــــك من املرتضني قوال وفعــــال، الذين أعطاهم 

احلسنى، ووفقهم للصبر والتقوى. 

ان   مؤســــف جــــدا 
يتبــــدد الزمن اجلميل، 
الرجــــال األوفياء  زمن 
الذين اسهموا في بناء 
الكثير  الوطن وقدموا 
من التضحيات واجلهد 
واالخــــالص لتدعيــــم 
نهضتــــه، كوكبــــة من 
الرجال االوفياء مهدوا 
الطريق ووضعوا لبناته 
التالية، وكنا  لألجيال 
ننتظــــر والنــــزال من 
يأتــــي ليتســــلم الراية 
ويكمل السباق الوطني 
بنفس الروح واحلماس، 

فالتاريــــخ ال يرحم والدولــــة ال تبنى إال 
بأيدي رجالها والشــــعب الكويتي اليزال 
فــــي جعبته الكثير ليقدمه لوطنه بعد ان 
قدم له الوطن كل القيم واســــباب العيش 
الكرمي لكن معدن الرجال املخلصني األوائل 
قل بريقه واصبح الغالب عليه البحث عن 
املصالح الشــــخصية، بل ان احلسد اخذ 
يبطش باملجتمع ويفرغ املعاني اإلنسانية 
من محتواها باألمس صدمت كما صدم الكثير 
من ابناء هذا الوطن برحيل العم الفاضل 
والنموذج الراقي للحس الوطني وصاحب 
األيادي البيضاء املرحوم بإذن اهللا خالد 
يوسف املرزوق، هذا الرجل الذي ال تعرف 
شماله ما أنفقته ميينه عاش ثمانني عاما 
كرسها في خدمة وطنه فقدم الكثير وأجنز 
الكثير وكان حتى رحيله شمعة مضيئة 

في طريق بناء الكويت ونهضتها.
  قلت انني صدمت ليس اعتراضا على 
ارادة اهللا وإمنــــا ألن ركنا مهما من اركان 

الكويت قــــد ثلم برحيله 
وعلينــــا ان نتوســــم في 
املوجودين من يستطيع ان 
يسد خانة غيابه ويواصل 
املسيرة وعلى الرغم من 
ان وجود شخصيات بهذه 
املواصفات عملة نادرة جدا 
في هذا الزمن اال ان معدنه 
الطيب يدعونا ألن نتوسم 
خيرا في أبنائه وأحفاده، 
الكرام  املــــرزوق  فعائلة 
والدة ومحبــــة لوطنهــــا 
واليزال في جعبتها لتقدمه 
لوطنهــــا الكويت الكثير 

والكثير.
  لقد عاش املرحوم فترات عصيبة تكالبت 
فيها اصوات عليه وطالبت بعرقلة مشاريعه 
ومنعه من خدمة وطنه وأحالت مشاريعه 
الى جلان حتقيق في مجلس األمة اتضح 
الحقا انها مغرضة تريد كف يده الكرمية عن 
مواصلة مشوار عطائه وتسييس مبادراته 
الوطنية والنيل من شخصه الكرمي. لكن كل 
هذه احملاوالت لم تفلح ولم تثنه عن دوره 
الذي رسمه أو تقوض ارادته الصادقة فكان 
له ما كان وتفوقت نواياه على حاسديه.

  اننا في هذه العجالة ال ميكن ان ننسى 
كلمات صاحب الســــمو االمير جتاه العم 
خالد يوسف املرزوق لدى افتتاحه مشروعه 
القومي والتي تؤكــــد حرص قيادة البالد 
ورموزها على شــــخصية كرمية ووطنية 

بوزن املرحوم وعائلة املرزوق الكرام.
  واهللا نسأل للفقيد العزيز الرحمة وألهله 

ومحبيه الصبر والسلوان... 
  إنا هللا وإنا إليه راجعون. 

 بقلم الزميل: محمد السلمان 
 محمد املسيلم   رئيس القسم البرملاني «الوطن» 
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 زيد العازمي و أحمد البغيلي وأحمد المعوشرجي يقترحون تسمية 
  شارع رئيسي أو مدرسة باسم المغفور له العم خالد يوسف المرزوق

  نقتــــرح اآلتي: إطالق اســــم 
املرحوم خالد يوسف املرزوق 

على أحد شوارع الكويت.
  ومن جهة أخرى قدم عضو 
البغيلي  البلدي أحمد  املجلس 
اقتراحا بتسمية أحد الشوارع 
العم  الرئيسية باسم املرحوم 

خالد املرزوق.

على صعيــــد العمل الوطني أو 
دوره البــــارز كأحد أكبر رجال 
التجارة عبــــر تاريخ الكويت، 
وكذلك علــــى دوره الفعال في 

دعم الصحافة الكويتية.
  وثناء على مــــا بذله الراحل 
بتفان في مجال العمل اخليري 

داخل وخارج الكويت.

  من جانبه قدم عضو املجلس 
البلدي أحمد املعوشرجي اقتراحا 
بإطالق اسم املرحوم خالد يوسف 

املرزوق على أحد الشوارع.
  وقال املعوشرجي في اقتراحه: 
تخليدا لذكرى الراحل العم خالد 
يوسف املرزوق وعرفانا باجلميل 
إلجنازات الراحل الوطنية سواء 

رجاالت عصره بتأسيس «البنك 
التجــــاري الكويتي» عام ١٩٦٣ 
الرئيس،  وتولى منصب نائب 
بعد ذلك قام بتأســــيس شركة 
عقارات الكويت، كشركة قطاع 
إدارتها  خاص، ليرأس مجلس 
وذلك عام ١٩٧٢، وحتى اكتوبر 
١٩٩٢، وبعد ذلك قام مع أقرانه 
العقاري  بتأســــيس «البنــــك 
الكويتي» وتولى منصب رئيس 

مجلس إدارته في عام ١٩٧٣م.
  كمــــا كان لــــه دور بارز في 
تأســــيس عدة شركات عقارية 
واستثمارية لها دورها وإجنازاتها 
البارزة في نهضة الكويت سواء 
اقتصادية أو عمرانية، ليس هذا 
فحســــب وإمنا له من األعمال 
واملواقف الوطنية املشــــرفة ما 
يجعلنا مطالبني بتخليد ذكراها 
على األقل بإطالق اسمه على احد 
شــــوارع الكويت وذلك تقديرا 
لدوره البارز في خدمة وطنه. 

  اقترح عضو املجلس البلدي 
رئيس جلنــــة الفروانية أحمد 
البغيلي تسمية أحد الشوارع 
الرئيسية بالكويت باسم املرحوم 

العم خالد يوسف املرزوق.
  منذ أيام قالئل منصرمة غاب 
عنا رجــــل من رجاالت الكويت 
األوفيــــاء.. رجــــل حمــــل على 
عاتقه مسؤولية نهضة الوطن 
الشــــاملة اقتصاديــــة كانت أو 
عمرانية ذلــــك الرجل هو العم 
خالد يوسف املرزوق رحمه اهللا 
املولود ســــنة ١٩٣١ والذي يعد 
واحدا مــــن أبناء جيل النهضة 
العمرانية واالقتصادية للبالد، 
ذلك الرجل الذي اختار في بادئ 
صباه حياة اجلد والكفاح مفضال 
هذه احلياة علــــى حياة اللهو 
املباح كباقي اقرانه فبدأ حياته 
العملية وهو لم يتخط الرابعة 
عشرة من عمره ففتح اهللا عليه 
مجال التجارة وقام مع نفر من 

بوجه عام حيث يتولى بنفسه 
بهــــذه األعمال  القيام  أحيانــــا 
اخليرية من كفالة األيتام ورعاية 
األسر الفقيرة وإفطار الصائمني 

ومساعدة احملتاجني.
   كما شارك مع إخوانه وأخواته 
في انشاء مركز يوسف املرزوق 
ولولوة النصار (والده ووالدته) 
للطب اإلســــالمي، الذي افتتح 
حتت رعاية سمو األمير الراحل 
الشيخ جابر األحمد الصباح في 

يوم ١٩٨٧/٢/٢١م. 
  وهذا املركـــــز يتكـــون من ٣ 
أدوار مبساحة بناء تقارب ٦١٠٠ 
متر مربع، باالضافــــة الى مسجد 
يتكون من ٣ أدوار ويتســــع لـ 

١٥٠٠ مصل.
  لــــــذا نقتــــرح: تســــمية 
شـــــــارع رئيســــي أو مدرسة 
باســــم املغفور لـــــه بإذن اهللا 
تعالى العم خالد يوسف املرزوق 

تخليدا له.

البلدي   قدم رئيس املجلس 
اقتراحا  العازمــــي  زيد عايش 
بتسمية شارع رئيسي أو مدرسة 
باسم املغفور له بإذن اهللا تعالى 
العم خالد يوسف املرزوق رحمه 

اهللا. 
  وجاء في نص االقتراح: 

  نظــــــــــــــــــــرا ملواقفــــــــه 
الثابتـــــة والراسخة وانه أحد 
الكويــــت املخلصني  رجــــاالت 
ممن كانــــت لهم إسهاماتهـــــم 
املشهودة في دعم دور القطـــاع 
اخلاص والدفع به للمشاركـــــة 
في جهود التنمية االقتصاديــــة 
التي  الشــــاملة  والنهضـــــــــة 

شهدتها البالد.
   فكان للفقيد مواقف مشرفة 
أثناء الغزو الغاشم على دولتنا 
احلبيبة الكويت وبعد هذا الغزو 
أيضا كانت له مواقف عظيمة.

  وكانت له مســــاهمات طيبة 
جدا في مجــــال العمل اخليري 

 أحمد املعوشرجي زيد العازمي  أحمد البغيلي

 الكوس: يعجز المرء عن أن يعدد الخصال الطيبة 
  والسجايا الكريمة للعم خالد المرزوق

 وليد الصالح: أعظم اهللا أجركم 
  وأحسن عزاءكم

 عبداهللا األنبعي: نسأل اهللا أن يتغمد 
الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته

 عبداللطيف البحر: ندعو اهللا عز وجل
  أن يسكن الفقيد فسيح جناته

 بعث ببرقية تعزية ومواساة 

 سمير ضوميط: ستبقى ذكراه العطرة 
حية في نفوس كل من عرفه

 شارك رئيس الهيئة االدارية جلمعية احياء 
التراث االسالميـ  فرع الرميثية وسلوى وليد 
الصالح بواجب العزاء برسالة قال فيها: احلمد 
هللا رب العاملني والصالة والسالم على اشرف 

االنبياء واملرسلني وآله وصحبه اجمعني.
  يقول اهللا تعالى (وبشر الصابرين، الذين 
اذا اصابتهم قالوا انا هللا وانا اليه راجعون)، 
تشـــارككم جمعية احياء التراث االسالمي ـ 
فرع الرميثية وسلوى ـ العزاء، وتشاطركم 
االحزان بوفاة املغفـــور له باذن اهللا تعالى 
خالد يوسف املرزوق رحمه اهللا، ونسأل اهللا 
العلي القدير بأسمائه احلسنى وصفاته العليا 
ان يرفع درجته في املهديني وان يغفر له وان 
يوسع مدخله ويكرم منزلته وان يلهم اهله 

الصبر والسلوان.
  ونذكركم بحديـــث املصطفى ژ «ما من 
عبد تصيبه مصيبة فيقول: انا هللا وانا اليه 
راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف 
لي خيرا منها، اال آجره اهللا تعالى في مصيبته 

واخلف له خيرا منها» رواه مسلم.
  وال ينفع امليت بعد موته اال العمل الصالح 
والدعاء له لقول الرســـول ژ «اذا مات ابن 
آدم انقطـــع عمله اال من ثالث: صدقة جارية 
او علـــم ينتفع به او ولـــد صالح يدعو له» 

رواه مسلم.
  أعظم اهللا اجركم واحسن عزاءكم وغفـــــر 
مليتكــم وان هللا ما اخـــذ وله ما اعطى وكل 

شيء عنده بأجــــل مسمى.      

 بعث عضو مجلس إدارة جمعية الشامية 
والشويخ التعاونية عبداهللا األنبعي ببرقية 
تعزية ومواساة جاء فيها: اإلخوة الكرام عائلة 
املرزوق احملترمني السالم عليكم ورحمة اهللا 
وبركاته، نشاطركم األحزان في وفاة املغفور 

له بإذن اهللا تعالى، خالد يوسف املرزوق.

  نســـأل اهللا العلي القدير أن يتغمد الفقيد 
بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهمكم 

وذويكم الصبر والسلوان.
  ونعتذر عن عدم حضور العزاء حيث إنني 

خارج البالد.
  إنا هللا وإنا إليه راجعون. 

 شارك عبداللطيف عبدالرحمن البحر في واجب 
العزاء ببرقية عزاء قــــال فيها: ابنتنا العزيزة بيبي 
خالد يوسف املرزوق حفظها اهللا، تلقيت ببالغ احلزن 
واألســــى نبأ وفاة األخ والصديق العزيز أبووليد ـ 
رحمــــه اهللاـ  وإذ أبعث لكم وإلى االخوات الفاضالت 
سيدات األسرة العزيزة حفظهن اهللا بخالص التعازي 

واملواساة، ندعو اهللا عز وجل ان يتغمد الفقيد الغالي 
بواســــع رحمته ورضوانه ويســــكنه فسيح جناته 
ويلهم اجلميع جميل الصبر وحسن العزاء، معتزين 

بإسهاماته في تنمية البالد ومواقفه املشهودة.
  وهللا مــــا أعطــــى ومــــا أخذ، إنــــا هللا وإنــــا إليه 

راجعون. 

الزميل سمير ضوميط   شارك 
في تقـــدمي واجب العـــزاء لوفاة 
املرحوم بإذن اهللا تعالى العم خالد 
يوسف املرزوق برسالة عزاء قال 
فيها: حضرة اآلنســـة بيبي خالد 
قـــرأت اخلبر  املرزوق احملترمة، 
األليم بوفاة والدكم املرحوم بإذن 

اهللا تعالى خالد يوسف املرزوق 
الذي ستبقى ذكراه العطرة حية في 
نفسي وفي نفوس كل من عرفه. 
إننا نشاطركم مع عائلتكم الكرمية 
احلزن واأللم، رحمه اهللا بواســـع 
رحمته وأسكنه فسيح جناته، إنا 

هللا وإنا إليه راجعون. 

 من الكبار الذين سطروا إنجازاتهم وأمنياتهم من أجل الكويت 

 عزى الشيخ احمد الكوس نائب رئيس املبرة اخليرية لعلوم القرآن 
والسنة، املجتمع الكويتي في وفاة العم خالد املرزوق رحمه اهللا، حيث 
يعجز املرء عن ان يعدد خصال وســــجايا الكرام والكبار الذين سطروا 
اجنازاتهــــم وامنياتهم من اجل الكويت واهل الكويت بحروف من نور، 
وذلك ما دأب عليه العم خالد يوسف املرزوق رحمه اهللا، طابعا بصماته 
وعمله بصمت وهدوء مــــن اجل بالدنا احلبيبة وقد خالف الكثير ممن 

يطمحون المور خاصة.
  وذكر الكوس ان «ابووليد» رحمه اهللا تعالى ترك لنا العديد من االفكار 
واالجنازات في مضمار العمل اخليري ومساعدة الفقراء واحملتاجني ودعم 
املؤسسات واللجان اخليرية وبناء املساجد وابرزها مركز الطب االسالمي 
وبجانبه مســــجد كبير، واعلن ان التعريف باملزيد من اعمال العم خالد 
املرزوق من الصعوبة بســــبب عدم رغبة ابنائه الكرام في التحدث عن 

هذه االعمال حتى ال تكون مراءاة امام الناس.
  ان بناء السمعة وجناح العمل التجاري للعم الراحل واملسيرة العطرة 

في الوسط التجاري جعلته ينجح في مشاريعه التجارية ويحقق آماله 
وطموحاته في تنمية الكويت وتقدمها ورخائها فكان بذلك مدرسة ملن 
اراد ان يســــير في دربه واخالقه وحبه للخيــــر وألهل الكويت ولطاملا 
ســــمعناها منه ومن ابنائه حيث كان يحب ويعشق كل ما هو كويتي، 
ونتمنى تسطير هذه املدرســــة ليتعرف عليها جيل الشباب والشابات 
ليعرفوا بصمات الراحلني الكبار ويسترشــــدوا بها خصوصا املؤسسة 
الكبيرة جريدة «األنباء» التي كان لها أثر رائد في بناء وتنمية الكويت 
والتــــي تعد منوذجا لالعالم الهادف وكانت صــــوت الكويت الذي دافع 
عنهــــا اثناء الغزو العراقي اآلثم على الكويــــت وكانت توزع مجانا في 

مختلف دول العالم.
  اسأل اهللا تعالى بأسمائه احلسنى وصفاته العال ان يرحم العم خالد 
املــــرزوق ويجعله في جنات النعيم وعزاؤنا احلار لالخوين العزيزين 
فواز ويوسف وبقية اخوانهما واهله الكرام ليسيروا على درب والدهم 

 أحمد الكوسالكرمي املفضال. 
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 العميد سعود العيادة

 الدواس: الكويت خسرت 
  أحد رواد النهضة العمرانية

  ومؤسس  الصروح االقتصادية 

 إنجازاته الكبيرة الوطنية واإلنسانية ال تنسى 

 فرج ناصر
  قال أمني سر نقابة العاملني بديوان اخلدمة 
املدنية صالح الدواس ان النقابة تتقدم بخالص 
العزاء ألسرة املرزوق الكرام بفقيدهم املرحوم 
العم خالد املرزوق سائلني املولى ان يسكنه 
فسيح جناته مع النبيني والصديقني والشهداء. 
وأضاف الـــدواس ان الكويت خســـرت أحد 
أعمدتها الذين ساهموا في النهضة العمرانية 
في الكويت، وهو صاحب االجنازات الكبيرة 

للوطن ولإلنسانية والتي ال تنسى وهو أحد 
املؤسسني الكبار لصروح اقتصادية عمالقة في 
مجال البنوك والعقار واالستثمار كما انه أحد 
الرواد األوائل الذين حملوا النهضة العمرانية 
واالقتصادية وبرحيله خسر االقتصاد الكويتي 
أحد مؤسســـيه وأوضح أن شخصية الفقيد 
هي شخصية من النادر وجودها وكان عقلية 
اقتصادية حيث كان ســـابقا لزمانه مبراحل 

كثيرة. 

 سربيه: نتضرع إلى اهللا أن يتغمد الفقيد
  بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته

 شارك مدير ادارة مكتب محافظ مبارك الكبير العميد سعود 
عبيد العيادة بواجب العزاء برسالة بعثها الى رئاسة التحرير 
قال فيها: األخ الكرمي يوسف خالد املرزوق املوقر رئيس حترير 
جريدة «األنباء»، نعرب عن خالص تعازينا لشـــعب الكويت 
برحيـــل العم خالـــد املرزوق احد رجـــاالت الكويت املخلصني 
الـــذي يعتبر احد رموز نهضة الكويت والذي اســـتطاع خالل 
مسيرته البناءة ان يضع بصمات رائدة ومالمح بارزة في العمل 
االعالمي والعقاري واملصرفي وبالرغم من ان املوت غّيب العم 
خالد املرزوق اال ان اســـهاماته واجنازاته وتضحياته من اجل 
الكويت باقية لتحكي قصة جناح مسيرة رائدة وحب وإخالص 

للكويت وأهلها.
  نســـأل اهللا العلي القدير ان يتغمد الفقيد بواســـع رحمته 

ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
  إنا هللا وإنا إليه راجعون. 

 بعث الزميل محمود سربيه ببرقية تعزية 
ومواســـاة بوفاة الفقيد العم خالد يوسف 

املرزوق رحمه اهللا جاء فيها:
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  (يأيتها النفس املطمئنة ارجعي إلى ربك 
راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي 

جنتي) ڈ.
  بأســـمى آيات التعازي واملواساة أتقدم 
من آل املـــرزوق الكرام بوفاة املرحوم العم 

خالد يوسف املرزوق، وأتوجه الى عائلتكم 
الكرمية وأوالده األعزاء الكرام وأخص بالذكر 
األستاذ يوسف خالد املرزوق واألخت بيبي 
خالد يوسف املرزوق وأسرة جريدة «األنباء» 

الغّراء.
  راجيـــا مـــن اهللا عـــز وجـــل ان يتغمد 
فقيدكم وفقيدنا بواسع رحمته وان يسكنه 
فسيح جناته بإذن اهللا، وإنا هللا وإنا إليه 

راجعون. 

 محسن بالل 

 مصطفى باهية 

 د.محمد احلسني 

 وزير اإلعالم السوري: نقدم لكم 
أسمى آيات التعازي

 السفير التونسي: أخلص عبارات 
التعازي والمواساة بفقيدكم الغالي

 وزير المالية السوري:
  أسكن اهللا الفقيد فسيح جناته 

 العيادة: بصمات العم خالد المرزوق
  بارزة إعالميًا وعقاريًا ومصرفيًا

 أحد رموز نهضة الكويت 

 بعث ببرقية تعزية ومواساة 

 بعث ببرقية تعزية ومواساة 

 عزى وزير اإلعالم السوري محسن بالل الســــادة آل املرزوق 
الكرام والســـيدة بيبي املرزوق احملترمـــة ببرقية بعث بها قال 

فيها:
   ببالغ االسى واحلزن تلقينا نبأ وفاة املغفور له والدكم خالد 

يوسف املرزوق.
  وبهذه املناســـبة األليمة نقدم لكم أسمى آيات التعازي داعني 
املولى عز وجل ان يســـكنه فســـيح جناته ويتغمـــده بالرحمة 

واملغفرة، ولكم الصبر والسلوان.
  «إنا هللا وإنا إليه راجعون» 

 بعث السفير التونسي مصطفى باهية الى رئيس التحرير يوسف 
خالد يوسف املرزوق ببرقية تعزية قال فيها:

  تلقيت ببالغ احلزن واالسى نبأ وفاة املغفور له بإذن اهللا تعالى 
العم خالد يوسف املرزوق.

  وفي هذا الظرف األليم، ال يســـعني اال ان اتقدم إليكم والى 
جميع أسرة آل املرزوق الكرام بأخلص عبارات التعازي واملواساة 
سائال املولى عز وجل ان يلهمكم وأهلكم وذويكم جميل الصبر 
والسلوان وان يتغمد الفقيد بواسع رحمته وان يسكنه فسيح 

جناته. 

 قدم وزير املالية السوري د.محمد احلسني الى األخت بيبي خالد 
املرزوق والسيد يوسف خالد املرزوق وآل املرزوق احملترمني تعازيه 

في برقية بعث بها وقال: 
  ببالغ األسى واحلزن تلقينا نبأ وفاة املغفور له بإذن اهللا تعالى السيد 
خالد يوسف املرزوق، تغمد اهللا الفقيد بواسع رحمته وأسكنه فسيح 

جناته وألهمكم الصبر والسلوان ولكم من بعده طول البقاء. 

 الراحل العم خالد يوسف املرزوق رحمه اهللا 



 «حماس» تعزي بوفاة العم خالد يوسف المرزوق: 
نسأل اهللا أن يتغمده بواسع رحمته 

  ويلهم آل المرزوق جميل الصبر وحسن العزاء

 عساف أبو ثنين: نسأل المولى  
  أن يتغمد الفقيد برحمته 

 مدير إدارة إعالم «التعاون»: رحم اهللا 
  فقيدنا خالد يوسف المرزوق

 عبدالكريم العيدان: نسأل المولى عز وجل 
  أن يسكن الفقيد فسيح جناته

 بعث مدير عام مكتب ســــمو 
أمير منطقــــة الرياض في اململكة 
العربية السعودية الشقيقة عساف 
بن ســــالم ابوثنني ببرقية تعزية 

خطية قال فيها: 
  سعادة األستاذ فواز بن خالد 

املرزوق وأشــــقاءه وجميع افراد 
الســــالم عليكم ورحمة  االسرة، 
اهللا وبركاته، تلقينا ببالغ األسى 
نبأ وفاة والدكم خالد بن يوسف 
املرزوق يرحمه اهللا وإنني اذ اعزيكم 
في وفاته سائال املولى عز وجل ان 

يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن 
يسكنه فسيح جناته وأن يلهمكم 
وذويكم الصبر والســــلوان آمال 
نقــــل مواســــاتنا وعزائنا جلميع 
أفراد األســــرة. إنــــا هللا وإنا إليه 

راجعون. 

 بعث نائب مدير عام مكتب سمو امير منطقة الرياض 
في اململكة العربية الســــعودية الشقيقة عبدالكرمي بن 
عبدالعزيز العيدان ببرقية تعزية خطية قال فيها: سعادة 
االستاذ فواز بن خالد املرزوق واشقاءه وكافة افراد االسرة، 
السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته: تلقينا ببالغ األسى 

نبأ وفاة والدكم خالد بن يوسف املرزوق «يرحمه اهللا» 
واننــــي اذ اعزيكم في وفاته ســــائال املولى عز وجل ان 
يتغمد الفقيد بواســــع رحمته وان يسكنه فسيح جناته 
وان يلهمكم وذويكم الصبر والسلوان آمال نقل مواساتنا 
وعزائنا لكافة افراد االسرة.. إنا هللا وإنا إليه راجعون. 

 مرزوق الغانم لعائلة المرزوق: 
  أشارككم خالص العزاء

 العمير: أحر التعازي القلبية بوفاة الفقيد 
  خالد يوسف المرزوق ونسأل المولى له الرحمة

 عسكر يستذكر مناقب فقيد الكويت
  الراحل خالد المرزوق

 بعثت حركة املقاومة اإلسالمية 
حماس ـ فلســـطني ببرقية تعزية 
ومواساة ممهورة بتوقيع محمد نزال 
«أبوبراء» بوفاة الفقيد املرحوم العم 
خالد يوسف املرزوق رحمه اهللا جاء 

فيها: آل املرزوق الكرام حفظهم اهللا 
السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته 
وبعد خالص العزاء واملواساة، أقدمها 
لكم جميعا، بوفاة: الســـيد/ خالد 
يوسف املرزوق سائال اهللا سبحانه 

وتعالى، ان يتغمده بواسع رحمته، 
ويسكنه فسيح جناته، وان يلهمكم 
وأهله وذويه، وآل املرزوق الكرام، 
جميل الصبر، وحسن العزاء. (إنا 

هللا وإنا إليه راجعون) 

 بعـــث مدير إدارة إعـــالم دول مجلس التعاون 
اخلليجي ببرقية تعزية الى رئيس التحرير الزميل 
يوســـف خالد املرزوق جاء فيهـــا: تلقينا بقلوب 
مؤمنـــة بقضاء اهللا وقدره، نبـــأ وفاة املغفور له 

بإذن اهللا الفقيد خالد يوسف املرزوق رحمه اهللا، 
راجني من املولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته 
ويسكنه فســـيح جناته ويلهمكم وذويكم الصبر 

والسلوان. 

 بعث النائب مرزوق الغامن 
ببرقية تعزية إلى عائلة املرزوق 

قال فيها: 
  تلقيت نبأ وفاة املغفور له 

بإذن اهللا تعالى خالد يوسف 
املــــرزوق رحمــــه اهللا، واني 
إذ أشــــارككم خالــــص العزاء 
واملواساة ألتضرع إلى املولى 

عــــز وجل بأن يتقبــــل الفقيد 
في فيض رحمتــــه ورضوانه 
ويلهمكم الصبر والســــلوان. 

وإنا هللا وإنا إليه راجعون 

 السفير أحمد فهد الفهد: 
  ليتغمد اهللا الفقيد بواسع رحمته

 أحمد السليمان: ليسكن 
  اهللا الفقيد الجنة

 الزلزلة: نعزي بوفاة الفقيد الغالي

 مفتي لبنان: نسأل اهللا أن يرحمه 
رحمة واسعة ويسكنه فسيح جناته

 بعث الســـفير أحمد فهد الفهد مدير مكتب صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد إلى األستاذ فواز خالد املرزوق وأسرة املغفور 
له بإذن اهللا تعالى خالد يوســـف املرزوق ببرقية تعزية قال فيها: 
بقلوب مؤمنة بقضاء اهللا وقدره تلقينا نبأ وفاة املغفور له بإذن اهللا 
خالد يوسف املرزوق، وانني إذ أتقدم لألسرة الكرمية بخالص العزاء 
وصادق املواساة القلبية بهذا املصاب األليم، ألسأل اهللا العلي القدير 
ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وان يلهمكم 

جميعا جميل الصبر وحسن العزاء، إنا هللا وإنا إليه راجعون. 

 كما بعث أحمد مرشد السليمان نائب مدير مكتب صاحب السمو 
األميـــر ببرقية تعزية جاء فيها: بقلـــوب مؤمنة بقضاء اهللا وقدره 
تلقينا نبأ وفاة املغفور له، بإذن اهللا، خالد يوسف املرزوق، وانني اذ 
أتقدم لكم ولألسرة الكرمية بخالص العزاء وصادق املواساة القلبية 
بهذا املصاب األليم، ألسأل اهللا العلي القدير ان يتغمد الفقيد بواسع 
رحمته ويسكنه فســـيح جناته، وان يلهمكم جميعا جميل الصبر 

وحسن العزاء، إنا هللا وإنا إليه راجعون. 

 بعث النائب د.يوسف الزلزلة الى أسرة املرحوم بإذن اهللا خالد 
يوســـف املرزوق ببرقية تعزية قال فيها: نعزيكـــم بوفاة فقيدكم 
الغالي املرحوم ونسأل املولى الكرمي أن يتغمده بواسع رحمته وأن 
يســـكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، إنه 

سميع مجيب. 

 أرسل مفتي اجلمهورية اللبنانية الشقيقة الشيخ د.محمد رشيد 
قباني برقية تعزية بفقيد الكويت قال فيها: عائلة املرزوق حفظهم 
اهللا تعالى، منزل وديوان املرحوم خالد يوســـف املرزوق وأوالده، 

دولة الكويت.
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته، وبعد:

  فبالرضا والتســـليم لقضاء اهللا تعالى وقـــدره تلقينا نبأ وفاة 
املغفور له خالد يوســـف املرزوق رحمه اهللا تعالى، واننا إذ نتقدم 
اليكم بأحر العزاء، نسأل اهللا تعالى أن يرحمه رحمة واسعة ويجزل 

مثوبته، ويسكنه فسيح جناته، و(إنا هللا وإنا إليه راجعون). 

 بعث النائب د.علي العمير 
برقية مشـــاركة عـــزاء جاء 

فيها:
   (إن هللا ما أخذ وله ما أعطى 
وكل شيء عنده بأجل مسمى)، 

أســـرة الفقيد خالد يوســـف 
املرزوق رحمه اهللا وغفر له، 
الســـالم عليكم ورحمة اهللا 

وبركاته، مشاركة عزاء.
   أتقدم بأحر التعازي القلبية 

الفقيد سائلني املولى  ألسرة 
عز وجل ان يغفر له ويرحمه 
ويسكنه فسيح جناته، وان 
يلهم أهله الصبر والسلوان.
  إنا هللا وإنا إليه راجعون. 

 استذكر النائب عسكر العنزي 
مناقب املغفور له بإذن اهللا العم 
خالد يوسف املرزوق مؤكدا ان 
بوفاته خسرت الكويت رجال من 
رجاالتهـــا املخلصني واالوفياء، 
ورجال من الطراز األول في شتى 
املجاالت التي عمـــل بها الفقيد 
وتبوأها طـــوال حياته العملية 
والعلمية التي أفناها في خدمة 

الكويت وأهلها.
  وتقدم عسكر بخالص العزاء 
الكويت  الى شـــعب  واملواساة 
وأسرة الفقيد الراحل العم خالد 
يوســـف املرزوق، سائال املولى 
عز وجـــل ان يتغمده بواســـع 
رحمتـــه، وان يلهم أهله وذويه 
الصبر والسلوان، وقال عسكر 
كان العم املـــرزوق علما وطنيا 
ورمزا وطنيا مشهودا له باألعمال 
الوطنية واخليرية وأحد رجاالت 

اخلير واأليادي البيضاء.

  وقال ان العم خالد املرزوق من 
مؤسسي النهضة الشاملة، ودعامة 
اقتصادية وسياسية في البالد، 
أسهم مبشـــاركات ملموسة في 
تنمية الكويت في مجاالت شتى، 
وال ميكن ان ينسى موقفه ودوره 
التاريخ  الذي يســـطره  الكبير 
بحروف من ذهب ابان االحتالل 

العراقي الغاشم.
  وأكد عسكر ان الكويت فقدت 
واحدا من أبطال الدفاع عن حرية 
الكويت ابان الغزو الغاشم على 
دولتنا، حيث كان املغفور له خير 
عون حلكومة الطائف أثناء الغزو 
الى جانب ســـمو األمير الراحل 
الشـــيخ جابر األحمد، وســـمو 
األمير الوالد الراحل الشيخ سعد 
العبداهللا، وصاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد أطال اهللا 
في عمره، مســـاهما مع حكومة 
الطائف في كل ما استطاع حتى 

عودة الشرعية وحترير بالدنا 
من براثن الغزو الصدامي.

  وذكر عسكر ان أفكار الفقيد 
ستبقى نبراسا لألجيال القادمة 
لتأخذ منه احلكمة في بناء الدولة 
من خالل املشاريع االقتصادية 
التي قدمها للدولة وكان آخرها 
مدينة صباح األحمد البحرية التي 

تعتبر مفخرة للكويت.
  وختم عسكر مبواساة عائلة 
املـــرزوق والكويت فـــي فقدان 
الكويت املخلصني  أحد رجاالت 
ورمز من رمـــوز الوطن البررة 
الذي كان رجال صادقا في عمله 
مـــن أجل الكويـــت أفنى حياته 
وعمره في خدمة الكويت وأهلها 
وكان ممـــن حملوا على عاتقهم 
مسؤولية النهضة الشاملة وأحد 
الرواد األوائل الذين حملوا راية 
النهضة العمرانية واالقتصادية 

في الكويت. 

 24  االربعاء ١٢ يناير ٢٠١١  الكويت فقدت خالدها 

 الفقيد الراحل العم خالد يوسف املرزوق رحمه اهللا 

 دبدوب: بغياب خالد يوسف المرزوق فقدت الكويت
  قطبًا ورمزاً وطنيًا واقتصاديًا واجتماعيًا كبيراً

 فهد بن خالد بن أحمد السديري:أحر التعازي 
وصادق المواساة بوفاة األخ والصديق

  الشيخ خالد يوسف المرزوق
 بعث فهد بن خالد بن أحمد السديري 

برسالة تعزية ومواساة جاء فيها:
  سعادة األخ األستاذ الشيخ فواز بن 

خالد بن يوسف املرزوق وفقه اهللا
  سعادة األخت األستاذة بيبي بنت 

خالد بن يوسف املرزوق وفقها اهللا
  سعادة األخ األستاذ الشيخ يوسف بن 

خالد بن يوسف املرزوق وفقه اهللا
  رئيـــس حتريـــــــر جريـــــــــدة 

«األنباء»
اهللا  ورحمـــة  عليكـــم    الســـالم 

وبركاته،
  أقدم لســـعادتكم وألفراد أســـرتكم 
الكرمية أحر التعازي وصادق املواساة 

في وفـــاة املغفور له بإذن اهللا تعالى، 
األخ والصديق الشـــيخ خالد املرزوق 
وأسأل اهللا العلي القدير ان يتغمد الفقيد 
بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح 
جناتـــه وان يلهمكم والعائلة الكرمية 

الصبر والسلوان.
  إنا هللا وإنا إليه راجعون 

 ناصر الداود: تلقينا ببالغ األسى 
  نبأ وفاة الفقيد ونسأل المولى له الرحمة والمغفرة 

 شارك وكيل امارة منطقة الرياض د.ناصر بن عبدالعزيز الداود 
في واجب العزاء ببرقية خطية قال فيها:

  ســـعادة االســـتاذ فواز بن خالد املرزوق واشـــقائه وكافة افراد 
االسرة.

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته:
  تلقينا ببالغ األســـى نبأ وفاة والدكم خالد بن يوسف 

املرزوق «يرحمه اهللا» وانني اذ أعزيكم في وفاته ســـائال 
املولى عز وجل ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته وان يسكنه 

فسيح جناته.
   وان يلهمكم وذويكم الصبر والسلوان آمال نقل مواساتنا وعزائنا 

لكافة افراد االسرة.. 
  إنا هللا وإنا إليه راجعون. 

 أبرق معزياً إلى أبنائه مرفقاً برقياته بنسخ من أول شيك للفقيد مع البنك الوطني 

 وجه الرئيس التنفيذي ملجموعة البنك الوطني 
ابراهيم شكري دبدوب برقيات تعزية ومواساة 
الى ابناء العم خالد يوسف املرزوق، فواز خالد 
املرزوق وبيبي خالد املرزوق ويوسف خالد املرزوق 
ومرزوق خالد املرزوق مرفقة بصور عن شــــيك 
أصدره العم خالد املرزوق عام ١٩٥٢ ونشــــرت 
«األنباء» نسخة منه في عددها امس األول االثنني 
مع اإلشــــارة الى اعتزاز البنك الوطني بعالقته 
املمتدة عبر الزمن مع مؤسسات الدولة ورجاالتها 

من رواد العمل املصرفي في الكويت.
  وقال دبدوب في البرقيات: ال شك في أن املرحوم 
يعد احد رجاالت الكويت البارزين الذين تركوا 
بصمات فارقة على اكثر من صعيد، حيث ساهم 

بأعمالــــه واجنازاته االمنائيــــة الكبيرة في دعم 
االقتصاد الوطني ومسيرة نهضة الكويت احلديثة، 
وقد فقدت الكويت بغيابــــه قطبا ورمزا وطنيا 

واقتصاديا واجتماعيا كبيرا. 
  وان بنــــك الكويت الوطنــــي اذ يفخر ويعتز 
أميا اعتزاز بكون والدكم املرحوم خالد املرزوق 
احد اوائل وأهم عمالئنا، فإنه ليشرفني ان اقدم 
اليكــــم وثيقة مصرفية تاريخية، وهي نســــخة 
تذكارية ألول شــــيك مصرفي لدى بنك الكويت 
الوطني صادر من حســــاب املرحوم والدكم في 

تاريخ ١٩٥٢/١٢/٣٠. 
  رحم اهللا الفقيد الكبير وأسكنه فسيح جناته. 

 ابراهيم دبدوب وتفضلوا بقبول وافر التقدير واالحترام. 


