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 وجه الدعوة لـ ١٧٠ عالمًا ومفكرًا وصحافيًا

 خالد يوسف المرزوق صاحب فكرة «ملتقى الوفاء»

 مـن ابرز املبادرات الوطنية التي تثبـت الرؤية  الثاقبة  
للفقيد الراحل العم خالد يوسـف املرزوق رحمه اهللا في 
مجال التكـرمي ورد اجلميل «ملتقى الوفـاء» الذي فكر فيه 
وطرحه في ٤ جمادى اآلخرة ١٤١٤ هـ املوافق ٢٧ نوفمبر 

١٩٩٣ ورصد لـه ميزانية تقدر بنصف مليون دينار البـراز وفاء أهل الديرة جتاه 
الشرفاء الذين وقفوا مع احلق الكويتي فقام بتوجيه الدعوة الى ١٧٠ عاملا ومفكرا 
وصحافيا وشكل جلنة عليا للملتقى برئاسـة فضيلة العم يوسف جاسم احلجي 
وعضوية كل من د.ابراهيم الرفاعي، جاسم العون، خالد السلطان، د.عبدالرحمن 
السـميط، علي املتروك، د.احمد الربعي، د.خالد املذكور، د.عادل االبراهيم، 
د.علي الزميع وفيصل احلجي.ومت اختيار مركز يوسـف املرزوق ولولوة النصار 
للطب االسالمي مكانا للملتقى فيما رأس أخي االستاذ وليد املرزوق- طيب اهللا 
ثراه  جلنة املقررين وان لم ير املشـروع النور اال انه سـجل بفخر واعتزاز له من 
كل اهل الكويت مسـؤولني ومواطنني وتقدم في مقام التأجيل بالشكر والتقدير 
العميق الى كل من مد يد املساعدة والتوجيه وجعل شعار امللتقى «اللهم اجعل 

هذا البلد آمنا» وفيما يلي التفاصيل:
  التعريف بملتقى الوفاء

  مبناســـبة مرور عام على صدور مجلـــة االميان (ملحق تصدره 
جريدة «األنباء») ينعقد على ارض الكويت ملتقى الوفاء الذي سيقام 

في الفترة من ٢٧ الى ٢٩ نوفمبر ١٩٩٣ مبركز الطب االسالمي.
  يصاحب ملتقى الوفاء معرض للصور عن اثار الدمار التي خلفها 
االحتالل العراقي والعمل اخليري واالســـالمي وانشطة االحتادات 

واجلمعيات والنقابات واللجان الشعبية في الكويت.
  وجهت الدعوة الى ١٧٠ عاملا ومفكرا وصحافيا كمدعوين يكرمون 
في احتفال يقام يوم السبت ٢٧ نوفمبر ١٩٩٣م مبركز الطب االسالمي 

حسب برنامج احلفل التالي:

  اللجنة العامة

  الشيخ يوسف جاسم احلجي – رئيسا
  الدكتور احمد عبداهللا الربعي – عضوا

  السيد جاسم العون – عضوا
  الدكتور خالد املذكور – عضوا

  السيد خالد سلطان بن عيسى – عضوا
  الدكتـــور عبدالرحمن حمود الســـميط – 

عضوا
  الدكتور علي فهد الزميع ـ عضوا

  السيد علي يوسف املتروك – عضوا
  السيد خالد يوسف املرزوق – عضوا

  السيد فيصل احلجي – عضوا
  الدكتور املقدم عادل االبراهيم – عضوا

  الدكتور ابراهيم الرفاعي - عضوا
  وانبثقت منها أربع جلان حتى اآلن هي:

  ١ ـ اللجنة الفنية: ويرأسها د.خالد املذكور.
  ٢ ـ جلنة العالقات العامة واإلعالم: ويرأسها فيصل احلجي.

  ٣ ـ جلنة الضيافة: ويرأسها خالد املرزوق.
  ٤ ـ جلنة األمن والسالمة: ويرأسها املقدم د.عادل اإلبراهيم.

  وقد وجهت الدعوة للوزارات واالحتادات واجلمعيات لترشـــيح 
مندوبني عنها، وكذلك دعوة ٢٠ عضوا من كل جمعية كويتية للحضور 

واملشاركة مبلتقى الوفاء وأنشطته.
  جلنة املقررين للجنة العامة:
  ـ وليد خالد املرزوق ـ رئيسا

  ـ عدنان خليفة الراشد ـ عضوا
  نبيل اخلضر ـ عضوا

  يوسف عبدالرحمن ـ عضوا
  ومت اختيار د.إبراهيم الرفاعي عريفا للحفل واملتحدث الرســـمي 
باســـم املناســـبة التي تقيمها جريدة «األنباء» مبناسبة مرور عام 
على صدور ملحق اإلميان الذي حظي بانتشار واسع داخل وخارج 

الكويت.
  وقد اجتمعت اللجنة العامة اجتماعها الثاني يوم السبت ١٥ جمادي 
األولى ١٤١٤ هـ املوافق ٣٠ أكتوبر ١٩٩٣، وأقرت أسماء املدعوين ملناسبة 

مرور عام على صدور «اإلميان».

  دعوات

  وقد انهالت على «األنباء» دعوات من جمعيات النفع العام املختلفة 
تطلب تكرمي املدعوين ضيـــوف الكويت، وارتأت اللجنة العامة ان 
يســـتجاب ملطالبهم الشراكهم بحفل العشاء الذي سيقام للمدعوين 
عقب حفل االفتتاح مبركز الطب االســـالمي يوم السبت ١٤ جمادي 
اآلخر ١٤١٤ هـ املوافق ٢٧ نوفمبر ١٩٩٣، حيث يحضره اكثر من ستة 
آالف مدعو ميثلـــون جمعيات النفع العام واالحتـــادات والنقابات 

واللجان والشخصيات.
  وكان برنامج احلفل قد اعد بحيث يتكون من: الســـالم الوطني، 
قـــراءة القرآن، ثم كلمة عريف احلفل، وكلمة لرئيس حترير جريدة 
«األنباء» األستاذ وليد املرزوق ـ رحمه اهللا ـ وكلمة لرئيس اللجنة 
العامة واحملتفى بهم من املشاركني في ملتقى الوفاء ثم افتتاح املعرض 
الذي يقام كأنشطة مرافقة للملتقى عن الدمار الذي أحدثه االحتالل 

العراقي الغاشم ومعرض عن العمل اخليري، وكذلك 
معرض ثالثا عن جميع األنشطة للجمعيات الشعبية 

واالحتادات في الكويت.
  يعقب كل هذا حفل غـــداء في منزل العم خالد 
املرزوقـ  رحمه اهللاـ  وأوالده في الفنطاس ثم يليه 
حفل عشاء في مجلس األمة وزيارة ملركز يوسف 

املرزوق ولولوة النصار للطب االسالمي.

  أوراق مقترحة

  ومبجرد أن أعلن عن امللتقى في وسائل اإلعالم تلقت جلنة املقررين 
التي يرأسها األستاذ وليد املرزوق ـ رحمه اهللا ـ عشرات املقترحات 

تتضمن رؤى من أبرزها ما يلي:
  ـ إبراز اهمية وجود صحافة اسالمية ضمن االعالم.

  ـ التعرف على واقع الصحافة االسالمية وأثرها في توجيه الرأي 
العام العربي واالسالمي والعاملي.

  ـ مناقشـــة العقبات وطرح الطموحات في الصحافة االســـالمية 
املتخصصة.

  ـ ايجاد الصيغ املثلى ملا يجب ان يكون عليه االعالم االســـالمي 
ليأخذ دوره اسالميا وعامليا ووفق الوجهة الشرعية الصحيحة.

  ـ اتاحة الفرصة للمتخصصني في االعالم االســـالمي إلبداء الرأي 
حيال الصحافة االســـالمية للنهوض بها وصوال لألهداف املنشودة 

اسالميا.
  ـ اثارة قضية األســـرى الكويتيني احملتجزين في سجون طاغية 

العراق.
  ـ االحتفال بالعلمـــاء واملفكرين واإلعالميـــني املدعوين مبلتقى 

الوفاء.
  ـ فتـــح مجاالت وفرص املســـاهمة للشـــعب الكويتي وقطاعاته 
الشـــعبية للتعريف بآثار االحتالل العراقي وبيـــان مرحلة البناء 

والتعمير بعد التحرير.
  ـ اتاحة الفرصة للمفكرين والعلماء واالعالميني لتدارس أوضاع 

األمة االسالمية في ظل النظام العاملي اجلديد.

  المحاور

  وبعد تدارس مجموعة املراسالت التي وردت الى اللجنة العامة 
أقرت عدة محاور تتضمن ما يلي:

  ١ ـ واقع الصحافة االسالمية.
  ٢ ـ الصحافة االســـالمية بني النظرية 

والتطبيق.
  ٣ ـ جوانب من الصحافة االسالمية:

  أ ـ التخصص االعالمي.
  ب ـ الزاوية اليومية.

  ج ـ الصحافة النسائية.
  د ـ املشـــكالت التي تعترض الصحافة 

االسالمية.
  ٤ ـ طموحات الصحافة االسالمية.

  ٥ ـ نحو مشـــروع صحافة اســـالمية 
مميزة.

اللجنة    وبعد طرح احملـــاور اجتمعت 
املســـؤولة عن بحث األهـــداف وتنقيحها 

وأقرت ما يلي:
  ١ ـ ابراز اهمية وجود صحافة اسالمية ضمن االعالم.

  ٢ ـ التعـــرف على واقع الصحافة االســـالمية وأثرها في توجيه 
الرأي العام العربي واالسالمي والعاملي.

  ٣ ـ مناقشـــة العقبات وطرح الطموحات في الصحافة االسالمية 
املتخصصة.

  ٤ ـ ايجاد الصيغ املثلى ملا يجب ان يكون عليه االعالم االسالمي 
ليأخذ دوره اسالميا وعامليا وفق الوجهة الشرعية الصحيحة.

  ٥ـ  اتاحة الفرصة للمتخصصني في اإلعالم االسالمي إلبداء الرأي 
حيال الصحافة االســـالمية للنهوض بها وصوال لألهداف املنشودة 

اسالميا.
  ٦ ـ االحتفـــال بالعلماء واملفكريـــن واإلعالميني املدعوين بدعوة 

«األنباء» لالحتفال مبناسبة مرور عام على صدور مجلة اإلميان.
  ٧ ـ اثارة قضية األسرى الكويتيني في االعالم االسالمي.

  ٨ـ  اتاحة الفرصة للمفكرين والعلماء واإلعالميني لتدارس أوضاع 
األمة.

  ٩ ـ فتح مجاالت وفرص املســـاهمة للشعب الكويتي وقطاعاته 
الشعبية للتعريف بآثار االحتالل العراقي وبيان مرحلة البناء بعد 

التحرير.

 الفقيد الراحل العم خالد يوسف املرزوق رحمه اهللا 

 خاتمة
 مشـــروع وطني مدروس ورؤية ثاقبة ملعاني الوفاء 
فّكر فيه العـــم خالد املرزوق لتكـــرمي كل من وقف مع 
احلق الكويتي في مرحلة التحرير بعد االحتالل العراقي 
وترك هذا املشـــروع أثرا بالغا فـــي نفوس عيال الديرة 
ألن صاحبه عرف مبثل هذه املبادرات الوطنية الصادقة 
التي كان يرجتي بها وجـــه اهللا وابراز الوفاء الكويتي 
لكل شـــريف حر نصر الكويت. رحمك اهللا «أبا الوليد» 
فاإلنسان يعجز عن تقدير مناقبك لكثرتها، فرحمك اهللا 
رحمة واسعة على ما قدمت لوطنك ومواطنيك يا خالدا 

في ضمائرهم ونفوسهم. 

 أعضاء الملتقى 
 العم يوسف الحجي – رئيسًا للملتقى
  د.خالد المذكور – رئيسًا للجنة الفنية

  فيصل الحجي – رئيسًا للعالقات العامة واإلعالم
  خالد المرزوق، رحمه اهللا – رئيسا للضيافة
  د.عادل االبراهيم – رئيسا لألمن والسالمة

  وليد المرزوق،  رحمه اهللا – رئيسًا للمقررين

 للتاريخ والحقيقة
 بقلم : يوسف عبد الرحمن 

الشـرفاء تجـاه  الديـرة  أهـل  وفـاء  إبـراز  هدفـه   كان 
 ١٢ شـخصية عامة وخيرية وأمنية شـكلت اللجنة العامة

 فكرة الملتقى بمناسبة مرور عام على صدور «ملحق اإليمان»
 بعث برسـائل لجميع من أعلن رغبته في المساهمة أو المشاركة

 ضم معرضـًا للدمار الذي خلفه االحتـالل العراقي ومعرضًا 
للعمـل الخيـري وثالثـًا لجمعيـات النفـع العـام واالتحادات

 اختيـر مركـز يوسـف المـرزوق ولولـوة النصـار للطب 
اإلسالمي مكانًا للحفل ورصد ميزانية نصف مليون دينار للملتقى
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 الراحل العم خالد يوسف املرزوق رحمه اهللا 

 فهد جابر العلي: الكويت فقدت أحد رجاالتها 
المخلصين ورمزًا وطنيًا من الرعيل األول

 مشعل يوسف السعود: ندعو المولى عز وجل
   أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته

 صالح الفضالة: تغمد اهللا الفقيد بواسع 
رحمته وألهمنا وإياكم الصبر والسلوان

 تقدم الشيخ فهد جابر العلي الصباح 
بواجب العزاء بوفاة العم خالد يوسف 
املـرزوق، رحمـه اهللا، برسـالة قال 

فيها:
  األخ فواز خالد يوسف املرزوق أتقدم 
إليكم بخالص العزاء واملواساة في فقيد 

الكويت العم خالد املرزوق.

  فبرحيله فقدت الكويت أحد رجاالتها 
املخلصني مـن الرعيل االول ورمزا من 
رموز الوطن البررة الذي أفنى حياته في 
خدمة الكويت وأهلها، سائلني املولى 
عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن 
يلهمكم الصبر والسـلوان. و(إنا هللا وإنا 

إليه راجعون). 

 شارك الشيخ مشعل يوسف سعود الصباح في تقدمي واجب العزاء 
بوفاة املغفور له بإذن اهللا تعالى العم خالد يوسف املرزوق قائال: تلقينا 
ببالغ احلزن واألسى نبأ وفاة الفقيد الغالي املغفور له بإذن اهللا تعالى 
العم خالد يوسـف املرزوق راجني املولى عـز وجل ان يتغمد الفقيد 
بواسع رحمته ويدخله فسـيح جناته ويلهمكم والعائلة الكرمية الصبر 

والسلوان. إنا هللا وإنا إليه راجعون. 

 تقدم الرئيس التنفيـذي للجهاز املركزي 
ملعاجلة أوضاع املقيمني بصورة غير قانونية 
صالح الفضالة بواجب العزاء ببرقية قال فيها: 
اآلنسـة بيبي خالد يوسـف املرزوق جريدة 
«األنبـاء» الكويتية، بقلـوب مؤمنة بقضاء اهللا 

وقدره نشـاطركم ببالغ احلزن واألسى بوفاة 
املغفور له بإذن اهللا تعالى العم خالد يوسف 
املرزوق تغمد اهللا الفقيد بالرحمة الواسـعة 
وأسكنه فسـيح جناته، وألهمنا وإياكم الصبر 

والسلوان. 

 الشيخ فهد جابر العلي

 مشعل يوسف السعود 

 صالح الفضالة 

 خالد شحوري 

 عبدالكرمي العنزي

 عبدالعزيز الدغيشم: والدنا الراحل أفنى عمره 
في العمل من أجل الكويت ونهضتها

 العيادة: يعجز القلم عن ذكر خصاله 
  ودائمًا يضع مصلحة الكويت على سّلم أولوياته

 النبهان: أحّر التعازي من قلب محروق
 

 شارك اخلبير العقاري عبدالعزيز دغيشم الدغيشم 
في تقدمي واجب العــــزاء بوفاة املغفور له بإذن اهللا 
تعالى العم خالد يوســــف املرزوق في كتاب تعزية 
جاء فيه: السادة جريدة «األنباء» احملترمون، السادة 

رئيس  وأسرة التحرير احملترمون.
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته،

  وحتية طيبة وبعد.
  أتقدم إليكم بأصدق املواساة وبالغ احلزن واألسى 
وبأحر التعازي بوفاة املغفور له بإذن اهللا تعالى العم 

الفاضل خالد يوســــف املرزوق والدنا ووالد اجلميع 
والذي افنى عمره في العمل من اجل الكويت ونهضتها 
واثــــراء العمل اخليري فيها بدعم ســــخي الصحاب 
احلاجــــات في االزمات والعــــالج والتعليم، وإننا إذ 
نشــــعر بفقدان احد اعمدة االقتصاد والعمل اخليري 
في الكويت إال أن عزاءنا الوحيد بانه ترك خير خلف 
خلير سلف.سائلني املولى عز وجل ان يتغمد الفقيد 
بواسع رحمته ويسكنه فســــيح جناته ويلهم اهله 

وذويه الصبر والسلوان. 

 قال احملامي مشاري العيادة 
اننا نتقـــدم بواجب العزاء في 
فقيد الكويت العم خالد يوسف 
املرزوق، سائلني املولى القدير ان 
يتغمده بواسع رحمته وألهله 

الصبر والسلوان.
  فاحلديث عن هذه الشخصية 
الى دواوين  الكبيرة يحتـــاج 
ومجلدات تتكلـــم عنه كرجل 
اقتصادي او رجل سياسي او 
كرجل اعالمي، حقـــا إن القلم 
يعجز وال يستطيع ان يحصي 
العريـــق وخصاله  تاريخـــه 

الطيبة.
  حقا إن الكويت باألمس فقدت 
احد رجالهـــا املخلصني الذين 

ضحوا مـــن اجل بناء ونهضة 
الكويـــت في شـــتى املجاالت، 
ومواقفـــه العظيمة ناهيك عن 
مساهماته ودعمه الالمحدود في 
مجال العمل اخليري بوجه عام 

ومواقفه املشهودة له.
  حقا ان هـــذا الرجل يتمتع 
مبســـيرة ما بعدها مســـيرة 

وسمعة ما بعدها سمعة.
العم خالد املرزوق    حقا ان 
عقليـــة اقتصادية مـــا بعدها 
عقلية، فله الفضل خالل الزمن 
املاضي البعيد في تأسيس عدد 
من البنوك التي كان لها دور في 

تنمية البالد ونهضتها.
  حقا إن جنـــاح هذا العظيم 

لم يأت من فراغ وامنا من ذكاء 
اقتصـــادي وهو صنع  وعقل 

النجاح.
  حقا ان الفقيد الراحل العم 
خالد املرزوق عمالق في تاريخه 
وانسانيته، وتاريخه املشّرف 
باالجنـــازات التـــي ال تعد وال 
حتصـــى وبرحيله فقدنا رمزًا 
العمـــل االقتصادي  من رموز 

والسياسي واخليري.
  وال ننســـى موقفه ودعمه 
حيث ضحى بالغالي والنفيس 
من اجل بلده وشـــعبه خالل 

الغزو العراقي.
  حقا انه رجل يضع الكويت 

على سلّم أولوياته. 

 شارك الشاعر هاني النبهان في واجب العزاء 
بالعم خالد يوسف املرزوق رحمه اهللا وادخله 

فسيح جناته قائال:
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  إلـــى األســـتاذ الفاضـــل يوســـف املرزوق 
احملترم

  أبعث بأحر التعازي لكـــم في وفاة علم من 

أعالم الكويت املرحوم بإذن اهللا تعالى، العم خالد 
املرزوق واسأل اهللا ان يغفر له ويرحمه بواسع 

رحمته ويجعل مثواه اجلنة إن شاء الرحمن.
  من خاطـــٍر ضايق على فقـــد االعزاز

  أبعث أحـــر التعـــازي والقلب محروق
  عّظـــم اهللا أجركـــم يوســـف وفـــواز

املـــرزوق   عّظـــم اهللا أجركـــم أســـرة 

 البرجس معزيا ضرار الغانم: 
يرحم اهللا فقيدنا الغالي

 شركة عنان تقدمت بواجب العزاء
 

 شافي الهاجري: الفقيد كان دائمًا 
راعيًا ألبنائه المعاقين من خالل 

جهوده وخدماته الجليلة
 

 عزى برجس البرجس ضرار يوسف الغانم بوفاة العم خالد 
يوسف المرزوق، وقال في برقية التعزية: علمت ببالغ الحزن 
واألسى وأنا خارج البالد بنبأ وفاة المغفور له بإذن اهللا فقيدكم 
الغالي، وانني إذ أبعث لكم ولألسرة الكريمة بأخلص التعازي 
وصادق المواساة في هذا المصاب الجلل، ألدعو المولى العلي 
القدير ان يرحم فقيدنا الغالي ويتغمد روحه الطيبة بواسع 
رحمته ويسكنها فسيح جناته وان يلهمكم الصبر والسلوان 

وحسن العزاء، وإنا هللا وإنا إليه راجعون. 

 تقدمت اسرة شركة عنان للتمويل العقاري بواجب العزاء 
لوفاة املغفور له بإذن اهللا تعالى العم خالد يوسف املرزوق 

برسالة تعزية جاء فيها:
  السيدة/ نوف خالد يوسف املرزوق احملترمة

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
  نشاطركم االحزان في وفاة املرحوم باذن اهللا تعالى والدكم 
العم خالد يوسف املرزوق، وال يسعنا اال ان نتقدم لكم بخالص 
التعازي، سائلني اهللا سبحانه وتعالى ان يتغمد والدكم بواسع 

املغفرة والرحمة. 

 شارك أمني السر العام في النادي الرياضي الكويتي للمعاقني 
شافي محمد الهاجري بواجب العزاء بوفاة املرحوم بإذن اهللا تعالى 

العم خالد يوسف املرزوق برسالة قال فيها:
  (يا أيتهـــا النفس املطمئنة ارجعي الى ربـــك راضية مرضية 

فادخلي في عبادي وادخلي جنتي) ڈ.
  الســـيد رئيـــس مجلـــس إدارة جريـــدة «األنبـــاء» الكويتية 

احملترم،،،
  بقلوب مؤمنة بقضاء اهللا وقدره يتقدم رئيس وأعضاء مجلس 
إدارة النادي الكويتي الرياضي للمعاقني وكافة منتســـبي النادي 
بخالص العزاء وأصدق املواســـاة لســـيادتكم وجلميع العاملني 
بجريدتكـــم الغراء وجلميع عائلة املـــرزوق الكرام لوفاة فقيدهم 
املغفور له بإذن اهللا تعالى العم خالد يوسف املرزوق، طيب اهللا 
ثراه، الذي كان دائم ا راعيا ألبنائه املعاقني، وذلك من خالل جهوده 
وخدماته اجلليلة دائما، سائلني املولى العلي القدير أن يتغمد الفقيد 
بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر 

والسلوان (إنا هللا وإنا إليه راجعون). 

 خالد شحوري: نسأل المولى العلي القدير
   أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته

 العنزي:  رحل رجل المواقف والعطاء

 عبداللطيف العصفور: نتضرع  إلى المولى عز وجل 
أن يتغمد الفقيد بفيض رحمته ورضوانه

 تقدم عبداللطيف عبـــداهللا العصفور ببرقية 
عزاء بفقيد الكويت العم خالد يوسف املرزوق قال 

فيها:السادة االفاضل/ عائلة املرزوق احملترمني
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته،

  تلقيت نبأ وفاة الغالـــي املغفور له بإذن اهللا 

تعالى خالد يوســـف املرزوق رحمه اهللا، واني اذ 
اشـــارككم خالص العزاء واملواساة ألتضرع الى 
املولى عز وجل ان يتغمـــد الفقيد بفيض رحمته 

ورضوانه ويلهمكم الصبر والسلوان.
  (إنا هللا وإنا إليه راجعون). 

 شـــارك املدير العام لــــ «بارك الكويت» خالد شـــحوري عنه 
وعن املؤسسة العربية للبحوث والدراسات االستشارية بواجب 

العزاء قائال:
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  (يأيتها النفس املطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية فادخلي 
في عبادي وادخلي جنتي) ڈتتقدم إدارة وموظفو املؤسسة 
العربية للبحوث والدراسات االستشارية «بارك الكويت» بأحر 
التعازي القلبية واملواساة من السيد فواز خالد يوسف املرزوق 
والسيد يوسف خالد يوسف املرزوق واآلنسة بيبي خالد يوسف 
املرزوق لوفاة املغفور له بإذن اهللا تعالى خالد يوسف املرزوق. 
ســـائلني املولى العلـــي القدير ان يتغمد الفقيد بواســـع رحمته 
ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. «إنا 

هللا وإنا إليه راجعون» 

 أرسل رئيس االحتاد الكويتي لالعالن عبدالكرمي العنزي
   رسالة تعزية، أعرب فيها عن حزنه لرحيل العم خالد يوسف املرزوق، 
رحمـــه اهللا، رجل املواقف والعطاء، وفيما يلي نص الرســـالة:تلقينا 
ببالغ احلزن واألســـى نبأ وفاة املغفور له بإذن اهللا تعالى العم خالد 
يوســـف املرزوق، رحمه اهللا، ونتقدم ألسرة الفقيد والى األخت بيبي 
خالد املرزوق وألسرة جريدة «األنباء» الغراء بأحر التعازي القلبية، 
سائلني املولى أن يلهمكم الصبر والسلوان. فقد رحل العم خالد يوسف 
املـــرزوق، رجل املواقف وصاحب العطاء، فكلمـــا مرت علينا الذكرى 
االليمة ذكرى الغزو الغاشـــم تذكرنا وطنية الراحل، حيث أبى إال أن 
يستمر في إصدار جريدة «األنباء» من القاهرة لتكون املنبر الكويتي 
وصوتنا خـــالل تلك الفترة، كما كان لـــه دور فعال وبارز في نهضة 
الكويت في كل مجاالتها املختلفة لفترات طويلة من خالل املشـــاريع 

االقتصادية الكبيرة.
  تغمد اهللا الفقيد بواسع رحمته وأدخله فسيح جناته. 
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 الفقيد الراحل العم خالد يوسف املرزوق رحمه اهللا 

 الراحل العم خالد يوسف املرزوق رحمه اهللا 

 خالد األحمد: الكويت فقدت واحدًا من رجاالتها 
بعد مسيرة زاخرة بالعطاء الوطني واإلنساني الكبير

 محمد عاشور: إنجازات العم خالد المرزوق
  خير دليل على حبه لوطنه في جميع المجاالت 

 أحمد العبيان: إسهامات وإنجازات العم خالد
  ستكون خالدة ومدرسة يتعلم منها الجميع

 وجه الشــــيخ خالد األحمد اجلابر الصباح 
برقية تعزية بوفاة املرحوم بإذن اهللا تعالى العم 
خالد يوسف املرزوق جاء فيها: األخ الكرمي فواز 
خالد املرزوق احملترم (يأيتها النفس املطمئنة 
ارجعي الى ربــــك راضية مرضية فادخلي في 

عبادي وادخلي جنتي) ڈ.
  بقلوب مؤمنة بقضاء اهللا وقدره تلقينا نبأ 

انتقــــال ابن الكويت البار الراحل العزيز خالد 
يوسف املرزوق الى الرفيق األعلى، بعد رحلة 
عطاء كبير ألجل وطنه لتفقد الكويت برحيله 
واحدا من رجاالتها، أصحــــاب القيمة والقامة 
العالية، بعد مســــيرة زاخرة بالعطاء الوطني 

واإلنساني الكبير.
  وال يســــعنا إزاء ذلك املصاب اجللل إال أن 

نتقدم لكم ولألســــرة الكرمية بخالص العزاء 
وصادق املواساة، سائلني اهللا عز وجل ان ينزل 
فقيد الكويت الغالــــي منزلة عالية في اجلنة، 
وأن يسكنه فسيح جناته جزاء ما قدم من خير 
ألهله ووطنه، وأن يلهمكم وأهل الكويت وكل 

محبيه جميل الصبر والسلوان.
  إنا هللا وإنا إليه راجعون. 

إدارة   شارك رئيس مجلس 
جمعيــــة الدســــمة وبنيد القار 
التعاونية محمد عاشــــور في 
العــــزاء بوفاة  تقديــــم واجب 
المرحوم بإذن اهللا تعالى العم 

خالد يوسف المرزوق.
العم خالد  إن    وقال عاشور 
يوسف المرزوق فقيد الكويت 
والعمل الخيري ونســــأل اهللا 
العلي القدير أن يتغمده بواسع 
رحمته ويدخله فسيح جناته، 

والجميع يشهد له، رحمه اهللا، 
بالخيــــر وأعمالــــه وإنجازاته 
خير دليل على حبه لوطنه في 
جميع المجاالت سواء المصرفية 
كتأسيس البنك العقاري والبنك 
التجاري أو المشروعات العقارية 

والتنموية المتميزة.
   والتي باتــــت من العالمات 
المميــــزة في الكويــــت وكذلك 
المجال اإلعالمي وكلنا يعرف 
الدور الرائع لجريدة «األنباء» 

العراقي  أثناء فترة االحتــــالل 
الغاشم للكويت وإصراره على 
اســــتمــرار صــدورها لتكــون 
صوتا للكويت والكويتييـن في 

إبراز شــرعية قضيتنا.
  وما نتج عــــن ذلك من آثار 
ايجابية في نفوس الكويتيين 
الذيــــن لم يعرفــــوا عن فقيدنا 
المرحوم بإذن اهللا تعالى العم 
خالد يوســــف المرزوق إال كل 
أياديه  خير، ولن ينسوا يوما 

البيضاء في تقديم المســــاعدة 
والعون لمــــن هم بحاجة اليه، 
متمنيــــن ان يمــــن اهللا علــــى 
الكــويت بأمثالــه مــن الـــرجــال 
الذيــــن يضعون  الصالحيــــن 
الكــويت ومصلحتهــا دائما في 

مــقدمة آمالهم وطموحاتهم.
  ونسأل اهللا عز وجل ان يتغمد 
فقيدنا وفقيد الكويت بواســــع 
رحمته وأن يدخله فسيح جناته 

(وإنا هللا وإنا إليه راجعون). 

 شارك رئيس مجلس ادارة جمعية سلوى 
التعاونية احمد العبيـــان بواجب العزاء 
لوفاة املغفور له بإذن اهللا تعالى العم خالد 

يوسف املرزوق برسالة قال فيها:
  األخ الكـــرمي يوســـف خالـــد املرزوق 

احملترم
  رئيس حترير جريدة «األنباء» املوقرة

  نعرب عن خالص تعازينا لكم ولشعب 
الكويت برحيل العـــم الفاضل املغفور له 
بـــإذن اهللا تعالى الراحل خالد يوســـف 
املـــرزوق الذي يعتبر احـــد رموز نهضة 
الكويت املخلصني والذي اســـتطاع خالل 
مسيرته البناءة ان يضع بصمات واضحة 
في امليدان اإلعالمي احلر، واننا على يقني 

بأن اســـهاماته واجنازاته وتضحياته من 
أجل الكويت ستكون خالدة، ومدرسة يتعلم 

منها اجلميع.
  وفي اخلتام، نســـأل اهللا العلي القدير 
ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه 
فســـيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر 

والسلوان. 

 ثامر العلي: تلقينا ببالغ الحزن واألسى نبأ وفاة 
والدنا العم خالد يوسف المرزوق

 السفارة األميركية عزت في فقيد الكويت

 سلطان بن سلمان: نشاطركم مصابكم 
الجلل ونسأل العلي القدير للفقيد الجنة 

 بعث الشـيخ ثامر العلي ببرقية عزاء لوفاة املغفور له بإذن اهللا تعالى العم خالد يوسف 
املرزوق قال فيها:االخ الكرمي/ فواز خالد يوسـف املرزوق احملترم السالم عليكم ورحمة 
اهللا وبركاته ببالغ احلزن واألسى تلقينا نبأ وفاة والدنا املرحوم بإذن اهللا العم خالد يوسف 
املرزوق، وال يسـعنا في هذا املصاب اجللل اال ان ندعو املولى عز شـأنه ان يتغمد الفقيد 

بواسع رحمتها ويسكنه فسيح جناته ويلهمكم واالسرة الكرمية الصبر والسلوان.
  «إنا هللا وإنا إليه راجعون»

  كما ارسـل رسـائل تعزية مماثلة الى ابناء املرحوم باذن اهللا تعالى العم خالد يوسف 
املرزوق عبر فيها كذلك عن خالص تعازيه وصادق مواساته. 

 شاركت سفارة الواليات املتحدة االميركية في الكويت في 
واجب العزاء من خالل رسالة ارسلتها قنصل الشؤون العامة 
كاثرينا جولنر سويت عبرت فيها عن عمق تعازيها السرة املغفور 

له باذن اهللا تعالى العم خالد يوسف املرزوق جاء فيها:
   يوسف خالد يوسف املرزوق

  رئيس التحرير
  جريدة «األنباء»

  عزيزي السيد املرزوق  نيابة عن اعضاء قسم الشؤون العامة 
بالسفارة، اود ان اعبر لكم والفراد عائلتكم عن خالص التعازي 

لفقدان والدكم السيد خالد يوسف املرزوق. 
  ولطاملا ستذكر السفارة خالد يوسف املرزوق كمواطن 
كويتي مثابر وعالمة بارزة لالعالم الكويتي، وتأمل السفارة ان 

تتقبلوا عميق تعازينا في هذا الوقت العصيب.
   وليرقد في سالم وليعنكم اهللا في هذا الوقت العصيب. 

 تقدم رئيس الهيئة العامة للسياحة واآلثار في اململكة 
العربية السعودية الشقيقة صاحب السمو امللكي األمير 
سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز بواجب العزاء ببرقية قال 
فيها: األخ الكرمي يوسف خالد املرزوق احملترم، رئيس 
حترير صحيفة «األنباء» الكويتية، السـالم عليكم ورحمة 

اهللا وبركاته، تلقينا خبر وفاة والدكم يرحمه اهللا ونحن 
إذ نشاطركم مصابكم اجللل لنسأل اهللا العلي القدير أن 
يسكنه فسيح جناته مع الصديقني والشهداء والصاحلني 
وحسن أولئك رفيقا، كما نقدم العزاء ألسرتكم جميعا. إنا 

هللا وإنا إليه راجعون. 

 الشيخ ثامر العلي

 األمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز
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 الراحل العم خالد يوسف املرزوق رحمه اهللا 

 المويزري: نستذكر مناقب رجل من رجاالت 
الكويت المرحوم خالد يوسف المرزوق  

 فرز المطيري الفقيد شخصية وطنية
   حقق العديد من اإلنجازات في تنمية البالد

 نبيلة العنجري: بقلوب مؤمنة بقضاء اهللا وقدره 
نعزي بوفاة العم خالد يوسف المرزوق

 عبداهللا العرادة: الكويت فقدت أحد أبنائها 
البررة وأحد أبطال الدفاع عن حريتها

 بدر األنصاري: نشاطركم األحزان في مصابكم 
الجلل ونسأل اهللا تعالى للفقيد الرحمة

 خالد العتيبي: الكويت تشهد بجهوده المخلصة 
وأعماله النبيلة وأياديه البيضاء في عمل الخير

 عبدالرحمن الصالح: بوفاة العم خالد انطفأت 
شمعة أضاءت سماء الكويت وهجاً وتقدماً  

 مبارك البنوان: نشاطركم الحزن الشديد 
ونعرب لكم عن صادق التعازي والمواساة

 محمد وداود رمال: المرحوم صاحب أياٍد بيضاء 
على الكويت والعالمين العربي واإلسالمي

 حسن هرموش وأوالده يعزون 
  بالعم خالد يوسف المرزوق

 السفيرة الفرنسية: نشاطركم أحزانكم 
ونتقدم لكم بأحرّ مشاعر التعزية والمواساة 

 استذكر النائب شعيب املويزري مناقب املرحوم العم خالد املرزوق، 
وقال املويزري في تصريح صحافـــي: اننا فقدنا رجال من رجاالت 

الكويت املخلصني االبرار.
  واضاف: لقـــد كان للفقيد الكثير من املواقـــف الوطنية املميزة، 
وخاصـــة ما قام به الفقيد في اثناء الغزو الغاشـــم من اعمال رائعة 

كان لها االثر الكبير في دعم الوطن والشعب.
  وتابع: ان الفقيد كانت له ايضا مآثر واعمال انسانية كثيرة فقد 

اعان احملتاج وكفل اليتيم وساعد املرضى والطلبة.
  واختتم املويزري تصريحه بقوله: رحمك اهللا يا عم خالد املرزوق 

واسأل اهللا ان يغفر لك ويسكنك فسيح جناته.

 أعرب عضو المجلس البلدي فرز المطيري عن عميق حزنه لفقد 
الكويت العم خالد يوسف المرزوق الذي يعد أحد اهم الشخصيات 
الوطنية، حيث كان له العديـــد من االنجازات التي حققها خالل 
حياته وكان له الدور الفاعل في تنمية البالد من شتى المجاالت 
المختلفة والتي يصعب حصرها، سواء من الناحية االقتصادية 
حيث اسس البنك العقاري والبنك التجاري، كما كانت له الكثير 

من األفكار الخالقة.
   وأشـــار الى انه كان للمغفور االيـــادي البيضاء في االعمال 
الخيرية، ســـائال المولى أن يتغمد الفقيد بواســـع رحمته وان 

يسكنه جنات الخلد.

 بعثـــت املدير العام لشـــركة ليدرز جروب لالستشـــارات نبيلة 
العنجري ببرقية تعزية ومواساة الى رئيس التحرير الزميل يوسف 

خالد املرزوق جاء فيها:
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  (يأيتها النفس املطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية فادخلي 
في عبادي وادخل جنتي) ڈ

  بقلوب مؤمنة بقضاء اهللا وقدره نتقدم بخالص العزاء واملواساة 
الى شـــخصكم الكرمي وعائلة املرزوق الكرام، لوفاة فقيدكم املغفور 

له بإذن اهللا تعالى العم خالد يوسف املرزوق.
  سائلني العلي القدير ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته وان يسكنه 

فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
  كما بعثت العنجري ببرقية مماثلة لنائب رئيس التحرير الزميل 

عدنان الراشد. 

 استذكر النائب السابق عبداهللا العرادة مآثر ومناقب املغفور 
له بإذن اهللا تعالى، العم خالد يوسف املرزوق مؤكدا ان الكويت 
فقدت برحيله احد ابنائها البررة وأحد رجاالتها املخلصني الذين 
عملـــوا بكل حب ووالء وعطاء غير محدود  لبلده الكويت، وأكد 
العرادة ان الكويت فقدت رجال من الطراز األول وواحدا من أبطال 
الدفاع عـــن حرية الكويت إبان الغزو العراقي الغاشـــم، فنقول 
للكويت وابنائه وآل املرزوق الكرام (عظم اهللا أجركم وأحســـن 
اهللا عزاءكم) ونذكركم بقول الرسول ژ: «إذا مات ابن آدم انقطع 
عمله إال من ثالث: صدقة جارية أو علم ينتفع به، أو ولد صالح 

يدعو له» رواه مسلم.
  عظم اهللا أجركم وأحسن عزاءكم وغفر مليتكم وألهمكم الصبر 

والسلوان. 

 تقدم د.بدر حســـني االنصاري بواجب العزاء في وفاة العم خالد 
يوسف املرزوق بكتاب تعزية جاء فيه:

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  (يأيتها النفس املطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي  

في عبادي وادخلي جنتي) ڈ.
  األخت بيبي خالد يوسف املرزوق

  األخ فواز  خالد يوسف املرزوق
  األخ نواف خالد يوسف املرزوق

  األخ يوسف خالد يوسف املرزوق
  األخ مرزوق خالد يوسف املرزوق

  وعموم عائلة املرزوق الكرام
  بقلوب مؤمنة بقضاء اهللا وقدره

  تلقيناه النبأ األليم بوفـــاة فقيد الكويت الكبير املغفور له بإذن 
اهللا تعالى

  العم خالد يوسف املرزوق
  وإذ نشاطركم األحزان في مصابكم اجللل فإننا نسأل اهللا العلي 
القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه وأن يسكنه فسيح 

جناته، إنا هللا وإنا إليه راجعون.
 

 عبــــر رئيس مجلس ادارة جمعية خيطــــان التعاونية خالد ضاوي 
العتيبي عن بالغ حزنه ومواســــاته بوفــــاة املغفور له باذن اهللا تعالى 

العم خالد يوسف املرزوق وقال العتيبي معزيا:
  السيد رئيس حترير جريدة «األنباء» يوسف خالد املرزوق احملترم 

السادة ابناء الفقيد احملترمون.
  تلقينا ببالغ االســــى نبأ وفاة صاحــــب املكرمات واحد ابرز رجاالت 
بلدتنا احلبيبة واعمدتها املخلصني، العم خالد يوسف املرزوق، والذي 
شهدت الكويت قاطبة بجهوده املخلصة واعماله النبيلة في بناء الكويت 
والدفاع عنها، وكذلك اياديه البيضــــاء في العمل اخليري الذي جتاوز 
حدود الكويت الى خارجها من الدول العربية واالســــالمية والتي نسأل 

اهللا ان تكون في ميزان حسناته.
  وانه ال يســــعنا اال ان نعزي الكويت شعبا وحكومة في رحيل هذا 
الرجل املعطاء، ونســــأل اهللا تعالى ان يتغمده بواسع رحمته ويسكنه 
فســــيح جناته، وان يلهمنا واياكم جميل الصبر وعظيم السلوان. وإنا 

هللا وإنا إليه راجعون. 

 شارك عضو مجلس ادارة سوليدير انترناشيونال والرئيس 
التنفيذي لسوليديرSA  عبدالرحمن الصالح بتقديم واجب العزاء 
بوفاة المغفور له باذن اهللا تعالى العم خالد يوســـف المرزوق 

قائال:
  األخت بيبي خالد يوسف المرزوق

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته، وبعد:
  اتقدم اليك بأحر التعازي لغياب الراحل الكبير والدك الســـيد 

خالد المرزوق، والذي كان احد رواد نهضة الكويت.
  بوفاته انطفأت شـــعلة اضاءت سماء الكويت وهجا وعمرانا 

وتقدما وازدهارا.
  لك مني يا عزيزتي بيبي احر التعازي سائال المولى عز وجل 

ان يسكن الفقيد فسيح جناته وان يلهمك الصبر والسلوان.
   إنا هللا وإنا إليه راجعون. 

 شـــارك عضو مجلس إدارة جمعية املهندسني الكويتية م.مبارك 
عبداهللا البنوان في واجب العزاء من خالل برقية قال  فيها:

  إلى عائلة املغفور له بإذن اهللا تعالى العم خالد يوسف املرزوق، 
لقد تلقينا ببالغ احلزن واألســـى نبأ  وفـــاة فقيدكم الغالي ونحن 
نشاطركم احلزن الشديد ونعرب لكم عن صادق التعازي واملواساة 
ونسأل اهللا تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته 

ويلهمكم الصبر والسلوان.. اللهم امني. 

 شارك العقيد د.محمد رمال والصحافي الزميل داود رمال من 
بيروت في واجب العزاء برسالة تعزية قاال فيها: السيدة الفاضلة 

االخت بيبي خالد يوسف المرزوق الموقرة.
  تحية واحترامًا وبعد، 

  آلمنا المصاب الجلل بفقد الوالد المرحوم العم خالد يوســـف 
المرزوق  صاحب االيادي البيضاء على الكويت والعالمين العربي 
واإلســـالمي، وحســـبنا انه ترك ذرية صالحة تسير على دربه 

وتحفظ ارثه الكبير.
  اننا إذ نتقدم من حضرتكم بأحر التعازي ونشارك مع العائلة 
الكريمة في العزاء، نسأل المولى العزيز الرحيم أن يسكنه فسيح 

جناته وأن يلهمك والعائلة الصبر والسلوان.

 تقدم حسن محمود هرموش واوالده والعاملون في فندق بوريفاجـ  
بيروت بواجب العزاء بفقيد الكويت والعالم العربي العم خالد يوسف 
املرزوق قائال: بسم اهللا الرحمن الرحيم.حضرة عائلة آل املرزوق الكرام 
احملترمني مبزيد من األسى واللوعة، تلقينا نبأ وفاة فقيدنا الغالي املغفور 
له بإذن اهللا تعالى األخ العزيز خالد يوسف املرزوق، رحمه اهللا وأسكنه 

فسيح جناته، عظم اهللا أجركم والهمكم اهللا الصبر والسلوان.
  وإنا هللا وإنا إليه راجعون.

 شاركت السفيرة الفرنسية لدى الكويت ندى يافي في واجب العزاء 
برســــالة وجهتها إلى رئاســــة التحرير قالت فيها: السيد يوسف خالد 

املرزوق املوقر رئيس حترير جريدة األنباء.
  تلقيت ببالغ احلزن وعميق األسى نبأ  وفاة املغفور له والدكم. وإنني 
أشاطركم أحزانكم بهذا املصاب األليم واخلسارة الفادحة وأتقدم منكم 
وعائلتكم بأحر مشاعر التعزية واملواساة، سائلة اهللا ان يتغمد الفقيد 
بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهمكم جميل الصبر والسلوان. 

وتفضلوا بقبول فائق احترامي.
  
 

 علي الهيفي: العم خالد المرزوق رجل الخير 
الذي ستكون أعماله في ميزان حسناته عند ربه 

 تقدم ســـفيرنا لدى دولة قطر الشـــقيقة السفير علي سلمان 
الهيفي بواجب العزاء بالفقيد املرحوم بإذن اهللا تعالى العم خالد 

يوسف املرزوق برسالة تعزية جاء فيها:
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  (يأيتها النفس املطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية فادخلي 
في عبادي وادخلي جنتي) ڈ

  االخ الكرمي/ يوسف خالد املرزوق حفظه اهللا
  رئيس حترير جريدة «األنباء»  املوقرة

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته
  بقلوب مؤمنة بقضاء اهللا وقدره، أبعث إليكم بخالص العزاء 
وصادق املواساة بوفاة املغفور له بإذن اهللا تعالى والدكم، رجل 
اخلير الذي ســـتكون اعماله في ميزان حسناته عند رب العاملني 
ان شاء اهللا، داعيا املولى عز وجل ان يتغمد روح الفقيد بواسع 
رحمته ورضوانه وان يسكنه فسيح جناته، وان يلهمكم واالسرة 

الكرمية جميل الصبر والسلوان.
  إنا هللا وإنا إليه راجعون 

 النومس: الفقيد حرص 
  على الوحدة الوطنية في الرخاء والشدة

 قال مدير بنك التسليف واالدخار محمد النومس ان الكويت فقدت 
أحد رجالها الذين ســـاهموا في النهضـــة االقتصادية للكويت، وهو 
من الذين أسسوا الشركات املساهمة واألسواق والبنوك.وأضاف أن 
لهذا الرجل الكبير أيادي بيضـــاء على الكويتيني أثناء محنة الغزو 
العراقي على الكويت وكذلك األيتام واحملتاجون سواء داخل الكويت 
أو خارجها كما انه يعتبر رمزا من رموز العمل اخليري.وأوضح أن 
الفقيد الراحل ســـتبقى ذكراه خالدة في ضمير كل كويتي ومقيم ملا 
تركه من مآثر طيبة وإســـهامات مشهودة من اجلميع.وأشار الى أن 
الفقيد كان رجال مخلصا لوطنه وشعبه فعال ال قوال مؤمنا مببادئه 
وحريصـــا على الوحدة الوطنية في الرخاء والشـــدة، وقال ان العم 
الفقيد من األشـــخاص الصعب تعويضهم ولكن إن غابوا عن الواقع 

فال يغيبون عن التاريخ.


