
 الفقيد الراحل العم خالد يوسف املرزوق رحمه اهللا 

 14  الجمعة ١٤ يناير ٢٠١١  الكويت فقدت خالدها 

 إهداء إلى فقيد الكويت الخالد
  خالد يوسف المرزوق

 عاشور يقترح إطالق اسم الفقيد خالد يوسف المرزوق 
على أحد الشوارع الرئيسية أو المرافق العامة

 تخليدًا لذكراه العطرة وإسهاماته في اإلعالم والقطاع الصناعي

  سعد الخنفور يقترح تغيير «شارع الصحافة»
  وتسميته باسم العم «خالد يوسف المرزوق»

 اقترح النائب سعد اخلنفور تغيير اسم 
شارع الصحافة وتسميته باسم املغفور له 
بإذن اهللا تعالى العم خالد يوسف املرزوق 
وذلك تقديرا لدوره الكبير في مجال االعالم 
وكافة املجاالت االقتصادية واالجتماعية التي 
لعبها الفقيد طوال مســـيرة حياته احلافلة 
باالجنازات التي ستظل نبراسا يهتدي بها 

اجلميع.
  وقال اخلنفور: ان شـــارع الصحافة في 
منطقة الشويخ يعد من الشوارع الرئيسية 
في البالد ويرتاده اجلميع دون استثناء، وملا 
للفقيد العم خالد املرزوق من اجنازات على 
جميع املستويات السيما في املجاالت االعالمية 

التي يقع بها هذا الشارع املراد تغييره باسم الفقيد.
   كمـــا ان للفقيد املرزوق اســـهامات كبيرة في القطاعات 
الصناعية التي تقع على امتداد هذا الشارع الذي يضم كافة 
األمور، مؤكدا ان هذا أقل ما نقدمه لهذا الرجل الذي يستحق 

منا الكثير.

  وأكد اخلنفور ان الفقيد العم خالد املرزوق 
من رجاالت الكويت الذين عاصروا الكويت 
القدمية واحلديثة وســـاهم بشكل فعال مع 
الرجال األوائل في النهوض بالبالد لتشهد 
آنذاك طفرة في شتى املجاالت، الفتا الى ان 
أغلب ما نشـــاهده اليوم فـــي بالدنا هو في 
األساس من جهود وثمرة عمل العم املرزوق 
رحمه اهللا، مضيفا: نحن في الكويت عرف 
عنا الوفاء ولذا علينا ان نخّلد اسم وذكرى 
هذا الرجل وفاء منا له وألنه يســـتحق منا 
الكثير يجـــب علينا تكرميه التكرمي الالئق 

الذي يستحقه.
  وأشـــار الى ان ذكرى العم خالد املرزوق 
ســـتبقى خالدة في ذهن كل كويتي مخلص وكل مقيم ألنه 
كان من أصحاب األيادي البيضاء حيث غطى خيره القاصي 
والداني، مؤكدا انه وان غاب عنا في الدنيا اال انه يبقى دائما 
فـــي قلوبنا وذاكرتنا، راجيا املولى العلي القدير ان يرحمه 

وانه يسكنه فسيح جناته، وإنا هللا وإنا إليه راجعون. 

 قدم النائب صالح عاشور اقتراحا برغبة 
جاء فيه: 

  نظرا للدور الكبير الـذي قام به خالد 
يوسـف املرزوق في إبراز اسم الكويت 
محليا وخارجيا وقام بتأسيس العديد من 

املؤسسات االقتصادية واخليرية خدمة 
للكويت وأهلها.

  نطالب بإطالق اسـم املرحوم خالد 
املرزوق على أحد شوارع الكويت الرئيسية 

أو أحد املرافق العامة بالكويت. 

 «KPMG»: نشعر باألسى واألسف لوفاة 
  الفقيد خالد يوسف المرزوق.. فرحيله خسارة 

 عواد الظفيري: الفقيد خالد يوسف المرزوق 
أحد رجاالت الكويت المخلصين 

  ممن حملوا على عاتقهم مسؤولية النهضة

 نقابة العاملين بالشركة الكويتية 
  لنفط الخليج:العم خالد يوسف المرزوق 

  أحد رجاالت الكويت المخلصين 
 بعثت نقابة العاملني بالشركة 
الكويتية لنفط اخلليج ببرقية 
عزاء ومواســــاة الى االســــتاذ 
يوسف خالد يوسف املرزوق ـ 
رئيس حترير جريدة «األنباء»، 
جاءت ممهورة بتوقيع أمني السر 
طالل املجالد، وجاء نصها: نيابة 
عن أعضاء مجلس إدارة نقابة 
العاملني بالشركة الكويتية لنفط 
اخلليج، أتقــــدم بأحر التعازي 
القلبية واملواساة لكم ولعموم 

آل املرزوق الكرام.
  لوفاة املغفور له بإذن اهللا 
تعالى العم خالد يوسف املرزوق 
(رحمــــه اهللا)، أحــــد رجاالت 
الكويت املخلصني الذين ساهموا 

الدولة  بنــــاء  بكل إخالص في 
املعاصرة، وحملوا على عاتقهم 
مسؤولية نهضتها، ورفعوا من 
شأنها وعزها ومجدها، فهو من 
أبرز رواد النهضة في الكويت 

خاصة.
  ان أهل الكويت لن ينسوا ما 
بذله الفقيد من جهد وإخالص، 
عندمــــا نذر نفســــه وما ميلكه 
الليل  للكويت وأهلها، يواصل 
بالنهــــار للعمل لرفعة شــــأن 
الغراء  فــــي جريدتكم  الكويت 
مشعل النور والنهضة الوطنية، 
فإنهــــا وبكل صــــدق صاحبة 
الكلمة احلرة والوفية ملبادئها 
فــــي عصر غابت عنــــه معاني 

الصدق والوفاء، وصاحبة الكلمة 
اجلريئة والشجاعة في الدفاع 
عن احلق والدميوقراطية وهي 
وصرح منير من صروح الثقافة 

العربية.
  ورأينها مدافعا شرســــا عن 
قضايا الكويت العادلة ومنبرا 
حــــرا لــــكل اآلراء والتوجهات 
وصحيفة يعمــــل ويكتب فيها 
كل الشــــرفاء، ومنبرا يفخر به 
الوطن العربي كله، وعلما من 

أعالم كويتنا العليا.
  سائلني اهللا العلي القدير ان 
يتغمد الفقيد بواســــع رحمته 

ويسكنه فسيح جناته.
  وإنا هللا وإنا إليه راجعون. 

 KPMG أرسل مجموعة من العاملني في شركة 
ببرقية تعزية ومواســــاة جاء فيها، أوال على 
لسان ريزوان نارفيل: نسأل اهللا ان مينحكم 
وعائلتكم القدرة على جتاوز هذه اخلســــارة، 

مع أعمق التعازي.
  كما حتدث أرشاد قائال: آسف للغاية لسماع 
نبأ وفاة والدكم، وأعلم ان هذه أوقات حزينة 
جدا وعسيرة لك ولعائلتك، ولك مني عزائي 

العميق.

  مــــن جانبه قال دونالد: نأســــف لســــماع 
مصيبتكم، قلوبنا معك ومع عائلتك.

  ثم قــــال موظف آخر: رجــــاء تقبلوا أعمق 
تعازينا بوفاة والدكـــم، قلوبنا تكاد تفارقنا 
لتذهــــب اليكم وإلــــى عائلتكــــم فــــي أوقات 
حزنكم، رجاء تقبــــل عزائنــــا املخلـــص مع 

أحر تعازينا.
  وتابــــع آخر: قلوبنا معكم في هذه األوقات 

احلزينة. 

 نعى رئيس جمعية اعضاء 
هيئة التدريس بجامعة الكويت 
د.عواد الظفيري املغفور له باذن 
اهللا تعالى وابن الكويت البار 
السيد خالد يوسف املرزوق، 
احد رجاالت الكويت املخلصني 
الذيــــن حملوا علــــى عاتقهم 
النهضة الشاملة  مســــؤولية 
لوطنهم ومن الذين ســــاهموا 
في رفعتــــه ومجده، وهو احد 
الرواد االوائل الذين حملوا راية 
النهضة العمرانية واالقتصادية 

في الكويت.
  فــــكان لزاما علينا امام هذا 
املصاب اجللل ان نذكر بعضا 

مــــن مآثره اجلليلة في خدمة الكويت والتي لم 
يدخر جهدا في ارساء دعائم النهضة والعمران 
فيها ، فهو قائد احلركة العمرانية في البالد ومن 
الذين كانت لهم بصمات واضحة في هذا املجال، 
وهو الذي وضع اللبنة االساســــية ملركز الطب 
االسالمي الكويتي وهو احد اهم الرموز التجارية 
واالقتصادية والسياسية في البالد، وامتاز هذا 
الرجل ببعد البصيرة وقوة الشخصية وكانت 
مالمح شخصيته الفذة سر النجاح الذي حققه 

في حياته.
  كما كان للمغفور له اهتمامات خاصة في املجال 

الصحافي ويشهد على ذلك قيامه 
بانشاء «دار الكويت للصحافة 
(األنباء)» التي تتولى اصدار 
اليومية،  صحيفة «األنبــــاء» 
وله مســــاهمات اخرى عديدة 
في مجاالت متعددة مثل تأسيس 
وانشاء البنك العقاري الكويتي 
وشركة املشروعات السياحية 
وشركة عقارات الكويت، فضال 
عن قيامه بأعمال جتارية شملت 
مناطق كثيرة، وتعدت حدود 
الوطن لتصل الى كثير من البالد 
العربية، ومنها جمهورية مصر 
العربية وبعض الدول العربية 
االخرى، كما كانت له اياد بيضاء 
في مجال العمل اخليري وكان يتولى القيام بهذه 
االعمال اخليرية بنفسه، كما كانت له مساهمات 
جليلة في دعم اخلدمات الصحية في البالد، هذا 
وال ننسى مواقفه القوية اثناء االحتالل العراقي 
للكويت ودوره في مناهضة االحتالل البغيض 

حتى حتقق النصر للكويت.
  رحم اهللا العم خالد يوسف املرزوق رحمة 
واسعة وأسكنه فسيح جناته ورضوانه وألهم اهله 
وذويه واهل الكويت جميعا الصبر والسلوان، 
وجعل اجلنة مستقره ومثواه، انا هللا وانا اليه 

راجعون. 

 صالح عاشور 

 سعد اخلنفور

 د.عواد الظفيري 

اللي للمجـــد عنوان يـــا   مرحوم 

اللـــي لأليتـــام مزبان   املـــرزوق 

  جزل العطا راع الوفى عالي الشان

  زبن الدخيل وبالكرم يذبح الضان

  تبكي على خالد شـــباب وشيبان

  ويبكي عليه اللي من الضيم زمالن

  ويبكيه مســـكني من الوقت منهان

  وقولي ألبو فواز عليه ألف برهان

  عسى يسقى قبره من املزن وديان

  واملوت حق وكل من بالوطن فان

  مشى بدرب احلق مؤمن ورضيان

  يا عســـى أبوفواز يواجه بغفران

  وفـــواز بحزات اللـــوازم كحيالن

  طيبـــه مبني ما يبـــي قول واعالن

  الطيب في وجهه عالمه ونيشـــان

  وكل املرزوق ساعة الضيق شجعان

  أسيوف تشيل الراس من فوق األمتان

  لصديقهم حلوين كان الدهر شان

  ال شك ما يكتب على العبد له كان

  يا رب تلهم أهله صبر وســـلوان

تـــوزن مبيزان  بـــه األعمال    يوم 

النثايـــل عليـــه  هلـــوا   خالـــد 

  حيـــدًا يذري عن ســـموم القوايل

  معـــرب اجلديـــن وأبـــن احلمايل

  ويغني ضعيف ما بحاله صمايل

  وتبكي عليه منقضـــات اجلدايل

  يلـــوذ به ليـــا صار عـــدل ومايل

  ينصـــاه ليـــا قلت عليـــه احملايل

  بالضيق يرســـى للحمول الثقايل

  ســـحابة مـــن ضافيـــات املخايل

  وجميع من ميشي على األرض زايل

  وعليه مـــن زين الفعايـــل داليل

الظاليل   وعســـاه في جنات عدن 

  شبل األســـد مثله يجي بالفعايل

  أبـــني من البـــارق لعـــني املخايل

الثناء والنفايل   وعوايده كســـب 

الدبايل   خطالن األيدي محتمـــني 

  من ضربهم تشـــفى قلوب الغاليل

  وعدوهـــم بالكـــون مالـــه عقايل

الوســـايل   ما تدفـــع املكتوب كل 

  وتذريه في يوم العبوس الهوايل

  وحكم الولي ما فيـــه قول وقايل
  الشاعر حماد محمد سعود العجمي 

 عماد كساب: تلقينا بأسف شديد 
خبر الفاجعة بوفاة الغالي 

  العم خالد يوسف المرزوق

 كمال المعوش: أحر التعازي القلبية
  بوفاة الفقيد خالد يوسف المرزوق

 مركز االرتقاء: تلقينا نبأ وفاة 
  العم خالد يوسف المرزوق ببالغ الحزن

 «أركان»: خالص العزاء والمواساة
  بوفاة الفقيد خالد يوسف المرزوق

 بعث عماد كســــاب من روبالك رولرز انترناشــــيونال، ببرقية تعزية 
ومواساة جاء فيها: حضرة األخت بيبي املرزوق، واألخ يوسف املرزوق، 
وعمــــوم آل املرزوق احملترمني، وحضرة أســــرة جريدة «األنباء» الغراء، 
تســــليما منا بحكم اهللا عز وجل، تلقينا بأسف شديد خبر الفاجعة التي 
أملت بكم بوفاة الوالد الغالي العم خالد يوسف املرزوق، رحمه اهللا. جئنا 
باسمي وباسم شركة روبالك رولرز انترناشيونال، نتقدم اليكم والى العائلة 
الكرمية بأحر التعازي، سائلني اهللا تعالى ان يسكن فقيدكم الغالي فسيح 

جناته ومينحكم نعمة الصبر والسلوان. وإنا هللا وإنا إليه راجعون. 

 بعثت اخلطوط اجلوية الكويتية ـ محطة بيروت مبشاركة عزاء 
جـــاء فيها: بقلوب مؤمنة بقضاء اهللا وقـــدره، يتقدم كمال املعوش 
وعائلته بأحر التعازي القلبية واملواساة الى عائلتي املرزوق والغامن 
لوفاة فقيدهم املغفور له بإذن اهللا تعالى العم خالد يوسف املرزوق، 
تغمد اهللا الفقيد بواســـع رحمته وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله 

وذويه الصبر والسلوان. 

 بعث رئيس مركز االرتقاء لرعاية الشباب خالد السعيد ببرقية 
تعزية ومواساة الى املوقر يوسف خالد يوسف املرزوق رئيس حترير 

جريدة «األنباء» جاء فيها: السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته،،،
  (إنا هللا وإنا إليه راجعون).

  «هللا ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر 
ولتحتســـب» ببالغ احلزن واألسى تلقينا خبر وفاة فقيدكم الغالي 

املغفور له بإذن اهللا تعالى العم خالد يوسف املرزوق.
  واهللا نسأل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، 

وان يلهمكم الصبر والسلوان، و(إنا هللا وإنا إليه راجعون).
  وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير

  والسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته.

 بعثت شركة أركان األهلية للتجارة العامة واملقاوالت ببرقية تعزية 
ومواســـاة جاء فيها: (يأيتها النفس املطمئنـــة ارجعي إلى ربك راضية 
مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي)، يتقدم أركان العرادة، وجميع 
العاملني بشـــركة أركان األهلية للتجارة العامة واملقاوالت، والشركات 
التابعة لها بخالص العزاء واملواســـاة من عائلة املرزوق الكرام والسيد 
يوســـف املرزوق، بوفاة املغفور له بإذن اهللا تعالى العم خالد يوســـف 
املرزوق، ســـائلني املولى عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته وأن يدخله 

فسيح جناته، كما نسأل املولى لعائلته الصبر والسلوان. 
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 العم خالد 

  نبراس خالد

 الدمخي: ترّجل فارس «األنباء» 
  بعد مسيرة إخالص وعطاء

 «ترجل فارس األنباء بعد مســـيرة إخالص وعطاء» بهذه الكلمة 
نعى رئيس جمعية مقومات حقوق اإلنســـان د.عادل الدمخي العم 
خالد يوسف املرزوق – يرحمه اهللا – داعيا الباري عز وجل ان يرحم 
الفقيد الغالي ويســـكنه الفردوس األعلـــى وان يلهم أهله ومحبيه 
الصبر والسلوان. وتابع الدمخي بأن فقدان هذا الرجل خسارة كبيرة 
للكويت، فقد عرف عنه (رحمه اهللا) انه كان شعلة للمنبر اإلعالمي 
احلر في سماء اإلعالم وصاحب مواقف وإجنازات كثيرة على جميع 
املستويات لن متحى من ذاكرة الكويتيني وسيسطرها تاريخ الكويت 
بأحرف من نور الســـيما تأسيسه جلريدة «األنباء» منذ أكثر من ٣ 
عقود ودوره الوطني ابان الغزو الصدامي على الكويت باســـتئناف 
إصدارها من مصر الشقيقة لتظل منبرا حرا يصدح باحلق ويدافع 

عن الكويت وأهلها ضد العدو الغاشم.
  وأضاف: لقد كان الفقيد يشجع مسيرة التنمية في الكويت ويعمل 
جاهدا بخطى راسخة لتحقيق أي مكاسب لتصب في صاحلها، فكم 
أجنبت بنات أفكاره مشاريع عمرانية واستثمارية فذة ستظل شاهدة 

على فكر مستنير وحب لتطوير بلده الذي عاش ومات ألجله.
  نعم لقد حزنت الكويت برحيل هذا الرجل املعطاء واحملب للخير 
بعد مســـيرة عمل مضنية زاخرة يفخر بهـــا أهل الكويت، وعزاؤنا 
الوحيد هو ان يســـير من يحمل الراية من بعده على نهجه وصدق 

الشاعر إذ يقول:
  وإذا كانــــت النفــــوس كبــــارا

  تعبت فــــي مرادها األجســــام 

 «مقومات حقوق اإلنسان» تنعى العم خالد يوسف المرزوق

 شــــاء القدر ان يودعنا باالمس القريب رجل 
اســــتثنائي، ال يتكــــرر في مجتمعنــــا الكويتي 
واخلليجــــي، فال ابالــــغ ان قلت اننــــي لم ار في 
حياتي رجال ميلك ما ميلكــــه الراحل العم خالد 
يوسف املرزوق من صفات قلما جتدها مجتمعة 

في شخص واحد.
  عمي خالد.. سأخاطب روحك الطاهرة في هذا 
املقال املتواضع ألبوح لك من خالله عما يجول في 
قلبي من حب واحترام واعجاب بشــــخصك وفي 
نفس الوقت ما ألّم بنا من حزن وألم وأسى على 

رحيلك املفاجئ.
  عمي خالد.. لقد تلقيت نبأ رحيلك كالصاعقة 

التي احرقتني وشطرت قلبي نصفني.
  عمي خالد.. استميحك عذرا فأنا ال اعرف من 
اين ابدأ والى اين سأنتهي في رثائك، فقلمي والول 
مرة يقف عاجزا عن نثر كلماتي احململة باحلزن 

واأللم فأنا لم اشــــعر ببكاء القلب فــــي حياتي اال مرتني، االولى عند 
رحيل والدي الغالي والثانية عند رحيلك لذلك عذرا ان كانت كلماتي 

مبعثرة وغير مرتبة.
  عمي خالد.. لقد كنت االب الروحي واملثل االعلى والسراج املنير 
الذي ينير لي كل الدروب املظلمة في حياتي العملية واالجتماعية، حتى 

انني عشقت فيك االنسانية احلقة التي تتحلى بها 
والتي اصبحت مفقودة في هذه االيام، لقد ضربت 
املثل في حبك للوطن ووفائك له من خالل مواقفك 
املشرفة التي سطرتها أثناء الغزو العراقي الغاشم 
للكويت، ومازلنا نتذكر عندما انطلقت صحيفة 
«األنباء» تدافع عن حق الكويت من القاهرة اثناء 
الغزو فكانت الكويت في قلبك وعقلك حتى رحيلك 
الى جوار ربك، وكان هذا احلب والوفاء واالخالص 
الذي حتليت به مثال يحتذى به فنحن اآلن احوج 

ما نكون اليه في هذه الظروف.
  عمي اخلالــــد.. خالد انا وبال فخر قد تتلمذت 
ومعي الكثير من ابناء وطني في مدرســــة خالد 
املرزوق االقتصادية وتعلمت منها ابجديات العمل 
اخلاص وكيف يكون االجناز واالصرار والعزمية، 
فلك الفضل بعد اهللا سبحانه وتعالى فيما انا فيه 
من جناح، فســــيرتك االقتصادية كانت ومازالت 

نبراسا يدور في فلكه كل من يسعى للنجاح.
  عمي خالد.. استودعك اهللا يا من علمتنا كيف يكون الوفاء والعطاء 
وحب الوطن نستودعك وتستودعك الكويت التي عشقتها وعشقتك 
وعملــــت من اجلها فأحبتك فالكويت اليــــوم تبكيك حزينة كالثكلى 

على رحيل خالدها. 

 بقلم ابنتك:
  م.أشواق علي املضف 

 بكتك الكويت وأهلها كبار وصغار
  والتمت العالم من ميني ويسار
  من يوم ما ذاعوا بنشرات األخبار
  أحد ليا من مـــات ما يترك آثار
  وفراق خالد صعب قاسي وبتار
  عليك يا نســـل املرازيق األخيار
  ما همتك اســـهم وال جمع دينار
  تعطي لهالعالم عطى سر وجهار
  عطـــاك هللا ما تبـــي ربح جتار
  خطيت في ميناك دربك بتذكار
  باملرجلة والطيب وعلوم األحرار
البار املغـــوار يالنادر    يالوافي 
  ويااهللا عساك تكون ما بني األبرار

 

 ونهارها بعدك غشاه السوادي
  الكل به غصـــة ويعلن حدادي
  خبر فراق اللـــي فراقه هجادي
  وأحد فراقه مر وضيم ونكادي
  ياشني فرقى اللي غالهم سيادي
  يا خالد اليوسف يا عذب الفوادي
  مشـــرعن بابك لضيفك تنادي
  همك فرح قلنب غشـــاه اجلهادي
  ما ترجي إال أجـــر رب العبادي
  واسمك حفرته في معالي بالدي
الشدايد قيادي   قوي باس وفي 
  اهللا يغفرلـــك بليـــا عـــدادي
  في جنة الفردوس تلقى املرادي

  أخوك: مبارك عبداهللا املترك 

 أبا الوليد.. 
  خالداً في قلوبنا 

 رثاء وتعزية 
  لمن بكتهُ الكويت وأهلها 

 نعم يا والد وعم اجلميـــــع 
يــــا حبيــــب القلــــوب وأمير 
الرمز اخلالد  أيها  االنسانية. 
للحبيبــــة الكويــــت والتــــي 
الكثير من  الكثيــــر  أعطيتها 
اجلهد واملال واحلب وأعطتك 
محبــــة الناس بــــكل أطيافها 
ومشاربها وطبقاتها، يا ملك 
االقتصاد والعقــــار، يا كافل 
األيتام واملساكني.. أيها اخلالد 
في قلوبنا. نعــــم، أيها القائد 
والربــــان يا حبيب وفقيد كل 
الكويــــت، رحمك اهللا وجعل 

مثواك اجلنة. نرثيك أيها الوالد وتبكيك العيون والقلوب 
حتى السماء بكتك في وداعك.

  نعم يا عمي آمرني.. كنت أرددها عندما تطلبني، فتبتسم 
وتقول تعال يا وليدي، كنت دائم السؤال عني وعن عائلتي 

فردا فردا قبل البدء في العمل.
  كانت ابتســــامتك الغالية تعيد الروح لقلبي وترفع من 
معنوياتي وجتعلني على استعداد لفعل املستحيل لتنفيذ 
طلبك. كنت وســــتبقى يا عمي ويا والدي ويا حبيب قلبي 
مثال أعلى لي وجلميع العاملني في «األنباء» الغّراء وخارجها 

حلب العمل واتقانه واجنازه.
  رحمك اهللا يا عمي وغّمد روحــــك الطاهرة اجلنة، فقد 

كنت ومازلت وستبقى خالدا في قلوبنا.
  نســــأل اهللا ســــبحانه وتعالى ان يتغمد روحك بواسع 
رحمته، وان يغفر لك ويرحمك ويجعل قبرك روضة من رياض 
اجلنة، وان يدخلك فسيح جناته... انه سميع مجيب، وان 

يلهم ابناءك الكرام، ويلهمنا جميعا الصبر والسلوان.
  وإنا هللا وإنا إليه راجعون.

 بقلم ابنك احلزين:
  غالب حجازي 

 بعث الشاعر مبارك عبداهللا املترك قصيدة رثاء وتعزية أمس للسيد فواز خالد املرزوق جاء فيها: 
أبسط ما نستطيع أن نعبر عنه جتاه رجل تعجز الكلمات عن وصفه، هذه األبيات املتواضعة:

 

 «الصياد»: خالد المرزوق الفارس الذي ترّجل عن صهوة الحياة
 بعث الزميل بســـام سعيد 
فريحة مـــن «دار الصياد» الى 
حضرة األخـــت بيبي املرزوق 
التحية: نكرر  احملترمة أطيب 
الغالي خالد  التعازي بالفقيد 
يوســـف املرزوق رحمه اهللا، 
ونرفـــق لكم ما نشـــرناه في 
«الصياد» لهذه املناسبة احلزينة 
على مساحة صفحتني تقديرا 
ملكانة الراحل الكبير، أســـكنه 
اهللا فسيح جناته، ولكم احملبة 
والتقدير وطول العمر، وتفضلوا 

بقبول االحترام.
  وجاء النص الذي نشـــرته 

الزميلة «الصياد» كالتالي:
  اسبوع الكويت األخير كان 
حزينـــا، فوفاة رائـــد احلداثة 
املعمارية واالنطالقات املصرفية، 
الباهرة،  واألعمال االجتماعية 
خالد يوســـف املرزوق شكلت 

حدثا بذاته.
  والبد من اضافة السياسة، 
الوطنـــي والقومي  مبعناهـــا 
الرفيع، لندرك التفسير املنطقي 
لهذه «الفزعة» الكويتية الشاملة، 
مبواكبة وفاة وتشييع الرجل، 
الذي ترك العديد من البصمات 
املضيئة فـــي مختلف حقول 
احليـــاة الكويتيـــة، الوطنية 
واالجتماعيـــة واالقتصادية، 
و«املشهود له بصدق االنتماء 
وجزيل العطاء» كما قال ولي 
العهد الشيخ نواف األحمد في 
تأبينه، فالرجل من طراز فريد في 
وطنيته الكويتية الصافية، وفي 
ريادته االقتصادية، واهتماماته 
االجتماعية وعطاءاته اخليرية 

املميزة.
  وهـــول كان اول مـــن بنى 
مواقـــف للســـيارات متعددة 
األدوار في الكويت، الى جانب 
املجمعات السكنية العالية، ذات 
الطابع احلضاري مع التمسك 
بأهداب التراث، واول من انشأ 
الشركات العقارية واالستثمارية 
والبنـــوك واملجموعات املالية 
في الكويت وكان مســـك ختام 
مشاريعه العمالقة مدينة صباح 

األحمد البحرية.
  هذا املشروع كان جزءا من 
خطة وضعها لبناء مدن «آللئ 
الكويت البحرية» على ان تكون 
«لؤلؤة اخليران» هي األولى، 
وهي عبارة عن مدينة سكنية 
متكاملة تطل على ممرات مائية 
مستحدثة ومتطورة من قبل 
شركة «آللئ الكويت العقارية»، 

الكويت ولد في العام ١٩٢١ وبدأ 
حياته العملية وهو في الرابعة 
عشرة، وقد فتح عليه اهللا في 
التجارة ليؤســـس مع  مجال 
نفر من رجاالت عصره البنك 
التجاري الكويتـــي عام ١٩٦٣ 
متوليا منصب نائب الرئيس، 
وعام ١٩٧٢ أسس شركة عقارات 
الكويت وترأس مجلس ادارتها 
حتى أكتوبـــر ١٩٩٢، وفي عام 
التحرير ١٩٩١ أسس شركة آللئ 
الكويت العقارية املقفلة والتي 
تفرعت منها عدة شركات عقارية 

متخصصة.

  تنويع النشاطات

  كانـــت لديه ذهنية جتارية 
واقتصادية وسياسية متميزة، 
وكان الوفـــاء رأســـماله األول 
الذين  للكويت وألولياء األمر 
منحـــوه كل احملبـــة والثقة، 
وبخاصة صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد، الذي كان 
وقع خبر وفـــاة صديق عمره 

شديدا عليه.
  ويبدو ســـر جنـــاح خالد 
املرزوق القياسي، في تنويعه 
أوجه نشاطاته التجارية، ولئن 
كان الطابع العقاري هو الغالب، 
وقد دل دخوله عالم الصحافة 
من خالل تأسيس «األنباء» على 
عمـــق بصيرته، وكان اجلانب 
اخليري في حياته، رأســـماله 
االضافـــي عـــن اهللا وعبـــاده 

الصاحلني.

  ولي العهد: صادق االنتماء 
وجزيل العطاء

  سمو ولي العهد الشيخ نواف 
األحمد الذي شارك في تشييع 
«العم خالد» قال ان املغفور له 
كان من رجاالت الكويت املشهود 
لهم بصـــدق االنتماء وجزيل 
العطاء، لقد بذل اجلهد واملال 
في ســـبيل الوطن وكان بحق 

ابنا بارا للكويت وأهلها.
  اما الشـــيخ مشعل األحمد 
الوطني  نائب رئيس احلرس 
فقد وصف الراحـــل «بالرجل 
العظيم» الذي كان من تالمذة 
سمو األمير الراحل الشيخ جابر 

األحمد رحمه اهللا.
  ووصفه رئيس مجلس األمة 
جاسم اخلرافي بـ «الرجل الغالي 
على قلوبنا جميعا»، وقال «ان 
الكويت ال تنسى ما قام به من 
دور كبيـــر على املســـتويات 

بدأت فكرة املشروع عام ١٩٨٦ 
واستمرت التحضيرات حتى ١٧ 
كانون االول/ ديسمبر، حيث 
تولـــى األمير الشـــيخ صباح 
األحمد شخصيا افتتاح األعمال 
في املدينة البحرية التي أصر 
صديقـــه العم خالـــد على ان 
حتمل اسم سموه، ليصبح حلم 

أبوالوليد حقيقة حية.

  المدينة البحرية

  مثل هـــذه املدينة البحرية، 
اقترحها ســـياحية في مصر، 
التي تقاسمت محبته مع لبنان، 
الـــذي له فيه اكثـــر من موقع 
اقامة مناطق  وصديق، تشمل 
سكنية وثالثة فنادق من الدرجة 
األولى (٥ جنوم) وناديا للغولف 
ومرسى لليخوت ومراكز جتارية 
ومناطـــق ترفيهيـــة مكتملة 
اخلدمات، وأنشأ من خالل شركة 
«نوف مصر لالستثمار» التي 
حتمل اســـم كرميتـــه «نوف» 
اول مصنع للزجاج في مدينة 
أكتوبـــر ووســـع أعمالـــه   ٦
واســـتثماراته لتشمل هونغ 
كونغ وسنغافورة اضافة الى 
الهند والواليات املتحدة وبعض 

البلدان األوروبية.
  ومن مشاريعه املميزة، مركز 
يوسف املرزوق ولولوة النصار 
(والداه) للطب االسالمي على 
مساحة ١٥٥٠٠ متر مربع، وقد 
الراحل الشيخ  افتتحه األمير 
جابـــر األحمد فـــي ١٩٨٧/٢/٢١ 
العهد يومذاك  بحضور ولـــي 
الراحل الشيخ سعد العبداهللا 
واألمير الشيخ صباح األحمد، 
وبالطبع املتبرع باملشروع خالد 

املرزوق.

  «األنباء» من الكويت 
  وإلى الكويت

  في احلقـــل االعالمي كانت 
املنبـــر  صحيفـــة «األنبـــاء» 
الصحافي املعبر عن رســـالته 
السياسية والوطنية واملواكب 
الكويتية  الدائـــم لتطلعاتـــه 
والعربيـــة، وخـــالل االحتالل 
الصدامي الغاشم قرر استمرار 
«األنباء» في الصدور من القاهرة 
وتوزيعها من دون مقابل، ملتابعة 
املسيرة ولتكون صوت الشعب 
الكويتي احلر ومنبره في كشف 
جرائـــم االحتـــالل وارتكابات 
اعوانه، وتولت كرميته بيبي 
ادارة عملية الصدور مبعاونة 

االجتماعيـــة واالقتصاديـــة 
والسياسية في سبيل الكويت»، 

وأضاف: «لقد كّفى ووّفى».

  الشيخ ناصر: خيرة رجاالت 
الكويت

  سمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ ناصر احملمد عّبر عن 
عميق حزنه لفقد احد رجاالت 
الكويت األبرار، فيما وصفه 
وزير الدولة روضان الروضان 
الكويت»،  بـ «خيرة رجاالت 
وقال الشيخ حمد السالم ان 
رحيل «أبووليد» ادمع عيون 
الكويتيني، وقال عنه النائب 
خالد السلطان انه «جبل من 

جبال الكويت».
  الكويتيون مـــن معارف 
وأصدقـــاء الراحل عّبروا عن 
آرائهـــم بخالد املـــرزوق في 
برقياتهم ومرثياتهم، وقالوا 
انه سيكون خالدا في سيرته 
الطيبة وطاقاته اخلّيرة، ومبا 
ترك ألبنائه وبناته وأحفاده 
من مقومات القدرة على متابعة 
مسيرته في االخالص للكويت 
والعروبة، انها رســـالته الى 

اخللود.
  فالسيـرة احلســــــــــنة، 
كشجرة الزيتون املباركة، ال 
تنمو ســـريعا، لكنها تعيش 

الدهور.
  وثمة قول مأثور، بأن من 
يتعب في البـــر، فإن التعب 

يزول لكن البر يبقى.
  لقد ترجل رائـــد العمران 
احلديث في الكويت عن صهوة 
احلياة ليبقى خالدا في قلوب 
أهل البلد الذي ما أحب عليه 

أحدا من البلدان.
  وليس في موت الصاحلني 
ســـوى ألم الفراق، بل املوت 
بالنسبة اليهم ينبوع السعادة 
«فـــاهللا يناديهم»، بحســـب 
احلكيـــم مـــودي املوصوف 

باملؤمن.
  آل فريحـــه ودار الصياد 
يتقدمون من أبناء وكرميات 
الفقيد الكبير والصديق العم 
خالد يوســـف املرزوق فواز 
ونواف ويوسف ومرزوق ومن 
أحفاده البنـــه املرحوم وليد 
وإلى كرميته بيبي واخواتها 
الفاضالت، وعموم آل املرزوق 
بأحر التعازي مع التمني بأن 
يسكنه اهللا عز وجل فسيح 

جناته. 

من اســـتطاع مغادرة الكويت 
والوصول الى القاهرة من الطاقم 

العامل.
  في حني تولى مصنع الزجاج 
الـــذي ميلكه فـــي مصر كفالة 
العديد من األسر الكويتية التي 
انقطعت بها الســـبل في مصر 
أثناء مرحلة االحتالل، الذي كان 
لبنان اول شاجبيها واملتصدين 
لها، بشخص رئيس احلكومة 

يومذاك د.سليم احلص.

  المشاركة اللبنانية والوفاء 
الكويتي

  وإلى هـــذا املوقف اللبناني 
الذي يحفظه الكويتيون أميرا 
وحكومة ومجتمعا أهليا، مع 
كل االمتنـــان، كان ايفاد لبنان 
بعثة طبية عسكرية، كمشاركة 
رمزية بحرب حترير الكويت، 
الكويت عنه  وهو ما عبـــرت 

املالية ذات  بدفق املســـاعدات 
التنمويـــة واالعمار  الطبيعة 
للبنـــان، في مرحلـــة ما بعد 
العدوان االسرائيلي املشؤوم 

عام ٢٠٠٦.
  ولم تغب بصمات خالد املرزوق 
عن هـــذا املجال العطائي، حيث 
قررت رئيسة حترير «األنباء» 
آنئذ كرميته بيبي، الذائعة الصيت 
في عالم االعالم الكويتي والعربي، 
كما في عالم الثقافة واالجتماع، 
التبرع «باالشتراكات» التي ترد لـ 
«األنباء» من قرائها، وخالل فترة 
محددة، لصالح اعادة اعمار لبنان، 
وكانت خطوة محمودة تركت أثرا 
طيبا لدى السلطة اللبنانية كما 

لدى اللبنانيني في الكويت.

  جيل النهضة

أبناء  املـــرزوق مـــن    خالد 
جيـــل النهضة املخضرمني في 

 نشرت موجزاً عن مآثره وإنجازاته على المستويات الرسمية واالقتصادية واالجتماعية 


