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 نايلة تويني: تعازينا الحارة بوفاة
   العم خالد يوسف المرزوق وندعو له بالرحمة

 شهادة تقدير.. بال ورق

 بعثت النائب في البرملان اللبناني وعضو مجلس االدارة واملدير العام املساعد في جريدة «النهار» اللبنانية نايلة تويني ببرقية 
تعزية ومواساة جاء فيها: حضرة االستاذ فواز خالد املرزوق احملترم،، نقدم لكم باسمنا الشخصي وباسم كل اسرة «النهار» تعازينا 
احلارة لكم، للعائلة فردا فردا، بوفاة العم خالد يوسف املرزوق، واننا اذ ندعو له بالرحمة وبسكن جنان اهللا، ندعو لكم باملزيد 

من النجاح والتوفيق في مهمتكم والرسالة االعالمية التي انتم مؤمتنون عليها. 

 الزمان: يوم جمعة
  املكان: جمهورية مصر العربية

  احلدث: رحيل رمز
  املشـهد: األقدار وحدها التي كانت تعلم تفاصيل تلك الرحلة، 
كما انها وحدها من حاكت فصولها ورسـمت أحداثهـا مكانا وزمانا 
وعنوانا، إال ان ثمـة مفارقة عجيبة جمعت كل ذلك لتكون شـاهدا 
عليه، فارتباطه باملكان الذي أحبه أعاده القدر إليه ليودعه في لقائه 
األخير مع احلياة، أما الزمان، فهل هناك أفضل من يوم اجلمعة موعدا 
ليقابل العبد ربه، اما أهمية احلدث وعنوانه، فال ميكن لهذه السطور 
أو غيرها ان تضعها في وضعها احلقيقي أو في قيمة بطل مشهدها في 

رحلته األخيرة مع احلياة جسدا.
  في املقابل كان هناك موعد آخر ال ميكنني جتاوزهـ  على األقل بالنسبة ليـ  كان ذلك قبل 
نحو ١٧ عاما، كنت حينها للتو أبدأ خطواتي األولى مع احلياة في معركة العمل، املكان بالطبع 
صحيفة «األنباء»، وهل هناك أجمل من تلك الذكريات، وبالتحديد وأمام مدخل اإلدارة الزجاجي، 
الذي تقابله مصاعد معدنية ترمز إلى صالبة املكان وقوة من سهروا على تشييده، وقفت أمامه 
بال موعد، لكن هناك في األثناء من يقدمني له، كانت أسـتاذتي الكبيرة بيبي خالد املرزوق، 
هي نفسها من علمتني عشـق صاحبة اجلاللة في زمن الظروف العصيبة، حيث قلما جتد من 
يلتقط يدك لتصعد الى مركب احلياة لتواكب العالم وتقاسمه لقمة العيش الصعبة، خصوصا ان 
العوملة كانت في تلك األثناء تطرق أبواب الزمن وبقوة وال مجال وال فرصة لألشخاص العاديني 

في تلك املعركة الضروس. عرفتني بكلمات ال ميكنني نسيانها أبدا، 
هي أقرب إلى أن تكون شـهادة تقدير منحت لي هكذا بال ورق، فهل 
هناك أثمن من أن يثنى عليك في كنف العم خالد املرزوق مؤسس 

«األنباء» التي للتو بدأت فيها جتربتي مع القلم؟
  املشهد لم ينته عند ذلك، فنظرة حانية أبوية ال ميكن أن تفارق 
الذاكرة، كانت هي كذلك ال أسـتطيع إزاحتها عن ذاكرتي املثقلة 
بهموم التجربة الطويلة مع الغربة. إشادة أخرى تلقيتها لم أكن أتوقعها 
في تلك املرحلة على األقل «بارك اهللا فيك يا وليدي»، كلمة أو جملة 
زرعت في نفسي نبتة أجدها اليوم غابة من الطموح والرغبة في حتقيق 
أشـياء كثيرة، ليس بالضـرورة أن أكون أنا الهدف مـن ورائها وإمنا 

آخرون أحبوني وأحببتهم.
  عودة الى املشـهد األخير: في مقبرة الصليبخات انتابني شـعور غريب، خصوصا عندما 
شاهدت الكثير من الوجوه التي عرفتها في زمن مضى وأخرى تفرض نفسها على مشهد احلياة 
السياسية واإلعالمية على حد سواء، في زحمة هذا املشهد وجدت نفسي أنظر الى جنم يسطع 
في السماء، حينها عرفت ان من في القبر كان اجلسد، أما الروح فهي في عليني إن شاء اهللا عند 

واحد أحد، فمن ميسح دمعة احملتاجني، ال يستحق أقل من أن ميوت في يوم جمعة.
  عظم اهللا أجر الكويت وكل من أحبوا العم خالد يوسف املرزوق في حياته ومماته.

  راشد العيد
  صحافي في صحيفة الوطن ومنتج أفالم وثائقية 

 سحمي بن فويز بن شويمي: تلقينا ببالغ الحزن 
واألسى نبأ وفاة الفقيد خالد يوسف المرزوق

 بعث مدير عام مكتب سمو أمير منطقة الرياض سحمي بن فويز بن شوميي ببرقية خطية الى األستاذ فواز بن خالد 
املرزوق وأشقائه وجميع أفراد األسرة جاء فيها: السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته، تلقينا ببالغ األسى نبأ وفاة والدكم 
خالد بن يوسف املرزوق «يرحمه اهللا» وانني إذ أعزيكم في وفاته سائال املولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته 
وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهمكم وذويكم الصبر والسـلوان آمال نقل مواساتنا وعزائنا الى جميع أفراد األسرة.. إنا 

هللا وإنا إليه راجعون. 

 يا خالد إلى جنات الخلد 
 نعزي أنفسنا قبل أن نعزي أسرة املرزوق بوفاة العم خالد يوسف املرزوق، رحمه اهللا.

   رجل األيادي البيضاء واملواقف اجلليلة.
   الرجـل الذي بكت على رحيله الكويت ملواقفه التي ال تعد وال حتصى، وإن ظلت األقالم تكتب عنه فلن 

توفيه حقه، فهو صاحب املواقف وقت االحتالل.
   وصاحب اإلجنازات االقتصادية الكبرى، رمز من رموز الدولة.

   صاحب الفكر والعقل املستنير، وإن مصابنا بفقدانه ملصاب جلل، ونسأل اهللا أن يسكنه فسيح جناته، 
ويلهم أهله الصبر والسلوان.

  إن التاريخ سيشهد ان هذه األرض خرج منها رجال أحرار بذلوا العرق والدم وواصلوا الليل بالنهار لنهضتها، 
كما انهم بذلوا كل غال ونفيس لتحرير وطنهم، ومن هؤالء الرجال العم خالد يوسف املرزوق، التاجر الذي 

لم يبخل بثروته من أجل وطنه وقت حاجة الكويت إليه خالل االحتالل الغاشم.
  إن شـهادتنا في العم خالد، رحمه اهللا، مجروحة ومصيبتنا فيه كبيرة وال يسعنا إال أن نقول «إنا هللا وإنا 

إليه راجعون».
  رحمك اهللا رحمة واسـعة يا عم خالد، لقـد دافعت عن تراب هذا الوطن وها هـو اليوم الذي ننتظره 
جميعا يأتي لتوارى الثرى، رحمك اهللا يا علما، وخلد الدهر ذكرك قبل رحيلك، فإلى جنة اخللد مع البررة 

والصديقني والشهداء.
  سعود صطام اجلالل 

 نايلة تويني 

 راشد العيد

 جمعية الحق في الحياة 
  للمعاقين فكريًا: خالص التعازي 

  في مصابكم األليم

 خالد الصايغ: صادق العزاء 
  وخالص المواساة بوفاة الراحل 

  خالد يوسف المرزوق

 أحمد البدري: أحر تعازينا بوفاة
  الوالد المبجل خالد يوسف المرزوق

 توم ديرين: أعمق التعازي 
  بوفاة الفقيد.. قلبي وصلواتي معكم

 رافي والبير ميشال كالوستيان:
  نطلب من اهللا أن يحفظ عبده بقربه 

ويعطينا الصبر لفقدان أعز الناس على قلوبنا 

 راغب الشيخ: تلقينا ببالغ 
  الحزن واألسى نبأ وفاة العم الفاضل

   خالد يوسف المرزوق

 جودت وعمر الشوا: نتقدم بخالص 
  العزاء بوفاة والد الجميع العم 

  خالد يوسف المرزوق

 بعث رئيس واعضاء مجلس االدارة جمعية احلق في احلياة للمعاقني فكريا 
ببرقية تعزيزة ومواساة الى السيدة الفاضلة فاطمة الغامن واالستاذ الفاضل 
فواز خالد يوسف املرزوق جاء فيها: تتقدم جمعية احلق في احلياة بخالص 
التعازي لسـيادتكم في مصابكم األليم داعني اهللا العلي الكبير ان يتغمده 

برحمته ويدخله فسيح جناته، وان يلهم األسرة الصبر والسلوان. 

 بعث رئيس مجلس إدارة شركة االسـماك الكويتية املتحدة خالد 
عبداحلميـد الصايغ وحرمه ببرقية تعزية ومواسـاة بوفـاة الفقيد خالد 
يوسف املرزوق جاء فيها: صادق التعزية وخالص املواساة، للفقيد الرحمة 

ولألسرة الصبر والسلوان. وإنا هللا وإنا إليه راجعون. 

 بعث م.احمد البدري برقية تعزية ومواساة إلى االستاذ فواز املرزوق جاء 
فيها:  تلقينا ببالغ احلزن واالسى خبر وفاة الوالد املبجل السيد خالد يوسف 
املرزوق. وإنا لنرسل لكم أحر تعازينا في وفاة الفقيد املرجو له الرحمة واملغفرة 
بإذن اهللا تعالى، ونسأل اهللا العلي القدير ان يلهمكم الصبر والسلوان. ولم 
مينعنا من التواجد بجانبكم فـي ذلك املصاب االليم اال اننا خارج الكويت، 
لذا نكرر لكم تعازينا وال حول وال قوة اال باهللا منزل السـكينة والصبر وواهب 

العفو واملغفرة. 

 بعث توم ديرين، مدير تطوير االعمال بالشرق األوسطـ  هانيويل للحلول 
التكنولوجية، ببرقية تعزية ومواساة الى السيد فواز املرزوق جاء فيها: بالنيابة 
عن هانيويل امتنى ان اقدم لكم باعمق التعازي لوفاة والدكم.. قلبي وصلواتي 

معكم ومع عائلتكم خالل هذه االوقات العصيبة، بكل احترام. 

 بعث رافي والبير ميشال كالوستيان وجميع أفراد مؤسسة لو بارون ببرقية 
تعزية ومواساة الى عائلة املرحوم خالد يوسف املرزوق جاء فيها:

  نأسـف لهذا اخلبر املؤلم الذي سـمعناه عن األب واحلبيب املرحوم 
أبووليد. تأملنا بهذا اخلبر ولم نر سوى رجل صامد، حنون، كرمي، وشامخ قد 

غاب عنا وعن عائلته. 
  نطلب من اهللا أن يحفظ عبده بقربـه ويعطينا ويعطيكم الصبر لفقدان 

أعز الناس على قلوبنا. 

 بعث راغب الشيخ ببرقيات تعزية ومواساة الى عائلة املرزوق  جاء فيها:  
تلقينا ببالغ احلزن واألسى نبأ وفاة العم الفاضل خالد يوسف املرزوق أسكنه 

اهللا فسيح جناته وألهمكم الصبر والسلوان، وإنا هللا وإنا إليه راجعون. 

 بعث جودت وعمر عبدالكرمي الشوا مبشاركة عزاء جاء فيها:
  االخ الفاضل فواز خالد املرزوق املوقر وعائلة املرزوق الكرام.

  نتقدم اليكـم بخالص العزاء لوفاة املغفور له باذن اهللا تعالى والد 
اجلميع العم خالد املرزوق سائلني املولى عز وجل ان يتغمده بواسع 
رحمته وان يسكنه فسـيح جناته وان يلهمكم واهلكم وذويكم الصبر 

والسلوان. 
 الراحل العم خالد يوسف املرزوق رحمه اهللا   وإنا هللا وإنا إليه راجعون. 

 سمير أبي اللمع: آلمنا في الصميم
   نبأ وفاة كبيرنا وحبيبنا العم 

  خالد يوسف المرزوق
 بعث سـمير أبي اللمع نقيب احملامني سـابقا في بيروت ومعه مارلني 
أبي اللمع ببرقية تعزية ومواساة جاء فيها: حضرة االخوة واألخوات األعزاء، 
فاطمة وفواز وبيبي ونوف ويوسف ومرزوق ونواف وعنود الكرام، ببالغ احلزن 
واألسـى، آملنا في الصميم وفاة كبيرنا وحبيبنـا املغفور له زوجكم اجلليل 
ووالدكم احلنون، العم خالد املرزوق. إن ذكراه سـتبقى في قلوبنا وعقولنا 

وجها مشرقا بشوشا، وإنسانا معطاء خّيرا، وقلبا كبيرا، ووالدا. 
  شـعورنا ان بعضا منا قد ُكلم مبوته، وعزاؤنا ان بعضا منه مازال حيا فينا، 
وسـنصلي له على الدوام. نتقدم منكم، واملوت حـق على املؤمنني، بوافر 
التعازي القلبية، سائلني املولى عّز وجّل، أن يسكنه فسيح جناته، وأن ميّن 

عليكم بالصبر والسلوان، وأن ميد بأعماركم ويبعد عنكم كل مكروه. 
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 «خالد»

  .. أنت في قلب الوطن
 باألمس ودعنا علما من اعالم الوطن واسما بارزا في تاريخ العمل 
الوطني واالعالمي واالقتصادي في البالد، هو العم خالد يوسف املرزوق 
الذي اسـس وشـارك وعمل على قيام كيانات اعالمية واقتصادية 
واجتماعية متينة ستظل تذكره وتترحم على تاريخه. لقد أفصحت 
اعمال فقيد الكويت عن نفسها لتبني صالبة موقفه وعشقه لتراب وطنه 
وفي احلك الظروف، وهو ما جتلى مفي اصداره زميلتنا «األنباء» التي 
اسسـها عام ١٩٧٦ اثناء الغزو العراقي عام ١٩٩٠ لتوزع مجانا في 
كل مكان في وقت كان الصوت االعالمي الكويتي غاليا يبحث عمن 
ميوله.وقد كان لتحركاته في القطاع اخلاص دور بارز من خالل تأسيس 
البنك العقاري والبنك التجاري حتى متكن من حتويل االرض السبخة 
الى ارض غناء مبشاريع تنموية  رائدة يأتي في مقدمتها مدينة صباح 
االحمد البحرية التي افتتحها امير البالد سمو الشيخ صباح االحمد في 
ديسمبر من العام ٢٠٠٩. وشارك في انشاء مركز الطب االسالمي 
كمبادرة وطنية ونقطة وفاء للوطن واسـس شركة سوق الساملية 

لتضيف لبنة من لبنات التجارة في البالد. لسنا 
هنا في مجال تسطير بصمات العم خالد املرزوق 

عبر سطورنا العابرة بقدر ما اردنا من ذلك ذكر 
بعض من تاريخ فقيد الكويت.

  خامتة البد منها
  لقد احتضنت الزميلة «األنباء» كاتب هذه السطور 

الكثر من عشر سنوات شعر خاللها مبدى اجلهد املبذول 
وتعرف عن قرب على اسـرة آل املرزوق الكرمية واجلو 

االسري الذي عايشه عن قرب فبات عليه ان يشارك كحد 
ادنى بتلك السطور املتواضعة اخلارجة من القلب بحرارة ودمعة 

فراقنا للعم الكبير خالد يوسف املرزوق. نسأل اهللا ان يتغمد فقيد 
الكويت بواسع رحمته وان يجمعنا به واسرته واملسلمني في الفردوس 

االعلى وان يلهم آله وذويه الصبر والسلوان، وإنا هللا وإنا اليه راجعون.
  وليد ابراهيم االحمد 

 بكتك الكويـــت وأهلها كبار وصغار

  ونهارهـــا بعدك غشـــاه الســـوادي

  والتمـــت العالـــم من ميني ويســـار

  الـــكل بـــه غصـــة ويعلن حـــدادي

  من يوم ما ذاعوا بنشـــرات األخبار

  خبـــر فـــراق اللـــي فراقـــه هجادي

  أحـــد ليـــا من مـــات ما يتـــرك آثار

  وأحـــد فراقـــه مر وضيـــم ونكادي

  وفـــراق خالد صعب قاســـي وبتار

  ياشـــني فرقى اللي غالهم ســـيادي

  عليـــك يا نســـل املرازيـــق األخيار

  يا خالد اليوســـف يا عذب الفوادي

  مـــا همتك اســـهم وال جمـــع دينار

  مشـــرعن بابـــك لضيفـــك تنـــادي

  تعطـــي لهالعالم عطى ســـر وجهار

  همـــك فرح قلـــنب غشـــاه اجلهادي

  عطـــاك هللا مـــا تبـــي ربـــح جتار

  مـــا ترجـــي إال أجـــر رب العبـــادي

  خطيـــت في مينـــاك دربـــك بتذكار

  واســـمك حفرته فـــي معالي بالدي

  باملرجلـــة والطيب وعلـــوم األحرار

  قـــوي باس وفـــي الشـــدايد قيادي

  يالوافـــي املغـــوار يالنـــادر البـــار

عـــدادي بليـــا  يغفرلـــك    اهللا 

  ويااهللا عســـاك تكون ما بني األبرار

  في جنـــة الفردوس تلقـــى املرادي

  أخوك: مبارك عبداهللا المترك 

 روبرت دالل: 
  خالص التعازي بوفاة الصديق العزيز 

  خالد يوسف المرزوق

 مصطفى الطويل: ُأصبُت كما أصبتم بفاجعة وفاة 
الوالد العظيم ونرجو  اهللا أن يتغمده برحمته

 مصطفى الحرباوي: نسأل المولى 
  عز وجل أن يتغمد العم خالد يوسف 

المرزوق بواسع رحمته

 بعث روبرت دالل ببرقيات تعزية ومواسـاة جاء فيها: األعزاء فواز، بيبي، 
نوف ومرزوق، حاولت االتصال لكن من دون نتيجة.

  وتلقيت مبزيد من األسـى نبأ الوفاة املفاجئـة لوالدكم العزيز وصديقي 
العزيز خالد املرزوق، تقبلوا أخلص تعـازّي جلميع العائلة في هذه األوقات 

الصعبة، ونسأل اهللا أن يساندكم جميعا. 

 بعث مصطفى الطويل وأبناؤه طارق ويحيى وفؤاد ببرقية تعزية جاء فيها: النجل 
العزيز فواز املرزوق، أصبت كما أصبتم بفاجعة وفاة الوالد العظيم. قلبي يقطر دما 
لفقد العزيز الكرمي. ألهمنا اهللا وألهمكم الصبر والسلوان وجعل منكم أحسن خلف 
ألحسن سلف. أرجو أن تبلغ جميع أفراد االسرة عزائي لهم جميعا، خاصة السيدة 
والدتكم الكرمية وأشقاءكم االعزاء، كنت أمتنى أن أكون بينكم في هذه احملنة، 

ولكن لظروف لم يتح لي القيام بهذا الواجب، أرجو أن تنقلوا عذري.
  لكم ولألسرة خالص العزاء وللفقيد الرحمة.. وإنا هللا وإنا إليه راجعون. 

 بعث مصطفى احلرباوي من مركز عطر العبير للزهور ببرقية تعزية ومواساة جاء 
فيها: بسم اهللا الرحمن الرحيم (يأيتها النفس املطمئنة ارجعي إلى ربك راضية 
مرضية فأدخلي في عبادي وادخلي جنتي) ڈ. بقلوب مؤمنة بقضاء اهللا وقدره، 
نتقدم بأحر التعازي القلبية من األخ فواز خالد يوسف املرزوق واألخت بيبي خالد 
يوسف املرزوق واألخت نوف خالد يوسف املرزوق واألخ يوسف خالد يوسف 
املرزوق لوفاة فقيدكم املغفور له بإذن اهللا تعالى العم خالد يوسف املرزوق. 
سائلني املولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسـع رحمته ويسكنه فسيح جناته 

ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
  إنا هللا وإنا إليه راجعون. 

 رثاء
  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: 

 الفقيد الراحل العم خالد يوسف املرزوق رحمه اهللا 

 «حزب اهللا»: ببالغ األسى والتسليم بقضاء اهللا وصلنا 
  خبر وفاة الفقيد خالد يوسف المرزوق رجل المواقف الوطنية 

والعروبية والحق ومؤيد القوى والمقاومة في عالمنا العربي
 بعثت العالقات االعالمية حلزب اهللا في لبنان ببرقية تعزية ومواساة برحيل 
العم خالد يوسـف املرزوق  جاء فيها:  وفقكم املولى  ببالغ االسى والتسليم 
بقضاء اهللا وصلنا خبر وفاة والدكم الفقيد االستاذ خالد يوسف املرزوق، مؤسس 
صحيفة «األنباء»، والرجل صاحب املواقف الوطنية والعروبية، الذي كان يقف 

دائ  ما الى جانب احلق والعدل، ويؤيد القوى املقاومة في عاملنا العربي.

  لقد كان االستاذ خالد املرزوق مثال الصحافي احلر الذي يحمل هموم األمة 
ويناضل بالكلمة واملوقف لرفع رايتها والدفاع عن حقوقها في مواجهة الغاصبني. 
اننا إذ نعبر عن بالغ االسى لهذه اخلسارة التي أملت بكم وبأمتنا، نتقدم إليكم 
ولعموم عائلة الفقيد وألسرة التحرير في صحيفة «األنباء» بأحر مشاعر املواساة، 

ونرجو اهللا تعالى أن يتغمد الفقيد الكبير بواسع رحمته. 

 عبدالنبي الغضبان: تلقينا نبأ انتقال ابن الكويت 
البار إلى الرفيق األعلى  ببالغ الحزن

 بعث مدير دائرة العلوم البيئية في معهد الكويت لألبحاث العلمية د.عبدالنبي 
الغضبان ببرقية تعزية ومواساة جاء فيها السيد فواز خالد يوسف املرزوق احملترم 
رئيس مجلس اإلدارة والعضو املنتدب لشـركة آللئ الكويت العقارية حتية طيبة 
وبعد، تلقينا ببالغ احلزن واألسى نبأ انتقال املغفور له بإذن اهللا والدكم، االبن البار 

للكويت الى الرفيق األعلى حشره اهللا في جنان اخللد وألهمكم الصبر والسلوان. 


