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 رحم اهللا 
  العم خالد المرزوق

 عجزت طويال عن كتابة رثاء العم خالد يوســـف املرزوق أســـكنه اهللا فسيح جناته، فقد كان بالنسبة لي ولكل 
من عرفه أو اقترب منه ميثل رمزا من رموز الكويت الشامخة بقامته العالية وقيمته الكبيرة.

  لقد عرفت العم خالد يوسف املرزوق طيب اهللا ثراه عن قرب، حيث كنت واحدا ممن تشرفوا بالعمل في جريدة 
«األنبـــاء» فكان الوالد احلنون لنا جميعا.. تعلمنا منه الكثير، ونهلنا مـــن خبرته الكبيرة في احلياة وأخذنا من 
صفاته ومميزاته.. فهو نصير املظلوم وصاحب املبدأ ونبع اخلير وراعي الشهامة واملواقف، تعلمنا منه حب الوطن، 

واإلخالص والثبات في املبدأ والصدق في الكلمة.
  لقد كان العم خالد يوســـف املرزوق رجال من رجاالت الكويت الذين جبلوا على حب اخلير وكان عطاؤه ممتدا 
داخل الكويت وخارجها، وال ينسى أبناء الكويت قراره الوطني الشجاع بإصدار جريدة «األنباء» من القاهرة ابان 

الغزو اآلثم لتكون صوت الكويت املدوي في العالم واحلضن الدافئ ألبناء الكويت في اخلارج.
  رحم اهللا فقيدنا الكبير الذي ترك ميراثا من احلب واخلير والعطاء سيجعله خالدا في قلوبنا جميعا.

  حسن عبداهللا الصايغ
 

 عز المساعيد: خالص 
  تعازينا ونسأل اهللا أن يتغمد 

الفقيد بواسع رحمته
  بعث عز عبدالعزيز فهد املساعيد ببرقية تعزية 
جاء فيها: نتقدم لكم بخالص تعازينا ونسأل اهللا 
ان يتغمده بواســـع رحمته ولنا ولألهل الصبر 

والسلوان.

 شيخة الغانم: تلقينا 
  ببالغ الحزن واألسى

  نبأ وفاة الفقيد رحمه اهللا
  أرسلت شيخة عيسى الغامن ببرقية تعزية ومواساة 
جاء فيها: تلقينا ببالغ األســـى وفاة املغفور له بإذن 
اهللا والدكم، تغمده اهللا بواسع رحمته وأسكنه فسيح 

جناته. وإنا هللا وإنا إليه راجعون. 

 عبداللطيف الروضان: 
  خالص العزاء بوفاة فقيدكم 

الغالي رحمه اهللا
  أرســـل عبداللطيف عبداهللا الروضان ببرقية 
تعزية جاء فيها: نتقدم إليكم بخالص العزاء بوفاة 
فقيدكم الغالي رحمه اهللا رحمة واسعة وأسكنه 

فسيح جناته وألهمكم الصبر والسلوان. 

 سعود الشحومي: نشاطركم 
األحزان في وفاة المرحوم 

خالد يوسف المرزوق
  بعث احملامي سعود خليفة الشحومي ببرقية تعزية 
جاء فيها: نشاطركم األحزان في وفاة املرحوم الفقيد 
خالد يوسف املرزوق، متمنني من اهللا ان يسكن الفقيد 

واسع جناته. 

 خالد يوسف المرزوق 
 علي الراشد يقترح إطالق اسم العم

 على أحد الشوارع الرئيسية 
  لدوره الريادي في الصحافة واإلعالم واالقتصاد

 قدم النائب علي الراشـــد اقتراحا برغبة جاء فيه: ال تنسى الكويت رجاالتها املخلصني الذين أخلصوا 
في البذل والعطاء وســـتكون كذلك وفية لكل من يخدمها، ويعتبر املغفور له بإذن اهللا تعالى العم خالد 
يوســـف املرزوق أحد رجاالت الدولة البارزين املخلصني الذين حملوا على عاتقهم مســـؤولية النهضة 
االقتصادية في البلد، حيث لعب الفقيد دورا محوريا في تعزيز قطاع األعمال في خدمة االقتصاد الوطني 
واقترح الكثير من اآلليات التي تعزز أســـس وقواعد خدمته وذلل العقبات التي تعترض منوه. كما كان 
للمغفور دور في الصحافة احمللية والعربية إذ كان من روادها ومؤسسيها األوائل وعمل على تطويرها 
صحافيا وتقنيا وأنشـــأ جيال من الصحافيني األساتذة الذين يعملون اليوم في جميع الصحف احمللية، 

اضافة الى العاملني منهم في أرقى الصحف العربية.
  لذا فإنني أتقدم باالقتراح برغبة: نقترح إطالق اســـم املغفور له املرحوم العم خالد املرزوق على أحد 
الشوارع الرئيسية في الدولة، وذلك تخليدا لذكراه ودوره الريادي في الصحافة واإلعالم احمللي والعربي 

واالقتصاد. 
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 شيخة البحر: نتضرع إلى اهللا 

أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته 
ويسكنه فسيح جناته

  أرسلت شـــيخة خالد البحر ببرقية تعزية جاء فيها: 
(يأيتها النفس املطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية 
فادخلي في عبادي وادخلي جنتي)، تلقينا ببالغ احلزن 
واألســـى وفاة فقيدكم الغالي، وال يسعنا في هذا املصاب 
اجللـــل اال ان نتضرع الى اهللا تعالـــى ان يتغمد الفقيد 
بواسع رحمته ويسكنه فســـيح جناته ويلهمكم وذويه 

الصبر والسلوان. إنا هللا وإنا إليه راجعون 

 آل معرفي: تلقينا ببالغ الحزن 
واألسى نبأ وفاة فقيدكم الغالي

  بعث آل معرفي ببرقية تعزية جاء فيها: تلقينا ببالغ 
احلزن واألسى نبأ وفاة املغفور له بإذن اهللا تعالى فقيدكم 
طيب اهللا ثراه ونشـــاطركم األحزان، ونسأل اهللا العلي 
القديـــر ان يتغمد الفقيد بواســـع رحمته ورضوانه وان 
يســـكنه فسيح جناته وان يلهمكم الصبر والسلوان. إنا 

هللا وإنا إليه راجعون. 

 بدر المديرس: أحر التعازي 
والمواساة بوفاة الفقيد وندعو له 

بالرحمة وفسيح الجنان
  بعث بدر عبداهللا املديرس ببرقية تعزية ومواســـاة 
جاء فيها: أتقدم لكم باسمي وباسم أعضاء مجلس إدارة 
جمعية العالقات العامة بأحر التعازي واملواساة وللعائلة 
الكرمية لوفاة املرحوم والدكم، راجني من املولى عز وجل 
ان يتغمد الفقيد الغالي بواســـع رحمته ويسكنه فسيح 

جناته وأن يلهمكم الصبر والسلوان.
  وإنا هللا وإنا إليه راجعون. 

 براك الشيتان:
  تغمد اهللا الفقيد بواسع رحمته

  بعث براك الشـــيتان ببرقية تعزية جـــاء فيها: تغمد اهللا 
الفقيد والد اجلميع العم خالد يوسف املرزوق بواسع رحمته 

وأسكنه فسيح جناته. 

 غسان الزواوي: نشاطركم 
األحزان في وفاة العم 
  خالد يوسف المرزوق

  ارسل السفير غسان الزواوي ببرقية عزاء جاء فيها: نشاطركم 
احزانكم في وفاة العم خالد يوســـف املرزوق، نسأل اهللا عز 
وجل ان يتقبله بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهمكم 

الصبر والسلوان. 

 مرزوق الغانم يقترح إطالق اسم المرحوم 
  خالد يوسف المرزوق على أحد الشوارع

   أو الميادين الرئيسية
  قـــدم النائب مرزوق الغـــامن اقتراحا برغبة قال في مقدمته: فقدت الكويت العم املرحوم خالد يوســـف 
املرزوق وهو واحد من رجاالتها الذين اسهموا بعلمهم وجهادهم في رقي هذا الوطن وخدمته وتلك اجلهود 
التي اسهمت ايجابا في نهضتها، وفي هذا السبيل كان من الالزم تكرميه بإعالء اسمه ليظل نبراسا يجدد 
في النفوس جليل اعماله ووطنيته وليكون شاهدا على ان الوطن ال ينسى املخلصني من ابنائه. فيما نص 
االقتراح على اطالق اســـم املرحوم خالد يوســـف املرزوق على احد الشوارع او امليادين الرئيسية تخليدا 

لذكراه. 

 شذى الصباح: بالحزن 
  واألسى تبّلغنا نبأ وفاة العم 

  خالد يوسف المرزوق
  أرســـلت الشيخة شذى ناصر العذبي الصباح ببرقية 
تعزية جاء فيها: بقلوب مؤمنة بقضاء اهللا وقدره ومشاعر 
ملؤها احلزن واألسى نتقدم اليكم بأحر التعازي وصادق 
املواساة مبصابكم األليم بوفاة املغفور له العم خالد يوسف 
املرزوق، سائلني املولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته 
ويسكنه فسيح جناته وان يلهمكم الصبر والسلوان، (إنا 

هللا وإنا إليه راجعون). 

 أحمد البسام: 
  نسأل اهللا  أن يسكن 

  الفقيد فسيح جناته
  بعث احمد محمد البســـام ببرقية تعزية ومواســـاة 
جاء فيهــا: نشـــاطركم االحزان في وفاة املغفور له باذن 
اهللا تعــالى سائلني العلي القدير ان يتغمــده برحمتــه 
وان يســـكنه فســـــيح اجلــنات وان يلهمكــم الصبــر 

والسلوان. 

 إقبال الثويني: نشاطركم 
األحزان في مصابكم األليم

  بعثت اقبال عبداللطيف الثوينـــي ببرقية عزاء جاء فيها: 
نشـــاطركم االحزان في مصابكم االليـــم، للفقيد الرحمة ولكم 

الصبر والسلوان. 

 أشرف عبدالعزيز: 
  نشاطركم األحزان وندعو 

للفقيد بالرحمة ولكم بالصبر
  أرسل أشرف عبدالعزيز ببرقية تعزية ومواساة جاء 
فيها: نشـــاطركم األحزان، للفقيـــد الرحمة ولكم الصبر 

والسلوان. 

 أحمد الغانم: نتقدم بخالص 
العزاء لوفاة المغفور له العم 

خالد يوسف المرزوق
  بعث احمد حامد الغامن ببرقية تعزية ومواساة جاء فيها: 
بقلوب منكســـرة نتقدم بخالص العزاء لوفاة املغفور له بإذن 
اهللا تعالى العم خالد يوسف املرزوق أسكنه اهللا فسيح جناته 
ونعتذر عن تقدمي واجب العزاء وذلك لوجودنا خارج البالد. 

 تركي اليوسف: 
  أحر التعازي وصادق المواساة 

بمصابكم األليم
  بعث الشيخ تركي أحمد اليوسف الصباح ببرقية تعزية 
جاء فيها: بقلوب مؤمنة بقضاء اهللا وقدره ومشاعر ملؤها 
احلزن واألسى، نتقدم إليكم بأحر التعازي وصادق املواساة 
مبصابكم األليم في وفاة املغفور له العم خالد يوسف املرزوق، 
سائلني املولى ان يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته 
وأن يلهمكم الصبر والسلوان. وإنا هللا وإنا إليه راجعون. 

 محمد ناصر الساير: 
  أحر التعازي القلبية والمواساة 

بوفاة فقيدكم الغالي
  أرســـل محمد ناصر محمد الساير ببرقية تعزية جاء 
فيها: يتقدم رئيس مجلس ادارة مجموعة الســـاير بأحر 
التعازي القلبية واملواساة بوفاة فقيدكم الغالي املغفور 
له بإذن اهللا تعالى خالد يوســـف املرزوق، سائلني اهللا 
القدير أن يتغمد الفقيد بواســـع رحمته، ويسكنه فسيح 
جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان (إنا هللا وإنا 

إليه راجعون). 

 روضان الروضان: 
  نسأل اهللا للفقيد وروحه 

الطاهرة واسع الرحمة
  بعث وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان 
ببرقية تعزية جاء فيها: نشاطركم األحزان في وفاة فقيدكم 
الغالي ـ رحمه اهللا ـ سائلني املولى عز وجل ان يتغمد روح 
الفقيد الطاهرة بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهمكم 

وذويه الصبر. (إنا هللا وإنا إليه راجعون). 

 منى العياف: نشاطركم 
  األحزان في وفاة المغفور له 

خالد يوسف المرزوق
  ارسلت منى بدر العياف مدير ادارة االعالم في الصندوق 
الكويتي للتنمية االقتصادية العربية ببرقية تعزية جاء فيها: 
نشاطركم االحزان في وفاة املغفور له بإذن اهللا تعالى خالد 
يوسف املرزوق، داعني املولى ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته 

ويدخله فسيح جناته ويلهمكم الصبر والسلوان. 

 محمد نجاتي: 
  نشاطركم األحزان بوفاة العم 

والوالد الفاضل تغمده اهللا 
بواسع رحمته

  أرســـل محمد إبراهيم جناتي ببرقية تعزية جاء فيها: 
(يأيتها النفس املطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية 
فادخلي في عبـــادي وادخلي جنتي)، هللا ما أعطى وهللا 
ما أخذ وكل شيء عنده مبقدار، نشاطركم األحزان لوفاة 
املغفـــور له بإذن اهللا تعالى العم والوالد الفاضل تغمده 
اهللا بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته وألهمكم جميل 

الصبر والسلوان. 

 عبداللطيف الثويني:
   ببالغ الحزن واألسى تلقينا نبأ 

وفاة فقيدكم الغالي
  بعث عبداللطيف الثويني ببرقية تعزية جاء فيها: تلقينا 
ببالغ احلزن واألسى وفاة فقيدكم الغالي وال يسعنا في 
هذا املصاب اجللل إال أن نتضرع إلى اهللا تعالى أن يتغمد 
الفقيد بواسع رحمته ويســـكنه فسيح جناته ويلهمكم 

الصبر والسلوان. وإنا هللا وإنا إليه راجعون. 

 الفقيد الراحل العم خالد يوسف املرزوق رحمه اهللا 

 سعاد الصباح:  بالغ التعازي 
وصادق المواساة في مصابكم 

األليم وندعو اهللا أن يتقبل 
الفقيد العزيز قبوًال حسنًا

  بعثت الشيخة د.سعاد محمد الصباح ببرقية تعزية 
جاء فيها: ببالغ احلزن واألسى وبقلوب مؤمنة بقضاء اهللا 
وقدره نشاطركم االحزان الصادقة في وفاة الفقيد الغالي 
والدكم خالد يوســـف املرزوق، رحمه اهللا، واذ أعرب عن 
بالغ التعازي وصادق املواساة في مصابكم األليم فإنني 
اســـأل اهللا العلي القدير ان يتغمد الفقيد العزيز بواسع 
رحمته وان يتقبله قبوال حسنا وان يدخله فسيح جناته 
وان يلهمكم واالسرة الكرمية جميل الصبر والسلوان، انا 

هللا وانا اليه راجعون. 

 محمد عبداهللا المبارك: 
  أتقدم إليكم بأحر التعازي

   وأسأل اهللا لكم الصبر والسلوان
  أرسل رئيس جهاز متابعة األداء احلكومي الشيخ محمد 
عبداهللا املبـــارك الصباح ببرقية تعزية جاء فيها: أتقدم 
اليكم بأحر التعازي بوفاة فقيدكم الغالي، املغفور له بإذن 
اهللا، خالد يوسف املرزوق سائال املولى عز وجل ان يتغمد 
الفقيد بواسع رحمته ويســـكنه فسيح جناته ويلهمكم 

وذويكم الصبر والسلوان. إنا هللا وإنا إليه راجعون. 

 مها الغنيم: آلمنا وآسانا 
  نبأ وفاة الوالد الفاضل

   رحمه اهللا وغفر له
  بعثت مها خالد الغنيـــم رئيس مجلس االدارة والعضو 
املنتدب لبيت االستثمار العاملي ببرقية تعزية جاء فيها: «آملنا 
وآسانا نبأ وفاة الوالد الفاضل رحمه اهللا وغفر له، نشاطركم 
العزاء وندعو املولى عز وجل ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته 
ورضوانه وان يســـكنه فســـيح جناته وان يلهمكم الصبر 

والسلوان، وللفقيد الرحمة ولكم األجر وطول البقاء. 


