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 الحماد: ثلث عبداهللا العثمان نموذج ُيحتذى في العمل الخيري بالكويت والعالم
ضوابط عمل عالية املهنية حتكم 
آلية التنفيذ والقرار ومقره من 
قبل مجلس ادارة الهيئة العامة 
لشؤون القصر، فاعتمدنا بذلك 
مبدأ الشفافية والرقابة الذاتية 
كمنهاج ونظــــام عمل، وهناك 
املزيد من التطوير لتلك الضوابط 
والتي آمــــل ومبوجب التعاون 
املثمر ان ترى النور في املستقبل 
القريب مبا يضمن استمرارية 
العمــــل ومبا يحفظ مســــتقبل 
الثلث لسنوات وسنوات،  هذا 
الثلث والعمل  وملصلحة هــــذا 

اخليري.

  شكر وامتنان

  واختتــــم م.العثمان كلمته 
بتقدمي الشكر واالمتنان باسمه 
وباسم عائلة العثمان لصاحب 
الســــمو االمير الشيخ صباح 
االحمد وسمو ولي عهده االمني 
الشــــيخ نواف االحمد وسمو 
الوزراء الشيخ  رئيس مجلس 
ناصر احملمد ملا اولوه من رعاية 
ابوية للعمل اخليري الكويتي 
داخل الكويت والعاملني العربي 
واالسالمي، كما قدم الشكر لنائب 
رئيس مجلس الوزراء للشؤون 
القانونية ووزير العدل ووزير 
االوقاف والشــــؤون االسالمية 
املستشار راشد احلماد حلضوره 

ورعايته حلفل االفتتاح.

  تكريم

  وفي ختام احلفل، قام نوري 
العثمان عميــــد عائلة  عبــــداهللا 
العثمان بتكرمي كل من املستشار 
راشــــد احلماد ومدير عام الهيئة 
العامة لشؤون القصر علي العليمي 
ونائب املدير العام لرعاية شؤون 
القصر انور بورحمة ونائب املدير 
العام لتنمية اموال مشعل احلبشي 
ومدير ادارة الشــــؤون القانونية 
حســــني الرشــــيدي ومدير ادارة 
الرعاية االجتماعية سعد السعد.

  مبنى دار العثمان

  اوضحت مسؤول قسم املشاريع 
والدراسات في دار العثمان وحفيدة 
املرحوم عبداهللا العثمان م.اميان 
سعد ان مبنى دار العثمان يخدم 
العمل اخليري، فهو مقر لتنفيذ 
منظومـــة برامج ثلـــث املرحوم 
عبـــداهللا عبداللطيـــف العثمان 
التوعويـــة التنموية، الى جانب 
احتضانه مكتـــب خدمة العائلة 
الهادف الى االهتمام بشؤون عائلة 
العثمان مبخلـــف افرعها واقامة 
االنشطة املتنوعة لها، كما يضم 
املبنى الديوان االســـبوعي الذي 
تلتقي فيه العائلة مبختلف افرعها 
اسبوعيا مساء كل يوم اثنني، كما 
وتضم الدار قاعتني للمحاضرات 
والتدريـــب مجهزتـــني بأحـــدث 
الوسائل التقنية الستخدامها في 

خدمة العائلة واملجتمع.

والتنمية من جهة 
  اخرى، وقــــد حتقق له ذلك 
في العام ٢٠٠٤ حيث تشــــكلت 
جلنة اوصياء ادارة وتنمية ثلث 
املرحوم عبــــداهللا عبداللطيف 
العثمــــان، ومنــــذ ذاك التاريخ 
انطلق قطــــار العمل والتنمية 
ومت تنفيذ املشــــاريع اخليرية 
داخل الكويت والعاملني العربي 
واالسالمي، وان كنا نحتفي اليوم 
مبا مت حتقيقه من اجناز فإنه ال 
يفوتنا في هذا املقام ايضا اال ان 
نتوجه بالتقدير لدائرة االيتام 
العامة لشؤون  سابقا والهيئة 
القصر حاليا التي حملت على 
امانة تنفيــــذ الوصية  عاتقها 
مــــدى عظم  وجميعنــــا نعلم 
وثقل تلك االمانة، فقامت بحفظ 
اموال الثلث وشملت برعايتها 
القصر والورثة من  احلكومية 
عائلة املرحوم عبداهللا العثمان 

العوام طويلة.
  واكد م.عدنــــان العثمان ان 
عمل جلنــــة االوصياء يتم من 
خالل نــــص الوصية واالحكام 
املنظمــــة والقواعــــد والنظــــم 
اخلاصة بالهيئة، وقد حرصت 
اشد احلرص على ان يكون للجنة 

التي كرسها املرحوم في وصيته 
ما أوصى به من التعاون والعمل 
املشترك بني كل من دائرة االيتام 
بصفتها دائرة حكومية تتولى 
الثلث اخليري من جهة،  ادارة 
أبنائه وورثته  مــــن  والصالح 
يشــــارك فــــي عمليــــة االدارة 

العربي واالسالمي، ثم أطر رؤيته 
هــــذه مبا يكفل لهــــا من قواعد 
وأحكام تضمن لها االستمرارية 
بــــاذن اهللا تعالى وهو ما نراه 
اليوم من واقع يتحقق بفضل 

اهللا عز وجل.
  وأشار الى أن من تلك القواعد 

  من جانبــــه أكــــد مدير دار 
العثمان وعضو جلنة االوصياء 
م.عدنان عبــــداهللا العثمان أن 
افتتاح «دار العثمان» يشهد على 
جتدد اخلير والعطاء لرجل رسخ 
رؤيته للعمل اخليري املستقبلي 
جتاه عائلته ووطنه ومجتمعه 

اليــــوم نضيف درة جديدة الى 
سلســــلة االجنــــازات اخليرية 
لثلث املرحوم عبداهللا العثمان 
بافتتاح مركز املرحوم عبداهللا 
عبداللطيــــف العثمان اخليري 
الثقافي االجتماعي حتت شعار 

«دار العثمان وللخير دار».

جديدة من مشاعل العمل اخليري 
التوعوي في الكويت، هذه الدار 
التي تستمد اسمها ونهجها من 
اســــم ونهج أحد كبار رجاالت 
العمل اخليري الكويتي املرحوم 
عبــــداهللا عبداللطيف العثمان 
الذي تشهد له سيرته ووصيته 
الى  الهادفة  برؤيته اخليريــــة 

خدمة املجتمع بجميع فئاته.

  تطوير العمل الخيري

  وأضــــاف بورحمة أن جلنة 
أوصيــــاء ادارة وتنميــــة ثلث 
املرحوم عبــــداهللا عبداللطيف 
العثمان بأعضائها املمثلني لورثة 
املرحوم عبداهللا العثمان والهيئة 
القصر تسعى  العامة لشؤون 
دوما الى تطوير العمل اخليري 
في الثلث مبا يتماشى مع روحية 
الوصية ورؤية صاحبها رحمه 
اهللا، فتحققت خــــالل االعوام 
اخلمسة السابقة منذ بدء عمل 
اللجنة عــــام ٢٠٠٤ العديد من 
االجنازات واملشاريع اخليرية 
على أرض دولتنا احلبيبة الكويت 
وفي العاملني العربي واالسالمي 
منها مشاريع في اليمن، لبنان، 
العــــراق، والصــــني، وها نحن 

 أسامة أبوالسعود
الوزراء    قال نائب رئيــــس 
للشؤون القانونية ووزير العدل 
ووزير االوقاف، ورئيس الهيئة 
العامة لشؤون القصر املستشار 
راشــــد احلماد ان ثلث املرحوم 
عبــــداهللا عبداللطيف العثمان 
واحفاده منوذج يحتذى به في 
تشــــجيع اآلخرين على العمل 
الكويت وجميع  فــــي  اخليري 
الدول، الفتا الى ان مثل هذا العمل 
يشجع اآلخرين على ان يسلكوا 
هذا الطريق الذي سلقه الراحل 

الكبير في سبيل وطنه.
اقيم    جاء ذلك خــــالل حفل 
صبــــاح امس الفتتــــاح جلنة 
أوصيــــاء ادارة وتنميــــة ثلث 
املرحوم عبــــداهللا عبداللطيف 
العثمــــان «دار العثمان» مبقر 
الدار في منطقة الشعب، واعرب 
احلماد عن سعادته بافتتاح هذا 
الصــــرح اخليــــري الكبير وما 
حققه من اجنازات داخل الكويت 

وخارجها.
  وتابــــع قائال «نســــأل اهللا 
ســــبحانه وتعالــــى للمرحوم 
الرحمــــة  العثمــــان  عبــــداهللا 
والغفــــران والرضا وان يتقبل 
اهللا ســــبحانه وتعالــــى عمله 
الصالــــح وان يبارك في ذريته 
وفي جميع احفاده ليستمروا 
على هذا العمــــل اخليري _ ان 

شاء اهللا تعالى».
  وعــــن التعاون بــــني هيئة 
شؤون القصر وورثة املرحوم 
في االشراف على الثلث واجناز 
املشــــاريع املختلفة قال احلماد 
العامة لشــــؤون  الهيئة  «دور 
القصر هو االشراف على تنفيذ 
الوصيــــة، وكان يقوم بها اوال 
شــــؤون االيتام ثــــم اآلن هيئة 
شؤون القصر باشراف املجلس 
األعلى لشؤون القصر، وهناك 
مجلس خاص بادارة ثلث املرحوم 
عبداهللا العثمان والعمل يتم في 
محيط هذه الوصية وهي مقسمة 
القسام منها للعمل اخليري ومنها 
ما يعود على الورثة، ومن فضل 
اهللا أن الثلــــث منا واصبح له 
نصيــــب كبير في اعمال اخلير 

والبر في الكويت وخارجها.
  وفي كلمــــة ترحيبية رحب 
العامة في  العالقات  مســــؤول 
دار العثمان أ.عبداهللا العثمان، 
براعي احلفل واحلضور الكرمي، 
وابتدأ الكلمة بذكر سيرة املرحوم 
عبــــداهللا عبداللطيف العثمان 
احلافلة بعمل اخلير حيث كللت 
ثمار جهده سلسلة من مشاريع 
اخلير نفتتح اليوم أحدها وهي 
دار العثمان التي رفعت شعارا 
لها «دار العثمان وللخير دار».

  وفي كلمة االفتتاح قال رئيس 
ادارة وتنمية  جلنة أوصيــــاء 
الثلث أنور بورحمة ان افتتاح 
«دار العثمان» يضيف شــــعلة 

 أكد خالل افتتاح «دار العثمان» أن هذا الصرح الخيري يشجع اآلخرين على االقتداء به

 املشاركون في االفتتاح في صورة جماعية أمام «دار العثمان»

 مسيرة إنجازات ثلث المرحوم
   عبداهللا عبداللطيف العثمان

 متيزت مسيرة ثلث املرحوم عبداهللا عبداللطيف 
ــة السابقة باجنازاتها  العثمان خالل االعوام اخلمس
اخليرية داخل الكويت وفي العاملني العربي واالسالمي، 
ومن اهم اجنازات الثلث اخليري: نظام الدعم املالي 
االسري لالسر املتعففة ومشروع افطار صائم واعمار 
ــاهمة في  ــع داخل الكويت وخارجها واملس اجلوام
مشاريع الرعاية الصحية، الى جانب متويل املشاريع 
ــة  ــة التنموية الكبرى بالتعاون مع مؤسس اخليري
بيت الزكاة من مثل مشروع مجمع املرحوم عبداهللا 
عبداللطيف العثمان للتواصل في اليمن ومشروع 
القرية االسالمية في جمهورية الصني ومشروع اعمار 
جامع شانيه في لبنان وجار العمل حاليا على دراسة 
مشاريع خيرية جديدة لالعوام املقبلة منها مشروع 
ــاكني في  مركز صحي متكامل خلدمة الفقراء واملس

جمهورية مصر العربية.
ــكل متواز، يجري العمل حاليا على تنفيذ    وبش
ــروع تنموي كبير هو مشروع مجمع املرحوم  مش
ــف العثمان التجاري اخليري في  عبداهللا عبداللطي
موقع متميز في منطقة حولي في الكويت، وينتظر 
ان يساهم هذا املشروع حال انتهائه مساهمة فعالة 
في زيادة ايرادات الثلث مبا يصب في مصلحة العمل 

اخليري التنموي داخل الكويت وخارجها.

 ملتقى تنويري للهيئات المنفذة ألنشطة بيت الزكاة في أوغندا
 أعلــــن بيت الزكاة انــــه يقوم حاليا بعقد املتلقــــى التنويري الثامن 
للهيئات املنفذة ألنشطة البيت في قارة أفريقيا، والذي يقام هذا العام في 
جمهورية أوغندا، في الفترة من ٢٥ الى ٣١ اجلاري، حتت رعاية النائب 

الثالث لرئيس الوزراء االوغندي ووزير الداخلية علي كيروندا.
  وبهذه املناســــبة صرحت رئيس قسم الهيئات في بيت الزكاة عفاف 
الهويدي، بأن بيت الزكاة ينظم هذا امللتقى في اطار سعيه الدائم لتحقيق 
أهدافه لتطوير قدرات الهيئات املنفذة ألنشطته في اخلارج، مبا يحقق 
االرتقاء بالعمل اخليري الكويتي، وذلك من خالل عقد امللتقيات التنويرية 

للهيئات املنفذة ألعمال البيت.
  وقالت ان امللتقى بدأت انشــــطته في ٢٦ اجلــــاري، بكلمة افتتاحية 
للنائب الثالث لرئيس الوزراء االوغندي ووزير الداخلية علي كيروندا، 
أعرب فيها عن ترحيبه بالوفود املشــــاركة في امللتقى التنويري الثامن 

للهيئات املنفذة ألنشطة بيت الزكاة في قارة أفريقيا.
  وأضافت الهويدي ان امللتقى شــــهد حضــــورا مكثفا، حيث بلغ عدد 
املشاركني فيه ٤٣ مشــــاركا، ميثلون ١٢ دولة افريقية، هي: موريتانيا، 
السنغال، املغرب، غانا، جمهورية مالي، بوركينا فاسو، النيجر، كينيا، 

السودان، جيبوتي وأوغندا.
  ولفتت الى ان امللتقى التنويري الثامن للهيئات املنفذة ألنشطة بيت 
الزكاة في قارة أفريقيا، يحظى مبشاركة كبيرة من العديد من الشخصيات 
ذات الصلة بأعماله، كان في مقدتهم سفيرا جمهورية أوغندا في الكويت 
والسعودية، ومدير اجلامعة االسالمية احمد سنجندو، واملفتي العالي 
االوغندي، واالمير قاسم الذي ميثل غالبية املسلمني في جمهورية أوغندا، 
مؤكدة ان امللتقى حظي بتغطية اعالمية متميزة من قبل وسائل االعالم 

والصحافة االوغندية. 

 فرج ناصر
  قال مدير ادارة العمليات بالطيران املدني باإلنابة محمد الثويني 
ان عدد املسافرين من مطار الكويت امس بلغ ١٣٫٥٠٠ ألف مسافر 
موزعني على ٩٠ رحلة بدأت منذ الســـاعة الثانية عشرة ظهرا، 
وانتهت في الســـاعة الثانية عشرة مساء خاصة مع االستعداد 

لعطلة رأس السنة امليالدية.
  وأضاف ان عدد املسافرين سيقل تدريجيا خالل يومي السبت 
واألحد بينما سيســـتمر عدد الرحالت يوميا الى ٩٠ رحلة وهي 

الرحالت العادية املسجلة يوميا في اجلدول.
  وأشار الى ان روما ولندن وباريس والقاهرة وبيروت ودمشق 
وإيران وشـــرم الشـــيخ ودبي هي الوجهات األكثر تفضيال من 

املسافرين.
  وأكد الثوينـــي جاهزية املوظفني وتشـــغيل نظام االضافي 
للموظفني من اصحاب «األوفر تامي»، الفتا الى ان عدد املوظفني 
املوجودين مناســـب الجناز اجراءات املسافرين، مشيرا الى انه 
مت التنســـيق مع اجلمارك واألمن بهذا اخلصوص، حيث انهما 

متعاونان أشد التعاون.
  وأضاف ان من أهم املشاكل التي تواجهنا هو وصول الراكب 
او املسافر الى املطار ثم يفاجأ بتأخير طائرته، األمر الذي يسبب 
له ربكة، حيث نقوم قدر املســـتطاع بتســـهيل مهامه على أكمل 
وجه، موضحا ان من يرد تقدمي شكوى فمكاتبنا مفتوحة أمامه 

ونحن على الرحب والسعة بذلك. 

 (كرم ذياب) املستشار راشد احلماد يفتتح دار العثمان بحضور جمع غفير من الشخصيات

 بورحمة: نسعى دائمًا إلى تطوير العمل الخيري في الثلث بما يتماشى مع روح وصية الراحل عبداهللا العثمان
 عدنان العثمان: افتتاح دار العثمان يشهد على تجدد الخير والعطاء لرجل رسخ رؤيته للعمل الخيري المستقبلي

وزارة الأ�شـغــال الـعـامــة

ا�شتثمار مواقع لتقدمي خدمات ت�شديد الفواتري ومواقع لتقدمي خدمات ال�شرف الآيل
تعلن وزارة االأ�سغال العامة عن طرح مزايدة داخلية مفتوحة بطريقة الظرف املختوم ال�ستثمار : 

1 - مواقع لتقدمي خدمات ت�س�������ديد الفواتري وذلك يف )املبنى الرئي�س�������ي للوزارة بجنوب ال�س�������رة، واملبنى الرئي�س�������ي للمركز 
احلكومي للفحو�سات و�سبط اجلودة واالأبحاث بكيفان، واملبنى الرئي�سي لهند�سة ال�سيانة بال�سويخ(.

2 - مواق�������ع لتق�������دمي خدم�������ات ال�سرف االآيل. وذل�������ك يف )املبنى الرئي�سي لل�������وزارة بجنوب ال�سرة، واملبن�������ى الرئي�سي للمركز 
احلكوم�������ي للفحو�سات و�سبط اجلودة واالأبحاث بكيفان، واملبنى الرئي�سي لهند�سة ال�سيانة بال�سويخ(. طبقًا لل�سروط 

امل�ستند I - اأ�سول املزايدة      امل�ستند II - ال�سروط العامة الواردة يف امل�ستندات التالية: 

امل�ستند III - ال�سروط اخلا�سة     امل�ستند IV - جداول الكميات واالأ�سعار      

1- ميكن احل�س����ول على م�ستندات املزايدة من اإدارة الوثائق والعقود 
بوزارة الأ�سغال العامة خالل �ساعات الدوام الر�سمي مقابل مبلغ 

ل يرد مقداره: -/20 د.ك )ع�سرون ديناراً كويتياً(.

2 -  تو�س����ع العطاءات يف موعد اأق�ساه ال�ساعة الواحدة من بعد ظهر 
يوم الثنني املوافق 2011/1/17 يف ال�سندوق املخ�س�ص لها يف 

اإدارة  الوثائق والعقود ويرف�ص اأي عطاء بعد هذا املوعد.

3 - اإن مبل����غ التاأم����ني البتدائي هو: 2% )اثنان باملائة(  من جمموع 
قيمة عطاء املزايد. 

4 - اإن مبل����غ التاأم����ني النهائي هو: 15% )خم�����ص ع�سرة باملائة(  من 
جمموع القيمة الجمالية للعقد.

5 - اإن م����دة ال�ستثم����ار: عام����ان ميالدي����ان كامالن  تب����داأ اعتباراً من 

التاري����خ ال����ذي �ستحدده الوزارة بالتفاق م����ع امل�ستثمر خطياً بعد 

توقيع العقد من الطرفني.

6 - يبق����ى العط����اء �ساري املفعول ملدة 90 يوماً )ت�سعني يوماً ( اعتباراً 
من تاريخ فتح ظروف العطاءات.

املتخ�س�س����ة  واملوؤ�س�س����ات  لل�س����ركات  مفتوح����ة  املزاي����دة  ه����ذه  اإن   -  7
وامل�سجلة لدى الوزارة ب�سجل املوردين لعام 2010.

8 - ي�سم����ح بتجزئ����ة املزاي����دة اإىل جمموعت����ني )جمموع����ة خدم����ات 
ت�سديد الفواتري وجمموعة خدمات ال�سرف الآيل(.

9 -�س����وف يت����م عق����د اجتم����اع متهي����دي يف غرف�����������ة اجتماع���������ات اإدارة 
الوث������ائ����ق والعق����ود يف مبن����ى ال����وزارة الرئي�س����ي يف ي����وم الثن����ني 

املوافق : 2011/1/3 ال�ساعة :  -/10 �سباحاً.

وكيل وزارة الأ�شغال العامة

اإعالن عن املزايدة :  اإ م م/2011-2010/2/4

 الثويني: ١٣٥٠٠ مسافر غادروا الكويت جوًا أمس
 باريس ولندن وروما والقاهرة وبيروت الوجهات األكثر تفضيًال للمسافرين

 (محمد ماهر)  زحام شديد في مدخل املسافرين مبطار الكويت وفي اإلطار لوحة تبني ان املوقف كامل العدد 


