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 الهيئة الخيرية شاركت في الكرنڤال الوطني 
بمركبة لتجسيد الوجه اإلنساني للكويت

 صحيفة بوسنية تنشر تقريرًا عن مسيرة 
الرفاه التي تشهدها الكويت 

 ضمن احتفاالت الكويت بالذكرى اخلمســـني 
الستقاللها والعشرين لتحرير البالد واخلامسة 
على تولي صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد مســـند االمارة، شاركت الهيئة اخليرية 
االسالمية العاملية في الكرنڤال الوطني مبركبة 
جسدت قيم ومعاني اخلير والتكافل والتضامن 
مع االشقاء في جميع أنحاء العالم، كما عكست 
الوجه االنساني واخليري لكويت العطاء على 

امتداد تاريخها.
  وميكـــن القول ان املركبة التي شـــاركت بها 
الهيئة في الكرنڤال قد جسدت الفلسفة اخليرية 
للهيئة ورسالتها االنســـانية، وأبرزت نوعية 
املشاريع والبرامج االغاثية والتنموية واالجتماعية 
والتعليميـــة والصحية التي تنفذها الهيئة في 

١٣٦ دولة حول العالم.

  وأبرزت مركبة الهيئة الوجه احلضاري للكويت 
ودورها في مساعدة الشرائح املستضعفة وتنمية 
املجتمعات الفقيرة، وأكدت ان عطاء الكويت في 
الداخل واخلارج مـــن عوامل النهضة واحتالل 
الكويت مكانة مرموقة سواء في قلوب شعبها 

أو لدى الشعوب االخرى املستفيدة.
  وتعتبر الهيئة ان ما قامت به في هذه االحتفاالت 
هو واجب وطني تأكيدا على الشراكة احلقيقية 
مع جميع أجهزة الدولة وجمعيات النفع العام 
والقطاع اخلاص في تنمية الوعي مبكانة الوطن 
وضرورة تضافر اجلهود لدعم مسيرة العطاء.

  يذكر ان الهيئة اخليرية دأبت على املشاركة في 
االنشطة الوطنية واملجتمعية إميانا منها بدورها 
احلضاري واملجتمعي في تقدمي خدمة إنسانية 

متطورة يستفيد منها االفراد واملجتمعات. 

 نشـــرت صحيفـــة «افاز» 
امـــس  اليوميـــة  البوســـنية 
تقريرا موســـعا عن المسيرة 
الديموقراطية والتطور العمراني 
الذي تشهده الكويت في العقود 
االخيرة مشـــيرة الـــى القفزة 
النوعيـــة التـــي حققتها دولة 
الكويت نحو الرقي واالزدهار 

وعلى مختلف المستويات.
  وافردت الصحيفة شـــرحا 
الرفاه االقتصادي  مفصال عن 
التي تشهده البالد والذي ادى الى 
تحقيق نهضة اقتصادية ساهمت 
في رفع مستوى الرفاهية التي 
الكويت للشعب  وفرتها دولة 
الكويتي ولجميع مؤسســـات 

الدولة.
  واشار التقرير الذي تخللته 
صور لمعالم دولة الكويت الى 
الذي تقدمه  الرفيع  المستوى 
الدولة لمواطنيهـــا من خالل 
الجـــودة العالية فـــي الحياة 
المعيشية التي يتمتع بها شعب 
الكويت في وقت فشلت الكثير 
من االنظمة الدولية في تحقيق 
الكريم  العيش  ابسط معايير 
لشعوبها بصرف النظر عن انها 
تتمتع بموارد غنية مثل الكويت 

او ربما اكثر.
  والقى الضوء على سياسة 
الســـباقة في  الكويت  دولـــة 
تنويع مصـــادر الدخل بحيث 

تقلل من اعتماد اقتصادها على 
النفط مبينا ان لجوء الكويت 
الى االستثمار الخارجي ساهم 
وبشـــكل مباشـــر في تدشين 
دعائم جديدة لالقتصاد الكويتي 
بحيث يتمكن في المستقبل من 
احتواء ازمات قد تشهدها السوق 

النفطية في المستقبل.
التطور على    واســـتعرض 
السياسي مبينا بأنه  الصعيد 
وبجانب حقيقـــة تمتع دولة 
الكويت بســـمعة رفيعة على 
المستوى الدولي فانها لم تكتف 
بذلك بل انها عملت وبمســـار 
الحريات  منفصل على اطالق 
وتعزيز الديموقراطية في البالد 
اذ اصبحـــت مثاال يحتذى في 

منطقة الشرق االوسط.
  واعتبر ان الديموقراطية في 
الكويت هي من الديموقراطيات 
الهادفة والبناءة وليســـت من 
تلك الديموقراطيات ذات الطابع 
الشكلي كما هو الحال في الكثير 
من دول العالم مستدلة على ذلك 
بعدم قبول قيادة دولة الكويت 
التراجع عن الخيار الديموقراطي 
على الرغم من التحديات الصعبة 
التي واجهتها البالد والتي تمثلت 
في العديد من المحن الكبيرة كما 
هو الحال عندما تعرضت لالحتالل 
العراقي مطلع تسعينيات القرن 

الماضي.

  وتوقع التقرير ان تشـــكل 
الكويت احد اهم دعائم االستقرار 
في منطقة الشرق االوسط وذلك 
بفضل السياسة الحكيمة التي 
البالد والتي  تتمتع بها قيادة 
ترتكـــز على احترام شـــؤون 
الدول المجاورة وتجنب خلق 
اي عـــداوات خارجية هذا من 
ناحية وتفعيل دور مؤسسات 
الدولة في تأمين افضل معايير 
الحيـــاة الراقية لتصبح واحة 

امن ورفاه.
  وشدد على ضرورة تطوير 
البوســـنة والهرسك لسياسة 
اســـتثمارية جذابة تتمكن من 
خاللهـــا تحقيق اســـتثمارات 
مشـــتركة مع دولـــة الكويت 
وبما يضمن تحقيق شـــراكة 
مفيدة لكال البلدين معتبرا ان 
الكويت يمكن ان تشكل شريكا 
موثوقا به بالنسبة للبوسنة 

والهرسك.
  وختـــم التقريـــر كلماتـــه 
بعبارات فخر واعتزاز بعالقات 
البوسنة والهرسك الرفيعة مع 
دولة الكويت مبينا انها شهدت 
قفزة نوعية بعـــد فتح دولة 
الكويت سفارة لها في العاصمة 
سراييڤو والتي جاءت تتويجا 
لزيارة ســـمو رئيس مجلس 
المحمد  الوزراء الشيخ ناصر 

للبوسنة والهرسك. 

 القنصلية العامة للكويت 
في ميالنو تقيم ندوة 

ومعرض صور عن الكويت 
بين الماضي والحاضر

 ميالنو (إيطاليا) ـ كونا: 
العامة  القنصليـــة  أقامـــت 
للكويت في ميالنو وشمال 
ايطاليا ندوة ثقافية ومعرضا 
فوتوغرافيا حـــول نهضة 
الكويـــت ومراحل تطورها، 
وذلك ضمن احتفاالتها باألعياد 
الوطنية بالذكرى اخلمسني 
والعشـــرين  لالســـتقالل 
للتحرير ومرور خمسة أعوام 
على تولي صاحب الســـمو 
األمير الشيخ صباح األحمد 

مقاليد احلكم.
  ورأس الندوة التحاورية 
القنصـــل العام للكويت في 
ميالنـــو وشـــمال ايطاليا 
ســـامي احلمد واملستشـــار 
إقليم  الديبلوماسي لرئيس 
فينيتو شمالي شرق ايطاليا 
ستيفانو بلترامي ورئيس 
جمعيـــة الصداقة االيطالية 
ـ الكويتيـــة بييـــر اندريـــا 
فاني وسط حشد كبير من 
الديبلوماسية  الشخصيات 

والثقافية.
  وشارك في افتتاح املعرض 
الفوتوغرافـــي مستشـــار 
محافظ ميالنـــو ليوناردو 
كـــوزارو ونائـــب رئيـــس 
متحف العلوم والتكنولوجيا 
ماسيمو سوردي ومسؤول 
العالقات الدولية في مكتب 
عمدة ميالنـــو دي مارتينو 
وحشد من أبرز الشخصيات 
السياسية واالجتماعية في 

شمال ايطاليا.
  وألقـــى القنصـــل العام 
ســـامي احلمد كلمتـــه أمام 
الندوة استعرض فيها مسيرة 
الكويت احلضارية وإجنازاتها 
املشهودة عبر التركيز على 
التنمية االنسانية والنهضة 
ومشـــاركة  العمرانيـــة 
الشـــعب الفاعلة في احلياة 
السياســـية وإدارة البـــالد 
بواسطة مجلس األمة الذي 
قام في إطار دستوري متت 
صياغته عام ١٩٦١ ليصبح 
الرئيســـية للعمل  الدعامة 

الدميوقراطي.
الـــى  احلمـــد    وأشـــار 
التي  الكبيـــرة  االجنـــازات 
حققتهـــا الكويت لتقف في 
مصاف الـــدول املتقدمة في 

رعايتها ملواطنيها  

 المرحوم عبداهللا عبداللطيف العثمان
 املرحوم عبداهللا عبداللطيف العثمان هو أحد كبار رجاالت 
ــخ الكويت ممن حملوا على عاتقهم  العمل اخليري في تاري
ــاء راية العلم واخلير واالحسان. امتهن املرحوم بداية  إرس
التدريس في مدرسة املباركية في سن مبكرة هو وأخوه املربي 
ــان عبداللطيف العثمان ملا عرف  الفاضل املرحوم املال عثم
عنهما من نبوغ في مسيرتهما كطلبة في مدرسة املباركية. 
ثم افتتح املرحوم مع اخوته املرحوم املال عثمان عبداللطيف 
العثمان واملرحوم املال محمد عبداللطيف العثمان واملرحوم 
االستاذ عبدالعزيز عبداللطيف العثمان مدرسة العثمان االهلية 

وذلك في عام ١٩٣٢. 
ــع  ــا دخل املرحوم مجال التجارة العقارية، حيث أوس   بعده
اهللا سبحانه وتعالى في رزقه وماله. فما كان من املرحوم اال ان 
سخر نعمة اهللا عليه في خدمة العمل اخليري مبختلف ميادينه. 
فمن مآثره رحمه اهللا انه اعتاد توزيع زكاته بنفسه على طوابير 
احملتاجني، واإلشراف على اعداد والئم إفطار الصائم في رمضان، 
الى جانب كفالته غرفتني في املستشفى األمريكاني لعالج الفقراء 
واحملتاجني. باالضافة الى ذلك امتدت أعماله اخليرية الى خارج 
ــاهم بتبرعاته في إغاثة املنكوبني في أكثر من  الكويت، حيث س
دولة عربية. وال يتجزأ من سيرته رحمه اهللا املساجد التي أشرف 
على بنائها داخل الكويت وخارجها من مثل جامع بحمدون في 
لبنان وجامع العثمان في دمشق الذي يعد االكبر من بعد اجلامع 
األموي، إضافة الى املساجد التي أوصى على إعمارها في وصيته. 
وكما سخر املرحوم ماله في حياته للعمل اخليري، فقد حرص أن 
يبقى هذا املال في خدمة العمل اخليري من خالل الثلث اخليري 
الذي أوصى به في وصيته رحمه اهللا. واحلمد هللا فقد استمرت 
أعمال اخلير تتوالى داخل وخارج الكويت الى يومنا هذا، حيث 
ــان ـ من بعد املرحوم ـ أبناؤه وذلك  تابع أعمال اخلير واالحس
من خالل عمل جلنة أوصياء إدارة وتنمية ثلث املرحوم عبداهللا 
ــان التي بدأت أعمالها في عام ٢٠٠٤ واملكون  عبداللطيف العثم
ــوم وأعضاء ممثلني للهيئة  ــا مناصفة من أبناء املرح أعضاؤه
ــؤون القصر. نسأل اهللا له الرحمة الواسعة واملغفرة  العامة لش

والدرجات العال من اجلنة. 

 ها هي الكويت
 هاهي الكويت حبيبة الصبا ورفيق الروح واالم الرؤوم، خمسون 
عاما والكويت غادة تزهو بألوانها وتباهي بعز حكامها، ترتدي مآثر 
ابنائها عقدا من الدر املكنون حول عنقها، حتتفي بعيدها من كل عام 
بلهفة احلب التي تلقاها في عيون اطفالها شـــيبة وشـــبانا رافعني 

رايتها هاتفني باسمها مجاهرين بعشقهم االبدي لها.
  وبهذه املناسبة العزيزة التي تبتهج بها ارض الكويت وسماؤها 
يسرنا في دار العثمان «ثلث املرحوم عبداهللا عبداللطيف العثمان» 
ان نهدي احلبيبة الكويت وشعبها األبي احد اجمل قصائد املرحوم 
عبداهللا عبداللطيف العثمان من ديوانه الشعري «ديوان العثمان» 
والتي خط احرفها عشقا وبهجة مبناسبة عيد الوطن االول الستقالل 
الكويت ١٩ يوليو ١٩٦٢، ومن يقرأ هذا القصيدة ويستشـــعر ابياتها 
فســـيخيل اليه حتما ان صاحبها امنا كتبها في يومنا هذا، هي ذات 
الكويت وشعبها، هي ذات الفرحة، ذات العزة والفخر، ذات الدعوة 
الى الوحـــدة والتالحم، ذات العهد بالطاعـــة، ذات احلمية والفزعة 
والقوة امام الشـــدائد، وهي ذات نبـــع اخلير الذي ال ينضب بحفظ 

ربها وبركة ابنائها.

 بمناسبة العيد الوطني األول 
الستقالل الكويت ١٩ يوليو ١٩٦٢

 شعر المرحوم: عبداهللا عبد اللطيف العثمان 
 كويت أنا
بزينـــة علينـــا  مـــرت   وغانيـــة* 
  أطلـــت علينـــا والعفـــاف شـــعارها
  وماســـت كغصـــن قـــد تدلـــت ثماره
  وضـــاءت علينـــا فـــي كمـــال جمالها
إشـــارة للســـالم  بيمنـــى    أشـــارت 
  تقـــول لنـــا عمـــا يجيـــش بصدرهـــا
دولتـــي آمـــر  لعبـــداهللا*    اتيـــت 
نـــال بعزمـــه املقـــدام    هـــو احلاكـــم 
لزعيمهـــم   كلهـــم  صبـــاح    وآل 
بحقـــه أفيـــه  ال  شـــعب    كذلـــك 
  فهـــذي هـــي الذكـــرى لعـــام مضـــى
  فقلنـــا لهـــا من أنـــت قولـــي وخبري
  وانـــا نـــرى فيـــك التواضـــع والتقى
أنهـــا اهللا  يشـــهد  مقـــاال    فقالـــت 
أنـــا» واليوم عيـــدي وعيدكم    «كويت 
  بعيدنـــا الوطني يا قـــوم هبوا لفرحة 
جلارنـــا نريـــد  ال  لقـــوم    وانـــا 
  طبعنـــا على ســـلم مـــع اجلـــار دائما
كلهـــا بالشـــرائع  حـــق    وللجـــار 
  فـــإن جار يومـــا أو نوى الغـــدر عامدا

  وإن جـــد جـــد احلرب خضنـــا غمارها 
  ونحمـــي بحد الســـيف عـــرض بالدنا
  جبلنـــا مـــن الصحـــراء مـــاء وتربـــة
اميرنـــا  انـــت    ابـــا خالـــد* واحلـــق 
  خـــذ العهـــد منـــا شـــيبنا وشـــبابنا
جمعـــه  للمعـــزة  اال  املـــال    فـــال 
مكانـــة  للعزيـــز  اال  العـــز  ومـــا     
قائـــدا بالعزميـــة  كـــن    ابـــا خالـــد 
ســـاعد  لـــك  كلهـــم  صبـــاح    فـــآل 
خاضـــع ألمـــرك  منقـــاد    وشـــعبك 
مكانـــة تنـــال  ان  ملـــا  غـــرو    وال 
  أبـــا خالـــد كـــن للعروبـــة موئـــال
  ومـــد يـــد العـــون التـــي انـــت أهلها
بـــاذال   فمالـــك موفـــور وكـــم كنـــت 
  ففـــرج عـــن املكـــروب في حـــال كربه
  وخـــد بيـــد املظلـــوم يـــا خيـــر عادل
  جزيـــت مـــن الرحمن مـــا انـــت أهله
  ودمـــت لنـــا عـــزا وفخـــرا وســـؤددا

الليـــل والبدرا  تفاخر حســـنا أجنـــم 
  مســـاملة ال تبتغـــي الصـــد والهجـــرا
درا توجـــت  غـــادة  اال  هـــي    ومـــا 
  تنيـــر ليـــوم قـــد بـــدا زاهيـــا حـــرا
  وحيت ببشـــر تطلـــب العـــز والفخرا
  بصـــوت جهـــوري أذابت بـــه الصخرا
  أحييـــه من قلبـــي وارجو لـــه النصرا
قـــدرا بـــه  تعالـــت  عـــزا    لدولتـــه 
أزرا لـــه    بعزميـــة وتضامـــن شـــدوا 
بـــرا لـــه  بـــرا ومدحـــي  كان    فقـــد 
  وعـــام أتى بالبشـــر نرجو بـــه اخليرا
  وبوحـــي بســـر إننـــا نكتـــم الســـرا
  وفيـــك جمـــال قـــد بـــدا آيـــة كبـــرى
  أرادت بـــه حقـــا وقالـــت بـــه جهـــرا
  يحـــق لنـــا ان نحفلـــن فيـــه بالذكرى
  نقوم بهـــا ال نرتضـــي الـــذل والغدرا
   ســـوى اخليـــر ال ننـــوي بـــه شـــرا
  وكنـــا لـــه اهـــال اذا ضيـــم او ضـــرا
  وفـــرض علينـــا نراعـــي حقـــه دهرا
لـــه ظهـــر املجـــن وال غـــدرا   قلبنـــا 
  وللعمـــل اخلفاق نفدي املـــال والعمرا
  فال املوت نخشـــاه وال السلب واالسرا
  وعشنا بها كي نســـلك السهل والوعرا
  ونحـــن جنـــود نألـــف البـــر والبحرا
  نعاهـــدك اهللا ال نعصـــي لـــك األمـــرا
  وال العمـــر اال ان نصـــون لـــه قـــدرا
اال للذليـــل كفـــى خســـرا الـــذل    وال 
  وال تخـــش اال اهللا وارفـــع له شـــكرا
  اذا خضـــت بحـــرا او ســـلكت بهم برا
  فقـــد كان ذا حـــزم وانـــت بـــه ادرى
  علـــوت بهـــا شـــأنا وكنت بهـــا أحرى
  إذا مســـها ضر كهذا أو شـــكت عســـرا
  لـــك اهللا يجزيك اجلـــزاء بأنعم تترى
نـــزرا بـــه  تريـــد  ال    بـــكل ســـخاء 
  ووســـع لذي عســـر اذا جـــاء مضطرا
  فأنـــت لـــه نصـــر وكنـــت لـــه ذخرا
  ووفقـــت للخيريـــن دنيـــاك واألخرى
  وللعلـــم اخلفـــاق حتيـــي لنـــا الذكرا 

 * الغانية: من غنيت بحسنها الطبيعي عن التزين.
  * عبداهللا: املقصود أمير الكويت الراحل املغفور له بإذن اهللا تعالى الشيخ عبداهللا السالم الصباح.

  * أبوخالد: كنية أمير الكويت الراحل املغفور له بإذن اهللا تعالى الشيخ عبداهللا السالم الصباح. 
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