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 العثمان: املسابقة خصصت لطالب مدارس منطقة العاصمة التعليمية بجميع املراحل الدراسية للجنسني

 علي اجلابر كرّم الفائزين مبسابقة املرحوم عبداهللا العثمان
 اشاد عميد اسرة العثمان نوري 
املتميزين  العثمان بجهود مبرة 
لعلوم القرآن في تنظيم املسابقة 
ومقدما الشـــكر لراعي املسابقة 
الشيخ علي اجلابر وكذلك لتعاون 
التربيـــة ممثلة مبنطقة  وزارة 
التعليميـــة، وكذلك  العاصمـــة 
جميع اجلمعيـــات اخليرية في 
البالد لدعمها عددا من املشاركني 
في مســـابقة املرحـــوم عبداهللا 
عبداللطيف العثمان الذي وضع 
جزءا من امواله في خدمة االسالم 
واملسلمني ســـواء من خالل بناء 
املساجد وكذلك حلفظة كتاب اهللا 
من خالل تنظيم هذه املســـابقة 
لطالب مدارس منطقة العاصمة 
التعليمية بجميع املراحل الدراسية 
للجنسني. جاء ذلك من حفل مبرة 
املتميزين لعلوم القرآن الذي اقيم 
العاصمة  حتت رعاية محافـــظ 
الشيخ علي اجلابر الصباح، والذي 
اقيم على مسرح الهيئة اخليرية 
االسالمية العاملية بحضور نوري 
العثمان وم.عدنان العثمان ونائب 
املدير العام لشؤون القصر انور 
اولياء امور  بورحمة وجمع من 
الطالب في مدارس منطقة العاصمة 

التعليمية.
  مـــن جانبـــه ألقى مســـؤول 
العثمان  بـــدار  العامة  العالقات 

واطراف النهار ونغرسه في قلوب 
ابنائنا حبا وحفظا ومنهجا هو 
ســـبيل النجاة يوم القيامة وهو 
العاصم من القواصم والواحة التي 
يستظل بظلها املؤمنون ويأنس 
بسماعها اخلاشـــعون، لهذا كان 
االهتمام الواضح بكتاب اهللا من 
مؤسسات وهيئات في هذا البلد 
بهدف نشر هذا القرآن وغرس حبه 
في نفوس الناس والدليل على هذا 
االهتمام هو تلك املبادرة التربوية 
من محافظ العاصمة الشيخ علي 
اجلابر الصباح برعايته الكرمية 
لهذه املســـابقة والتي هي امتداد 
أصيل لشجرة اخلير التي زرعها 
املغفور له باذن اهللا وطيب اهللا 
ثراه الشيخ جابر االحمد والذي 
زرع هذه الشجرة فنبتت وامتدت 
أغصانها فـــي أبناء بلدنا الغالي 
واالهتمام كذلك من وزارة التربية 
التعليمية في  متمثلة مبناطقها 
حرصها على أن القرآن أساس من 
أسس التربية االصيلة يبني فيها 
عقول أبنائنا وأرواحهم فينعكس 

ذلك على سلوكهم وأخالقه.
  وقال الصميعي لذلك بادرت 
العثمان  أسرة املرحوم عبداهللا 
لتساهم في وضع لبنة من لبنات 
هذا الصـــرح القرآني املمتد عبر 
عطاء اخليـــر في بلد اخلير لهذا 
املشروع التربوي بوزارة التربية 
بعمل مسابقة حلفظ القرآن الكرمي 
ملتعلمي ومتعلمات مدارس الوزارة 
من ثلث املرحوم باذن اهللا عبداهللا 
العثمان وهذا ليس بغريب على 

هذه االسرة الكرمية.
 ٭  ليلى الشافعي

حفظهم لهذا الكتاب العظيم الذي 
سيكون خير حافظ لهم في ظل 
ما ينتشـــر في العالم من عوملة 
وانترنـــت وبذلـــك نحافظ على 
وصية جدي عبداهللا العثمان الذي 
نذر ثلـــث امواله للعمل اخليري 
داخل وخارج الكويت ومن هذه 
االعمال العمل على حتفيظ اكبر 
عدد من ابناء الكويت القرآن الكرمي 
من اجل املشاركة في بناء وطننا 
العزيز لنحصل على معادن طيبة 
من ابنائنا نشـــأت في ظل حفظ 

القرآن والعمل به.
  واشاد العثمان بدعم محافظ 
العاصمـــة ورعايته للمســـابقة 
املتميزين  وكذلك جهود مبـــرة 
لهذه املســـابقة والتـــي تعد احد 
املشاريع اخليرية بحضور عميد 
اسرة العثمان العم نوري العثمان 
الذي كان  العثمان  والعم عدنان 
لهمـــا دور كبير في انشـــاء دار 
العثمان املنبثقة من ثلث املرحوم 
عبداهللا العثمان والتي تشرف على 
املشاريع اخليرية منها ما هو داخل 
الكويت للتوحد  الكويت كمركز 
وترميـــم املســـاجد، اضافة الى 
املشاريع اخليرية خارج الكويت 
ومن هذه املشاريع اصالح الفرد 
من خـــالل الدعم التنموي لتأتي 
هذه املســـابقة جلميع املشاركني 

في املسابقة.

  امتداد أصيل

  وبدور ألقـــى رئيس مجلس 
ادارة مبـــرة املتميزين يوســـف 
الصميعي كلمة املبرة واكد خاللها 
ان القرآن الذي نتدارسه آناء الليل 

حفظ كتاب اهللا وكان من واجب 
اسرة العثمان ان تقف الى جانبهم 
الوقار  وترعاهم ليضعـــوا تاج 
على رؤوس آبائهم وامهاتهم بعد 

عبداهللا زكـــي العثمان كلمة اكد 
خاللها ان هذه املســـابقة نقدمها 
تقدير االبناء وبنات الذين الكويت 
نذروا انفســـهم ووقتهم من اجل 

 د.صفر مكرما النقيب علي حيدر 

 الشيخ علي اجلابر وأسرة آل العثمان مع احلافظات الفائزات 

 نوري العثمان يكرم الشيخ علي اجلابر  علي اجلابر يكرم احدى احلافظات

 كرم وزير األشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل 
صفر في مكتبه صباح أمس رئيس فريق عمل تفتيش النشاط 

الصناعي باإلدارة العامة لإلطفاء النقيب علي حيدر بن حيدر 
ملشاركته مع فريق البلدية بضبط الكميات الكبيرة من املواد 

الغذائية الفاسدة في أحد املخازن الغذائية في منطقة الري التي 
متت أخيرا، وذلك بحضور نائب املدير العام لشؤون قطاع املالية 
واإلدارية بالبلدية عبدالعزيز احلبيب ومن االدارة العامة لالطفاء 

مراقب ادارة التفتيش العقيد خالد العجمي ومدير العالقات 
العامة املقدم خليل األمير.

  وأثنى صفر في كلمته على جهود احملتفى به التي كان لها أطيب 
األثر في جناح اخلطة التي مت وضعها ملداهمة املخزن وضبط 
املواد الغذائية الفاسدة، الفتا الى ان تكرميه يعد تكرميا لكل 

اإلطفائيني املخلصني في أعمالهم.
  وقال ان البلدية واالدارة العامة لإلطفاء يعدان قلبا واحدا نظرا 

للتعاون الالمحدود بينهما في مختلف املجاالت وعلى جميع 
األصعدة والتي ألقت بظاللها على الكثير من النجاحات واالرتقاء 

باألعمال املشتركة بني اجلانبني.
  من جانبه أثنى املكرمون على جهود الوزير صفر خالل حفل 

التكرمي معربني عن شكرهم وتقديرهم على هذه البادرة الطيبة 
والتي ستبقى وساما على صدورهم نحو بذل املزيد م العطاء.

 صفر: تكرمي بن حيدر 
  هو تكرمي لكل اإلطفائيني
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