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في البيت الذي عرف باخلير والعطاء والذي أصبح فيما بعد متحفا حمل اسم عبداهلل العثمان ،ذلك الرجل الذي ذاع صيته في الشرق والغرب إلسهاماته املتنوعة في خدمة الدين واإلنسان فقد عاش
يبني جسورا للتواصل احلضاري وجنح في بناء املساجد في العديد من الدول وحرص على تربية أوالده على اخللق والفضيلة ،نشأ ضيفنا م .عدنان العثمان.
حصل من الواليات املتحدة على شهادة في الهندسة الصناعية ليعمل في القطاع النفطي وهو االمر الذي ساعده على السفر لاللتحاق ببعض الدورات التدريبية في فرنسا واجلزائر إال انه سرعان ما قرر
االنتقال من القطاع النفطي إلى القطاع املصرفي ،ولعل هذه الرحلة حتكي لنا أهمية أن يختار اإلنسان البيئة التي تساعده على النجاح وكذلك التخصص الذي يستطيع التميز فيه وهكذا استطاع أن يضع
بصمات في القطاع املصرفي .عمل في القطاع العقاري وأجرى العديد من الصفقات الناجحة إال انه يؤكد على ان النجاح في عالم العقار يتوقف على مدى قناعة اإلنسان مبا كتبه اهلل له من الرزق وكذلك
السماحة في البيع والشراء .له باع طويل في العمل اخليري أثمر العديد من املشاريع اخليرية في داخل الكويت وخارجها ،كل هذا وغيره نتعرف عليه من خالل احلوار التالي:
كتب :ناصر الخالدي

عدنان العثمان :النجاح في عالم العقار يتطلب قناعة وسماحة في البيع
وقد قضيت فترة طويلة من
العمر بلغت ثالثة وعشرين
عاما في القط���اع املصرفي
وق���د جنحت ف���ي التعرف
على النظام اإلس�ل�امي من
خ�ل�ال العمل مل���دة عام في
بي���ت التموي���ل الكويتي
كمساعد املدير العام لقطاع
التمويل.

في البداية لو حتدثني
عن طفولتك وبعض
الذكريات؟
٭ في عام 1957م كانت والدتي
ف���ي منطقة النقرة في بيت
الوالد والذي أصبح فيما بعد
متحفا حتت إشراف فريق
املوروث الكويتي برئاس���ة
األخ أن���ور الرفاع���ي وهذا
الفريق يتب���ع مركز العمل
التطوعي الذي تشرف عليه
الشيخة أمثال األحمد وفي
هذا البيت عش���ت طفولتي
وتأثرت بوالدي ورأيت أهمية
توجيه���ات الوالد في حياة
االبن وفي مسيرته .وكانت
طفولتي على مرحلتني لعل
أبرزها تل���ك التي قضيتها
حتت مظلة الرجل احملسن
وكانت تربية الوالد يغلب
عليها احلزم واجلد والترغيب
في العمل.

االمتداد التاريخي
لعائلة عبداهلل العثمان في الكويت
في سياق اللقاء حرص م.عدنان العثمان على التحدث
عن االمتداد التاريخي لعائلة عبداهلل العثمان حيث
تنحدر عائلة عبداهلل العثمان من آل العثمان في
منطقة االحساء والتي تعود أصولهم فيها إلى العماير
من بني خالد ووفقا لوثيقة املرحوم عبداللطيف
العثمان والتي دونها قبل وفاته عام 1946م فإن
عميد عائلة العثمان في اإلحساء محمد بن عثمان
انتقل بأهله من السياسب مع بداية القرن الثامن
عشر امليالدي إلى محلة آل عيون وذلك حفاظا
على أمن وحياة عائلته وابنه أحمد بعد فقدانه البنه
األكبر عثمان في أحد صراعات بني خالد املتكررة
في املنطقة وقد نشأ الشيخ أحمد بن عثمان في
بيئة دينية تربوية ليصبح بعدها أحد شيوخ املذهب
املالكي في املنطقة وقد توفي الشيخ أحمد عن ابنه
عثمان والذي بدوره توفي مبكرا تاركا أمالكا ونخيال
البنه الوحيد أحمد الذي تربى عند أخواله .ورزق اهلل
أحمد كال من عثمان ومحمد .أما محمد فقد أجنب
خمسة أوالد إال أنه قتل على يد العجمان ،ليشارك
بعدها ابنه أحمد في معركة كنزان إلى جانب جيش
بني سعود عام 1915م والتي نتج عنها انضمام
منطقة االحساء حتت راية امللك عبدالعزيز آل سعود
بعد انتصار جيشه فيها على العجمان والتي مهدت
إلى توحيد اململكة العربية السعودية .أما أحمد فقد
رزقه اهلل بأربعة أوالد هم عبدالعزيز وعثمان ومحمد
وصالح أما االبن اآلخر عثمان ،مؤسس عائلة العثمان
في الكويت ،فقد سعى في جتارته التي أسس لها مع
البدو بيعا وشراء ليتوسع في جتارته حتى وصلت
الكويت والبحرين .هذا التوسع في التجارة توازى
معه توسع عائلة العثمان خارج منطقة اإلحساء .فقد
تزوج عثمان في الكويت وأسس عائلته مع زوجته
املرحومة شريفة بنت صياح فأجنب منها عبداهلل
ويوسف وفاطمة ولولوة .ووفقا لوثيقة الوقف
العدسانية األقدم في أرشيف عائلة العثمان في
الكويت واملؤرخة في  3صفر 1287هـ املوافق  4مايو
عام 1870م فقد باع عثمان بن أحمد العثمان نصف
بيته في الكويت لزوجته التي أوقفته بدورها على
ابنها عبداهلل .وفي البحرين تزوج عثمان وأجنب
من زوجته ولدا أسماه عليا ،إال أن عليا مات غرقا
أثناء رحلة غوص سنة الطبعة عام 1923م في مغاص
الديبل وتوفي معه ابنه عثمان وزوج ابنته خليفة
وكالهما بال أوالد ،فانقطعت بذلك املصاب ذرية آل
العثمان في البحرين.
وكان للمرحوم أيضا زوجة في االحساء وله منها
ابنه أحمد الذي عرف باملنطقة بدينه وتقواه ،وقبل
وفاته ترك أحمد البنه عثمان وقفا من نخيل هلل
سبحانه وتعالى اليزال يدار من قبل أبنائه وذريتهم
في االحساء حتى يومنا هذا.
في الكويت أجنب عبداهلل بن عثمان ابنه عبداللطيف
والد املرحوم عبداهلل العثمان .وقد امتهن عبداللطيف
التجارة ،ووفقا لسجالت املرحوم عبداللطيف
احملاسبية فقد تشارك في جتارة اجللود والعقار
مع تركي بن بداح الرشيد ،وكانت له جتارته مع
البدو بيعا وشراء مع شريكه وابن عمه في االحساء
عثمان بن أحمد العثمان .وعرف املرحوم عبداللطيف
بأمانته والتي يدل عليها سجل األمانات التي تركها
لديه الناس ثقة به ومبكارم أخالقه ،فائتمنه الناس
على مالهم وكذلك على أبنائهم في حال الوفاة والذي
تبني لنا من كفالته لعمرة بنت اجلواسر منذ تيتمت
وهي طفلة وحتى بعد زواجها .وكذلك كانت له
وكالة عن األمير تركي بن سديري إلدارة عقاراته
في الكويت .وكان للمرحوم عبداللطيف نصيب
من جتارة الغوص على اللؤلؤ عام  1926فكانت له
شوعي ميتلكها ويخرج بها أبناؤه في موسمي الردة
والرديدة حسب السجالت احملاسبية اخلاصة به
رحمه اهلل .وسوف ننشر كل تلك املستندات املوثقة
في كتاب «احملسن الكبير» والذي أقوم حاليا على
إعداده ليصدر قريبا بعد االنتهاء من إصدار كتاب
«بيت العثمان» الذي يحكي قصة بيت العثمان بشكل
مصور وباللغتني العربية واالجنليزية منذ بنائه على
يد املرحوم عبداهلل العثمان نهاية األربعينيات وحتى
افتتاحه بإذن اهلل تعالى خالل احتفاالت هذا العام
بأعياد الوطني والتحرير بحضور صاحب السمو
األمير الشيخ صباح األحمد.

وماذا عن الوالدة
ودورها في حياتك؟
٭ دور األم مه���م في حياة
اإلنس���ان وأن���ا تعلمت من
والدت���ي الكثي���ر التواضع
واحترام الفقراء والضعفاء
والطيبة إلى جانب اإلشراف
والتوجيه واالهتمام واملتابعة
املستمرة ألدق التفاصيل ،مما
جعلني وهلل احلمد أعيش
في بيئة مالئمة.
وماذا عن رحلتك
الدراسية؟
٭ درست في مدرسة الفارابي
االبتدائية وأذكر أن من بني
الذكريات التي ال أنساها في
رحلتي الدراس���ية أنني لم
أدخل إلى ري���اض األطفال
وعندما دخلت املدرسة رسبت
في مادة ،وكنت أتهرب من
والدي وفجأة جمعنا الوالد
لتوزيع املكافآت على إخواني
بينم���ا رف���ض إعطائي أي
شيء ومنذ تلك اللحظة لم
أعرف غير النجاح والتفوق
وكان هذا املوقف من أعظم
ال���دروس التي أث���رت في
شخصيتي .ثم كانت مدرسة
الفيحاء للمتوسطة ومرحلة
املتوسطة كانت مرحلة مهمة
في حياتي فقد دخلتها بعد
وف���اة والدي مم���ا جعلني
أستشعر حجم املسؤولية
ووجدت أن احلياة تغيرت
بعد وفاة والدي مما جعلني
ابذل جهدا مضاعفا.
وماذا عن مرحلة
الثانوية العامة كيف
وجدتها؟
٭ في مدرسة العديلية درست
مرحل���ة الثانوي���ة وكانت
مرحلة ممتعة لكن كان فيها
الكثير من التحديات وأذكر
أن وزير التربية آنذاك الوزير
جاسم املرزوق زار مدرستنا
وسأل الطلبة :ما مالحظاتكم؟
وكنا نتناقش مع الوزير حتى
ان أحد الطلبة قال للوزير:
ملاذا أوقفتم الباصات؟ وقد
أصقلت مثل ه���ذه املواقف
شخصيتي في املواجهة وفي
طريقة احلوار.
هل واجهت معوقات
أثناء دراستك وكيف
استطعت التغلب
عليها؟
٭ كنت أعاني من صعوبة
في الكتابة خ�ل�ال املرحلة
االبتدائية ألنني بدأت الكتابة
متأخرا إال أنني وبالتعاون مع
أحد األساتذة الفلسطينيني
واسمه األستاذ عيسى الذي
منحني من االهتمام الكبير
والتش���جيع ما مكنني من
إيجاد حل لهذه املشكلة عن
طريق التدريب املستمر حتى
جتاوزت هذا األمر في وقت
قصير وتعلمت بعد ذلك أن
املعوقات ميك���ن مواجهتها
بالصبر وبذل اجلهد وعدم
اإلحباط.
هل كانت لك أنشطة
وبرامج في هذه
الفترة؟
٭ كنت مولعا بالقراءة منذ
الصغر وقد قرأت الكثير من
الكتب ف���ي مختلف العلوم
والتخصصات حتى انعكس
ذلك األمر على ش���خصيتي
فيما بعد والقراءة عالم جميل

(هاني عبداهلل)

م.عدنان العثمان

إيصال بتبرع من سليمان عبداهلل العثمان وإخوانه بعد زلزال أغادير

نصيحتي للشباب
احملافظة على
الكويت والعمل
بكل اجتهاد
من أجل االرتقاء
بوطننا الغالي
عملت في القطاع
النفطي والتحقت
ببعض الدورات
التدريبية ولكنني لم
أجد نفسي في النفط

مليء باملعلومات والفوائد
وكنت أعتبر مكتبة والدي كنز
عظيم بالنسبة لي وأمتنى أن
نعمل على تشجيع أوالدنا
على القراءة ألنها تساهم في
صناعة جيل ناجح.
بعد التخرج في
الثانوية العامة إلى أين
اجتهت؟
٭ احلقيقة كان���ت ميولي
علمية ولذلك قررت الدراسة
ف���ي اخل���ارج وحتديدا في
الواليات املتحدة األميركية
وتخصصت في الهندس���ة
الصناعي���ة ألنن���ي وجدت
لها مس���تقبال وألنني أحب
الهندس���ة ف���كان االختيار
مناسبا وكما تعلم من أسباب
النج���اح حس���ن االختيار
مبا يتناس���ب مع الرغبات
وامليول.
كيف وجدت الدراسة

..وتبرع من احملسن عبداهلل العثمان إلصالح وإعمار مسجد قبة الصخرة

في اخلارج؟
٭ كانت رحلة فيها بعض
الصعوب���ات ففي أول األمر
جلس���نا في بلدة وواجهنا
بعض الظ���روف الصعبة
ثم ب���دأت في تعل���م اللغة
اإلجنليزي���ة ألنه���ا كانت
البوابة نحو احلصول على
الشهادة والدراسة في اخلارج
علمتني االعتماد على النفس
واحلرص عل���ى العالقات
االجتماعي���ة والتخطي���ط
اجليد للمستقبل إلى جانب
تنمية امله���ارات والقدرات
وصقل املواهب الشخصية
والغرب���ة حتتاج إلى صبر
واجتهاد.
بعد التخرج في أميركا
أين عملت؟
٭ بعد العودة إلى الكويت
كان أمامي العديد من الفرص
الوظيفي���ة إال أنني اخترت
العمل ف���ي القطاع النفطي

وحرص���ت عل���ى أن اعمل
على بناء نفسي بنفسي كما
فعل والدي وأثناء عملي في
البترول ذهبت إلى فرنسا
واجلزائ���ر حلضور بعض
ال���دورات التدريبية ورغم
أن العمل في القطاع النفطي
أمنية لدى الكثيرين إال أني لم
أجد نفسي فيه ،ومما ساعد
على اتخاذ قرار االنتقال إلى
مجال آخر أن س���وق العمل
في ذاك العصر الذهبي كان
مفتوحا للشباب مع توافر كم
هائل من الوظائف الشاغرة
عكس ما ه���و عليه احلال
اآلن.
إلى أين انتقلت بعد
العمل في البترول؟
٭ كانت عندي رغبة للعمل
في القطاع املصرفي وبالفعل
عملت ف���ي بن���ك اخلليج
بنصيح���ة من الع���م خالد
يوسف املطوع ،رحمه اهلل،

كيف وجدت القطاع
املصرفي؟
٭ القط���اع املصرف���ي من
القطاع���ات الت���ي تتطلب
االستمرارية في التطور لدى
املوظ���ف إذا ما أراد النجاح
والوصول إلى هدفه ،وهذه
االس���تمرارية تكتسب مع
اخلبرة املتراكمة عبر األعوام،
إال أن اخلبرة وحدها ال تكفي
فالبد للموظف من أن يطور
مهاراته ومعرفته في العلوم
املالي���ة واملصرفية ليتمكن
من ط���رح األفكار واحللول
ومتابعتها وتطبيقها وكذلك
فإن العمل املصرفي يعتمد
روح العمل اجلماعي فالبد
للموظ���ف أن ميتل���ك من
املهارات واألخالقيات املهنية
ما تس���هل له العمل ضمن
فريق كفرد فاع���ل إيجابي
فف���ي املؤسس���ات الكبرى
وفي املشاريع العمالقة جتد
أن العم���ل الفردي ال يحقق
النجاح بينما العمل اجلماعي
هو فرصة للتميز واإلبداع.
ماذا عن عملك اخلاص
في العقار؟
٭ عملت في العقار وحققت
بفض���ل اهلل جناحا في هذا
املجال وأعتق���د ومن خالل
جتربتي أن النجاح في عالم
العق���ار يحتاج إلى القناعة
والسماحة في البيع والشراء
مع التخطيط اجليد وعدم
التخوف وقاعدتي التي اتبعها
في عمل���ي في العقار أنه ال
توجد فرص���ة ضائعة ففي
كل يوم تشرق فيه الشمس
تكون هناك فرص وبالتالي
من الضروري على اإلنسان أن
يسعى ويبذل اجلهد ويتوكل
على اهلل ويقنع مبا أعطاه
اهلل إياه من النعم التي ال تعد
وال حتصى وأن يكون أكثر
حذرا عند االقتراض لتمويل
مشاريعه العقارية.
ما الرسالة التي
توجهها إلى الشباب؟
٭ رس���التي إلى الش���باب
تق���وى اهلل ف���ي الكويت
واحملافظة عليها وبذل اجلهد
من أج���ل االرتقاء بالكويت
وطننا الغال���ي ،كما أنصح
الشباب بضرورة التخطيط
للمستقبل من خالل وضع
أهداف واضح���ة ومحددة
وع���دم اليأس من املعوقات
ومواجهتها بالصبر.
برأيك ما دور
اإلعالم في إبراز
الوجه اخليري
للكويت؟
٭ أعتقد أن اإلعالم يجب أن
يلعب دورا كبيرا ورئيسيا في
إبراز الوجه احلضاري لدولة
الكويت في جانب االهتمام
بالعمل اخليري ومساندته،
وكما تعلم فالكويت ساهمت
في إقامة العديد من املشاريع
اخليرية بعضه���ا حكومي
وبعضها اآلخر من قبل جلان
خيرية ونأمل من اإلعالم أن
يسلط ضوءا أكبر على هذه
املشاريع.
برأيك ومن خالل
جتربتك ما عوامل
النجاح؟
٭ النج���اح يتطل���ب رؤية
واضح���ة وتخطيطا جيدا
مع عزم واجتهاد ومداومة
على الطريق دون االستسالم
للعقبات إن وجدت ،بل على
اإلنس���ان أن يطالع احلياة
ب���روح مليئ���ة بالثقة بأن
اهلل تبارك وتعالى يساعد
اإلنسان املجتهد ويكتب له
األجر.

م.العثمان خالل اللقاء مع الزميل ناصر اخلالدي

ما اإلجناز الذي
تفتخر بتحقيقه
في حياتك؟
٭ من أكثر اإلجنازات التي
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التغلب على الصعاب

العمل اخليري علمني

درست الهندسة الصناعية

يكون بالصبر وبذل اجلهد

الكثير من الدروس وهو

في الواليات املتحدة

وعدم اإلحباط واحتساب

وصية والدي ..والعطاء

األميركية وعشت فيها

األجر ومواصلة العمل

يجب أن يكون على أسس

أيام ًا صعبة واجهتها بالصبر

مبعنويات أعلى

وبالطريق الصحيح

وحسن التخطيط

م.عدنان العثمان يلقي كلمة لدى تكرمي كبار املتبرعني

والشراء وأفخر باالرتقاء بثلث والدي وتنفيذ وصيته على الوجه األكمل
الدار مكت���ب خدمة العائلة
وديوان العائل���ة وقاعتان
للمحاض���رات والتدري���ب
وكذلك قمنا بتأسيس نظام
الدعم املالي األسري ألبناء
املرحوم عب���داهلل العثمان
وأقاربه باملعروف واملوجه
لدعم التعليم والعالج والدعم
املعيش���ي هذا على صعيد
العائل���ة أما فيم���ا يتعلق
بخ���ارج العائل���ة فقد قمنا
بتأسيس نظام الدعم املالي
لألسر املتعففة في الكويت
من غير أبناء عائلة العثمان
موجه لدعم املعيشة والعالج
والتعليم.

أفتخ���ر بها تنفي���ذ وصية
وال���دي من خ�ل�ال متابعة
األعمال اخليري���ة التابعة
لوقفية الوال���د وهذا األمر
تطلب مني وقتا وجهدا لكن
الرحلة كان���ت ممتعة وقد
تعرفت على جوانب مضيئة
في سماء العمل اخليري.
لكم العديد من
األنشطة في دار
العثمان ،حدثني عن
الدافع لهذه األنشطة؟
٭ دار العثمان هي مشروع
ريادي انتقل مبفهوم التواصل
العائل���ي ال���ذي جتس���ده
الديواني���ة الكويتي���ة إلى
مفهوم أشمل وأعمق أال وهو
التكافل األسري واالجتماعي
على نط���اق الوطن بأكمله،
وقد كان لن���ا اإلميان التام
بنجاح هذا املشروع والرؤية
اخليري���ة االجتماعية التي
يهدف إلى حتقيقها من خالل
برامجه التوعوية األسرية
التي تربي الطفل على القيم
وتدعم املرأة على أداء دورها
احملوري ف���ي بناء املجتمع
ومتنح الشباب فرص العمل
التطوع���ي وتنمية مهاراته
احلياتية واملهنية.
هل لك طموحات
سياسية أو برملانية؟
٭ أنا بعي���د كل البعد عن
السياس���ة ويعجبني نظام
احلكم وطريقة العالقة بني
احلاكم واحملكوم ولذلك فإن
محاولة تغيير وضع ممتاز
يعني انتقالك إلى األس���وأ
وأعتق���د أننا ف���ي الكويت
وهلل احلمد نحظى بأس���رة
حاكمة متواضعة ومتميزة
وعالقتنا كشعب معها على
أفضل ما يرام وبالتالي فإن
هذا هو االستقرار السياسي
الذي يجب أن نعمل جميعا
على احملافظة عليه.
حدثني عن فكرة
وقف العثمان متى
بدأت وكيف كانت؟
٭ الوقف عادة متجذرة في
عائلة العثمان منذ وجودها
في األحساء وهو ما يدل عليه
نص وثيق���ة العائلة التي
تس���رد تاريخها منذ بداية
القرن السابع عشر ميالدي
وقد استمر انخراط العائلة
في العم���ل الوقفي اخليري
حتى يومنا هذا.
حدثني عن أبرز
األوقاف التي متتلكون
وثائقها؟
٭ من األوق���اف التي منلك
وثائقها وقف عثمان بن أحمد
العثم���ان في الكويت عامي
1870م و1877م .وكذلك وقف
أحمد بن عثمان آل عثمان في
األحساء عام 1924م .وطبعا
هناك وقف املرحوم عبداهلل
العثمان بثلث ماله الذي بدأ
العمل به منذ تاريخ وفاته عام
1965م .كذلك أوقفت املرحومة
منيرة حماد العميري والدة
املرحوم عبداهلل العثمان ثلث
مالها للعمل اخليري ،وكذلك
املرحوم���ة موضي العثمان
ش���قيقة املرحوم عبداهلل
العثم���ان أوقفت ثلث مالها
للعمل اخليري.

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد مكرما م.عدنان العثمان بحفل تكرمي كبار املتبرعني بحضور مدير بيت الزكاة عبدالقادر العجيل

وماذا عن إمناء
املال للمشاريع
اخليرية؟
٭ فلسفة إمناء املال اخليري
مهمة واستثماره بهدف زيادة
املوارد املوجهة للمش���اريع
اخليرية مب���ا يعود بالنفع
على املستفيدين من الفقراء
واحملتاجني في مختلف بقاع
العاملني العربي واإلسالمي
هي رسالتنا التي نسعى من
خاللها جاهدين.

م.عدنان العثمان مع أنور الرفاعي وعبداهلل العثمان

 ..ومع الشيخة أمثال األحمد في بيت العثمان

ولذلك وضعت جهدي ملعاجلة
البنود املتبقية من الوصية
وبث الروح من جديد في وقف
املرحوم عب���داهلل العثمان
وتنفيذ وصيته على الوجه
الذي أراد له وكان ذلك من
خالل ترتيب أمور األس���رة
داخليا ووضع ضوابط للعمل
ومن ث���م نقل هذه التجربة
إل���ى عائل���ة العثم���ان في
السعودية حيث مت تشكيل
مجلس لألسرة هناك يقوم
على متابعة ش���ؤون أبناء
العائلة وتق���دمي الدعم في
مجاالت مختلفة.
وماذا عن شراكتكم
مع الهيئة العامة
لشؤون القصر وبيت
الزكاة؟
٭ حرصت عل���ى مخاطبة
الهيئة العامة لشؤون القصر
بضرورة تنفيذ وصية والدنا
التي أوصى بها باملش���اركة

ف���ي إدارة الثلث بني الهيئة
بصفتها احلكومية والصالح
من الورث���ة والذي مت على
إثره تشكيل جلنة تنفيذية
مش���تركة تضم ممثلني عن
الطرف�ي�ن الهيئ���ة والورثة
بحيث مت حتصني الوصية
قانونيا برفعها إلى القضاء
الذي أص���در حكمه العادل
بتشكيل جلنة أوصياء إدارة
وتنمية ثلث املرحوم عبداهلل
عبداللطي���ف العثمان التي
تتضمن ممثلني عن الهيئة
وممثلني عن الورثة و كان
لتلك اللجنة األثر الكبير في
دفع العم���ل اخليري لثلث
العثمان وال يتسنى لنا إال
تقدمي كل الش���كر والتقدير
ملجلس إدارة الهيئة العامة
لش���ؤون القصر والعاملني
بها وأخ���ص بالذكر رئيس
اللجن���ة األخ العزيز أنور
جاس���م بورحمة ملا يقدمه
م���ن دعم مس���تمر وجهود

وسام االستحقاق من الزعيم الراحل جمال عبدالناصر للراحل عبداهلل العثمان

متواصل���ة لتنمي���ة الثلث
وتطبي���ق الوصية .وكذلك
فق���د حرصت على إرس���اء
التعاون مع مؤسس���ة بيت
الزكاة ضمن اتفاقية العمل
املش���ترك التي من خاللها
ميول الثلث مشاريع خيرية
تنموية في العاملني العربي
واإلس�ل�امي يش���رف على
تنفيذها بيت ال���زكاة وقد
ش���كلت تلك اخلطوة قفزة
كبي���رة إلى األمام ملا يتمتع
به بيت الزكاة من مصداقية
عاملية وكوادر متميزة.
ماذا عن املشاريع التي
تخص العائلة؟
٭ من أكثر املش���اريع التي
نفتخر بها هي إنش���اء دار
العثمان وهي تطوير ملفهوم
الديواني���ة الكويتية والتي
تتوجه نحو خدمة العائلة
واملجتمع الكويتي بكل أطيافه
ف���ي آن واح���د حيث تضم

متى دخلت في
اإلشراف على وقف
والدكم عبداهلل
العثمان؟
٭ دخل���ت مج���ال العم���ل
اخلي���ري الوقفي من خالل
ثلث املرحوم بإذن اهلل والدي
عبداهلل عبداللطيف العثمان
عام 1989وكنت حريصا على
أن أتابع مسيرة والدي رحمه
اهلل بعد بطء شديد عانى منه
الثلث وذل���ك نتيجة غياب
الرؤية الواضحة ملستقبل
الثلث اخليري وكذلك غياب
روح املبادرة لتطويره.
قد يكون ذلك
لوجود بنود في
الوصية حتتاج
إلى تطبيق؟
٭ نعم هذا صحيح ،فهناك
بنود في الوصية لم تطبق
بالش���كل الصحيح نتيجة
عوامل بيروقراطية وعائلية

وماذا عن األنشطة
والبرامج التي
تقدمونها في دار
العثمان؟
٭ من حيث إقامة البرامج
واألنش���طة التي تس���اهم
في دعم املجتمع واألس���رة
الكويتية والعربية املسلمة
(برنام���ج التأمني الصحي
اجلماعي ألبناء عائلة العثمان
مبختلف فروعه���ا ـ برامج
حتفيظ القرآن ـ برامج دعم
املرأة ـ رعاية برامج ثقافية من
مثل مشروع اجلليس ـ دعم
إصدارات وطنية وتنموية
ـ تكرمي املتفوقني من أبناء
عائلة العثمان في الكويت
والسعودية ـ تكرمي املبدعني
من أبناء عائلة العثمان).

م.العثمان مع د.عبداهلل املعتوق ود.هالل الساير وفيصل الدوسري في إحدى املناسبات

في مرحلة مبكرة من
عمري استشعرت
حجم املسؤولية بعد
وفاة والدي واحلياة
علمتني الكثير
يجب أن يلعب
اإلعالم دوراً كبيراً
في إبراز املشاريع
اخليرية الكويتية
ألنها مدعاة للفخر
واالعتزاز

حدثنا عن بعض
املواقف والقصص
املؤثرة في حياة
والدك احملسن عبداهلل
العثمان؟
٭ م���ن املواقف املؤثرة مع
أمير الكويت الشيخ عبداهلل
السالم الصباح ،حيث روت
املرحوم���ة س���هام عبداهلل
العثمان عن الوالد أنه دخل
يوما عل���ى والدته صباحا
ليخبرها ب���أن أمير البالد
الش���يخ عبداهلل السالم قد
أمر بحض���وره وهو ذاهب
إلي���ه اآلن وبعد عودته في
الظهيرة سألته ابنته سهام
ع���ن الس���بب وراء رغبة
احلاكم في لقائه فأجاب أن
أمير البالد قد عرض عليه
تول���ي إحدى الوزارات وقد
اعتذر عن تلبية رغبته وحني
سأله األمير عن سبب اعتذاره
أجاب «ال أس���تطيع إرضاء
احلاكم على حساب الناس
وال أستطيع إرضاء الناس
على حساب احلاكم» فتبسم
األمير رحم���ه اهلل وأذن له
وأتذكر أنه في إحدى موائد
اإلفطار والتي دائما ما كانت
عامرة بالناس كنت جالسا
إلى جان���ب أبي وحني رأى
والدي أحد احلراس واقفا ال
مكان له طلب مني القيام عن
املائدة وأفسح املكان للحارس
حتى يجلس فتعلمت من هذا
املوقف العديد من الدروس
لعل من أبرزها احترام من
هم أكبر سنا.
ماذا عن ذكريات العيد
مع الوالد رحمه اهلل؟
٭ م���ن الذكري���ات التي ال
تنسى أن والدي كان يستدعي
اخلياط إلى البيت في النقرة
ألخذ مقاس���ات جميع أهل
البيت م���ن األبناء واخلدم
والعامل�ي�ن ويأمر بتفصيل
الدش���اديش للجمي���ع من
نفس نوع القماش وبنفس
اللون ال اختالف بينهم في
صورة واضحة جتسد مدى
حرص الوالد على التواضع
واملساواة فكنا جميعا نتوجه
لصالة العيد بالزي نفسه في
مش���هد جميل ورائع وهذه
املواقف ال شك أنها تعلمنا
أهمية التواضع.

شيك من احملسن عبداهلل العثمان لبناء مسجد في املانيا

صداقات وعالقات
في حياة احملسن عبداهلل العثمان صداقات واسعة
وعالقات ممتدة فقد كانت له صداقة حميمة مع الشيخ
عبداهلل اجلابر الصباح ولعل أبرز معالم هذه الصداقة
حضور الشيخ عبداهلل اجلابر حفل افتتاح جامع العثمان
في بحمدون وقد حقق اجلامع الكثير من األهداف وجعل
للمسلمني مكانة كبيرة في لبنان وهي البادرة التي يشيد
بها أهل لبنان كما كان للمرحوم عبداهلل العثمان اعتبار
ومحبة لدى صاحب السمو الشيخ أحمد اجلابر الصباح
منذ أيام عمله في البلدية .كذلك جمعته صداقة مع الشيخ
عبداهلل األحمد حيث تولى املرحوم عبداهلل العثمان إمامة
مسجد قصر نايف وقوفا على رغبة الشيخ عبداهلل،
واستمر في اإلمامة حتى وفاة الشيخ عبداهلل األحمد،
كذلك كانت له صداقات مع الشيخ عبداهلل املبارك والشيخ
مبارك احلمد ويوسف الفليج وخالد املطوع والعديد من
رجاالت الكويت يصعب علينا حصرها.

ثورة اجلزائر
حتدث املهندس عدنان العثمان عن مواقف من حياة
والده احملسن عبداهلل العثمان في دعم ثورة اجلزائر
والتي شكلت دافعا كبيرا لدى والده عبداهلل العثمان لدعم
القضية والذي يظهر من خالل تبرعه السنوي للجنة
جمع التبرعات لثورة اجلزائر مببالغ كبيرة ال تقل عن
 100ألف روبية وبلغت في عام  500ألف روبية قائال إن
االهتمام بقضايا الوطن العربي واجب تعلمناه من والدنا.

جمهورية مصر العربية ووسام االستحقاق
استذكر العثمان موقف والده أثناء العدوان الثالثي على
جمهورية مصر العربية حيث تبرع لضحايا العدوان
في بورسعيد وكان لهذه لتبرعات األثر البالغ في دعم
أهل مصر ليقوم رئيس مصر الراحل جمال عبدالناصر
بتقدمي وسام االستحقاق من الدرجة األولى للمرحوم
عبداهلل العثمان.

القضية الفلسطينية محل اهتمام
لقد جسدت القضية الفلسطينية بطبيعة احلال
الهاجس القومي والديني األكبر لدى الشعب الكويتي
ومنهم املرحوم بإذن اهلل عبداهلل العثمان ولذلك شكل
دعم أبناء الشعب الفلسطيني حيزا كبيرا من أعماله
اخليرية التي استهدفت دعم اإلنسان الفلسطيني
في تعليمه وعالجه فتركزت أعمال املرحوم اخليرية
جتاه القضية في تبرعاته للجمعيات اخليرية املعنية
برعاية األيتام وتعليمهم وفي توفير العالج لألسر
الفلسطينية .كذلك كان تبرعه للجنة اليتيم العربي
والتي تعهد من خالله بإنشاء قاعة كاملة في املعهد
الصناعي لتعليم وتأهيل األيتام العرب في القدس،
وسميت القاعة باسم «قاعة العثمان» تيمنا وعرفانا
بتبرعه الكبير ودعمه لأليتام وكذلك تبرعه رحمه اهلل
لترميم قبة مسجد الصخرة املشرفة.

زلزال أغادير
في محطة من احملطات التي توقفنا عندها حتدث
العثمان عن العالقة التي تربط والده باملغرب فحني
عصفت مأساة زلزال أغادير باملغرب عام 1960
هب الشعب الكويتي جلمع التبرعات إلغاثة الشعب
املغربي وكان عبداهلل العثمان في مقدمة املتبرعني إذ
بلغ تبرعه  350ألف روبية.

كوادر عائلية
في كل النجاحات التي حققها املهندس عدنان العثمان
في رحلته لتطوير وقف العثمان وكذلك في رحلته
لبناء الصرح االجتماعي الذي عرف بدار العثمان
هناك أشخاص يعملون بروح عالية من أجل اإلجناز
وتطوير عمل الثلث اخليري يدفعهم إلى ذلك
االرتباط العائلي ولذلك يفتخر م.عدنان العثمان بكل
كوادر عائلة العثمان العامل منهم واملتطوع .

اجلانب األسري
احلديث عن اجلانب األسري مهم في حياة األشخاص
الناجحني وهو ما يؤكد عليه م.العثمان الذي يفتخر
بأوالده إميان وعثمان وأحمد و يتمنى لهم اخلير
والسعادة وأن يكونوا جنودا من اجل هذا الوطن.

