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حساب ”يومي“ من بنك برقان يوّفر جوائز يومية، إضافة إلى جوائز ربع سنوية 
شروط التأهل للسحب اليومي:

• ان ال يقل رصيد الحساب عن 100 د.ك لمدة 48 ساعة قبل تاريخ السحب
• كل 10 د.ك تمنحك فرصة لدخول السحب

شروط التأهل للسحب الربع سنوي:
• ان ال يقل رصيد الحساب عن 500 د.ك لمدة شهرين كاملين قبل تاريخ السحب

• كل 10 د.ك تمنحك فرصة لدخول السحب 
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تطبق الشروط واألحكام

حساب “يومي”
من بنك برقان

الوحيد في الكويت
الذي يمنحك فرصة ربح 

كل يوم!

د.ك

www.burgan.com لمزيد من المعلومات اتصل على 1804080, أو تفضل بزيارة موقعنا

@burganbankkuwait+965 55804080 Burgan Bankتواصل معنا عبر: Burgan Bank Official page@burganbankgroup

كم هو مؤلم الفــراق، وكم هي صعبة 
حلظات تذكر من رحلوا عن دنيانا إلى دار 
املستقر عند بارئهم العلي القدير.. الغفور 

الرحيم.
نعم هذه سنة اهللا في خلقه، أن يرحل 
الناس بعد أن يعبروا خالل سنوات أعمارهم 
ســواء طالت او قصــرت، لتبقى آثارهم 
وأعمالهم شاهدة على ما قدموه في حياتهم 
من أعمال ألنفسهم أوال، وللمحيطني بهم 

وملجتمعهم ولإلنسانية ككل.
وهذه األيام متر علينا الذكرى اخلامسة 
عشــرة على رحيل إنسان جمع الكثير 
من احملاسن والفضائل، أب حنون وأخ 

كرمي، أنار اسمه سراجا من اجلود والكرم.. إنه املغفور له بإذن اهللا تعالى 
مبارك احلساوي، أحد رموز كويت العطاء في البذل والنبل واإلنسانية. 
نعم هي ذكــرى أليمة ملن عاش معه، وملن عمل معه أو كانت له عالقة به 
من قريب أو بعيد.. كيف ال، وهو صاحب املسيرة احلافلة باإلجنازات في 
جميع املجاالت داخل كويتنا احلبيبة وخارجها، كان همه إدخال السعادة 
والسرور إلى قلوب اآلخرين، فدخل بعطفه وحنانه وطيبته قلوب الكثيرين 
بأفعال اخلير ومد يد املعونة من غير أذى أو منة، حرصا منه، رحمه اهللا، 

أن تكون جتاه رب العاملني.
والدنا الغالي، وفقيدنا الذي لــن متحى ذكراك من عقولنا ومخيلتنا، 
وستبقى في قلوبنا خالدا مبا شهدناه منك من وفاء، وستبقى في ذاكرة 
وطننا مبا قدمته من إخالص وكــرم، فكنت رجال بكل ما حتمله الكلمة 
من معان ســامية وصفات قل نظيرها عند اآلخرين، كبيرا في مواقفك 
اإلنســانية، شجاعا في اجلهر باحلق، صادقا بصوتك الذي لم يغادر أبدا 

للتفاؤل باألفضل دائما  مسامعنا، مثاال 
عندما تظلم الدنيا فــي وجوهنا، صلبا 
في مواقفك ومبادئك املشهودة للقاصي 

والداني، شامخا في إميانك.
نعم، ومن قلب يشــتعل على فراق 
رمز وقدوة، ستبقى ابتسامتك ونظرات 
عينيك في مخيلتنا في أحلك الظروف 
لنســتمد منها األمل، ولتثمر أشجار 
عطائك التي ســقيتها من نبع حنانك 
وفيض كرمك عبر سنوات كنت تتابعها 
وتعتنــي بها لتجني أروع ما ميكن أن 
جتود به من خيرات، ونبشــرك أنها 
أثمرت محبة اجلميع ودعاءهم الصادق 
للخالق عز وجل أن يتغمدك برحمته وأن يسكنك فسيح جنانه، وذلك 
مع ورود اسمك أو أي من أعمالك املشرقة النابضة باخلير كنهر متدفق 

باخلير واحلب يروي جميع املتعطشني.
ونسأل اهللا تعالى أن يكون لك من اسمك نصيب في جزائك عنده سبحانه 
الغفور الرحيم، وأن تكــون جميع أعمالك مباركة خالصة لوجهه الكرمي كما 
كنت تنوي دائما أن تكون، وأن يجزيك اهللا ثوابا وأجرا مضاعفا، فالكل يكن 

لك احملبة يا صاحب البر واإلحسان.
ولعل ما يصبرنا على فراقك، ســيرتك العطرة وتاريخك املليء مبحطات 
العطاء املتنوعة، وببصماتك الثابتة على جدران اخلير.. مســيرتك مستمرة 
وذكراك طيبة وستبقى كذلك في قلوبنا جميعا.. فلك خالص الدعاء بالرحمة 
الواســعة من رب كرمي، وأن تكون في واســع جناته مع النبيني والصديقني 

والشهداء والصاحلني، وحسن أولئك رفيقا.
نعم سنبقى أوفياء لك.. وستبقى في قلوبنا دائما.

مبارك احلساوي

مبارك احلساوي.. 
ستبقى في قلوبنا 

وضمائرنا

فوز طالب الكلية األسترالية في مسابقة 
«أفضل مشروع تكنولوجي» مبعرض الصناع

حصلت مجموعتان من طالب الهندسة لدى 
الكلية األسترالية في الكويت على املركزين 
 Maker Faire األول والثالث في معرض الصناع

في مسابقة «أفضل مشروع تكنولوجي».
هــو   Maker Faire الصنــاع  معــرض 
حدث ســنوي للصناع لعــرض اختراعاتهم 
وتصميماتهم، كما يتيح لهم فرصة للمنافسة 
بإبداعاتهم مع اآلخرين في مختلف املجاالت. 
ويعد معرض هذا العام هو الرابع في سلسلة 
هذه املعارض، وقد تضمن العديد من املشاريع 

املختلفة من أكثر من ١٢ دولة.
شــاركت مجموعتــان من طــالب الكلية 
األســترالية في الكويت في مسابقة «أفضل 
مشروع تكنولوجي» ومتكنتا من احلصول 
علــى املركزين األول والثالث أثناء التنافس 

مع ٣٠ مشروعا آخرين.
واملشــروع الذي متكن من حتقيق املركز 
األول ألفضل مشروع تكنولوجي هو «نظام 
تســخني املياه بالطاقة الشمســية مبساعدة 

املكثف الفائق». ومت تصميم املشروع من قبل 
فاطمة الهولي ومشعل املزيعل ويعقوب البسام 
وهم طالب من قسم الهندسة الكهربائية لدى 
الكلية األســترالية في الكويت حتت إشراف 
د.علي رضا غيتاسي، أستاذ مساعد هندسة 

كهربائية.
أما بالنســبة للمشروع الذي حصل على 
املركــز الثالــث، فقــد كان عنوانــه «املركبة 
الروبوتيــة التي يتم التحكــم فيها بترددات 
الراديو مع جهاز الكشــف عن املعادن». ومت 
تصميمه من قبل مجموعة من طالب الهندسة 
امليكانيكية وهم عالء عمر وفيصل املطيري 
وعماد نعمان، حتت إشراف د.عادل يونس، 

أستاذ مساعد هندسة ميكانيكية.
وتفخــر الكلية األســترالية فــي الكويت 
بإجنــازات طالبهــا وتود أن تشــكر معرض 
الصناع Maker Faire على منح طالبها فرصة 
رائعة لتحــدي أنفســهم وإظهــار مهاراتهم 

وقدراتهم.

الطالب الفائزون باملركز األول في املسابقة

«املنابر القرآنية»: وقف حلقات النساء 
و«غلمان القرآن» والصم واملكفوفني

ليلى الشافعي

أكد مدير عــام جمعية 
بــدر  القرآنيــة  املنابــر 
الفيلكاوي أن الكويت بلد 
اخلير والعطاء وأن صنائع 
املعروف وأيادي احملسنني 
وعطاءاتهم سبب في دفع 
االبتالءات واألمراض التي 
تعد سنة ماضية يصيب اهللا 
بها من يشاء ويصرفها عمن 

يشاء بحكمته ورحمته.
وقال ان اجلمعية ماضية 

في اتخــاذ اإلجراءات املناســبة للوقاية من 
أعراض ڤيروس كورونا املستجد، وذلك من 
خــالل اتخاذ العديــد من التدابيــر الوقائية 
واالحترازية من ضمنها ما قامت به جمعية 
املنابــر القرآنية من إيقاف احللقات اخلاصة 
بالنســاء وحلقــات غلمان القــرآن وحلقات 
الصم واملكفوفني بعد إبــالغ أولياء أمورهم 
بذلك، مشيرا الى أنه مت عقد ندوات توعوية 

باجلمعية ملوظفيها، باإلضافة 
الى تعميم بعض البوستات 
التي تتناول النصائح التي 
ينبغــي على املؤمــن فعلها 
حيال نزول البالء، كما قامت 
بإيقاف العمل بنظام البصمة 
إلثبات احلضور واالنصراف 
التوقيع  واستبداله بكشف 
وتوفيــر املعقمــات لــزوار 
اجلمعية وموظفيها. وأشار 
الــى ضــرورة  الفيلــكاوي 
االلتزام بتوجيهات اجلهات 
الرسمية ذات الصلة، وعدم 
نشر الشائعات املقلقة وغير املوثوقة واإلكثار 
من الدعاء هللا برفع البالء والصبر والتوكل 
على اهللا واليقني بأنه وحده النافع والضار 

مع األخذ باألسباب.
وتوجه الفيلكاوي بالدعاء الى اهللا العلي 
القدير أن يحفــظ اهللا الكويت وأهلها من 
كل مكــروه، وأن يدمي علينا ثوب الصحة 

والعافية.

في إطار اإلجراءات االحترازية للوقاية من ڤيروس كورونا

بدر الفيلكاوي

مؤسسات الكويت تواصل دورها 
اإلنساني مبساعدة الالجئني باألردن

واصلت مؤسســات الكويت وهيئاتها 
املعنية بالعمل اإلنساني نشاطها اإلغاثي 
بتقدمي الدعم للمحتاجني إذ تركزت املساعدات 
خالل األسبوع املنتهي أمس اجلمعة على 

دعم أوضاع الالجئني باألردن.
وفي هذا اإلطار، أقامت جمعية اإلغاثة 
اإلنســانية الكويتية برنامجا خيريا شمل 
توزيــع مســاعدات عينية وماديــة لدعم 
األوضاع اإلنسانية لالجئني السوريني في 
األردن ضمن حملة شارك فيها ٤٢ متطوعا 

من الشباب والشابات الكويتيني.
وقال املدير العام للجمعية خالد الشامري 
لـــ (كونا) بعد اختتــام البرنامج اخليري 
في األردن إن وفد اجلمعية وزع مساعدات 
متنوعة منها ٥٠٠ سلة من املواد الغذائية 

األساسية على األسر السورية الالجئة.
وأضاف الشامري ان عمليات التوزيع 
شملت أيضا ٣٠٠ جهاز تدفئة و٦٠٠ بطانية 
إلى جانب تقدمي الدعم املادي لـ ٥٠ أســرة 
ومنح دراسية لـ ٣ طالبات جامعيات وإجراء 

عمليات جراحية لـ ١٠ حاالت.
وذكــر أن املتطوعــني أعضــاء (نــادي 
التميــز) الكويتي وهو مؤسســة تربوية 
متخصصة تهتم بالنشء والشباب حرصوا 
على املشاركة مع وفد اجلمعية على توزيع 
املساعدات وحضور أنشطة زيارة األيتام 
والرحــالت الترفيهيــة التــي أعدهــا وفد 

اجلمعية.
ولفــت الى أن الرحلة تزامنت مع فترة 
األعياد الوطنية التي حتتفل بها الكويت، 
حيــث أعــرب املتطوعون عــن الرغبة في 
مشاركة األيتام الفرحة الوطنية عبر توزيع 

املساعدات وإدخال السرور على قلوب األيتام 
الذين تكفلهم اجلمعية من خالل الرحالت 

الترفيهية والعشاء اجلماعي.
وأوضــح الشــامري ان وفــد اجلمعية 
أعــد دورة في العمل اإلغاثــي والتطوعي 
لهؤالء الشــباب عبر زيارة لــدور األيتام 
في محافظة إربد شــمالي العاصمة عمان 
وتوزيع املســاعدات على األسر احملتاجة 

وعيادة املرضى في املستشفيات.
وأشــار إلى أن الرحلــة تخللتها كذلك 
زيارة ملدارس (إنسان) التابعة للجمعية، 
حيث جرى اللقاء مع الطالب الذين تكفلهم 
اجلمعية في هــذه املدارس قبل أن تختتم 
الرحلة بإجراء احتفال ترفيهي لـ ٢٠٠ طفل 
ســوري ضمــن ٣ احتفــاالت أقيمت خالل 

الرحلة.
وأكد الشــامري في هــذا الصدد حرص 
(اإلغاثة اإلنسانية) على استمرار برامجها 
وأنشــطتها اإلغاثيــة واخليريــة لالجئني 
الســوريني في األردن واملناطق املجاورة، 
معربــا عن الشــكر والتقدير للمحســنني 
واملتبرعني من أهالي الكويت على دعمهم 

املستمر.
بدورها، أمتت جمعية «الرحمة العاملية» 
الكويتية برنامجا إنسانيا متنوعا لالجئني 
السوريني في األردن مبشاركة فريق تطوعي 

من طالب وطالبات جامعة الكويت.
وقال رئيس مكتب سورية واألردن في 
(الرحمة العاملية) وليد السويلم لـ (كونا) 
إن البرنامج الذي نفذته اجلمعية على مدى 
٥ أيام اشتمل على توزيع مساعدات وزيارة 
األيتام واألرامل وإجراء العمليات اجلراحية.

جانب من املساعدات للسوريني باألردن

شخصيات نسائية: متكني املرأة جزء من «رؤية ٢٠٣٥»
تتجدد حتية الدول للمرأة 
فــي يومهــا العاملــي كل عام 
تقديرا لنضالها الطويل لنيل 
حقوقها وإجنازاتها في شتى 
املجاالت نحو عالم أكثر انصافا 
ومســاواة وعرفانــا بدورهــا 
الفاعل باعتبارها شريكة في 

التنمية ونصف املجتمع.
العالــم بهــذه  ويحتفــي 
املناسبة التي تصادف اليوم 
األحــد بشــعارات تضامنيــة 
نصرة للمرأة وبحشد اجلهود 
للوقوف في وجه العنف وكل 
أشــكال التمييــز ضــد املراة 
واملضي نحو متكينها وإثبات 
بصمتهــا التــي جتلت في كل 
املجــاالت. وبهــذه املناســبة، 
قالت رئيسة االحتاد الكويتي 
للجمعيات النسائية الشيخة 

تشــمل بنودا خاصــا باملرأة 
وأصبحــت الكويــت ملزمــة 
مبراعاة وحتقيق هذه األهداف 
حتى تتبــوأ مراكز في اتخاذ 
القرار وتعزيــز مكانتها على 

جميع الصعد واملجاالت.
 من جانبها، قالت رئيسة 
مركز دراســات وأبحاث املرأة 
بكلية العلوم االجتماعية في 
جامعة الكويت د. لبنى القاضي 
إن جيل املساواة خطوة جلمع 
اجليل اجلديد من الشباب مع 
األجيــال الســابقة إلنهاء كل 
أشــكال التمييــز وحتقيق ما 
للمرأة من حقوق نحو مستقبل 
أكثر إشراقا تكون فيه الفرص 

متساوية للجنسني.
القاضــي أن   وأوضحــت 
الشعار الســابق كان التنمية 

القطاع اخلاص. بدورها، قالت 
رئيســة اجلمعيــة الثقافيــة 
االجتماعية النســائية لولوة 
املال إن شعار املساواة هذا العام 
ليوم املرأة العاملي منبثق من 
املادة ٢٩ من الدستور الكويتي 
التــي تنص علــى أن «الناس 
سواسية في الكرامة اإلنسانية 
ومتســاوون لدى القانون في 
احلقــوق والواجبــات العامة 
المتييز بينهم بسبب اجلنس 
أو األصل أو اللغة أو الدين».

وأضافــت املال أنه في يوم 
املرأة العاملــي نتذكر املواقف 
الكويتية  للمــرأة  البطوليــة 
واستبسالها واستشهادها في 
الدفاع عن الوطن ومساهمتها 
املشرفة في بناء مجتمعها ألنها 

تشكل نصف املجتمع.

الصعــب  ومــن  املســتدامة 
حتقيقها دون مشاركة كاملة 
وبالتســاوي مــع املــرأة فهي 
متثل نصف املجتمع ودمجها 
ومشــاركتها فــي كل مناحي 
احليــاة فــي املجتمع تســهم 

وتساعد في نهضة الكويت.
وأكدت أن متكني املرأة جزء 
من خطة «كويت جديدة ٢٠٣٥» 
إذ عمل مركز دراسات وأبحاث 
املرأة وبالتعــاون مع األمانة 
العامــة للتخطيــط والتنمية 
والبرنامــج اإلمنائــي لــألمم 
املتحدة ومنظمة األمم املتحدة 
لتمكني املرأة خالل الســنوات 
الثالث األخيــرة على حتقيق 
الهدف اخلامــس عبر تدريب 
النســاء في مناصــب قيادية 
مختلفــة وتعزيز دورهن في 

فادية سعد العبداهللا إن تقدم 
الدول يقاس مبدى تقدم وضع 
املرأة املجتمعي فيها والكويت 
إحدى الدول املتقدمة في رفع 
مستوى املرأة في كل املجاالت 
وهي مصونــة ومكرمة وفق 

الشرع والدستور واملجتمع.
الكويــت  ان   وأوضحــت 
اتفاقية حقــوق املرأة  وقعت 
(ســيداو) اخلاصــة بالقضاء 
على التمييز ضد املرأة في عام 
١٩٩٤ التي جاءت منسجمة مع 
الدستور الكويتي وتنص على 
حتقيق املســاواة واالعتراف 
بكيان املــرأة، مؤكــدة التزام 
البالد بهذه االتفاقية جتسيدا 

لألهمية التي توليها للمرأة.
وأضافت أن خطة التنمية 
املستدامة لألمم املتحدة ٢٠٣٠ 

بقلم ابنتك: نرجس عبدالرحمن املشهري


