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ختام رحالت الطلبة والطالبات املشاركني
 في برنامج «كن من املتفوقني»

اختتم وفدا الطلبة والطالبات 
املشــاركني فــي برنامــج «كــن 
مــن املتفوقــني» الــذي ينظمه 
الصندوق الكويتي للتنمية لطلبة 
املرحلــة الثانوية بالتعاون مع 
وزارة التربية رحالته الثقافية 
والترفيهية إلى جمهوريتي رواندا 

وطاجيكستان.
اشــتملت رحلة الطالبات في 
جمهوريــة طاجيكســتان علــى 
جوالت ســياحية في العاصمة، 
باإلضافة الى جولة ثقافية حلديقة 
النباتات (حديقــة اإلرم) والتي 
تضــم مجموعــة مــن النباتــات 
واألشــجار النادرة واملميزة من 

شتى انحاء العالم.
متحــف  الطالبــات  وزارت 
االستقالل الذي يضم بعض املعالم 
الثقافيــة، حيــث افــادت الطالبة 
شروق العازمي: «الحظنا وجود 
اجلبال والســهول في الكثير من 
اللوحــات اجلميلــة كونها معلما 
ثقافيا في جمهورية طاجيكستان».
كما زارت الطالبات مشــروع 

اجلنوبية من جمهورية رواندا 
املمــول مــن قبــل الصنــدوق 
الكويتي للتنمية، تعرف الطلبة 
على دور الصنــدوق في دعم 
التنمية االجتماعية وحتسني 
الرعايــة  مســتوى خدمــات 
الصحية في اقليم نيار جورو، 
وقال الطالب فيصل الديحاني: 
«شــعرنا بالفخر انا وزمالئي 
بوطننــا الكويت واســهاماته 
االنسانية التي شهدناها على 
ارض الواقع، ممتنني للجهود 
التنمويــة التــي يســاهم بها 
الصندوق الكويتي لرفع اسم 

الكويت عاليا».
كما زار الطلبة خالل رحلتهم 
متحف «قصر امللوك» في املنطقة 
اجلنوبية «نيانزا» والذي يوثق 
احلقبة امللكية للدولة منذ القرن 
احلادي عشر وحتى العام ١٩٦١، 
وتضمنت الرحلة عدة استراحات 
وجوالت استكشافية ملزارع الشاي 
الطبيعيــة  والقهــوة واملناظــر 

واجلسور املعلقة بني اجلبال.

وقــد أعرب الطلبة في نهاية 
اليــوم األخيــر لرحلتهــم عــن 
سعادتهم بهذه التجربة املميزة 
التي أتاحت لهم فرصة التعرف 
على مشــاريع مولها الصندوق 
الكويتي فــي روانــدا وفخرهم 
بإجنازات الكويت التي دائما ما 
متد يد العون واملساعدة للدول 
الفقيــرة واحملتاجــة، وأعــرب 
الطالب ناصر البرازي عن بالغ 
شكره للصندوق الكويتي ووزارة 
التربيــة علــى تنظيــم الرحلة 
التــي جاءت تكرميــا جلهودهم 
الدراســية ولتحفيزهــم علــى 
املثابرة واالجتهاد، وعلق قائال: 
«ان الرحلة زودت مداركنا وأثرت 
ثقافتنا حول العالم من حولنا».
واجلدير بالذكر ان الرحلتني 
كانتا ضمن النسخة الثانية عشرة 
مــن مبادرة «كن مــن املتفوقني» 
التي أطلقهــا الصندوق الكويتي 
في عام ٢٠١٠، والتي تندرج ضمن 
املبــادرات احملليــة للصنــدوق 

الكويتي للتنمية.

نظمها صندوق التنمية بالتعاون مع وزارة التربية إلى رواندا وطاجيكستان

وفد الطلبة في إحدى اجلوالت خالل الرحلة

وفد طالبات «رحلة كن من املتفوقني» في زيارة ملشروع طريق كولياب في طاجيكستان

علم الكويت لم يفارق الطالبات خالل الرحلة

وفد طلبة «رحلة كن من املتفوقني» في زيارة ملستشفى مونيني في رواندا

طريق (كولياب) املمول قرضه من 
قبل الصندوق الكويتي للتنمية 
بقيمــة ٥ ماليني دينــار كويتي، 
وميتــد بطــول ٤٠ كيلــو متــرا، 
وقالــت الطالبة ســارة املطيري: 
«ان املشــروع خيــر مثــال ألحد 
مشاريع دولة الكويت االنسانية 
والتي حتدث فرقا في حياة سكان 
املدن والقرى حول طريق (كوالب)، 
فقد الحظنا متركز البيوت والقرى 

اجلديدة حول الشارع».
وكانــت رحلــة الطلبــة الــى 
جمهوريــة رواندا أيضا متنوعة، 
فقد زار الطلبــة املتحف الوطني 
Genocide memorial في العاصمة 
كيغالي، والذي مت افتتاحه في عام 
٢٠٠٤. تعــرف الطلبــة من خالل 
هذه الرحلة علــى ثقافة وتاريخ 
جمهورية رواندا، كما قام الطلبة 
بجولــة تعريفيــة اســتطالعية 
لطبيعــة املنطقــة مــن مرتفعات 

وجبال حول ارجاء العاصمة.
وزار الطلبة خالل الرحلة 
مستشفى مونيني في املقاطعة 

ال ميوت ميت إن كان في ذكراه ما يبقى ويخلد!
يحق لوطنها أن يفخر بها..!

ويحق لعائلتها أن تزهو بها..!
إنهــا ابنة الكويت الوفية عائشــة احلقان - أم 
إبراهيم - رحمها اهللا، احلافظة لكتاب اهللا، العاملة 
والقائمــة به من خالل الدروس واحملاضرات التي 
كانت تلقيها في بيتها على نساء األسرة ومعارفها 

وجيرانها.
انتقلت الى رحمة اهللا املغفور لها عائشة سعد 
محمد احلقان - أم إبراهيم (بنت املطبة) في منطقة 
شرق، والتي تربت في الفنطاس في كنف عائلتها 
الكرمية مستسلمة لقضاء اهللا وقدره على يد هادم 

اللذات املوت.
توفيت في يوم اجلمعة ٥ رجب ١٤٤٤هـ املوافق ٢٧

يناير ٢٠٢٣ عن عمر يناهز (٨٠ عاما) في مستشفى 
العدان بعد صراع طويل مع املرض العضال، وكانت 
على الدوام احلامدة والشاكرة والصابرة على هذه 

احلياة الفانية.
دفنــت في مقبرة صبحان مســاء يوم الســبت 
٦ رجب ١٤٤٤هـ املوافــق ٢٨ يناير ٢٠٢٣م وحضر 
جنازتهــا الطاهرة جموع غفيــرة من أهل الكويت 
والدعوة والتبليغ إكراما لها ولعائلتها ووفاء لزوجها، 
رحمه اهللا، وهو عمنا الشــيخ راشد احمد احلقان 
مؤسس جماعة التبليغ والدعوة في الكويت - طيب 

اهللا ثراه ومثواه - (أبو إبراهيم) فقيدة!
وللفقيدة (أم إبراهيــم) رحمها اهللا من األبناء 
الذكور: الشيخ إبراهيم - محمد - عمر، أما حسن، 
رحمه اهللا - احمد - عبدالرحمن - علي، فوالدتهم 
من زوجته الثانية أم عبداهللا وهي موجودة أطال 

اهللا في عمرها.
وهي أخت الرجال األخيار: (حمد وخالد) رحمهما 
اهللا واملربي الفاضل األســتاذ سلمان احلقان أطال 
اهللا فــي عمره وبارك في ذريته وأما أخواتها فهن 

(أمينة - شريفة - سارة) رحمهن اهللا.
بنت الكويت عائشة احلقان، حفظت القرآن الكرمي 
وطبقت حديث الرسول ژ «خيركم من تعّلم القرآن 
وعّلمه»، وكانت - رحمها اهللا - حريصة على ان 
تقيم الدروس الدينية واحملاضرات لنساء أسرتها 
وجيرانها وتذكرهن بذكر اهللا في حلقات أسبوعية.

عرفت بنت الكويت البارة عائشة احلقان بأخالقها 
النبيلــة فكانت تصــل األرحام حتــى في مرضها 
العضــال كانت تســأل عن القريــب والبعيد وعن 
الصغير قبل الكبير ولم تضر أحدا يوما، لســانها 
دائما رطب بذكر اهللا، وكانت تتفقد إخوانها حتى 
وهي على فراش املرض تسأل عنهم، أما في صحتها 
فإنها كانت تسأل عنهم يوميا وتزورهم في بيوتهم.

في إبان االحتالل العراقي الغاشم كانت في دولة 
قطر الشقيقة وكانت مجتهدة في مساعدة كل كويتي 

محتاج مع زوجها فضيلة الشيخ راشد احلقان الذي 
عرف باحلكمة والعلم والكياسة وممارسة الدعوة 
بعيــدا عن السياســة، والتواضــع واحلرص على 
حتقيق مصالح أهل الكويت وتلمس احتياجاتهم، 
تشــاركه زوجته في هــذا العمل الدعوي اخلالص 

لوجه اهللا عز وجل.
لقــد رثيت أخاها األكبر العــم حمد احلقان في 
مقال: «ربح البيع) بتاريخ ٢٠١٢/١/١٩، وكذلك أخوها 
العــم خالد احلقــان: «فقيد الكويــت والفنطاس» 
بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٧، واحلقان أسرة وعائلة مثمرة 
كرمية كالشجرة الطيبة جذورها في أرض الكويت 

وأغصانها في عنان السماء.
ومضة: رحلت عائشة سعد محمد احلقان بنت 
املطبة الشرقاوية الفنطاسية لتبقى ذريتها وسيرتها 
العطرة ونعزي أســرتها الكرميــة وأهلها وعيالها 
وجيرانهــا، وان الفنطاس حزينة على أم ابراهيم 

- رحمها اهللا.
قال تعالى: (فإذا جاء أجلهم ال يستأخرون ساعة 

وال يستقدمون) النحل: ٦١.

٭ آخر الكالم: وهكذا ترجلــت ابنة كرمية من بنات 
الكويت البارة بوطنها وأهلها وصارت اآلن في ذمة 
اهللا، وال منلك إال أن نترحم وندعو لها وال نقول إال 
ما تعلمناه في ديننا (إنا هللا وإنا إليه راجعون). 

واهللا أنِت يا أم إبراهيم فقيدة.
ما مات مــن أثر الذكر اجلميل

وما أراد غير بقاء احلمد مكتسبا

٭ زبدة احلچي: من ينســى العمة عائشــة؟ وكيف 
فتحت بيتها ألهلهــا وجيرانها في حبابة مفقودة 
اليوم وحملتهــا أم إبراهيم مع اجليل املخضرمني 
من الرعيل األول مذكرة الناس وال عجب ألنها بنت 

النواخذة (عبداهللا ومحمد) رحمهما اهللا.
املوت باب وكل الناس تدخله

يا ليت شعري بعد الباب ما الدار

كل املواساة والعزاء إلى املربي األستاذ سلمان 
احلقــان - أبــو عبداهللا - وعائلــة احلقان الكرام 
رجاال ونســاء في (عائشة - أم إبراهيم)، وسالم 
عليــك أيتها الراحلة الكبيرة وتبقى احلقيقة: (كل 
نفــس ذائقة املــوت)، عبر وعظات املــوت وهادم 

اللذات ال تنتهي.
إنــي داع لها: اللهم ارحمها واغفر لها، ووســع 
مدخلهــا وأكرم نزلهــا واجعل قبرهــا روضة من 
رياض اجلنة ومثواها الفردوس األعلى من اجلنة 
في جنات النعيم.. تكفون ال تنســوها من دعائكم 

داخل الكويت وخارجها لعلها ساعة استجابة.
.. في أمان اهللا. 

ومضات

بنت املطبة
عائشة احلقان!

y.abdul@alanba.com.kwيوسف عبد الرحمن


