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جانب من اخلريجني

تهنئة بالتفوق فرحة التخرج

د.عبدالرضا أسيري يلقي كلمتهصالح املال متحدثا في احلفل

احتفاء باخلريج فوزان الفوزان تكرمي إحدى اخلريجات

)فريال حماد(املال والشارخ وأسيري يكرمون أحد اخلريجني اخلريج محمد ناصر ششتري يلقي كلمةالسفير عبدالعزيز الشارخ يلقي كلمته

جانب من اخلريجات

الشارخ: البالد تواجه تحديات تجعلها بحاجة إلى عطاء أبنائها
اكد خالل رعايته تخرج طلبة »العلوم السياسية« توافر فرص غير مسبوقة للكويت لتحقيق االزدهار

المال: الشباب قادر على فعل المستحيل والكويت تنتظر منهم الكثير

دارين العلي
اكد مدير املعهد الديبلوماسي د.عبدالعزيز 
الشارخ ان الكويت تتوافر لها فرص غير مسبوقة 
الطالق مشروع تنموي ش���امل ينتقل بها الى 
عالم التقدم واالزدهار على النحو الذي تطمح 
اليه قيادتها ويستحقه شعبها ولكنها في الوقت 
نفسه تواجه من التحديات الداخلية واخلارجية 
ما يجعلها في حاجة ماسة لكل العطاء من قبل 
كل ابنائها، مستشهدا مبا تضمنه اخلطاب األخير 
الذي وجهه صاحب السمو االمير الشيخ صباح 
األحمد الى الش���عب الكويتي مبناسبة العشر 
األواخر من رمضان الذي يقدم تشخيصا عميقا 
للتحديات الداخلية التي تواجهها الكويت في 
الوقت احلاضر ومس���ؤولية جميع ابنائها في 

التصدي لها.
ولفت خالل حضوره في حفل تخرج 46 طالبا 
من قس���م العلوم السياسية 2009/2008 مساء 
امس االول بحضور عميد كلية العلوم االجتماعية 
د.عبدالرضا اسيري والنائب صالح املال واولياء 
األمور واعضاء الهيئة التعليمية الى ان حتقيق 
االزدهار يتم عبر حتقيق النهوض بكل مناحي 
احلياة الوطنية، وبحيث تتحول الكويت مع هذا 
املشروع الى قيمة حضارية واقتصادية واخالقية 
في هذه املنطقة، األمر الذي سيؤدي الى تكريس 
كيانها وتعزيز منعتها، وسيكون ألي منكم ان 
يفاخر االجيال القادمة اذا متكن ان يقوم بدوره 

املرتقب في نهضة الكويت املنشودة.
واضاف: لقد ميز الوفاق الوطني العام جتربة 
الشعب الكويتي عبر القرون، ولقد اثبتت وقفة 
جميع ابناء الكويت صفا واحدا خلف قيادتهم 
الش���رعية في مواجهة العدوان واالحتالل ان 
الوف���اق الوطني هو ارث متج���ذر وخالد لدى 
هذا الش���عب، وانه لواجب وطني على كل منا 
ان يصون ه���ذا االرث النفيس، واال يفرط فيه 
ابدا، واذا كان التوافق الوطني يقتضي التمسك 
باساسيات الوحدة الوطنية فانه ال يحول دون 
وجود بعض التباين في اآلراء واملواقف بني ابناء 
الوطن في ظل الدميوقراطية وتوازن احلقوق، 
مشيرا الى انه ميكن ألي كان ان يختار اصدقاءه 
في اجلامعة فانه لن يس���تطيع اختيار زمالء 
العمل، والذين هم في النهاية اخوانه وشركاؤه 
في شرف االنتماء لهذا الوطن، وعلى هذا األساس 
البد لكل منكم ان يتعامل مع زمالء العمل ومنذ 
اللحظة األولى للقائه بهم في مكان العمل، بغض 
النظر عن اخللفية االجتماعية التي يأتون منها، 
وبهذا فقط يتمكن كل منكم من املس���اهمة في 
تكريس اللحمة الوطنية، وافشال اي جهد شاذ 
يبذل من قبل اي كان للعبث بهذا االرث الثمني 

الذي خلفه لنا اآلباء واالجداد.
وقال: أيه���ا األبناء، ليس م���ن املبكر الحد 
من الش���باب ان يباشر في التفكر في االوضاع 
والتحدي���ات اخلارجية الت���ي تؤثر على االمن 
واالس���تقرار في املنطقة، وبالتالي على األمن 
الوطني لبالدنا، فال شك  في ان ادراك املواطن ملا 
يحيط ببالده من حتديات جتعله اكثر احساسا 
باهمية وحدة الصف الوطني وضرورة حشد 
امكانيات البالد وطاقات الشعب لدرء املخاطر 

عنها.
واشار الى بعض تلك االوضاع والتحديات 
اخلارجية احمليطة مثل الوضع في العراق حيث 
لم يتحقق له بعد االستقرار التام الذي ينشده 
ونتمناه نحن له، واملواجهة بني ايران واملجتمع 
الدولي حول امللف النووي االيراني وامور اخرى، 

عن استخدام فساد الواسطة(، هو ان حترص 
على ان جتعل نفسك مفيدا للمؤسسة التي تعمل 
بها ومقنعا لرؤسائك بالعمل الفعال واملتجرد، 
اضافة الى جتنب في كل االحوال التذرع بأخطاء 
اآلخرين لتبرر تقصيرك واخطاءك، ومن الواضح 
ان محاربة الفساد تتم بتجنبه ال بتكرار ممارسته، 
ان الشباب هم رمز البراءة والنقاء فال تنضموا 
الى طوابير الفساد بل اعينوا بحسن سلوككم 
قي���ادة البالد على اجتثاث الفس���اد اينما وجد 
واحلذر من الكب���ر والغرور فهي اقصر الطرق 
الى الفش���ل، وعليكم ان تبرأوا من ثقافة الكره 

واالنغالق ومعاداة اآلخر ملجرد انه آخر.
بدوره، هنأ النائب صالح املال اخلريجني شاكرا 
دعوته حلفل التخرج لكوكبة من الشباب الذين 
اس���تطاعوا ان يفعلوا ما لم يفعله البرملانيون 
في تغيير اخلارطة االنتخابية وحجم الدوائر، 
متمنيا ان يصبح الشباب اخلريجون من زمالئه 
في العمل السياسي سواء في احلكومة أو مجلس 

االمة، وذلك خلدمة الوطن الواحد الكويت.
ولفت الى ان الشباب قادر على فعل املستحيل، 
مستشهدا بثورات الشباب في الصني وأوكرانيا 
وبولونيا ولبنان، مشددا على انه من الضروري 
ان نض���ع اليوم نصب أعينن���ا خدمة الكويت 
ألنها تتوقع من���ا الكثير وبأهلها فقط الكويت 

دائما اجمل.
من جانب���ه، وجه عميد الكلية د.عبدالرضا 
اسيري رسائل الى اخلريجني الذين كانوا باالمس 
طلبة تؤرقهم الهموم الدراسية واحلوادث اليومية 
داخل اجلامعة ولكنهم اليوم باتوا على ابواب 
سوق العمل قائال ان حب الوطن امانة، فالكويت 
اعطت ألبنائها الكثير وحب الوطن لن يقتصر 
على الشعارات واملناسبات الوطنية، وامنا العمل 
اجلاد واجلهد الكبير ومسؤولية الشباب دعم 

هذا التوجه وهذه الرؤية.
وحض الشباب ع لى املواطنة الصاحلة ألن 
االنسان ال يحب وطنه فقط، بل يجب ان يقرن 
ذلك بالسلوك احلسن والتصرف السليم واالحترام 
للقوانني والنظم وااللت���زام باللوائح، وتوجه 
للخريجني قائال: أنتم اصحاب رسالة وأنتم في 
تخصص متميز، فطالب العلوم السياسية هم 
النخبة في كل مجال وال تعني دراس���ة العلوم 
السياسية ان يكون جميع خريجها من السفراء 
أو الساسة، وامنا متكنهم من التكيف مع واقعهم 
في اي مكان حلوا، موجها التهنئة للطلبة وأولياء 
امورهم على اجلهد املب���ذول لتحقيق النتائج 

الطيبة.
وألقت اخلريجة افراح النويس كلمة شكر 
الى االساتذة الذين لم يبخلوا بأي جهد إلجناح 
الطلبة، وكذلك الشكر واالمتنان الى من كانوا خير 
عون جلميع الطلبة وهم اولياء االمور، وكذلك 

ادارة اجلامعة واعضاء هيئة التدريس.
كلمة اخلريج���ني ألقته���ا اخلريجة فاطمة 
الهاجري مرحبة باجلميع، معربة عن سرورها 
بتكليفها بالقاء الكلمة عن كوكبة من اخلريجني، 
مشيرة الى ان املشاعر ال ميكن ان توصف، حيث 
متر بلحظات ليس���ت عادية، بل تتزاحم فيها 
املشاعر وتتشابك التعابير، حيث فرحة التخرج 
ودموع الفراق بعد س���نوات مليئة بالذكريات 
التي ستبقى عالقة في االذهان أليام هي أجمل 

ايام احلياة.
وفي ختام احلفل مت توزيع الدروع التكرميية 
على اعضاء الهيئة التدريسية والشهادات على 

اخلريجني.

كاالخطار البيئي���ة التي قد تترتب على بعض 
جوانب البرنام���ج النووي االيراني، واخلالف 
بني دولة االمارات وايران حول اجلزر االماراتية 
واالره���اب الدولي وس���عيه لزعزعة امن دول 
املنطقة واالضرار مبصاحلها احليوية، وامكانية 
حدوث تدهور خطير في اس���عار النفط، األمر 
الذي قد يفضي ال���ى تصدع اقتصادي خطير، 
بكل تداعياته االجتماعية والسياسية وبالتالي 

االمنية في مختلف دول املنطقة.
وتنام���ي حدة التنافس على مصادر الطاقة 
في حال استمرار تزايد الطلب على النفط مما 
قد يؤدي ال���ى ان تصبح املنطق���ة مبخزونها 
النفط���ي الهائل بؤرة توتر دولي حول مصادر 
الطاقة وامنها، واس���تمرار اخللل في التركيبة 
السكانية في عموم دول مجلس التعاون بأبعاده 
االجتماعية واالقتصادية واالمنية وتفاقم االخطار 
البيئي���ة في املنطقة، واالزم���ة املالية العاملية 

الش���رعية الدولية والتعاون وحس���ن اجلوار 
والتبادل الطبيعي للمصالح والتفاعل االيجابي 

بني شعوب املنطقة في مختلف املجاالت.
ووضع امام الطلبة بعض العبر واملالحظات 
التي تكرست عبر جتربته العملية في الداخل 
واخل����ارج قائال: ان ح����ب الكويت ليس فقط 
بالتغني بها والتمتع بخيراتها لكن بالعمل من 
اجلها، كما قال الرئيس االميركي جون كينيدي 
»ال تسأل ماذا فعل بلدك من اجلك، لكن اسأل 
ماذا فعلت انت من اجله«، وان التمسك مبكارم 
االخالق هو واجب مستقر في اساس العقيدة 
االسالمية، كما انه امر مفترض من ضمن الصفات 
التي متيز بها مجتمعنا عبر اجياله املتعاقبة، 
وما اود ان اضيفه هنا هو ان االلتزام مبكارم 
االخالق في مج����ال العمل هو بالتأكيد اخليار 
االذكى الذي يقيك من مزالق السوء ويحفظ لك 
كرامتك وسالمك مع نفسك ومع اآلخرين، وال 

وتداعياتها املختلف���ة في العالم ودول املنطقة 
وقضية الشرق االوسط وافغانستان والصومال 
وغيرها بتداعياتها الفعلية والكامنة بالنسبة 

لكل دول املنطقة.
ولفت ال���ى ان الكويت تبذل كل جهد ممكن 
للمساهمة مع املجتمع الدولي النتزاع فتيل هذه 
االزمات والعمل على حلها، فلقد آمنت الكويت 
ان امنها امنا ه���و جزء من امن االقليم احمليط 
بها، كما ادركت الكويت ان امنها الوطني يتأثر 
س���لبا وايجابا بأمنها، واستقرارها الداخليني، 
ولقد مثلت هذه القناعات األس���س الراس���خة 
التي استندت اليها سياسة الكويت اخلارجية 

وبرامجها الداخلية.
واشار الى انه من االسس التي تستند اليها 
سياس���ة الكويت اخلارجية كذلك القناعة بأن 
الس���الم هو ليس غياب احلرب في منطقة ما 
فق���ط، امنا هو احلالة التي تس���ود فيها القيم 

ننسى ابدا ان اهلل سبحانه وتعالى اكرم سيد 
البشر نبينا محمد ژ باالضافة الى حتميله 
الرس����الة الغراء ان وصف����ه بأنه )لعلى خلق 

عظيم(.
وقال ان التفوق احلقيقي في العمل يأتي عن 
طريق التميز، والتميز يتطلب مواصلة العمل 
على تطوير الذات وحتصيل املهارات وتوسيع 
الثقافة العام���ة ومن ضمنها القدرات اللغوية، 
كما ان عنصري املبادرة املدروس���ة واملتابعة 
احلريصة في مجال العمل ألدق التفاصيل هي 
الطريق االمثل الداء ما يوكل اليك من مهام في 
مجال عملك، وان الصبر وسعة الصدر والتمسك 
بالود والهدوء في تعاملك مع رفاق العمل والقبول 
بهم كما هم وليس كما تريدهم ان يكونوا عليه 
هي امور مطلوبة لعالقة سليمة ومثمرة لك اوال 

ولبيئة العمل ثانيا.
واشار الى ان اقصر طريق للترقي )وفي منأى 

أسيري: حب الوطن ال يقتصر على الشعارات وإنما العمل الجاد والسلوك الحسن والتصرف السليم


