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لوحة حتمل صورة صاحب السمو األمير هدية من أبنائه اخلريجني تسلمها سمو ولي العهد لصاحب السمو

سمو ولي العهد مكرما أحد اخلريجني سمو ولي العهد والرئيس جاسم اخلرافي ود.موضي احلمود يقطعون كعكة احلفل سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد مكرما إحدى اخلريجات

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد ود.موضي احلمود ود.عبداهلل الفهيد مع عمداء الكليات

ولي العهد ناب عن صاحب السمو في حفل تكريم خريجي الجامعة في العام الجامعي 2008 - 2009

الحمود: توقيع أول عقد إنشائي لمدينة صباح السالم الجامعية اليوم 

لتبعية مستش����فى مبارك الكبير 
الكوي����ت ليصبح بذلك  جلامعة 
املستش����فى التعليمي الذي طاملا 
افتقدته جامعة الكويت، ونظرا ملا 
لهذه االتفاقية من اهمية وتبعات 
مالية وادارية فالنية معقودة على 
عرض هذه االتفاقية على مجلس 
املناس����ب  القرار  الوزراء التخاذ 

بشأنها.
وذك����ر د.الفهي����د ان اجلامعة 
ل����م تغفل عن دوره����ا في خدمة 
املجتم����ع وعلى االخ����ص تلبية 
احتياجات سوق العمل من مختلف 
التخصص����ات وتطوير برامجها 
ومناهجها في سبيل حتقيق هذا 
الهدف االساس����ي للجامعة، وفي 
خطوة عملية في هذا السبيل، وافق 
مجلس اجلامعة في العام املاضي 
على انشاء كلية جديدة للعمارة 
الكويت، ووافق مجلس  بجامعة 
الوزراء مشكورا على استصدار 
مرسوم اميري بانشاء الكلية والتي 
من املتوقع ان تبدأ الدراسة فيها 

في العام اجلامعي املقبل.
وتدرس اجلامعة حاليا اجلدوى 
االكادميية النش����اء كلية جديدة 
متخصصة في علوم وهندس����ة 
الكمبيوتر، وذلك لتلبية حاجات 
سوق العمل من املتخصصني في 
هذا املجال، مشيرا الى ان هنا الكثير 
من االجنازات التي حققتها اجلامعة 
على الرغم من املعوقات التي اعتدنا 
على مواجهتها، وذلك حتى تكون 
جامعة الكوي����ت هي االفضل في 
املنطقة، ويك����ون خريجوها هم 
النخبة، وبالتالي يكونون عونا 
لبلدهم في مسيرة التنمية ال عبئا 

عليه.

كلمة الخريجين

اخلريجة دانة نادر معرفي القت 
كلمة نيابة عن زمالئها وزميالتها 
اخلريجني واخلريجات، فقالت: لقد 
قلت يا صاحب السمو في خطابكم 
االخير »ان اشرف الشرف هو صدق 
االنتماء لهذه االرض الطاهرة، فهو 
ميزان تفاضلنا ورسالتنا السامية 
في ترس����يخ وحدتنا الوطنية«، 
ونحن يا صاحب الس����مو ابناؤك 
وبنات����ك نعاهدكم ونحن في هذا 
املق����ام على ان نك����ون بذرة حب 
وانتماء ال����ى وطننا الغالي الذي 
الكثي����ر وغمرنا بفيض  لنا  قدم 
احلب واحلنان الى ان جاءت هذه 
التي نترجم  الكرمي����ة  اللحظات 
فيها كل معان����ي احلب الى بلدنا 
احلبيب ونه����دي تفوقنا اليك يا 
صاحب السمو االمير والى وطننا 
الغالي والذي جاء بعد عناء وجد 
واجتهاد منا حتى نسهم في دعم 
مسيرة بلدنا احلبيب من اجل ان 
تكون الكويت دائما منارة العلم 

والعلماء.

املناقصات  الى جلن����ة  التنفي����ذ 
في شهر ديسمبر املاضي، وذلك 
العاملية  الش����ركات  لطرحه على 
املختلفة، ونتوقع بإذن اهلل البدء 
في التنفيذ الفعلي لهذا املشروع 
الضخم في النصف الثاني من العام 
احلالي، وسيتم طرح مناقصات 
تنفي����ذ الكليات االخرى تباعا ان 

شاء اهلل.
وعلى جانب آخ����ر، قال: لقد 
اصبحن����ا نرى الن����ور في نهاية 
النفق كما يقولون، بالنسبة لهذا 
املشروع التنموي الفريد من نوعه 
وكما كنتم لنا عونا وس����ندا في 
املاضي واحلاضر، فإننا كلنا امل 
في استمرار عونكم ومساندتكم 
مستقبال حتى تس����تكمل مدينة 
صباح الس����الم اجلامعية والتي 
طاملا انتظر الكويتيون جميعا ان 
تتحقق على ارض الواقع، مضيفا: 
لقد نال مشروع احلرم اجلامعي 
اجلديد نصيب االسد من اهتمام 
االدارة اجلامعية وذلك لضخامته 
والهميته ليس للجامعة فحسب 
لكن ايضا ملستقبل التعليم العالي 
في الكويت، غير ان هذا املشروع لم 
يكن الوحيد الذي سعت اجلامعة 
الجن����ازه، فق����د بذل����ت اجلامعة 
جهودا حثيثة ولس����نوات عديدة 
مع املسؤولني في وزارة الصحة، 
وحتت قي����ادة احد ابناء اجلامعة 
املخلصني لوزارة الصحة د.هالل 
الساير اثمرت هذه اجلهود اخليرة 
مؤخرا توقيع اتفاقية بني اجلامعة 
ووزارة الصحة للنقل التدريجي 

رب العزة )واعتصموا بحبل اهلل 
جميعا وال تفرقوا(، وكذلك قوله 
عز من قائل )وال تنازعوا فتفشلوا 
وتذهب ريحكم واصبروا ان اهلل 

مع الصابرين(.
واضاف ان دعم صاحب السمو 
للجامعة يظهر في ابرز صوره في 
مساندته للجامعة الجناز احلرم 
اجلامع����ي في منطقة الش����دادية 
س����ابقا، ومت اطالق اسم املغفور 
له بإذن اهلل األمير الراحل الشيخ 
صباح الس����الم على تلك املدينة 
اجلامعية لتصبح تسميتها »مدينة 
صباح الس����الم اجلامعية« وذلك 
وفاء وتقديرا من صاحب السمو 
لألمير الراحل الذي افتتحت جامعة 
الكويت في عه����ده في عام 1966 
والذي ترك بصمات واضحة على 
النهض����ة التعليمية احلديثة في 

الكويت.
وقال د.الفهيد: انه ملن دواعي 
سروري ان اعلن امامكم ان جامعة 
الكويت قد حصلت باألمس على 
آخر املوافقات احلكومية املطلوبة 
لتوقيع عقد تنفيذ املرحلة األولى 
من البنية التحتية للحرم الرئيسي 
في مدينة صباح السالم اجلامعية، 
وسيتم توقيع العقد مع الشركة 
اليوم وسيبدأ تنفيذ هذا  املنفذة 
املشروع خالل شهر فبراير املقبل 
ليتزامن مع احتفاالت اليوم الوطني 
ان  التحرير، كما يسعدني  وعيد 
اعلن امامكم ان اجلامعة قد انتهت 
من مشروع تصميم كلية الهندسة 
والبترول ومت ارس����ال مناقصة 

الدائم واس����تجابته السريعة في 
تلبية احتياجات اجلامعة ودعم 

مشاريعها بكرم وسخاء.
كما تقدم د.الفهيد الى اخلريجني 
بأطي����ب التهاني عل����ى تخرجهم 
وتفوقه����م، وبارك له����م وألهلهم 
وذويهم متمنيا لهم دوام التوفيق 
والنجاح، وداعيا اياهم لبذل الغالي 
والنفيس في خدمة بلدهم الغالي 
الكويت، وااللتزام بتعاليم وآداب 
الدين االسالمي احلنيف، واالبتعاد 
عن كل ما يش����ق وح����دة الوطن 
من نع����رات طائفية او حزبية او 
قبلية او فئوية من اي نوع، وقال: 
اوصيكم ببلدكم خيرا، فاحرصوا 
أمنه واس����تقراره  عليه وعل����ى 
ووحدته وتقدمه، والتزموا بقول 

التباعد والتناحر، ويجعلنا بحق 
مجتمع األسرة الواحدة.

استجابة سريعة

اكد مدير جامعة  ومن جهته، 
الكويت د.عبداهلل الفهيد: باألصالة 
ع����ن نفس����ي ونيابة ع����ن ادارة 
اجلامعة واالسرة اجلامعية، من 
اساتذة وطلبة وعاملني، يسعدني 
ان ارحب بصاحب الس����مو اجمل 
ترحيب في رحاب جامعة الكويت، 
ويسرني ان اتقدم لسموكم بجزيل 
الشكر وعظيم االمتنان لرعايتكم 
الكرمية حلفلنا هذا، وال يفوتني 
ان اشكر احلكومة املوقرة وعلى 
رأسها سمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ ناصر احملمد على تفهمه 

وترحيبنا بحضورهم ومشاركتهم 
لنا هذا احلفل الذي يأتي تتويجا 
سنويا رائعا جلهود اجلامعة في 
اداء رسالتها العلمية والتربوية.

واضافت: يا صاحب الس����مو، 
ان الرعاية االبوي����ة الكرمية من 
سموكم ملسيرة اجلامعة والدعم 
املتواصل لهذه املسيرة يشجعنا 
على ان نتطلع الى مزيد من الدعم 
السخي لها وللبحث العلمي ضمن 
االنف����اق احلكومي لتتس����ق مع 
املتطلبات الت����ي توجبها ظروف 
النماء املتواصل واالتساع الكبير، 
والتي تتطلب االنفاق على تطوير 

التعليم اجلامعي والبحثي.
ووجهت حديثها الى اخلريجني 
واخلريجات قائلة: انني اذ ابارك 
لكم جناحكم وتفوقكم، واذ اهنئكم 
بهذا النج����اح، واذ ابارك الهلكم 
التكرمي االبوي من  وذويكم بهذا 
صاحب السمو االمير، الوصيكم 
ان تكون����وا ابناء الوطن االوفياء 
وجن����ده املخلص����ني وان يكون 
عطاؤك����م للوطن ب����ال حدود من 
اجل تقدمه ورفعته ورفاهيته، وان 
تعملوا دائما على حتقيق طموحاته 
في بلوغ آفاق التنمية الش����املة 
ف����ي كل املج����االت، وان جتعلوا 
الكويت دائما نصب اعينكم وان 
جتعلوها مقدمة على غيرها، فهي 
الوطن واحلصن واملالذ، متمسكني 
بعقيدتنا السمحة محترمني دائما 
الرأي اآلخر حريصني على قيمة 
احلوار الناضج الذي يبني الوطن 
ويزيد جسور التواصل، ويجنبنا 

عمل احلكومة وخطتها النش����اء 
اجلامعة احلكومية الثانية، وهي 
التي س����تكون رديفا بعون اهلل 
جلامع����ة الكويت، وهي في واقع 
احلال استجابة طبيعية ومستحقة 
ملتطلبات التنمية الشاملة، خاصة 
م����ع تزايد الطلب عل����ى التعليم 
العالي واجلامعي، واضافت: في 
هذه املناسبة نذكر بالتقدير دعم 
احلكوم����ة جلامعة الكويت للبدء 
في عملية االنشاء للحرم اجلامعي 
اجلديد في مدينة الشيخ صباح 
السالم الصباح اجلامعية والتي 
سنوقع اول عقد انشائي لها اليوم، 
ونتوقع حال اكتمالها ان تضم في 

رحابها 40 الف طالب وطالبة.
وتابعت د.احلم����ود قائلة: ان 
صاحب السمو يش����مل اجلامعة 
بك����رمي عنايته وس����امي رعايته 
واحلرص على التفضل بتشريف 
حفل خريجيها السنوي بحضوركم، 
وان جامع����ة الكوي����ت لتعد مثل 
هذا التشريف تقليدا عظيما يقع 
في مكان الص����دارة من تقاليدها 
العريقة، وانها لتعتز به اميا اعتزاز 
ملا ينطوي عليه من اعلى مراتب 

التكرمي للعلم والعلماء.
واضاف����ت ان اجلامعة لترفع 
لصاحب الس����مو االمي����ر عظيم 
ش����كرها وبالغ تقديره����ا اقرارا 
بالفضل الهل الفضل، وذلك للدعم 
غير احملدود للمسيرة اجلامعية 
للطالب والطالب����ات، كما نعرب 
العه����د ولضيوفنا  لس����مو ولي 
الكرام عن بالغ سرورنا باهتمامهم 

آالء خليفة
حتت رعاية صاحب الس����مو 
األمي����ر الش����يخ صب����اح األحمد 
وبحضور ممثل سموه سمو ولي 
العهد الش����يخ نواف االحمد أقيم 
صباح امس احلفل السنوي لتخريج 
الطلبة املتفوقني في جامعة الكويت 
للعام اجلامعي 2008 � 2009 وذلك 
على مسرح الشيخ عبداهلل اجلابر 
الصباح بجامعة الكويت مبنطقة 

الشويخ.
هذا ووصل موكب ممثل سموه 
الى مكان احلفل الساعة العاشرة 
والنصف حيث استقبل بكل حفاوة 
وترحيب من قبل جلنة االستقبال 
برئاس����ة وزيرة التربية ووزيرة 
التعليم العال����ي الرئيس األعلى 
للجامعة د.موضي احلمود ومدير 
جامعة الكويت د.عبداهلل الفهيد 

واعضاء الهيئة التدريسية.
وش����هد احلفل رئيس مجلس 
االم����ة جاس����م اخلراف����ي وكبار 
الش����يوخ ونائب رئيس احلرس 
الوطني الش����يخ مش����عل االحمد 
وس����مو رئيس مجل����س الوزراء 
الش����يخ ناصر احملم����د والنائب 
االول لرئي����س مجل����س الوزراء 
ووزير الدفاع الشيخ جابر املبارك 
ووزير ش����ؤون الديوان االميري 
الشيخ ناصر صباح االحمد وكبار 
املسؤولني بالدولة وجمع غفير من 

اهالي اخلريجني واملواطنني.

دعم التعليم

هذا وبدأ احلفل بالسالم الوطني 
الكرمي  الق����رآن  آيات من  وتالوة 
التربية ووزيرة  ألقت وزيرة  ثم 
التعليم العال����ي الرئيس األعلى 
للجامعة د.موضي احلمود كلمة 
بهذه املناسبة شكرت فيها صاحب 
الس����مو األمير على هذه الرعاية 
الس����امية والتي جتس����د حرص 
سموه على دعم التعليم لتحقيق 
التقدم املأمول للوطن الغالي ورفعة 

شأنه.
وأعلنت عن ان اول عقد انشائي 
ملدينة الشيخ صباح السالم الصباح 
اليوم، وقالت  اجلامعية سيوقع 
د.احلمود في كلمتها: ان النهضة 
التي يقود مس����يرتها  الش����املة 
املباركة صاحب السمو االمير التي 
العزيز في شتى  يعيشها وطننا 
مجاالت احلي����اة لهي ثمار جهود 
اخلريجني واخلريجات من املواطنني 
في مختلف التخصصات وخاصة 
الذي����ن تتتابع  املتفوق����ني منهم 
أفواجهم عاما بعد عام من اجلامعة 
ومؤسسات التعليم العالي والتي 
انضم الى ركبها حديثا اجلامعات 
اخلاصة الت����ي اخذت طريقها في 
حتمل هذه املس����ؤولية الوطنية 
التي تفرضه����ا متطلبات التنمية 
املجتمعية املتنامية، وقالت: اننا 
استكماال للدفع مبسيرة التعليم 
العالي لنض����ع اخلطوط االولية 
املطلوبة وفق ما ورد في برنامج 

الحال�ي الع�ام  م�ن  الثان�ي  النص�ف  في�ه  والب�دء  والبت�رول  الهندس�ة  كلي�ة  تصمي�م  مش�روع  م�ن  انته�ت  الجامع�ة  الفهي�د: 

من أجواء الحفل
< ب���دأ احلف���ل وانتهى بعزف الس���الم 

الوطني.
< كل الش��كر والتقدير للموظف املثالي في 
إدارة العالق��ات العامة غن��ام الغنام على تنظيم 
احلفل وإمداد الصحافيني باملواد الصحافية الالزمة 

بقيادة مدير االدارة فيصل مقصيد.
< »يس���عد صباحك يا ديرتي يا كويت« 
أغنية وطنية رائعة أضفت جوا من احلماسة 
والس���عادة داخل القاعة قبيل بدء مراس���م 

االحتفال.
< في متام الساعة 10:25 صباحا وصل سمو 
ولي العهد الشيخ نواف االحمد الى اجلامعة، وكان 
في استقباله عند باب القاعة وزيرة التربية ووزيرة 
التعليم العالي ومدير جامعة الكويت واالمني العام 
ونواب املدير، وانتهى احلفل في متام الساعة 11 

ونصف صباحا.
< تنظيم رائع من جامعة الكويت حلفل 
التكرمي وكانت الباص���ات في انتظار أولياء 
االمور عند مواقف السيارات لنقلهم الى مكان 

االحتفال.
< أبدعت فرقة تلفزيون الكويت بأغان ترحيبية 

قبل بدء االحتفال عند مدخل القاعة.

< كل الش���كر والتقدير ملصور العالقات 
العام���ة حس���ام احملمدي الذي ب���ذل جهودا 
كبيرة لتصوير احلفل وأمد احملررين بصور 

احلفل.
< بلغة االرقام تعتبر هذه الدفعة رقم 39 من 
اوائل اخلريجني في جامع��ة الكويت، وبلغ عدد 
اخلريجني منذ تأسيس جامعة الكويت عام 1966 
وحتى العام املاض��ي 82 ألفا و244 خريجا، في 
حني يبلغ عدد الطلبة املس��جلني حاليا باجلامعة 

26 ألفا و850 طالبا وطالبة.
< تال اخلريج محمد وليد العوضي من كلية 
الهندسة واحلاصل على امتياز مع مرتبة الشرف 
من قسم الهندسة الكهربائية، آيات عطرة من 

سورة الرحمن على مسامع احلضور.
< كان عريف احلفل د.عمار احلسيني من كلية 

الهندسة مبدعا في تقدمي فقرات احلفل.
< في لفتة جميلة من جامعة الكويت، مت 
وضع لوحة في بداية توزيع الشهادات على 
املسرح وقام كل خريج وخريجة اثناء تكرميهم 
بتركيب جزء من اللوحة ومع نهاية التكرمي 
اكتملت الصورة والتي كانت صورة لصاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد من أبنائه 

اخلريجني واخلريجات وعليها أسماؤهم، وقد 
مت اه���داء تلك اللوحة الفنية للش���يخ نواف 

االحمد كهدية للشيخ صباح االحمد.
< ق��ام عميد كل كلية باملش��اركة في تكرمي 
طلبة كل كلية على حدة، واجلدير بالذكر ان جميع 
املكرمني من كليتي احلقوق والعلوم االجتماعية 

حاصلون على تقدير امتياز مع مرتبة الشرف.
< ف���ي مصادفة غريب���ة مت تكرمي أختني 
طالبتني خريجتني متفوقتني من نفس الكلية 
ومن نفس التخص���ص وهما الطالبتان دالل 
عمير العجمي واميان عمير العجمي من كلية 
التربية قسم رياض االطفال وكلتاهما حاصلتان 

على امتياز مع مرتبة الشرف.
< اثناء تكرمي الطالبة فاطمة محمد احلساوي 
من كلية البنات لم تتمكن والدتها من كتم مشاعرها 
فوقفت في القاعة وصرخت بصوت عال »عاشت 
فاطمة عاشت فاطمة« ما جعل جميع من في القاعة 

يصفقون بحدة لفرحة األم.
< مت التقاط صورة جماعية تذكارية بعد 
نهاية احلفل لس���مو ولي العهد الشيخ نواف 
االحمد ووزي���رة التربية ووزي���رة التعليم 
العالي د.موضي احلمود ومدير جامعة الكويت 

د.عبداهلل الفهيد مع جميع عمداء كليات جامعة 
الكويت.

< كان م��ن بني اخلريجات املتفوقات الطالبة 
اخلريجة فجر جاس��م التمار وهي ابنة د.سلوى 
اجلسار وحاصلة على تقدير جيد جدا بتخصص 
طب وجراحة بكلي��ة الطب، ألف مبروك يا فجر 

ومنها لالعلى.
< في ح���ادث مفاجئ اثناء حفل التكرمي، 
تعثر احد الطلبة اخلريجني اثناء سيره بعدما 
مت تكرميه فتسبب في سقوط كشاف االضاءة 
داخل القاعة، وكاد ان يسقط على الصحافيني 
في املوقع املخصص لهم في القاعة لوال العناية 
االلهية وسرعة مدير العالقات العامة فيصل 
مقصيد في ابعاده وتوقف التكرمي ملدة 3 دقائق 

حتى انتهاء االمر متاما.
< بعد انتهاء احلفل، شاهدنا وزيرة التربية 
ووزيرة التعليم العالي د.موضي احلمود ورئيسة 
اللجنة التعليمية د.س��لوى اجلسار تتصافحان 
وتتبادالن القبالت وتلتقطان الصور اجلماعية، 
وتهامس من كان حولهما متس��ائلني هل رجعت 
د.سلوى اجلسار في قرارها اخلاص باستجواب 

وقائع التكرمي وصور املكرمني وزيرة التربية؟ 
في األيام املقبلة

د.موضي احلمود مرحبة بسلوى اجلسار

يستضيف مركز الدراسات االستراتيجية واملستقبلية 
في جامعة الكويت مؤمتر التحوالت السياسية واالقتصادية 
وتأثيراتها في منطقة اخلليج واجلزيرة العربية في الثالث 

من مايو املقبل.
واوضح املركز في بيان له امس ان هذا املؤمتر يتمحور 
حول آليات وعوامل ونتائج التغيرات والتحوالت التي مرت 
بها مجتمعات اخلليج العربي بشكل عام واملجتمع الكويتي 

بش���كل خاص. واضاف ان املؤمتر يهدف الى القاء الضوء 
على املؤسس���ات التي ساهمت في تلك التحوالت ويعطي 
حملة تاريخية شاملة سياسية واقتصادية واجتماعية عن 

املتغيرات في دول املنطقة والتحديات التي تواجهها.
وذكر انه من االهداف ايضا التعرف على النتائج املتوقعة 
على املديني القريب والبعيد لتلك املتغيرات ومدى امكانية 

استفادة املجتمعات اخلليجية منها.

مؤتمر التحوالت السياسية واالقتصادية بالجامعة مايو المقبل


