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د.موضي احلمود ود.عبداهلل الفهيد يقدمان درعا تكرميية لسمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد بحضور الشيخ جابر العبداهلل والشيخ فيصل السعود والرئيس جاسم اخلرافي والشيخ ناصر صباح األحمد

جانب من أجواء الفرحة بحضور سمو ولي العهد لتكرمي الطلبة

وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي احلمود تلقي كلمتها سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد يهنئ الطلبة

سمو ولي العهد مصافحا أعضاء هيئة التدريس

من أجواء الحفل
- وصل موكب س���مو ولي العهد الشيخ نواف األحمد في موعده حيث كان 
في استقبال سموه الش���يوخ والوزراء وقياديو جامعة الكويت، ووقف جميع 
الطلبة وأولياء أمورهم حلظة وصول س���موه وحيوا سموه بالتصفيق الشديد 

وأعالم الكويت.
- قام راعي احلفل س���مو ولي العهد الش���يخ نواف األحم���د بتحية الطلبة 
اخلريجني وعمداء الكليات وأعضاء هيئ���ة التدريس وتهنئتهم مبا حققوه من 

اجناز علمي يستحق الفخر.
- قدمت د.موضي احلمود ود.عبداهلل الفهيد درعا تذكارية لسمو ولي العهد 
الشيخ نواف األحمد تعبيرا عن شكرهم وامتنانهم لسموه لرعايته الكرمية حفل 

التخرج اجلامعي املوحد للعام اجلامعي 2009/2008.
- شارك رئيس وزراء جمهورية صربيا الذي يزور الكويت حاليا في تكرمي 
اخلريجني، وكان ضيف الكويت قد وصل ملوقع االحتفال مبرافقة مستشارة سمو 

رئيس مجلس الوزراء الشيخة د.رشا الصباح.
- متيز احلفل بحسن التنظيم وكانت االجواء رائعة، واحتفل اخلريجون على 
طريقتهم اخلاصة بعد اطفاء االضواء حي���ث بدأوا بإطالق البالونات واأللعاب 

النارية ابتهاجا وتعبيرا عن فرحتهم.

ولي العهد: الشباب هم المستقبل واألوطان تبنى بسواعد أبنائها
املس���بوقة بالعلم واملتعلمني، 
هذا النهج الذي سيؤتي مبشيئة 
اهلل تعال���ى أكله، تقدما يانعا 
وازدهارا رائعا لوطننا العزيز 

في مختلف ميادين احلياة.
بعد ذلك ألقى مدير جامعة 
الكوي���ت د.عب���داهلل الفهي���د 
كلمة ج���اء فيها: باألصالة عن 
نفسي ونيابة عن أسرة جامعة 
الكويت، يسعدني بل ويشرفني 
أن أرحب أجمل ترحيب بسمو 
ول���ي العهد – راعي هذا احلفل 
– وأن أتقدم لس���موه بخالص 
الشكر والتقدير على تشريفه 
للجامعة، برعايته حفلنا هذا، 
ومشاركته معنا في تكرمي أبنائه 
اخلريجني واخلريجات، ونسأل 
اهلل العلي القدير أن يدمي هذه 
السنة احلميدة إن شاء اهلل. كما 
يسرني أن أرحب بهذا اجلمع 
الطيب من ضيوفنا الكرام الذين 
حرصوا على حضور هذا احلفل 

لتكرمي أبنائنا اخلريجني.
وبدورها ألقت الطالبة فاطمة 
احلساوي كلمة اخلريجني قالت 
فيها: يس���رني يا س���مو ولي 
العهد أن أنقل لكم حتية شكر 
وعرفان لتشريفكم حفلنا هذا 
لتكرمي أبنائكم خريجي جامعة 
الثناء والتقدير  الكويت فلكم 
لرعايتكم األبوية لشباب الكويت 

وحلضوركم الكرمي.
نقف يا سمو ولي العهد بعد 
أن مّن اهلل علينا بالتخرج من 
جامعتنا احلبيبة وبعد أن نهلنا 
من منابع العلم واملعرفة سنوات 
طويلة، وبذلنا في سبيل هذا 
النجاح أياما من اجلد واالجتهاد 
في رعاية كرمية من أساتذتنا 
األفاضل الذين ما بخلوا علينا 
بوقتهم وعملهم ومتابعتهم.. 
وبحنان الوالدين ودعمهم لنا 
آناء الليل وأطراف النهار فلهم 
من���ا جزيل الش���كر والتقدير 
البارئ  واألجر والثواب م���ن 
عز وجل ومن ال يشكر الناس 

ال يشكر اهلل.

محمد هالل الخالدي
ف���ي حفل رائ���ع زاده تألقا 
رعاية وحضور سمو ولي العهد 
الشيخ نواف األحمد، احتفلت 
جامعة الكويت مساء أمس األول 
بتخريج 4080 طالبا وطالبة في 
حفل التخرج اجلامعي املوحد، 
وبحضور رئيس مجلس األمة 
جاسم اخلرافي وسمو رئيس 
الوزراء الشيخ ناصر  مجلس 
احملمد ورئيس وزراء جمهورية 
صربيا د.ميركو سفيتكوفتش 
وعدد من الش���يوخ والوزراء 
وأعضاء مجل���س األمة. وفي 
كلمة أبوية مؤثرة قال س���مو 
ولي العهد: قال سبحانه وتعالى 
ف���ي كتاب���ه الك���رمي: )قل هل 
يستوى الذين يعلمون والذين 
ال يعلم���ون( ڈ. اإلخ���وة 
واألخوات الكرام، أبناءنا وبناتنا 
اخلريجني األعزاء، السالم عليكم 
ورحمة اهلل وبركاته، يسعدنا أن 
نحتفي بتكرمي دفعة جديدة من 
أبنائنا وبناتنا خريجي اجلامعة، 
إذ انه بتخرج هذه الكوكبة من 
الشباب ينضم جيل جديد من 
اجلامعيني إلى األجيال السابقة، 
ليزيد الصرح العلمي الكويتي 
ش���موخا وازده���ارا، وتثري 
الكويت بطاقات شبابية خالقة، 
تنبض بدم���اء جديدة، مليئة 
باحلم���اس واحليوية. أبناؤنا 
وبناتنا اخلريجون، ال ريب أن 
وطنكم، قيادة وحكومة وشعبا، 
يؤمن إميانا راسخا بأن الشباب 
هم املس���تقبل، واألمل املتجدد 
للوطن، ولذلك فإنه قد بذل كل 
ما ميلك من جه���ده ورعايته، 
حتى تخرجتم ف���ي اجلامعة، 
تغمر السعادة والفخر نفوسكم، 
بنيل الشهادات العلمية الرفيعة. 
واآلن حان وقت العطاء واجلد 
واالجتهاد، في حياتكم العلمية، 
لتنهضوا بدوركم، فاألوطان إمنا 
تبنى بسواعد أبنائها، ولذا فإن 
حق الكويت عليكم أن جتعلوها 
نصب أعينكم، وأن تضعوها 

والتعلي���م بتك���رمي على هذا 
القيادة  الرفيع من  املس���توى 
احلكيمة لوطننا العزيز، تكرمي 
لطالبي العلم والس���اعني إلى 
حتصيله والباذلني من أجله كل 
جهدهم وعصارة فكرهم، والذين 
يتطلعون ب���كل األمل والعمل 
لتحقيق م���ا يرضي طموحهم 
ويحقق ما ينشده وطنهم العزيز 
من تق���دم وارتقاء في مختلف 
املجاالت وس���ائر امليادين. إن 
تشريف سمو ولي العهد لهذا 
االحتفال الذي تقيمه اجلامعة 
خلريجيها من س���ائر الكليات 
ومختلف التخصصات، وحرص 
الكرمي على ش���مول  س���موه 
هذا احلفل الس���نوي برعايته 
الكرمية يؤك���د أن اجلميع في 
وطننا العزي���ز وفي مقدمتهم 
سمو ولي العهد األمني سائرون 
على النهج القومي الذي اختطه 
حضرة صاحب السمو األمير 
الش���يخ صباح األحمد حفظه 
اهلل ورعاه ف���ي احلفاوة غير 

ووزيرة التعليم العالي د.موضي 
احلمود كلمة قالت فيها: »إنه 
لي���وم مبارك م���ن األيام التي 
تصوغ تاري���خ وطننا العزيز 
بحروف من ن���ور، ذلك اليوم 
الذي يتبارك في���ه صرح من 
صروح وطننا املعنية بالعلم 

نهضتنا، حضرة صاحب السمو 
أمير البالد املفدى، حفظه اهلل 
ورعاه ذخرا للبالد. ربنا عليك 
أنبنا، وإليك  توكلنا، وإلي���ك 
املصير، وآخر دعوانا أن احلمد 

هلل رب العاملني.
التربية  ألقت وزي���رة  كما 

يسدد على طريق اخلير خطاكم، 
كما نتوجه إليه جل وعال، أن 
يبارك وحدتنا ويحفظ وطننا، 
ويعينن���ا جميعا مبش���اركة 
جهودكم الفعالة، على حتقيق 
آمال وطموحات شعبنا الوفي، 
في ظل قائد مس���يرتنا وراعي 

سنوات الدراسة، واهلل ال يضيع 
أجر من أحسن عمال.

أبنائنا وبناتنا األعزاء، في 
اخلتام، أس���أل اهلل عز وجل، 
وأنتم على أبواب مستقبل حافل 
باألمل، أن يجمع سبحانه قلوبكم 
على صالح القول والعمل، وأن 

في عقولك���م، وأن تعطوا لها 
من أنفسكم كما أعطتكم، وأن 
يك���ون اإلخالص والتفاني في 
سبيلها، هما شعاركم، وذلك في 
إطار من مبادئ ديننا اإلسالمي 
احلنيف، وما يحض عليه من 
مكارم األخالق، والوس���طية 

واالعتدال.
أيها احلفل الكرمي، ال يفوتني 
في هذا املق���ام أن أوجه الثناء 
والتقدي���ر إل���ى معالي األخت 
الكرمية د.موضي عبدالعزيز 
احلمود وزيرة التربية ووزيرة 
التعلي���م العالي، وإلى اإلخوة 
واألخ���وات الك���رام أس���اتذة 
اجلامعة األفاض���ل، ملا بذلوه 
جميع���ا من جهد دؤوب، حتى 
بلغ اخلريجون هذا املس���توى 
العلمي الرفيع. كما ال يفوتني 
أيضا، أن أوجه أطيب التهاني 
مصحوبة بالتقدير والعرفان، 
إلى اإلخ���وة واألخوات الكرام 
أولياء أمور اخلريجني، ملا بذلوه 
من رعاية كرمية ألبنائهم طوال 

سموه احتفى بتخرج 4080 نجمًا من نجوم جامعة الكويت

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد ود. موضي احلمود مع بعض الطالبات املكرمات


