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ÁراÒورئيس الو Îولي العهد واخلرافي وكبار الشيو åخالل حفل شهد 

٢٠١٠/٢٠٠٩ ãأوائل اخلريجني في اجلامعة للعا ã øاألمير كر 
 حتت رعاية وحضور صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
اقيم صباح ام���س حفل توزيع 
شهادات االجازة اجلامعية للعام 
اجلامعي 2010/200٩ وذلك على 
الش���يخ عبداهلل اجلابر  مسرح 

الصباح بالشويخ.
  ه���ذا ووصل موكب س���موه 
الى مكان احلفل حيث اس���تقبل 
بكل حفاوة وترحي���ب من قبل 
جلنة االستقبال برئاسة وزيرة 
العالي  التعليم  التربية ووزيرة 
الرئيس االعلى للجامعة د.موضي 
احلمود ومدي���ر جامعة الكويت 
د.عبداللطيف احمد البدر واعضاء 

الهيئة التدريسية.
  وشهد احلفل سمو ولي العهد 
الش���يخ نواف األحم���د ورئيس 
مجلس االمة جاسم اخلرافي وكبار 
الشيوخ وس���مو رئيس مجلس 
ال���وزراء الش���يخ ناصر احملمد 
والنائ���ب االول لرئيس مجلس 
الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر 
املبارك وكبار املسؤولني بالدولة 
وجمع غفير من أهالي اخلريجني 

واملواطنني.
  هذا وبدأ احلفل بالسالم الوطني 
وتالوة آيات م���ن القرآن الكرمي 
ثم ألقت وزيرة التربية ووزيرة 
التعليم العالي كلمة أكدت فيها »ان 
الكويت تتشرف برعاية  جامعة 
الس���مو األمي���ر حلفل  صاحب 
املتفوقني في كلياتها  اخلريجني 
وتزدهي بهذا الشرف الكبير الذي 
اعتاد علي���ه املتفوقون كل عام، 
وقال���ت إن زهون���ا � يا صاحب 
السمو األمير � ليتضاعف هذا العام 
ويكتسب أهمية خاصة من هذا 
االحتشاد الوطني غير املسبوق 
لالحتفال مبناسبات وطنية مجيدة 
متثلت في ذكرى مرور خمسني عاما 
الكويت وعشرين  على استقالل 
عاما على انتصارها وحترير ثراها 
الطاهر من دنس الغازين املعتدين، 
باإلضافة إلى مرور خمس سنوات 
على تولي سموكم مقاليد احلكم، 
وهي مناسبات حتمل في طياتها 
م���ن املعاني العميق���ة ما يجعل 
هذا االحتف���ال بأبنائنا املتفوقني 
اخلريجني جزءا من النهج الكرمي 
الذي اختط���ه قادتنا الكرام لهذا 
الوطن العزيز في مسيرته املباركة 
التي تستهدف االرتقاء املتواصل 
بكل مناحي احلياة على هذه األرض 
الطيبة، والتي تترسم خطى قادتنا 
الس���ابقني ومثابرته���م الدؤوبة 
لصياغة احلياة الكرمية على الرغم 

من كل الصعاب والتحديات«.

Òواإلنجا ãمالمح التقد  

  وتابعت قائلة: »إن كل احتفال 
مبلمح من مالمح التقدم واإلجناز 
إمنا ميثل احتفاال بثمرة يانعة من 
الثمار الوفيرة للتعاون والتعاضد 
والتالحم بني أبن���اء هذا الوطن 
العزيز قيادة وش���عبا، ويعلن 
عن خصوصية فريدة للمجتمع 
الكويتي منذ نشأة الكويت، هذا 
الذي سبق عهده وسبق  الوطن 
غيره في نه���ج احلكم ومنهجه 
الدميوقراطي الذي اتسم باالنفتاح 
والتواصل مع العالم، وثمن اجلهد 
واملبادرة، ورعى اإلبداع والتميز، 
حتى استحق اليوم ما ينعم به 
من استقرار ورفاه وعالقة فريدة 
بني احلاكم واحملكوم استشعرنا 
قيمتها العظيم���ة في هذه األيام 
ووس���ط أمواج األحداث العاتية 

التي تشهدها املنطقة«.
  وزادت احلم���ود: »يا صاحب 
السمو األمير إن وقفتكم هذا العام 
وكل عام ب���ني أبنائكم املتفوقني 
من طلبة اجلامعة وأقرانهم من 
الطلبة املتفوقني في مؤسس���ات 
التعليم العالي كافة لهي جتسيد 
التي تؤصل  القيم اخلالدة  لهذه 
املأمول���ة ألي مجتمع،  للنهضة 
وذلك م���ن خالل احلرص الكرمي 
عل���ى توفير كل أل���وان الرعاية 
املطلوبة واالهتمام الواجب الذي 
املقبلني  األبن���اء  يش���عر هؤالء 
على االنخراØ في ميادين العمل 
الوطنية املختلفة بأن املجتمع كله 

وفي مقدمته قيادته السياس���ية 
الرش���يدة معني بهم، وذلك في 
إط���ار الرؤية العامة التي جتعل 
ازدهار الوطن وتقدمه مسؤولية 
اجلميع، وإننا يا صاحب السمو 
األمير لنسترشد دائما بتوجيهاتكم 
السامية وأقوالكم احلكيمة التي 
تعلن���ون فيها »ان أغلى ثرواتنا 
أبناؤن���ا، وأفضل اس���تثماراتنا 
االس���تثمار في تنمي���ة قدراتهم 
ومهاراتهم، فهم محور أي تنمية 
وغايتها ووس���يلتها، والتنمية 
احلقة هي التي تتخذ من اإلنسان 
محورا ومن العلم س���بيال ومن 

اإلخالص دافعا«.

Íأسباب النجا  

  وأضافت قائل���ة: »إن جامعة 
الكويت بكل هيئاتها األكادميية 
والبحثي���ة واإلدارية لترفع إلى 

مقام سموكم الكرمي أسمى آيات 
الش���كر واالمتنان والعرفان ملا 
حتيطون به مسيرتها املوفقة من 
رعاية كرمية، وما تقدمونه لها من 
أسباب النجاح املتمثلة في تفهم 
طبيعة العمل اجلامعي ومطالبه، 
وتوفير الدعم لها في مسيرتها، 
وال يخفى على سموكم التحديات 
التي تقابل اجلامعة مع تزايد أعداد 
الطالب امللتحقني بها حيث تضم 
اجلامع���ة في رحابها اليوم نحو 
ثمانية وعشرين ألف طالبة وطالب 
يدرسون في 14 كلية، األمر الذي 
املادية  يتطلب توفير اإلمكانات 
والبش���رية وامليزانيات الالزمة 
لدعم البرامج األكادميية وبرامج 
األبحاث، كما ال ننسى � يا صاحب 
السمو األمير � أن نشكر دعمكم 
لنا ف���ي توفير احتياجات البناء 
والتعمير ملوق���ع مدينة صباح 

متكاملة من اجلامعات احلكومية 
واألهلية التي تس���اند نظيراتها 
في إتاحة فرص التعليم العالي 
ألبنائنا في جميع التخصصات، 
ولتحقيق كل ذلك ينهض أعضاء 
الهيئة التدريسية في اجلامعة وفي 
مؤسسات التعليم العالي بأعمالهم 
وبأداء رسالتهم على خير وجه، 
وهذا هو عص���ب اجلامعة وأهم 
قواها احملركة، لذا فنحن جادون 
مع الهيئات املعنية في الدولة في 

توفير الدعم لهم«.
  وتابعت احلمود قائلة: »قبل 
ان اختم كلمتي اسمحوا لي بأن 
اتوجه بالشكر إلى مدير اجلامعة 
الفهيد على  الس���ابق د.عبداهلل 
عطائه وجهده أثناء إدارته لهذه 
املؤسسة الفنية فجزاه اهلل خير 
الوقت أتوجه  اجلزاء، وفي ذات 
باسم األسرة اجلامعية وبحضور 

الش���دادية، والتي  الس���الم في 
بدأت اإلدارة اجلامعية في تنفيذ 
عقود بنائها مما سيوفر للجامعة 
باذن اهلل مواق���ع جامعية وفق 
أفضل املستويات العاملية للمباني 
اجلامعية، كما أن اجلامعة لهي في 
أمس احلاجة إلى اخلبرات البشرية 
الوطنية والعاملية للمشاركة في 
رفع اسمها، وذلك من خالل سعي 
إلى متابعة  اجلامعة وكلياته���ا 
متطلب���ات االعتم���اد األكادميي 
الكليات والتخصصات  ملختلف 
العلمية فيها، مما يرفع من مستوى 
مركز هذه الكليات بني نظرائها في 
العالم، ونحن جادون � يا صاحب 
السمو األمير � في الدراسة والعمل 
على البدء في تأس���يس جامعة 
حكومي���ة ثانية لدع���م جامعة 
الكوي���ت وتهيئة فرص التعليم 
العالي لش���بابنا ضمن منظومة 

سموكم الكرمي بالترحيب والتهنئة 
ملدير اجلامعة د.عبداللطيف البدر، 
سائلني املولى أن يعينه وزمالءه 
أعضاء اإلدارة اجلامعية في مهمتهم 
أن اتوجه  اجلليلة، وال يفوتني 
بالتهنئة اخلالصة البنة اجلامعة 
ومديرتها السابقة د.فايزة اخلرافي 
لنيلها جائزة »اليونسكو« العاملية 
فنحن فخورون في اجلامعة بهذا 
اإلجناز املتميز لزميلتنا، فهي بحق 
قد رفعت اسم الكويت وأبرزت دور 
الباحث الكويتي واملرأة الكويتية 
على وجه اخلصوص، فهنيئا لها 

وللجامعة إجنازها الرائع«.

  نرفع شأä الجامعة

  ومن جانبه قال مدير جامعة 
الكويت د.عبداللطيف البدر »إنها 
ملناسبة كرمية، والكويت تزهو 
بأعيادها، وتتألق بحلة احتفاالتها، 

بالذكرى اخلمس���ني الستقاللها، 
والذكرى العش���رين لتحريرها، 
والذكرى اخلامسة لتولي سموكم 
الب���الد، أن نحتفل  مقاليد حكم 
بتكرمي نخبة من أبنائنا املتفوقني 
في كليات اجلامعة للعام اجلامعي 
2010/200٩، ويسعدني أن أرحب 
بكم يا صاحب السمو األمير في 

رحاب جامعة الكويت.
   في لق���اء جدي���د يبعث في 
اجلامعة أمال مش���رقا، ويعطيها 
دفعة قوية في سبيل التقدم على 
درب العل���م واملعرفة، وتعميق 
ال���والء واالنتماء لش���باب هذا 
العزيز، فلس���موكم منا  الوطن 
جميعا خالص الشكر والتقدير 

واالمتنان«. 
  وتابع قائال: »يشرفني في أول 
أمام سموكم كمدير  ألقيها  كلمة 
جلامعة الكويت، أن أنتهز الفرصة 
ألشكركم وأهل الكويت على هذه 
الثقة الغالية، وأعدكم وأعاهدكم 
بأن أبذل كل ما في وسعي لالهتمام 
بتطوير ورفعة ش���أن اجلامعة، 
والنهوض به���ا علميا وأكادمييا 
وبحثي���ا، واالرتقاء بها لتحقيق 
اجلودة والتمي���ز واحلداثة في 
كل ما تقدمه من برامج وأنشطة 
وخدمات، ومد جس���ور التعاون 
م���ع اجلميع لتحقي���ق األهداف 

املرجوة«.

  جامعة للمجتمع

  وزاد د.البدر قائال: »إن جامعة 
الكويت هي جامع���ة للمجتمع، 
تعمل على تنمية ثروته البشرية 
التي ه���ي أغلى وأفض���ل أنواع 
االس���تثمار، باعتبار أن اإلنسان 
ميث���ل أداة التنمي���ة الوطني���ة 
ووس���يلتها وهدفه���ا وغايته���ا 
ومحورها، واجلامعة مسؤولة عن 
توفير التعليم اجلامعي لألجيال 
الصاعدة التي تتطلع إلى حتقيق 
ذاتها وطموحاتها في مس���تقبل 
واعد بإذن اهلل تعالى، وبقدر ما 
نوفره لهذه األجيال من إمكانات 
النج���اح والتفوق، يزداد الوطن 
تقدما وازدهارا ورفعة، والدولة 
لم تدخر وس���عا في سبيل دعم 
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 البدر: جامعة الكويت 
تعمل على تنمية 

الثروة البشرية التي 
هي أغلى وأفضل 

أنواÚ االستثمار

 Ïجند :äاخلريجو 
 äالعهد لألمير بأ

 äنحفظ الكويت وأ
نرÏ اجلميل لوطننا 

 تطوير املناهج 
واستحداË برامج 

جديدة ملواكبة 
  عصر املعلوماتية 

 البقية ص1٧ 



اجلامعة ومساندتها وتوفير كل 
املتطلب���ات الالزمة لتمكينها من 
القيام بدورها وأداء رسالتها في 
التعليم والبح���ث العلمي، وفي 
خدمة املجتم���ع وتنمية ثروته 
البش���رية، واملش���اركة في بناء 

احلضارة العربية واإلنسانية.
وأض���اف قائ���ال: »لقد منت 
جامعة الكوي���ت بفضل من اهلل 
ورعاية سموكم ورعاية من الدولة 
واهتمام أولي األمر وفي مقدمتهم 
س���مو ولي العهد وسمو رئيس 
مجلس ال���وزراء، وازداد منوها 
على مر األيام واتسعت مجاالتها، 
وأصبحت واحدة من اجلامعات 
الطيبة والعالقات  ذات السمعة 
العلمية واألكادميية الواسعة، ولقد 
قامت اجلامعة منذ إنشائها بخدمة 

مجتمعها في كل امليادين، وانتشر 
خريجوه���ا في مختلف قطاعات 
العمل واإلنتاج، وتبوأوا املناصب 
الرفيعة، وحتملوا مسؤولية العمل 
الوطن���ي، ومنهم م���ن أصبحوا 
أساتذة في جامعات عاملية عريقة 
خارج الكويت، كما تابعت األبحاث 
العلمي���ة في مختل���ف املجاالت 
لصالح خطط التنمية في البالد 
ومبا يساهم في تطوير املجتمع 
وتقدمه ورفاهيت���ه، واجلامعة 
يا صاحب الس���مو األمير هدفها 
اقتح���ام مجاالت معرفية جديدة 
ومجابهة التحديات التي يفرضها 
علينا عصر الثورة املعلوماتية، 
م���ا يس���توجب منه���ا تطوير 
مناهجها وبرامجها واس���تحداث 
برامج أكادميية جديدة، وتغيير 
املفاهيم، وجتديد األفكار، لتحقيق 

بنجاحك���م وتفوقكم، مع أطيب 
متنياتي لكم بالتوفيق والسداد، 
وأرجو أن يك���ون لقاؤكم اليوم 
بصاحب السمو األمير، انطالقة 
جديدة في حياتكم العملية، فأنتم 
السواعد الشابة وأمل الغد املشرق 
لوطننا احلبيب لتبادلوه عطاء 
بعطاء، وتكونوا أيها األبناء عند 
حسن الظن بكم، حماة للوطن، 
النور واملعرفة،  وحملة ملشاعل 
والعلم والعمل، والبذل والعطاء، 
خلدمة الكويت ورفعتها ونهضتها، 
وعليكم اإلخالص فيما يسند إليكم 
من عمل، صغر أم كبر، وأوصيكم 
بالدعوة إلى احلسنى في القول 
والعمل، واالعتدال والرحمة واملودة 
والتآلف بني الناس، واحترام الرأي 
اآلخر، والعمل بروح الفريق على 
احلوار الناضج الذي يوصل إلى 

أن نكون بذرة حب وانتماء إلى 
وطننا الغالي الذي قدم لنا الكثير 
وغمرنا بفيض احلب واحلنان إلى 
أن جاءت هذه اللحظات الكرمية 
التي نترجم فيها كل معاني احلب 
إلى بلدنا الغالي ونهدي تفوقنا 
إليك يا صاحب السمو األمير والى 
وطننا احلبيب الذي جاء بعد عناء 
وجد واجتهاد منا حتى نس���هم 
في دعم مس���يرة بلدنا احلبيب 
من اجل أن تكون الكويت دائما 

منارة العلم والعلماء«.
وتابعت قائل���ة: »يا صاحب 
الس���مو األمي���ر م���ازال عبير 
الوطن���ي  احتفاالتن���ا بالعي���د 
اخلمسني وبذكرى مرور عشرين 
عاما على التحرير ومرور خمس 
سنوات على تسلمكم مقاليد احلكم 
يهب علينا حتمله نسائم احلب 

أقصى الفائ���دة للطلبة وأعضاء 
هيئة التدريس واملجتمع جميعا، 
لرؤية جيل كويتي فاعل، تغدو به 
ومعه آمال الوطن وطموحاته � في 
التغيير والتحديث ومواكبة العصر 
� حقيقة قائمة وواقعا ملموسا، 
ولقد بذلت اإلدارات املتعاقبة في 
اجلامعة أقصى اجلهود لتحقيق 
املناس���بة  هذه األهداف، وبهذه 
أقدم جزيل الشكر والتقدير لألخ 
الفاضل د.عبداهلل سليمان الفهيد 
� مدير اجلامعة الس���ابق على ما 
بذله من جهود مخلصة طوال مدة 

إدارته باجلامعة«.
وف���ي خت���ام كلمت���ه وجه 
إلى اخلريجني  د.البدر خطاب���ه 
واخلريجات قائال: »يسعدني في 
الطيبة أن أتوجه  املناسبة  هذه 
إليكم بأص���دق التهاني القلبية 

القرارات السليمة، ويحرص على 
قيم الص���دق واإلخالص والبذل 
والعطاء التي جب���ل عليها أهل 
الكويت. وبدورها ألقت اخلريجة 
كوثر علي نور الدين كلمة نيابة 
عن زمالئها اخلريجني واخلريجات 
قالت فيها »إن فرحتنا اليوم كبيرة 
بتشريفكم حفلنا هذا وبلقاء الوالد 
مع أبنائه في رح���اب جامعتنا 
احلبيبة قلعة العلم والعلماء فلك 
الشكر والثناء وسنظل نتذكر هذه 
اللحظات ط���وال عمرنا ونتذكر 
رعايتك السامية لنا وقلبك املفتوح 
لشباب الكويت وإن قلوبنا تلهج 
لكم بالدعاء بأن يحفظكم البارئ 
عز جل ويدمي عليكم نعمة الصحة 
ي���ا صاحب  والعافي���ة، ونحن 
السمو األمير � أبناءك وبناتك � 
نعاهدكم ونحن في هذا املقام على 

والوالء لوطنن���ا احلبيب وهي 
فرصة جندد فيها أمام س���موكم 
عهد الوفاء بأن نبني وطننا الغالي 
ونحفظه في قلوبنا لنرد إليه جزءا 
من جميله وقطرة من بحر كرمه 
متعاونني ومتآلفني يجمعنا كلنا 
حب هذه األرض وصدق االنتماء 
إليها، ونس���أل اهلل عز وجل أن 
يحفظكم ويرعاكم وميد في عمركم 
يا صاحب السمو األمير ويجعلكم 
ذخرا للكويت وشعبها ويسبغ 
عليكم موفور الصحة والعافية، 
وجن���دد العهد لكم ب���أن نحفظ 
للكويت عهدها، وأن نرد اجلميل 
لوطننا الغالي بكل ما منلك من 
سالح العلم واملعرفة، متمسكني 
بعاداتنا وتقاليدنا وتعاليم ديننا 

احلنيف«.
تغطية آالء خليفة  ٭

تكرمي إحدى اخلريجات د.موضي احلمود تلقي كلمتهاصاحب السمو يطلع على مجسم لساعة اجلامعة يضم صور وأسماء اخلريجني مت تشييده من قبل اخلريجني

احلمود: تأسيس جامعة حكومية ثانية ضرورة لتهيئة فرص التعليم لشبابنا

اليتامى: دور بناء للجامعة في خطة التنمية

في ردها على أسئلة الصحافيني على هامش 
حفل االفتتاح حول ما ستقوم به الوزارة جتاه 
خريج���ني اجلامعات الفلبيني���ة والهندية على 
خلفية االعتصامات التي ينظمونها في الفترات 
األخيرة من اجل املطالبة باعتماد ش���هاداتهم، 
قالت وزيرة التربية والتعليم العالي د.موضي 
احلمود: نحن مستمرون في سياساتنا ومن اخذ 
اعتمادا من وزارة التعليم العالي وعددهم 107 
حاالت مت وضع برنامج عالجي لهم ولكن الذين 
لم يأخذوا موافقة من وزارة التعليم العالي فلن 

يدخلوا ضمن البرنامج العالجي.
وفيما يخص تعقيبها ح���ول اعتصام عدد 
من طلب���ة الكلية االس���ترالية قالت د.احلمود: 
هذا األمر يخص الطلبة واجلامعة التي ينتمون 
إليها ومجلس اجلامعات اخلاصة مخول للنظر 
في مشاكلهم وهذا شأن داخلي للجامعة ونحن 

ال نتدخل في كل صغيرة وكبيرة.
وقد أجابت د.احلمود عن س���ؤال حول آخر 

التطورات فيما يخص صرف بدل ال� »الب توب«، 
قال���ت: لقد وافق مجلس اجلامعة وس���تصرف 

بامليزانية اجلديدة.
وحول ما ذكره بعض ن���واب مجلس األمة 
الذين تساءلوا كيف يتم صرف بدل »الب توب« 
في جامعة ليس���ت الكتروني���ة ردت د.احلمود 
قائلة: كيف ميكن القول ان جامعة الكويت ليست 
الكترونية، فليحضروا ويروا جامعة الكويت.

وبالنسبة إلعادة النظر في بعض اجلامعات 
اخلارجية واجتماع رئيس اجلامعة األهلية مبملكة 
البحرين مع رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر 
احملمد، قالت د.احلمود: نحن نراقب دوما اجلامعات، 
واجلامعة التي حتسن مستواها وحتصل على 
االعتماد من هيئات االعتماد داخل دولتها العربية 
والعاملية ندرجها في قائمة اجلامعات، وأي تطور 
وحتسن في وضع أي جامعة نقوم مبراجعته 
ونأخذه بعني االعتبار إيجابا أو سلبا فقد تسقط 

من القائمة او تضاف اليها. 

في حديث خاص ل� »األنباء« تقدم أمني عام 
جامعة الكويت د.أنور اليتامى بالتهنئة ألوائل 

خريجي جامعة الكويت.
وقال د.اليتامى: ان اليوم يعتبر من األيام 
الكويت وتشرفت جامعة  التاريخية بجامعة 
الكويت بحضور صاحب السمو األمير وسمو 
ولي العهد الشيخ نواف األحمد وكذلك القيادة 
السياسية في البلد للمشاركة في احتفال جامعة 

الكويت بتخريج الدفعة ال� 40 من أوائل الطلبة 
اخلريجني بجامعة الكويت ومما ال شك فيه ان 
هذه املناسبة السعيدة تلقي بظاللها االيجابية 
على اجلامعة وتشعر اجلامعة باهتمام القيادة 
السياسية في البلد بالعلم والعلماء واهتمامها 
بهذه اجلامعة ودورها البناء في املجتمع الكويتي 
وفي خطة التنمية وفي االهتمام بجيل الشباب 

الصاعد.

من أجواء احلفل
٭ حضر موكب صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد في متام الساعة 10:24 صباحا 
وكان في استقباله وزيرة التربية والتعليم 
العالي الرئيس األعل���ى للجامعة د.موضي 
احلمود ومدير جامعة الكويت ونواب املدير 
واألمني العام جلامعة الكويت وقد استقبله 

احلضور في القاعة بالتصفيق احلاد.
٭ كانت األغاني الوطني حاضرة في القاعة عند 

بداية احلفل وفي اخلتام.
٭ امتألت القاعة بالزهور التي أهداها أولياء 
األمور البنائهم املتفوقني واملتفوقات، واحتفلوا 
بهم بالتصفيق احلاد واليباب الذي زاد املكان 

جماال وروعة.
٭ بدأ التكرمي في متام الساعة 10:55 صباحا 

حيث قام صاحب السمو األمير بتوزيع 
الشهادات اجلامعية على أوائل اخلريجني 

واخلريجات بحضور وزيرة التربية والتعليم 
العالي د.موضي احلمود ومدير اجلامعة 

د.عبداللطيف البدر ومديرة إدارة شؤون 
اخلريجني فاطمة العميري، حيث شارك كل 
عميد من عمداء الكليات في تكرمي خريجي 

كليته.
٭ مت تكرمي 140 خريجا وخريجة من أوائل 

اخلريجني خالل احلفل.
٭ رقصة العارضة كانت حاضرة أمام مدخل 

القاعة لالحتفال بحضور موكب صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد.

٭ قد تعجز الكلمات أحيانا عن شكر أشخاص 
هم مبثابة اجلنود املجهولني يتعبون من اجل 
راحة اآلخرين فجزيل الشكر والتقدير ملدير 
إدارة العالقات العامة بجامعة الكويت فيصل 
مقصيد ورئيسة قسم الصحافة نادية الراشد 
وجميع العاملني باإلدارة على حسن التنظيم 

والتعاون مع الصحافة.
٭ في ختام احلفل مت التقاط صور تذكارية 

لصاحب السمو األمير جتمعه مع وزيرة التربية 
والتعليم العالي ومدير اجلامعة واألمني العام 

وعمداء كليات اجلامعة ونواب املدير.
٭ أه���دت وزيرة التربي���ة والتعليم العالي 
الرئيس األعلى للجامعة د.موضي احلمود، 
ومدير جامعة الكويت هدية من إدارة اجلامعة 
إلى صاحب السمو األمير عبارة عن نسخة 
من القران الكرمي وقام صاحب السمو األمير 

بتقبيله.
٭ قدم اخلريجون واخلريجات هدية إلى 

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
مبناسبة األعياد الوطنية للبالد عبارة عن 

مجسم لساعة اجلامعة تضم صور وأسماء أوائل 
اخلريجني من الدفعة األربعني مت تشييده من 

قبل أوائل اخلريجني. 
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صرف بدل »الب توب« سيدرج في امليزانية اجلديدة

وزيرة التربية : من يقل إن اجلامعة 
ليست إلكترونية فليحضر ليرى بنفسه

اجلامعة في أمس 
احلاجة إلى اخلبرات 

البشرية والوطنية 
والعاملية 

لرفع اسمها
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أوائل اخلريجني لـ »األنباء«: مصافحة األمير

شرف ووسام على صدورنا  سيظل أبد الدهر
محكمة لضمان التفوق.

وقال���ت اخلريج���ة نورا 
� احلاصلة على  الدعيجان���ي 
امتياز مع مرتبة الش���رف من 
كلية اآلداب قس���م إعالم، انها 
تهدي تفوقها لنفسها أوال ألنها 
تعبت وبذلت الكثير من اجلهد 
خالل ليال طوال حتى جتني 
ثمار ما حصدت���ه خالل تلك 

السنوات.
وق���د عبر اخلري���ج حامد 
عبداحلس���ن، احلاصل على 
امتياز مع مرتبة الشرف من كلية 
العلوم تخصص الرياضيات عن 
سعادته البالغة كونه حقق أحد 
أحالمه في احلياة بعدما تخرج 
وبتفوق وصافح صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد األب 
احلنون عل���ى أبنائه وبناته، 
موضحا انه لش���رف كبير ان 
يلتقي أوائل اخلريجن بصاحب 
السمو األمير ويحصلوا منه 

على شهادتهم اجلامعية.
وأهدى عبداحلسن تفوقه 
ال����ى صاحب الس����مو األمير 
الشيخ صباح األحمد، مشيرا 
الى أن سر التفوق يكون في 
أن يعتمد الطالب على نفسه 
ويكون مس����ؤوال عن تعليمه 
ويبادر بنفس����ه ف����ي تطوير 
مهاراته التعليمية، ولفت الى 
أنه ينوي اس����تكمال دراسته 
العليا بعد التخرج للحصول 

على الدكتوراه.
وكان خت����ام حديثن����ا مع 
الطالبة دالل اجلسار احلاصلة 
على امتياز مع مرتبة الشرف 
م����ن كلية البن����ات اجلامعية 
تخصص علوم املعلومات، التي 
قالت ان االحتفال بهم كأوائل 
خريجي جامعة الكويت والذي 
يتزامن م����ع احتفال الكويت 
باالعياد الوطنية جعل الفرحة 
فرحت����ن، وأهدت تفوقها الى 
والده����ا ووالدته����ا اللذين لم 
يألوا جهدا في الوقوف معها 
ومس����اندتها خالل س����نوات 
الدراسة، كما توجهت بالشكر 
ال����ى كلية البن����ات اجلامعية 
وجميع االساتذة الذين ذللوا 
أمامه����م كل الصع����اب حتى 
يصلوا لهذه املرتبة من النجاح 

والتفوق.

الش���ريعة والدراسات  بكلية 
االس���المية، وأخص بالشكر 
والتقدير عميد شؤون الطلبة 

بالكلية د.فهد الكندري.
ونصحت السلطان جميع 
الطلبة والطالبات الذين مازالوا 
على مقاعد الدراسة ببذل اجلهد 
واالجتهاد ووضع خطة دراسية 

أكد ع���دد م���ن اخلريجن 
واخلريج���ات الذي���ن التقتهم 
»األنباء« أن مصافحة صاحب 
الس���مو األمير الشيخ صباح 
األحمد ش���رف ووس���ام على 
الدهر،  أبد  صدورهم س���يظل 
موضحن أنهم بعد مصافحتهم 
لس���موه ش���عروا بان جهدهم 
وتعبهم لم يضع هباء، وأهدوا 
تفوقهم لصاحب السمو وسمو 
ولي العهد وللقيادة السياسية 
أولياء  الدول���ة وخص���وا  في 
أموره���م وكل م���ن س���اندهم 
وساعدهم على التفوق والتميز، 
وحتدثوا عن آمالهم وطموحاتهم 

املستقبلية.
في البداية، أوضح الطالب 
صالح الكندري من كلية العلوم 
االجتماعية � قسم علم النفس 
واحلاصل على امتياز مع مرتبة 
الش���رف، ان اجل���د واملثابرة 
والتوكل عل���ى اهلل عز وجل 
مبنزلة اخللطة السرية للنجاح 
والتفوق والتميز، وحث زمالءه 
م���ن الدفعات املقبل���ة على أن 
يحرصوا على الدراسة أوال بأول 
واملراجع���ة الدائمة على املواد 
الدراسية حتى يتسنى لهم نيل 
املراكز العليا في دراستهم، وذكر 
الكندري ان مصافحة صاحب 
الس���مو األمير شرف حظي به 
أوائل اخلريجن واخلريجات 
الذين صافحوا س���موه، قائال: 
هذا أبونا قبل أن يكون أميرنا 
وقائدنا. كما أهدى تفوقه الى 
عميد ش���ؤون الطلبة بجامعة 
الذياب،  الكويت د.عبدالرحيم 
وشكر جميع أساتذة كلية العلوم 
االجتماعية وعلى رأسهم عميد 

الكلية د.عبدالرضا أسيري.
من جهت���ه، قالت اخلريجة 
مرمي السلطان من كلية الشريعة 
والدراسات االسالمية وحاصلة 
على امتياز مع مرتبة الشرف: 
شعوري ال يوصف مبصافحة 
صاحب الس���مو األمير الشيخ 
صباح األحم���د والدنا وقائدنا 
وأميرنا، وأحمد اهلل أنني تشرفت 
وصافحت سموه وتسلمت منه 
شهادتي اجلامعية. متابعة: وأود 
أن أهدي جناحي وتفوقي الى 
أس���رتي واخواتي وأصدقائي 
وجميع أعضاء هيئة التدريس 

فرحة التخرج

جانب من اخلريجن

خريجتان حتتفالن بالتفوق


