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أكثر املجتمعات قوة 
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النائب األول لرئيس الوزراء ووزير الخارجية دشّن االحتفاالت بيوبيلها الذهبي بعد مرور 50 عاماً على نشأتها

ً اخلالد: جامعة الكويت صرح أكادميي احتضن شخصيات بارزة خليجياً وعربيا
ثامر السليم 

احتفلــت جامعــة الكويــت 
صبــاح امــس مبناســبة مرور 
خمســن عام على انشــائها في 
موقع الشويخ، بحضور النائب 
االول لرئيــس مجلس الوزراء 
ووزير اخلارجية الشيخ صباح 
اخلالد ومديــر جامعة الكويت 
د.حســن األنصاري وامن عام 
اجلامعة د.محمد الفارس ونواب 
وعمداء كليات موقع الشــويخ 

والعمادات النوعية.
هذا، وقد انطلقت الفعاليات 
مبشاركة كلية العلوم االجتماعية 
القبــول  واحلقــوق وعمــادة 
والتسجيل وعمادة شؤون الطلبة 
بأجــواء احتفاليــة اســتذكروا 
خاللها تاريخ نشــأت اجلامعة 
وتنظيــم معــارض مصاحبــة 

لالحتفالية.
وفي هذه املناسبة اكد النائب 
األول لرئيــس مجلس الوزارء 
ووزير اخلارجية الشيخ صباح 
اخلالــد ان اجلامعــة احتضنت 
العديد من الشخصيات البارزة 
اخلليجية والعربية والتي تقلدت 
مناصــب مرموقــة فــي بلدانها 
مستذكرا ايام الزمالة معهم في 
اجلامعة، مشيدا بالتطور الذي 
شــهدته جامعــة الكويت خالل 
مسيرتها املمتدة خلمسن عاما 
وإسهامها في تخريج العديد من 
الشخصيات البارزة في مختلف 

املجاالت.
واضــاف اخلالــد ان جامعة 
الكويت صــرح أكادميــي بارز 
في املنطقة، معربا عن اعتزازه 
بانه احد خريجي هذه اجلامعة، 
وعن سعادته باملشاركة في حفل 
انطالق فعاليات اليوبيل الذهبي 
للجامعة، متمنيا ان تســتكمل 
جامعة الكويت مسيرتها احلافلة 
خــالل األعــوام القادمــة حتى 
احتفالها باليوبيل املاســي وان 
حتقــق افضل مما حققته خالل 

اخلمسن عاما االولى.
وتقدم الشيخ صباح اخلالد 
بخالص الشكر الى الهيئة االدارية 
بجامعة الكويت وأعضاء هيئة 
التدريس على اجلهود املبذولة 
في تنظيم االحتفال، متمنيا لهم 

املزيد من التقدم واالزدهار. 
من جانبه، قال مدير جامعة 
الكويــت د.حســن األنصاري: 
نحن فخورون بخريجي جامعة 
الكويــت خالل اخلمســن عاما 
املاضية، حيث خرجت اجلامعة 
الكثير من املؤهلن الذي خدموا 
الكويــت في عمليــة البناء منذ 
تأســيس اجلامعــة الــى اليوم 
وهــم يتبوأون أعلــى املناصب 
القيادية في الكويت ويشاركون 
مــع زمالئهم في عملية التنمية 
والتطوير والتنمية املستدامة، 
هنأهم جميعا بهذه املناســبة، 
متمنيا التوفيق للجميع، معبرا 
عن اعتزازه كونه أحد خريجي 
االجتماعيــة،  العلــوم  كليــة 
ومتقدما بالشكر اجلزيل للجهود 
املتشاركة ما بن عمادة شؤون 
الطلبة وعمادة القبول والتسجيل 
وعمادة كليــة احلقوق وعمادة 

كلية العلوم االجتماعية.
وتقدم د.األنصاري بالشكر 
اجلزيــل والعرفــان لــكل مــن 
ســاهم ودعم جامعــة الكويت 
عبر مســيرتها خالل اخلمسن 
عاما وهــم الرواد األوائل الذين 
وضعــوا اللبنات األولــى لهذا 
الصرح وهذه املنــارة العملية 
واملعرفية والبحثية، شاكرا لهم 
كل جهودهم طوال هذه السنن 
وتقــدم بالتهنئــة إلــى جميــع 
منســوبي اجلامعة من أعضاء 
هيئة تدريــس وأعضاء الهيئة 
األكادميية املســاندة ومدرسي 
اللغــات والعاملــن والطلبــة 

والطالبات.
مــن جهته، قــال عميد كلية 
العلــوم االجتماعيــة بجامعــة 
القشــعان  الكويــت د.حمــود 
»يكفينــا شــرفا أن هــذا املكان 
انطلقت منه أول شــعلة للعلم 
في التعليم العالي بعد أن كانت 
ثانوية الشــويخ في الســابق، 

الناجحــة  ويقولــون ان األمم 
هــي التــي تتعلم مــن املاضي 
وتســتثمر احلاضــر لتخطــط 
للمســتقبل، وبهــذه املناســبة 
أوجه أربعة رسائل األولى هي 
شكر وعرفان لكل من ساهم في 
وصول جامعة الكويت إلى حفلها 
وعيدها وعامها اخلمسن، فتحية 
لكل من ساهم في إجناح جامعة 

الكويت«.
أما الرسالة الثانية فقد وجهها 
القشعان للمجتمع الكويتي وقال 
فيها »دائما ما نسمع أن جامعة 
الكويــت فقدت بريقهــا، ولكن 
دعوني أقلها لكم بهذه املناسبة 
بــأن هذه أكذوبــة ألنها كلمة ال 
تقاس حسب املعايير األكادميية، 
ويكفينا شرفا أن طلبة اجلامعة 
واخلريجــن ميكنهم الدراســة 
فــي كل اجلامعــات وال يوجــد 
حظر علــى أي طالب تقدم ألي 
جامعة عاملية، كما أن خلريجي 
اجلامعــة األولوية فــي القبول 
في مؤسسات الدولة، والرسالة 
األخرى لإلدارين وأعضاء هيئة 
التدريس كلمة »شكرا قليلة في 
حقكم، فجزاكم اهلل خير اجلزاء 

وبارك اهلل فيكم«.
الرســالة  القشــعان  ووجه 
األخيــرة للطلبة إذ قال فيها: ال 
تبخلوا على أنفســكم بالتزود 
بالعلم ألنه ليس مجرد شهادة 
فحســب، بل هو منهج ومهارة 
في احلياة كما أن تسعة أعشار 

التعليم التشجيع. 
ومن جهته قال عميد شؤون 
الطلبــة د. علــي النامي: نفخر 
باملشاركة في هذه املناسبة مع 

واحلياة الدميوقراطية في ربوع 
الكويت.

وأضاف النكاس: ال شــك ان 
هذه املناســبة الكرمية ســوف 
تكون فرصة لوقفة تقومي شاملة 
من مســيرة اجلامعــة ودورها 
ومنجزاتها ومناهجها وأساليبها 
وتفاعلها مع مجتمعها وحركة 
تنميته، مشيرا الي ان هذا الصرح 
الكرمي سيظل بجهودكم وسعيكم 
املتواصل فاعال مبجتمعه ومنارة 
ورمزا لكل املعاني النبيلة التي 
يلتقي حولها البشــر اميانا منا 
جميعا بحق االنســان وكرامته 
ورعاية امنــه والوعي بحقوقه 
وواجباتــه وحقه فــي التعليم 
وتأصيل هذه املبادئ وتعميقها 

في الفكر والتطبيق.
ومن جانبه قال عميد القبول 
والتســجيل د. عــادل مال اهلل 
»أســطر كلماتي هذه وينتابني 
شــعور الفخــر بأنني اشــارك 
زمالئي وأبنائي الطلبة االحتفال 
مبرور نصف قرن على إنشــاء 
جامعة الكويــت، وهذا الصرح 
العظيم الذي عمد الى انشــائه 
قادة بلدنا احلبيب بعد االستقالل 
تقديرا للعلم وإميانا منهم بأن 
املجتمعات الناجحة واملزدهرة 
هي مــن أكثر املجتمعــات قوة 

وهيمنة في هذا العالم«.
وأضــاف: انــه حتــى يكون 
املجتمع قويا ومتطورا البد له 
مــن أن يقوم على عدة مقومات 
أبرزهــا العلم فبــدون العلم ما 
البشــرية  قامــت املجتمعــات 
وتطورت وازدهــرت ووصلت 
الى ماهي عليه بالوقت احلالي.

قياديي اجلامعة، وذلك ملا قدمته 
اجلامعة من االجنازات الكثيرة 
في مختلف املجاالت االكادميية 
والعلمية، التي اخرجت كوكبة 
من اخلريجن الذين نراهم اليوم 
فــي أعلــى املراتب فــي الدولة 

ويسعون في تطور البلد.
وأوضــح ان عمادة شــؤون 
الطلبة مت انشاؤها في 5 فبراير 
١97٦ اي بعد مرور عشر سنوات 
من انشــاء اجلامعــة، والهدف 
من هذا املركز كان كيفية خدمة 
الطالــب وتقــدمي كل اخلدمات 
املميزة،  الطالبيــة  واألنشــطة 
مــن أجل املســاهمة في تطوير 
امكانيات وقدرات طلبة اجلامعة 
حتــى تتــم االســتفادة منهــا 
مستقبال، وبهذه املناسبة استذكر 
النامــي دور العمداء الســابقن 
الذيــن كان لهم رائد في تطوير 
مركز عمل عمادة شؤون الطلبة 
وتأهيل طلبة اجلامعة على أعلى 
مستويات سواء كانت رياضية 

او ثقافية او فنية او نقابية.
وبــدوره قــال عميــد كلية 
احلقوق د.جمال النكاس »يطيب 
لي ونحن نحتفل مبرور 5٠ عاما 
على انشــاء جامعة الكويت ان 
اشــيد بكل التقديــر واالعتزاز، 
بالدور الذي لعبه ابناء الكويت 
واألمة العربية الذين اسهموا في 
تأسيسهم وقدموا عطاء صادقا 
كرميا ال تزال بصماته واضحة في 
الفكر وفي شتى مجاالت العلم، 
وفــي النهج الذي ســارت عليه 
مسيرة هذه اجلامعة في مناهجها 
وخططها وإسهامها املتميز الذي 
شــاركت به في تأصيــل العلم 

جولة على هامش االفتتاح

الشيخ صباح اخلالد متوسطا عددا من االكادمييني وأعضاء هيئة التدريس )قاسم باشا( الشيخ صباح اخلالد يدشن احتفاالت اجلامعة باليوبيل الذهبي وسط حضور أكادميي كبير 

الشبكة اإلقليمية للمسؤولية االجتماعية متنح اخلالد جائزة العمل اإلنساني
املنامة - كونا: منحت »الشــبكة 
االقليمية للمسؤولية االجتماعية« 
الشيخ صباح اخلالد النائب االول 
لرئيس مجلــس الوزراء ووزير 
اخلارجية »جائزة العمل االنساني 
لدول مجلس التعاون 2016« في 
دورتها اخلامسة التي حتمل اسم 
صاحب السمو االمير الشيخ صباح 

االحمد.
وتسلم اجلائزة نيابة عن الشيخ 
صبــاح اخلالــد عميد الســلك 
الديبلوماســي ســفيرنا لــدى 
مملكــة البحرين الشــيخ عزام 
الصباح اضافــة الى تكرمي عدد 
من الشخصيات واملسؤولني من 

دول مجلس التعاون.
واعرب الشيخ عزام لوكالة االنباء 
الكويتيــة )كونا( عــن اعتزازه 
بتسلمه نيابة عن وزير اخلارجية 
اجلائزة في دورتها اخلامسة التي 
حملت اسم صاحب السمو وتكرمي 
الشيخ صباح اخلالد نظير جهوده 
الديبلوماســية في خدمة العمل 

االنساني.
وقال ان »ســمو االمير اضحى 
للعمل االنساني  منارة وسراجا 
في دول اخلليج بشــكل خاص 
والعالم بشــكل عام خاصة بعد 
التقدير والتكرمي االممي لسمو 
امير البــاد في مجــال العمل 

ان  االنساني واخليري« مضيفا 
الكويت جبلت على العمل اخليري 

منذ القدم.
واوضح ان اختيار الشيخ صباح 
اخلالد كتكرمي له في هذه الدورة 
يأتي تقديرا جلهوده املســتمرة 
واحلثيثة لتعزيز كل ما من شأنه 
خدمة العمل االنساني واخليري 
مضيفــا ان اجلميع يعلم مبدى 
اجلهود اجلبارة التي قام بها في 
سبيل اجناح مؤمترات املانحني التي 
عقدت في الكويت لدعم الاجئني.

ووجه شكره الى الراعي الفخري 
للجائزة الشيخ عبداهلل بن خالد 
ال خليفــة على ما قام به جهود 
وكذلــك القائمون علــى تنظيم 
احلفل من قبل الشبكة االقليمية 
للمسؤولية االجتماعية في تكرمي 
الشخصيات اخلليجية التي خدمت 

العمل االنساني واخليري.
كما كرمت الشــبكة عــددا من 
الشخصيات اخلليجية وهم رئيس 
مجلس امناء مركز امللك سلمان 
البحاث االعاقة السعودي االمير 

 سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز 
الــذي منحته لقب  ال ســعود 
شخصية العام اخلليجية الداعمة 

للعمل االنساني.
ومنحت الشــبكة كذلك جائزتها 
الى نائب رئيس مجلس الوزراء 
البحريني رئيــس مجلس امناء 
جائزة )عيسى خلدمة االنسانية( 
الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة 
اضافة الــى نائب رئيس مجلس 
الدولة  القطــري وزير  الوزراء 
لشؤون مجلس الوزراء احمد بن 

عبداهلل ال محمود.
كما منحت اجلائزة كا من الوزير 
املسؤول عن الشؤون اخلارجية 
العماني يوســف بن علوي بن 
عبداهلل ووزير دولة رئيس مجلس 
االماراتية رمي  العطاء  ادارة دبي 

بنت ابراهيم الهاشمي.
وقامت الشبكة ايضا مبنح جائزة 
الشخصية اخلليجية املتميزة في 
مجال العمل االنساني الدولي الى 
رئيس مجلــس امناء الصناديق 
التعاون  االنســانية مبنظمــة 
االسامي الشيخ عبدالعزيز ال ثاني 
التميز في مجال تعزيز  وجائزة 
الشراكة اخلليجية االنساني الى 
الرئيس الفخري للجمعية اخلليجية 
الشيخ دعيج بن خليفة  لاعاقة 

ال خليفة.

التعاون 2016«  العمل االنساني لدول مجلس  الشيخ عزام الصباح يتسلم »جائزة   
نيابة عن الشيخ صباح اخلالد 

حتت رعاية وحضور األنصاري

كليات الشويخ أطلقت فعالياتها 
الحتفالية اجلامعة بيوبيلها الذهبي

حتــت رعايــة وحضور مديــر جامعة 
الكويــت د.حســن األنصــاري، انطلقت 
فعاليات كليتي العلوم االجتماعية واحلقوق 
وعمادة القبول والتسجيل وعمادة شؤون 
الطلبة مبناسبة احتفالية جامعة الكويت 
بيوبيلها الذهبي، وذلك بحضور نائب مدير 
اجلامعة لألبحاث د.طاهر الصحاف، وأمن 
عام اجلامعة د.محمد الفارس، واألمن العام 
املساعد لشــؤون إدارة املرافق د.آدم املال، 

وعمــداء الكليات وعدد مــن أعضاء هيئة 
التدريس واملدراء اإلدارين واملوظفن.

بدايــة، أعرب مديــر جامعــة الكويت 
د.حســن األنصــاري عن اعتــزازه كونه 
أحد خريجــي كلية العلــوم االجتماعية، 
متقدما بالشكر اجلزيل للجهود املتشاركة 
ما بن عمادة شؤون الطلبة وعمادة القبول 
والتسجيل وعمادة كلية احلقوق وعمادة 

كلية العلوم االجتماعية.

د.حسني األنصاري يدشن احتفاالت كليات الشويخ

ينطلق 5 اجلاري برعاية مدير اجلامعة

اخلليفي: كرنڤال »الهندسة والبترول« 
والعمارة يشهد فعاليات متنوعة ومتميزة

كليات »العلوم الطبية« تقيم حفلها األحد
أمتــت كليــات مركز العلــوم الطبية في 
احلرم اجلامعي باجلابرية استعداداتها للحفل 
املزمــع إقامته األحد املقبــل الذي يبدأ في ١١ 
صباحا حتت رعاية وحضور مدير اجلامعة 
أ.د.حســن األنصاري، وذلك ضمن أسبوع 
احتفاالت اليوبيل الذهبي جلامعة الكويت، 
على مسرح عبداحملسن العبدالرزاق للعلوم 

الطبية- احلرم اجلامعي- اجلابرية.
ويأتــي احلفل الذي تقيمــه كليات مركز 
العلوم الطبية اخلمس ممثلة بكلية الطب، 
العلــوم الطبيــة املســاعدة، الصيدلة، طب 
األســنان، والصحــة العامة التــي انضمت 
حديثا للمركز ومبشاركة الروابط واجلمعيات 
الطالبية احتفاء بذكرى مرور 5٠ عاما على 
افتتاح جامعة الكويت في نوفمبر من عام ١9٦٦ 
على يد املغفور له األمير الراحل الشيخ صباح 

السالم الصباح في نوفمبر من عام ١9٦٦.
ومن املقرر أن يشهد احلفل كلمات لعمداء 
الكليات الطبية مصحوبة بأفالم ڤيديو قصيرة 
باإلضافة إلى عرض مصور ملســيرة كليات 
املركز باإلضافة إلى تكرمي بعض الشخصيات 
التي ســاهمت في مسيرة التقدم والتطوير 
ملركز العلوم الطبية الذي كانت نواته بإنشاء 
كلية الطب عام ١973 مرورا بتأســيس كلية 
العلوم الطبية املساعدة في ١98٢ ثم بانضمام 
كليتي الصيدلة وطب األسنان عام ١99٦، فيما 

شهد عام ٢٠١3 انشاء كلية الصحة العامة.
هذا وتقيم اجلمعيات والروابط العلمية 
فعالياتها اخلاصة واملختلفة بهذه املناسبة 
على هامش احلفل وذلك في بهو كلية الطب 
إضافــة إلى حديقة مركز العلوم الطبية في 

اجلابرية.

اللطيــف  أكــد د. عبــد 
اخلليفي عميد كلية الهندسة 
والبتــرول بجامعة الكويت 
أن كرنڤــال كلية الهندســة 
والبتــرول وكليــة العمارة 
مبناســبة احتفالية جامعة 
الكويــت باليوبيــل الذهبي 
الــذي ينطلق يوم االثنن 5 
ديسمبر املقبل برعاية مدير 
اجلامعة د. حسن االنصاري، 
وبحضور عميد كلية العمارة 
د.عمر محمــد محيي الدين 
خطاب، وأمن عام اجلامعة 
د.محمد الفــارس وعدد من 
قياديــي اجلامعــة وأعضاء 
هيئــة التدريــس بالكليــة، 
يشــمل فعاليــات متميــزة 

ومتنوعة.
فــي  اخلليفــي  وقــال 
تصريح خاص حول انطالق 
الفعاليــات: قامــت اللجنــة 
املنظمة لالحتفالية بتجهيز 
برنامج املشــاركة بإنشــاء 
حســاب لالحتفاليــة علــى 
التويتر واالنستغرام ملتابعة 
مســتجدات االحتفالية ومت 
اإلعالن عن مسابقة التصميم 
الهندســي برعايــة مكتــب 
مهــا بوقماز لالستشــارات 
الهندسية ومسابقة للتصوير 

الفوتوغرافي.
تلــك  أن  إلــى  وأشــار 

الفعاليــات برعاية ماســية 
مــن مكتــب مهــا بوقمــاز 
الهندســية،  لالستشــارات 
وشــركة ليمــاك )املنفــذة 
ملشــروع املطــار اجلديــد(، 
وبرعايــة فضيــة مــن دار 
مستشــاري اخلليــج، وهذا 
يأتي توافقا مع دور القطاع 
اخلــاص فــي دعم أنشــطة 
الهندســة  وفعاليــات كلية 
والبتــرول وكليــة العمارة 

وتشجيع الطلبة.
وعن برنامج املشــاركة 
قال اخلليفي: لقد مت اإلعداد 
للبرنامج مسبقا بالتعاون مع 
الطالبية  املهنية  اجلمعيات 
بالكلية، وسيشهد الكرنڤال 
افتتــاح معــرض مقتنيات 
الهندســة والبترول  كليــة 
الذي يحتوي على مجموعة 
متميزة من مقتنيات أعضاء 
هيئــة التدريــس والطلبــة 
واملوظفن في الكلية املتعلقة 
بتاريــخ الكليــة واجلامعة 
والذي مت تصميمه وتنفيذه 
برعاية كرمية من مكتب مها 
بــدر بوقماز لالستشــارات 

الهندسية.
كمــا يتضمــن الكرنڤال 
معــرض املواهــب الطالبية 
املتميزة  ومعرض األعمــال 
لطلبة كلية العمارة ومعرضا 

للصور الفوتوغرافية ومنها 
الفائزة مبســابقة  الصــور 
الفوتوغرافــي،  التصويــر 
باإلضافة الى مشاركة بوثات 
الطالبية  املهنية  اجلمعيات 
وعــرض عدد من مشــاريع 
طلبــة الهندســة والبترول 
وطلبــة العمارة الفائزة في 
الهندسي  التصميم  معرض 
الذي يقام في نهاية كل فصل 

دراسي.
ووجــه اخلليفي الدعوة 
جلميع أعضاء هيئة التدريس 
واملوظفن والطلبة للمشاركة 

في هذا الكرنڤال.

د. عبد اللطيف اخلليفي


