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رئيس الوزراء ناب عن نائب األمير وولي العهد في حفل جامعة الكويت لتخريج الدفعة الـ 46

 املبارك خلريجي اجلامعة: اجعلوا من العلم سراجاً ينير لكم الطريق

آالء خليفة

حتــت رعاية ســمو نائب 
األمير وولي العهد الشيخ نواف 
األحمد وبحضور سمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ جابر 
املبــارك ممثال لســموه، أقيم 
مساء امس في الستاد الرياضي 
باحلــرم اجلامعي بالشــويخ 
حفل التخرج السنوي املوحد 
الكويــت  خلريجــي جامعــة 
الدفعة السادســة واألربعون 
للعام األكادميي ٢٠١5 ـ ٢٠١6.

وصل موكب سمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ جابر 
املبارك، ممثال عن سمو نائب 
األمير وولي العهد الشيخ نواف 
األحمد، مكان احلفل الســاعة 
6:3٠ مســاء، حيث اســتقبل 
سموه بكل حفاوة وترحيب من 
قبل اللجنة العليا لالستقبال 
برئاسة وزير التربية ووزير 
التعليم العالي الرئيس األعلى 
الفارس،  للجامعــة د.محمــد 
ومدير جامعة الكويت د.حسني 
األنصاري، وأمني عام اجلامعة 
باإلنابــة د.آدم املــال، ونواب 

املدير، واألمناء املساعدين.
وشهد احلفل رئيس مجلس 
األمة باإلنابة عيسى الكندري، 
وعدد من الوزراء، والسفراء، 
وكبار الشيوخ، وجمع غفير 

من أهالي اخلريجني.
بدأ احلفل بالسالم الوطني، 
ثم تالوة عطرة من آيات القرآن 
الكرمي ثم ألقى ســمو رئيس 
مجلــس الــوزراء كلمة راعي 
احلفل سمو نائب األمير وولي 
العهــد، قال فيها: »بســم اهلل 
الرحمن الرحيم، احلمد هلل رب 
العاملني والصالة والسالم على 
أشرف املرسلني، قال سبحانه 
وتعالى في كتابه الكرمي )يرفع 
اهلل الذين آمنوا منكم والذين 
أوتوا العلم درجات( ڈ.

وأضــاف املبــارك: أبناؤنا 
وبناتنا األعزاء، يشرفني في 
مســتهل كلمتي ممثال لسمو 
نائب األميــر وولي العهد في 
احتفالنا هذا أن أنقل لكم حتيات 
وتهاني وتبريكات سمو أمير 
البالد الشيخ صباح األحمد، 
مقرونــة بخالــص التمنيات 
مبناسبة االحتفاء بتخرجكم 

للعام اجلامعي ٢٠١5/٢٠١6«.
وأضاف سموه قائال: »وإنه 
ملــن دواعي ســرورنا ونحن 
نحتفــي بتخــرج نخبــة من 
أبنائنا لهذا العام الذي يواكب 
احتفاالتنــا باليوبيل الذهبي 
للجامعــة ومــرور خمســني 
عاما على إنشــاء هذا الصرح 
العلمي الرائــد جامعة اخلير 
والعراقة جامعة الكويت، أن 
أعبر ألبنائــي اخلريجني عن 

خالص التهاني القلبية مبشاعر 
تفيض فخرا واعتزازا ملا بذلوه 
من جهود حثيثة طوال سنوات 
الدراسة والتي أثـمرت جدارة 
واستحقاق هذه الكوكبة التي 
نالت أرفع الدرجات. وألولياء 
األمور الكــرام النبراس الذي 
يضيء الطريق ألبنائهم بارك 
اهلل مساعيكم ونهجكم وأقر 
عيونكــم بأبنائكــم ســائلني 
اهلل تعالى لكــم خير الثواب 

واجلزاء«.
وأضاف ســموه قائال: »ال 
يفوتني في هــذا املقام إال أن 
أوجه خالص الشكر إلى د.محمد 
الفارس وزير التربية ووزير 
التعليــم العالي، ود.حســني 
األنصــاري مديــر اجلامعــة 
واالخوة الكرام أعضاء هيئة 
التدريــس الذين كانــوا رافدا 
علميا ثريا ينهل منه أبناؤنا 
الطــالب والطالبــات مقدرين 
جهودهم اخليرة وعطاءاتهم 
النبيلة التي تثمر إنـجازا كل 

عام«.

العلم والمعرفة
وتوجــه ســموه مخاطبًا 
أبناءه اخلريجني واخلريجات 

وتشاركوا في مسيرة التنمية 
والبنــاء متحملــني تبعــات 
بــكل  العمــل ومســؤولياته 
أمانــة وإخــالص، محافظــني 
على مكتسبات الوطن وقيمنا 
األصيلة مسترشدين في ذلك 
مبا ورثناه عن اآلباء واألجداد 
مــن عادات وتقاليــد وأخالق 
كرميــة فكونــوا أبنائي خير 

خلف خلير سلف.
وفــي ختــام كلمتــه، قال 
سموه: أسأل املولى جلت قدرته 
أن يهيئ ألبنائــي اخلريجني 
مستقبال باهرا وحياة عملية 
ناجحة وأن يدمي على كويتنا 
الغالية وحدة صفوفها وتآلف 
قلوبهــا واملزيــد مــن التقدم 
واالزدهــار في ظل توجيهات 
قائد مسيرتنا وراعي نهضتنا 
صاحب الســمو األمير ذخرا 
للبالد وقائدا للعمل اإلنساني، 
ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا 

وإليك املصير.
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وبدوره، قال وزير التربية 
ووزير التعليم العالي الرئيس 
األعلــى للجامعــة د. محمــد 
الفارس: نلتقي اليوم برعاية 

بعد أن وضعت جل اهتمامها 
في التعليــم، وحرصت على 
أن تكون النســبة الكبرى في 
ميزانياتها موجهة إلى التعليم، 
وما أحوجنا إلى أن نضع ذلك 
في اعتبارنــا إذا أردنا لبلدنا 
التطور والنمو وزيادة الدخل 

القومي.
وفــي كلمتــه، توجــه د. 
وبناتــه  ألبنائــه  الفــارس 
اخلريجني واخلريجات مهنئا 
إياهم مبــا حققوه من جناح، 
قائال: »لقد حققتم الهدف الذي 
وضعتموه نصب أعينكم وها 
أنتــم اآلن حتصــدون ثمر ما 
زرعتم فســعدت بكــم قلوب 
أوليــاء أموركــم، فهنيئًا لكم 
هذه النتيجة وهــذا النجاح، 
إن الواجــب الوطنــي يحتــم 
عليكــم أن تبــادروا إلــى رد 
اجلميــل لبلدكم بحســن أداء 
العمل والتميز فيه، فوطنكم 
يحتاج إلى عقولكم كما يحتاج 
إلى سواعدكم الفتية لنبني معًا 
كويتنا احلبيبة حتت رعاية 
صاحب السمو االمير الشيخ 
صبــاح األحمد، وســمو ولي 
عهده الشــيخ نواف األحمد، 
وسندهما األمني رئيس مجلس 
الوزراء ســمو الشــيخ جابر 
املبارك، جعلهــم اهلل جميعًا 

ذخراً لهذا البلد العزيز«.

الدكتوراه الفخرية
مــن جانبــه، قــال مديــر 
الكويــت د.حســني  جامعــة 
األنصاري: يســعدني باســم 
األســرة اجلامعيــة، هيئــة 
تدريسية وطلبة وعاملني، أن 
أرحب بســمو رئيس مجلس 
الوزراء الشــيخ جابر املبارك 
في رحــاب جامعــة الكويت، 
وأن أتقدم لســموكم بخالص 
الشكر والتقدير على تشريفكم 
للجامعــة، وتواجدكــم معنا 

اليــوم  قائــال: »أرى فيكــم 
مســتقبال مشرقا نتطلع إليه 
جميعــا فاجعلــوا مــن العلم 
سراجا ينير لكم الطريق فال 
شــك أن أكبر مكسب يحصل 
عليه الوطن هو دخول أبنائه 
اخلريجــني معتــرك احليــاة 
متســلحني بالعلــم واملعرفة 
الفاعــل  ليقومــوا بدورهــم 
واإليجابــي في خدمة وطنهم 
ومواكبة العالم فيما وصل إليه 
من تقدم ونحن قادرون بإذن 
اهلل علــى أن نشــارك في كل 
املجــاالت ملا لدينا من كفاءات 
علمية وطاقات خالقة أسهمت 
في إبراز الوجه املشرق لوطننا 

على كل األصعدة«.
أبنائي  وأضــاف ســموه: 
وبناتي، ونحــن نعيش هذه 
األجواء السعيدة التي ازدانت 
وتوجــت بتخرجكــم وأنتــم 
ترفلون في ثياب الفرحة فإنني 
أشد على أيديكم وأدعوكم لبذل 
املزيد من اجلهد والعطاء من 
أجل وطننا العزيــز الذي لم 
يدخر وســعا ولم يــأل جهدا 
لرعايتكم ودعمكم والذي من 
أهم أولوياته في هذه املرحلة 
ان تبــدأوا حياتكــم العملية 

كرمية من ولي العهد الشــيخ 
نواف األحمد اجلابر الصباح 
لهذا احلفــل، وبحضور كرمي 
من رئيــس مجلــس الوزراء 
ســمو الشــيخ جابر املبارك، 
لنحتفل جميعًا بتكرمي كوكبة 
من خريجــي جامعة الكويت 
الدفعــة السادســة واألربعني 

للعام األكادميي ٢٠١5/٢٠١6.
وتابــع د.الفــارس قائــال: 
وتتزامن هذه املناسبة السارة 
الكويــت  باحتفــال جامعــة 
الذهبــي، مبــرور  باليوبيــل 
خمسني عاما على إنشاء هذه 
اجلامعــة الفتية، بعد مراحل 
عدة مرت على إنشائها، وبعد 
دراسات مختلفة قدمت بشأن 
تشكيلها بصورتها التي ظهرت 
عليها، وبعد عمل شاق حتمله 
أبناء اجليل املاضي من أساتذة 
اجلامعة حتى تظهر اجلامعة 
بالصورة الالئقة، متبعة في 
ذلك األطر واألعراف األكادميية 

املتعارف عليها دوليا.
وأضاف د. الفــارس قائال: 
انه لشرف عظيم أن تكون بني 
أبنائكم اخلريجني تشــاركهم 
فرحتهم بهذه املناسبة السعيدة، 
وهو بال شك سيكون دافعًا لهم 
للعمل بهمة ونشاط الستكمال 
مــا انتهوا إليــه بالتخرج، إما 
العليا  الدراســات  باســتكمال 
أو باملشــاركة في بناء الوطن 
العزيز وذلك بااللتحاق بالعمل 
الوطني وتنمية البالد واالهتمام 
بالتطوير والتحديث لبنيته، 
سواء كان هذا االلتحاق بالعمل 
احلكومي أو األهلي، فكال العملني 

يصبان في مصلحة الوطن.

سنغافورة والتعليم
وأردف د. الفــارس قائال: 
إمنا تبنــى األوطــان بالعلم، 
ويرفــع قدرهــا بالعلماء فما 
تطورت دولة كسنغافورة إال 

لتكــرمي أبنائكــم اخلريجــني 
واخلريجات، كما يســرني أن 
يلتقــي هذا اجلمع الطيب من 
ضيوفنــا الكــرام فــي رحاب 
اجلامعة ليشــاركونا فرحتنا 
في هذا اليوم املبارك، فلكم منا 
جميعا جزيل الشكر والتقدير، 

وجزاكم اهلل كل خير. 
وتابع قائال: باألمس القريب 
سجل التاريخ حلظات خالدة 
ســتظل محفورة في الذاكرة، 
ذلك اليــوم التاريخــي األغر 
الذي شــهدته جامعة الكويت 
حني توجت احتفالها بذكرى 
مرور خمسني عاما على إنشائها 
بتشرفها مبنح صاحب السمو 
األمير الدكتوراه الفخرية، ملا 
حققــه ســموه مــن إجنازات 
ودور بارز ومؤثر في احلياة 
الكويتية واإلسالمية والدولية، 
كما احتفلت اجلامعة باليوبيل 
الذهبي إلنشائها، وهو احتفال 
بتاريخ حافــل من اإلجنازات 
الكثيرة التي حققتها اجلامعة 
علــى مدى خمســة عقود في 

مختلف املجاالت.
وأردف األنصــاري قائال: 
إن اجلامعــة مجمــع للعلماء 
والباحثــني ومنتــدى ألهــل 
احلقيقــة ومــكان لتعايــش 
العقــول واألفــكار، ومصــدر 
للطاقات البشرية املتخصصة 
واملثقفة، وما احتفالنا اليوم 
إال لتقــدمي فئــة من الشــباب 
املتعلم الناضج والواعي للعمل 
فــي مختلف املواقــع بدولتنا 

احلبيبة.

كلمة الخريجين
بدوره، ألقى اخلريج د.علي 
صفر كلمة اخلريجني، قال فيها: 
يســعدني اليــوم فــي رحاب 
جامعتنــا احلبيبــة أن أنقــل 
لكم حتية عرفان وتقدير على 
تشــريفكم حفلنا هذا لتكرمي 
أبنائكم خريجي جامعة الكويت 
فالشكر والتقدير إلى سموكم 
الكرمي وإلى رعايتكم األبوية 
لشــباب الكويت وحضوركم 

الكرمي.
وأضاف صفر: اليوم جندد 
العهد لوطننا الغالي بأن نقدم 
كل ما منلك من العلم واملعرفة 
التي اكتســبناها فــي رحاب 
جامعتنا احلبيبة إلى وطننا 
العزيز وأن نترجم هذا احلب 
إلى عمل بنــاء وعزمية قوية 
لبناء نهضة وطننــا الغالي، 
إن حبنا للكويت ســنترجمه 
إلى أفعال في حياتنا العملية 
إن شــاء اهلل حتى نسهم في 
نهضة الكويت ورقيها من أجل 
أن تكــون بالدنا منارة للعلم 
والعلمــاء ومقصدا للباحثني 

عن املعرفة والنور.

سمو الشيخ جابر املبارك يلقي كلمة أمام احلضور

دائما في تفوقكوكبة من اخلريجات

جموع من اخلريجنيالوزير الفارس وإحدى اخلريجاتسيلفي الروضان والفارس

علم الكويت .. وفرحة اخلريجاتعدد من اخلريجات ومجموعة من اخلريجني

عدد من العسكريني 

فرحة بالتخرج

بدء مراسم احلفل بالسالم الوطني

الفارس: بادروا إلى 
رّد اجلميل لبلدكم 
بحسن أداء العمل 

والتميز فيه فوطنكم 
يحتاج إلى عقولكم 

كما يحتاج إلى 
سواعدكم الفتّية

األنصاري: اجلامعة 
مجمع للعلماء 

والباحثني ومكان 
لتعايش العقول 
واألفكار ومصدر 

للطاقات البشرية 
املتخصصة 

واملثقفة

اخلريجون: جندد 
العهد لوطننا 

الغالي وما اكتسبناه 
من علم ومعرفة 

سنترجمه إلى عمل 
بنّاء وعزمية قوية


