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رئيس الوزراء حضر حفل تخريج 367 طالباً وطالبة في دفعة 2016 من طلبة اجلامعة األمريكية في الكويت

ً العيسى: احلكومة حريصة على االهتمام بالشباب ومنحهم تعليماً راقيا
اجلامع���ة  واحتفل���ت 
األمريكي���ة ف���ي الكوي���ت 
بتخريج 367 طالبا وطالبة 
لدفعة عام 2016 من بينهم 24 
خريجا حازوا مرتبة الشرف 
و21 خريجا مبرتبة الشرف 
املتميزة وس���تة خريجني 

مبرتبة الشرف العليا.
كل  احلف���ل  وحض���ر 
م���ن األمني الع���ام ملجلس 
اجلامعات اخلاصة د.حبيب 
أبل ورئيس���ة مجلس أمناء 
اجلامعة األمريكية في الكويت 
الشيخة دانا ناصر صباح 
األحمد، وأعض���اء مجلس 
األمناء والسلك الديبلوماسي 
وكبار الشخصيات وأهالي 

اخلريجني وعائالتهم.
وتعد اجلامعة األمريكية 
هي أول جامعة خاصة للعلوم 
اإلنس���انية واآلداب احلرة 
الكوي���ت وقد وضعت  في 
معاييرها التربوية والثقافية 
واإلدارية بناء على النموذج 
التربوي املتبع في اجلامعات 
والكليات في الواليات املتحدة 

األميركية.
وترتبط اجلامعة باتفاقية 
تفاه���م وتعاون م���ع كلية 
دارمت���وث األميركية وهي 
جامع���ة تربوي���ة خاصة 
للتعليم العالي تأسست في 

عام 1769.

اجلامعة، مثمنا لسمو رئيس 
مجلس الوزراء تلك الرعاية 
الكرمية التي يوليها ألبنائه 
خريجي وخريجات اجلامعة 

األمريكية في الكويت.
وتق���دم حمزة نيابة عن 
رئيس���ة وأعض���اء مجلس 
أمناء اجلامعة وباسم األسرة 
إل���ى اخلريجني  اجلامعية 
احملتفى بهم وأولياء أمورهم 
بخالص التهنئة والتبريكات 
عل���ى ما حقق���وه من متيز 
أن  وتف���وق، داعي���ا اهلل 
يوفقهم في حياتهم العملية 

والشخصية.
اجلامع���ة  »إن  وق���ال 
األمريكي���ة ف���ي الكوي���ت 
حتت����ف���ي  أن  لتس���عد 
بتخ��ري���ج جيل من الرواد 
الدائمني  العل���م  وطالب���ي 
الذي���ن يتطلعون إلى بلوغ 
أعلى مستويات املسؤولية 
املعنوي���ة واألخالقي���ة في 

مجتمعاتهم«.
بدوره���ا، قال���ت عميدة 
شؤون الطلبة في اجلامعة 
د.حن���ان مظفر ف���ي كلمة 
مماثل���ة: »نحن واثقون من 
أن اخلريجني س���يتفوقون 
في أي مسار سيقودهم إليه 
املستقبل ألننا كنا شاهدين 
على متيزهم خالل السنوات 

القليلة املاضية«.

وهو التخرج واكتساب مهارة 
علمية وعملية تنفعهم في 
إلى »أن  مس���تقبلهم، الفتا 
واجبهم اآلن هو املس���اهمة 

في نهضة البالد«.
من جهته، أعرب رئيس 
اجلامع���ة األمريكي���ة في 
الكويت د.ن���زار حمزة في 
كلمته عن اعتزازه بتكرمي 
كوكبة جديدة من خريجي 

والداخلية.
ووجه حديثه للمكرمني 
قائال »إنه لشرف عظيم أن 
يكون سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ جابر املبارك، 
موجودا لتكرمي كوكبة من 

أبناء هذا الوطن العزيز«.
الطلبة والطالبات  وهنأ 
على تفوقهم وحتقيقهم للهدف 
الذي وضعوه نصب أعينهم 

مجلس األمة إلقراره.
وأوضح أن إقرار القانون 
س���يكون له األثر اإليجابي 
في تسريع إنشاء اجلامعات 
احلكومية في الكويت وتوفير 
املوارد املالية للدولة من خالل 
انخف���اض التكلف���ة املالية 
العالية التي تتحملها ميزانية 
الدولة نتيجة لإلنفاق على 
بعثات ال���وزارة اخلارجية 

أكد وزير التربية ووزير 
التعليم العالي د.بدر العيسى 
ح���رص احلكومة على دعم 
القطاع اخلاص ليكون شريكا 
فاعال في مجال التعليم العام 
والعالي وتسهيلها إلنشاء 
اجلامعات اخلاصة ودعمها 

ماديا ومعنويا.
جاء ذلك في كلمة للوزير 
العيسى خالل حفل التخرج 
ال� 12 الذي أقامته اجلامعة 
األمريكية في الكويت مساء 
أمس األول لتخريج كوكبة من 
طالبها برعاية وحضورسمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
جابر املبارك، الذي أناب عن 
سموه د.بدر العيسى لتكرمي 
الطلب���ة، وذل���ك في أرض 

املعارض مبشرف.
وأش���ار العيسى إلى أن 
رعاية وحضور سمو رئيس 
مجلس الوزراء للحفل داللة 
واضحة على اهتمام الدولة 
برعاية الشباب واالهتمام بهم 
وتسهيل كل ما يوصل إلى 
منحهم تعليما راقيا وبناء 

مستقبل زاهر لهم.
وقال إن احلكومة خطت 
خط���وة س���ريعة ورائدة 
لتوسيع مجال التعليم العالي 
كما وكيفا بعد مناقش���تها 
واعتمادها لقانون اجلامعات 
إلى  احلكومي���ة وإحالت���ه 

جانب من احلفل

كوكبة من اخلريجني واخلريجات د.بدر العيسى ملقيا كلمته نيابة عن راعي احلفلسمو الشيخ جابر املبارك والشيخة دانا ناصر صباح األحمد في مقدمة احلضور

قانون اجلامعات 
سيسرع إنشاء 

اجلامعات احلكومية 
ويوفر املوارد 
املالية للدولة

حمزة: خريجونا 
يتطلعون لبلوغ 
أعلى مستويات 

املسؤولية املعنوية 
واألخالقية في 

مجتمعاتهم
دعم القطاع اخلاص 
ليكون شريكًا فاعاًل 
في مجال التعليم 

العام والعالي


