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• سموه يلقي كلمته

• سمو ولي العهد وكبار احلضور خالل احلفل

تسلحوا بالعلم والمعرفة التي أصبحت متاحة عبر وسائل االتصال الحديثة

حصنوا أنفسكم ضد كل ما يتنافى مع أخالقنا الحميدة
ولي العهد لخريجي الجامعةّ :
كتب �سالمة ال�سليماين:

تف�ضل �سمو ويل العهد ال�شيخ نواف
الأحمد ف�شمل برعايته وح�ضوره �أم�س
حفل التخرج ال�سنوي املوحد خلريجي
طلبة جامعة الكويت للدفعة الثامنة
والأربعني للعام الأكادميي 2018/2017
وذل��ك على اال�ستاد الريا�ضي باحلرم
اجلامعي يف منطقة ال�شويخ.
هذا وقد و�صل موكب �سموه مكان احلفل
حيث ا�ستقبل من قبل وزير الرتبية وزير
التعليم العايل الرئي�س الأعلى للجامعة
د.حامد العازمي ومدير جامعة الكويت
�أ.د.ح�سني الأن�صاري و�أع�ضاء الهيئة
التدري�سية و�أع�����ض��اء اللجنة العليا
املنظمة للحفل.
وقد �شهد احلفل �سمو ال�شيخ جابر املبارك
رئي�س جمل�س ال��وزراء ورئي�س جمل�س
االم��ة بالإنابة عي�سى الكندري وكبار
امل�س�ؤولني بالدولة وجمع غفري من
�أهايل الطلبة اخلريجني واملواطنني.
وقد بد�أ احلفل بال�سالم الوطني ثم تالوة
�آيات من الذكر احلكيم بعدها �ألقى �سمو
ويل العهد ال�شيخ نواف الأحمد كلمة قال
فيها�« :أيها احلفل الكرمي �أبناءنا وبناتنا
اخلريجني الأع��زاء ،يف رحاب جامعة
الكويت العريقة و�أنا �أحتدث �إليكم اليوم
ف�إنني �أ�شعر ب�سعادة كبرية مل�شاركتكم

اجعلوا وطنكم نصب
أعينكم وابذلوا قصارى
جهدكم لتشاركوا في
التنمية والبناء
الوسطية واالعتدال
ينيران دروبكم
إلى طريق الصواب
•  ...ومع عدد من اخلريجني

االح��ت��ف��اء بتخرج دف��ع��ة ج��دي��دة من
اخلريجني واخلريجات للعام اجلامعي
.»2018-2017
كما ي�رشفني �أن �أنقل لكم �أطيب التحيات
و�صادق التهاين من لدن املقام ال�سامي
ل�سمو �أمري البالد مقرونة بخال�ص الأماين
لكم مبزيد من التوفيق وال�سداد.

• سموه يتلقى الورود من إحدى اخلريجات

و�أ���ض��اف �سموه يف ه��ذا اليوم البهيج
ونحن نزف كوكبة جديدة من خريجي
اجلامعة مقدرين حتملهم امل�س�ؤولية
طوال �سنوات من اجلهد والعناء ق�ضوها
على مقاعد الدرا�سة مثابرين لينهلوا من
ينابيع العلم لتحقيق �أهدافهم املن�شودة
وطموحات و�آمال ذويهم ووطنهم.

�أبنائي وبناتي اخلريجني واخلريجات
و�إذ ي�سعدنا �أن نبارك لكم هذا النجاح
ف�إنه يطيب لنا �أن نقدم حتية �إجالل
وتقدير �إل��ى �أول��ي��اء الأم���ور الكرام،
الأي��دي احلانية التي ذللت ال�صعاب
وهي�أت املناخ املالئم لأبنائنا طوال
هذه ال�سنني فهم من رعوا النبت كي ينمو

وين�رض واليوم يح�صدون ثمار ما غر�سوه
فهنيئا لنا جميعا بهذا احل�صاد الطيب.
وب�ين �سموه �أن��ه يف ه��ذا ال�صدد ف�إنه
يجدر بنا الإ�شادة ببالغ العرفان بكل من
�ساهموا يف هذا الإجناز وبذلوا اجلهود
لأجل �أن يرثوا الكويت بهذه الطاقات
ال�شبابية ك��ي ي�شاركوا يف النه�ضة

التنموية التي ت�شهدها البالد وي�رسنا
يف هذا املقام �أن نتوجه بعميق ال�شكر
�إلى وزير الرتبية وزير التعليم العايل
الرئي�س الأعلى للجامعة �أ.د .حامد
العازمي و�إل��ى �أ.د .ح�سني الأن�صاري
مدير اجلامعة و�إلى جميع �أع�ضاء هيئة
التدري�س.

�أبنائي وبناتي الأع���زاء ال ري��ب �أن
الوطن مل يدخر و�سعا يف �سبيل توفري
كافة الإمكانات وها �أنتم اليوم تقفون
على �أعتاب املرحلة الأولى من احلياة
العملية فاجعلوا وطنكم ن�صب �أعينكم
وابذلوا ق�صارى جهدكم ب�سواعدكم
الفتية وعقولكم امل�ستنرية لت�شاركوا
يف التنمية والبناء مت�سلحني بالعلم
واملعرفة والتي �أ�صبحت متاحة عرب
و�سائل االت�صال احلديثة فخذوا منها ما
يتنا�سب مع جمتمعنا وح�صنوا �أنف�سكم
�ضد كل ما يتنافى مع �أخالقنا احلميدة
وتقاليدنا الأ�صيلة التي ورثناها عن
الآب��اء والأج���داد واجعلوا الو�سطية
واالعتدال تنري لكم الدروب وتر�شدكم
�إلى طريق ال�صواب.
وختاما �أجدد التهاين لأبنائي وبناتي
الأعزاء داعيا املولى �سبحانه وتعالى
�أن يهيئ لهم من �أم��ره��م ر�شدا و�أن
يوفقهم وي�سدد على دروب اخلري
خطاهم ولكويتنا احلبيبة دوام
الأمن والطم�أنينة واملزيد من التقدم
واالزده���ار يف ظل القيادة احلكيمة
ل�سمو ال�شيخ �صباح الأحمد �أمري البالد
ذخرا للبالد وقائدا للعمل الإن�ساين.
و�آخ����ر دع��وان��ا �أن احل��م��د لله رب
العاملني وال�سالم عليكم ورحمة الله
وبركاته».

ملتقى بروكسل الدولي للثقافة والسالم
ك ّرم الشيخة سعاد الصباح

•  ...ومستقبالً الشيخ صباح اخلالد

• سمو ولي العهد مستقبالً الشيخ ناصر الصباح

سموه استقبل الكندري والنائب األول وعدداً من الوزراء

ولي العهد شكر خادم الحرمين على كرم الضيافة
خالل حضوره مهرجان اإلبل
ا�ستقبل �سمو ويل العهد ال�شيخ
نواف الأحمد ،بق�رص بيان �أم�س،
رئي�س جمل�س الأمة بالإنابة عي�سى
الكندري.
وا�ستقبل �سموه ،النائب الأول
لرئي�س جمل�س ال����وزراء وزي��ر
الدفاع ال�شيخ نا�رص ال�صباح.
كما ا�ستقبل �سموه ،نائب رئي�س
جمل�س ال��وزراء وزي��ر اخلارجية
ال�شيخ �صباح اخلالد.
وا�ستقبل �سمو ويل العهد ،نائب
رئ��ي�����س جمل�س ال�����وزراء وزي��ر
الداخلية ال�شيخ خالد اجلراح.
كما ا�ستقبل �سموه ،نائب رئي�س
جمل�س ال����وزراء وزي���ر الدولة
ل�����ش ��ؤون جمل�س ال����وزراء ان�س
ال�صالح.
�إل��ى ذل��ك ،بعث �سمو ويل العهد
ال�شيخ نواف الأحمد ،بربقية �شكر
لأخيه خ��ادم احلرمني ال�رشيفني
امللك �سلمان بن عبدالعزيز ،ملك
ال�سعودية� ،أع���رب فيها �سموه
عن خال�ص ال�شكر والتقدير على
الرعاية البالغة وكرم ال�ضيافة
اللذين حظي بهما �سموه والوفد
امل���راف���ق خ�ل�ال ح�����ض��ور �سموه
املهرجان ال�سنوي ل�سباق الهجن
والذي �أقيم مبدينة الريا�ض �ضمن

فعاليات مهرجان امللك عبدالعزيز
لالبل الثالث.
و�أع���رب �سموه عن بالغ �رسوره
باللقاء الذي جمعه ب�أخيه خادم
احل��رم�ين ،وممثلي دول جمل�س
التعاون ل��دول اخلليج العربية
والذي �سادته روح الأخوة واملودة
امل��ج�����س��دة لأوا���ص��ر العالقات
التاريخية الرا�سخة التي تربط
�أ�رسنا الكرمية ودولنا و�شعوبنا.
و�أ�شاد �سموه مبا مل�سه من م�ستوى
رفيع وك��ف��اءة عالية يف تنظيم
وادارة ه��ذا احل��دث الكبري الذي
يج�سد جانبا ه��ام��ا م��ن ع��ادات
وتقاليد عربية توارثناها جيال
بعد جيل بهدف ت�أ�صيل هذا الرتاث
العريق معربا عن بالغ اعتزازه مبا
يجمعنا من عالقات �أخوية را�سخة
وو�شائج قربى وثقافة ت�ؤكد على
هويتنا العربية الأ�صيلة داعيا الله
�سبحانه وتعالى ان ميتعه مبوفور
ال�صحة والعافية و�أن يكلأه بحفظه
ورعايته وللمملكة و�شعبها دوام
الأمن واملزيد من التقدم واالزدهار
يف ظل قيادته الر�شيدة.
كما بعث �سمو ويل العهد ال�شيخ
نواف الأحمد ،بربقية �شكر لأخيه
ويل العهد نائب رئي�س جمل�س

• سموه أثناء لقائه الشيخ خالد اجلراح

الوزراء وزير الدفاع بال�سعودية
�صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد
بن �سلمان� ،أعرب فيها �سموه عن
خال�ص �شكره وتقديره على الرعاية
البالغة وك��رم ال�ضيافة اللذين
حظي بهما �سموه والوفد املرافق
خ�لال ح�ضور �سموه فعاليات
املهرجان ال�سنوي ل�سباق الهجن
والذي �أقيم مبدينة الريا�ض �ضمن

فعاليات مهرجان امللك عبدالعزيز
لالبل �سائال املولى العلي القدير
�أن ينعم على �سموه بدوام ال�صحة
والعافية وعلى ال�شعب ال�سعودي
الكرمي مبزيد من التقدم واالزدهار
يف ظ��ل القيادة احلكيمة خلادم
احلرمني ال�رشيفني امللك �سلمان
بن عبدالعزيز.
وك��ان ممثل �صاحب ال�سمو �أمري

البالد ال�شيخ �صباح الأحمد� ،سمو
ويل العهد ال�شيخ نواف الأحمد،
والوفد الر�سمي املرافق ل�سموه،
قد ع��اد �إل��ى �أر���ض الوطن م�ساء
�أم�س الأول ،قادما من ال�سعودية
وذلك بعد ح�ضور احلفل اخلتامي
مل��ه��رج��ان امل��ل��ك عبدالعزيز
لالبل الثالث ال��ذي �أقيم مبدينة
الريا�ض دعما للجوانب الرتاثية
والثقافية.
وقد كان يف ا�ستقبال �سموه على
�أر���ض املطار رئي�س جمل�س الأمة
مرزوق الغامن ،و�سمو ال�شيخ جابر
املبارك ،رئي�س جمل�س الوزراء
وكبار امل�س�ؤولني بالدولة.
وق��د ك��ان يف معية �سموه ،وفد
ر�سمي �ضم كال من ال�شيخ في�صل
ال�سعود ،وال�شيخ جابر الإبراهيم،
وال�شيخ طالل اخلالد ،وال�شيخ
�أحمد املن�صور ،وال�شيخ عبدالله
ال�سامل ،كما �ضم الوفد امل�ست�شار
بديوان �سمو ويل العهد د.حمود
العتيبي ،ورئي�س دي���وان �سمو
ويل العهد ال�شيخ مبارك الفي�صل،
و�سفري الكويت ل��دى ال�سعودية
ال�شيخ علي اخل��ال��د ،ورئي�س
املرا�سم والت�رشيفات بديوان �سمو
ويل العهد ال�شيخ مبارك ال�سامل.

قالت دار �سعاد ال�صباح للن�رش ،ان��ه مت تكرمي ال�شيخة د�.سعاد
ال�صباح ،يف العا�صمة البلجيكية بروك�سل� ،أم�س� ،ضمن فعاليات
ملتقى الثقافة وال�سالم الذي نظمته املنظمة االوروبية العربية للتبادل
الثقايف « »OEAECيف مدينتي لياج وبروك�سل خالل الفرتة من  12الى
 25مار�س احلايل.
وقالت ال��دار يف بيان �صحايف ان امللتقى يهدف الى ن�رش الثقافة
والت�سامح وقبول الآخر بني �شعوب العامل والتعريف باحل�ضارات
العربية والأوروبية مب�شاركة املعهد االفريقي الدويل لل�سالم واجلامعة
النم�ساوية العربية للعلوم والتكنولوجيا وعدد من اجلهات العربية
والأوروبية االخرى.
وذكرت ان امللتقى اختار د�.سعاد ال�صباح �ضمن �أكرث ال�شخ�صيات ت�أثريا
يف العمل الثقايف واالبداعي مبينة ان ال�شيخة ف�ضيلة املبارك ،ح�رضت
حفل التكرمي نيابة عن د�.سعاد ال�صباح والقت كلمة املحتفى بها.
وا�شارت ال�شيخة ف�ضيلة يف كلمتها الى ان د.ال�صباح مواطنة عربية من
الكويت اختارت ال�سفر يف قلب احل�ضارات ويف بحار املعرفة لإميانها
العميق ب�أن امر�أة ال عقل لها تعرقل م�سرية املجتمع.
و�أكدت ان املحتفى بها امر�أة حتاول ان ت�ضع ثقافتها يف خدمة التطور
يف بلدها وان جتعل م�ساحة احلب اكرب وم�ساحة الكراهية اقل.

• الشيخة فضيلة املبارك خالل حفل التكرمي

