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فً حفل التخرج والتفوق  كلمة سمو الشٌخ ناصر المحمد األحمد الجابر الصباح

 السنوي للجمعٌة األمرٌكٌة للمهندسٌن المدنٌٌن

 5102ماٌو  3األحد   

 

 بسم هللا الرحمن الرحٌم

 .و الصالة و السالم على النبً االمٌن سٌدنا محمد و على آله و صحبه أجمعٌن

 

 هٌئة التدرٌس فً كلٌة الهندسة والبترول فً جامعة الكوٌتاألخوة واألخوات عمٌد وأعضاء 

 إخوانً وأخواتً أولٌاء األمور

 أبنائً وبناتً المتفوقٌن والخرٌجٌن

 الحفل الكرٌم

 السالم علٌكم ورحمة هللا وبركاته

 

ٌسعدنً إنً ألبً رغبتكم فً رعاٌة وحضور هذه االحتفالٌة التً تقٌمها الجمعٌة األمرٌكٌة 

.. المدنٌٌن فرع جامعة الكوٌت لالحتفاء بهذه النخبة من المهندسٌن والمهندسات للمهندسٌن 

وأشارككم فً هاذي الفرحة العظٌمة .. وأساتذتكم .. وأشعر بسعادة غامرة وأنا أشارك أهلكم 

 . وفرحة التخرج .. فرحة التفوق .. 

 

ألن هاذي الفرحة . .ٌحق لكم ترفعون روسكم .. ٌحق لكم تفتخرون .. وأقولها بكل اعتزاز 

.. هاذي الفرحة الٌوم نتٌجة تعبكم .. وسهر انتو سهرتوه .. الٌوم نتٌجة جهد انتو بذلتوه 

ٌحق .. رفعوا راسكم فوق .. لذلك رفعوا راسكم فوق .. وعزٌمتكم .. وإصراركم .. ومثابرتكم 

 .الٌوم نرفع راسنا فٌكم مثل ما إحنا .. لكم 

 

..  والزم أٌضا نشكرهم .. ساهمت فً هذا التفوق والتخرج كذلك الزم نذكر الناس اللً 

آبائكم وأمهاتكم .. وبالتؤكٌد أسركم .. والجهاز اإلداري والفنً .. األساتذة األفاضل فً الكلٌة 

وهذا شعور ما ... كبر فرحة األب ... وصدقونً ما فً فرحة موجودة الٌوم كبر فرحة األم .. 
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عرون فٌه فً ٌوم من األٌام لما تشوفون أبنائكم وبناتكم لكن راح تش.. أقدر أوصفه لكم 

 .جزا الوالدٌن على هللا : وصدق من قال .. جالسٌن على كراسٌكم 

وما فً شعور بالدنٌا مثل .. ما فً أجمل من شعور األب لما ٌشوف ظناه متفوق أو متخرج 

أوصٌكم .. ائكم لذلك أوصٌكم بآب.. شعور األم لما تشوف إن ساعات السهر ما راحت هدر

 :وتذكروا كالم هللا سبحانه ٌوم أمرنا فقال .. ترى هم راس المال .. بؤمهاتكم 

 

صدق هللا " .. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل ربً ارحمهما كما ربٌانً صغٌرا" 

 العظٌم

 

 ..أخواتً و اخوانً

 

آنا ما أقول إن طرٌجكم راح ٌكون .. ٌنتظر منكم الكثٌر الٌوم .. وطنا الغالً .. الكوٌت 

لكن شنو اللً ٌمٌز اإلنسان .. أمامكم الكثٌر من التحدٌات .. على العكس .. مفروش بالورد 

 الزم اإلٌمان باهلل.. اللً ٌمٌز اإلنسان المكافح إنه ٌقدر ٌواجه التحدٌات .. اللً عنده عزٌمة؟ 

الزم نعرف شلون نتخذ .. الزم نتعلم شلون نتسامح .. الزم تصبر .. ٌكون غامر قلبك 

.. بحبكم لبلدكم .. بعزٌمتكم .. وإن شاء هللا بهمتكم .. القرارات بناء على العقل ال العاطفة 

 ألن الكوٌت تستاهل.. تقدمون كل اللً عندكم 

 

بس أحب أأكد لكم إن فخرنا وحبنا .. ول آنا أدري إنكم متخرجٌن من كلٌة الهندسة والبتر

نفتخر باإلنسان الكوٌتً .. نفتخر فٌكم .. إذا نفتخر .. أو بترولها .. للكوٌت مو بسبب مبانٌها 

والفزعة .. قٌم التكاتف .. قٌم المحبة .. نفتخر بالقٌم الجمٌلة اللً توارثناها جٌل بعد جٌل .. 

  ..ومسح دمعة المحتاج .. إلغاثة الملهوف 

 

بتكرٌمه من قبل أعلى جهة  المفدى وتجلى هذا كله مإخرا بالوسام اللً أهدانا إٌاه سمو األمٌر

 . وبتسمٌة الكوٌت كمركز للعمل اإلنسانً .. كقائد للعمل اإلنسانً .. أممٌة فً العالم 
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ً والقٌم الكوٌتٌة  األصٌلة الل.. وأهو أملنا .. اإلنسان الكوٌتً أهو مصدر فخرنا .. نعم 

.. لكنا الٌوم إحنا بحاجة أٌضا لجهدكم .. مغروسة فٌكم إهً اللً نتباهى فٌها بٌن الناس 

وأتمنى .. حتى نستكمل بناء هذا الوطن اللً أعطانا الكثٌر .. بحاجة لخبراتكم .. بحاجة لعلمكم 

 . .والمثل ٌقول ربعن تعاونوا ما ذلوا .. وتحطون إٌدكم بإٌد بعض .. إنً أشوفكم متعاونٌن 

 

المفدى حفظ هللا الكوٌت وشعب الكوٌت فً ظل الرعاٌة الكرٌمة لحضرة صاحب السمو األمٌر 

 ..و رعاهماالشٌخ صباح األحمد وسمو ولً عهده األمٌن الشٌخ نواف األحمد حفظهما هللا 

 

مبروك .. مبروك .. مبروك لنا .. مبروك لكم .. مبروك التخرج .. ومرة ثانٌة مبروك التفوق 

 مبروك ألف.. 

 والسالم علٌكم ورحمة هللا وبركاته

 
 


