
منوعات محلية
اجلمعة ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٢ 08

اجلامعة األسترالية احتفلت بتخريج دفعة ٢٠٢١ - ٢٠٢٢

آالء خليفة

احتفلت اجلامعة األسترالية 
بتخريــج كوكبــة جديدة من 
خريجيهــا من دفعــة ٢٠٢١-

٢٠٢٢، الدفعة اخلامسة عشرة 
البكالوريــوس  مــن حملــة 
والعشرين من حملة الدبلوم 
وذلك مساء امس االول في حفل 
مميز وأمســية رائعة أقيمت 
في فنــدق اجلميرة، بحضور 
رئيس مجلس امناء اجلامعة 
االســترالية د.ســعد العمري 
ورئيس اجلامعة االسترالية 
أ.د.عصام الزعبالوي وسفيرة 
اســتراليا لدى البالد ميليسا 
كيلــي وممثلني عن الشــريك 
الدولي جامعة  االستراتيجي 
ســنترال كوينزالند وأعضاء 
الهيئتني االكادميية واالدارية 
االســترالية  باجلامعــة 
واخلريجني وأولياء أمورهم.

بداية، أعرب رئيس مجلس 
أمنــاء اجلامعــة األســترالية 
د.ســعد العمري عن سعادته 
بتخريــج كوكبــة جديدة من 
األســترالية  الكليــة  طلبــة 
تتخرج ضمن خطة اجلامعة 
األســترالية، لتلتحق بسوق 
العمل جاهزة ومسلحة بالعلم 
واملعرفة خلدمة هــذا الوطن 

العزيز.
وقال العمــري: اليوم هو 
بدايــة رحلة جديــدة ألبنائنا 
وبناتنا نحو جناح وحتد آخر 
لتحقيق خطة دولتنا احلبيبة 

إعادة هيكلــة مجتمعنا نحو 
األفضل، ونتعلم لنعمل وننتج 
ونحقــق متطلبــات التنميــة 
التي بينتهــا اخلطة الوطنية 
ولنكون دائًما خير سفراء لهذا 
الصــرح األكادميي والتربوي 
اجلامعــة األســترالية والتي 
ســتظل خالدة فــي ذاكرتكم، 
ألنهــا احلاضنة التي شــكلت 
أحالمكــم وطموحاتكــم بغد 

ومستقبل مشرق.
من جانبها، ألقت سفيرة 
استراليا لدى الكويت ميليسا 
كيلي كلمة قالت فيها: أحيي 
رؤيتكم وعملكم اجلاد على 
مدى سنوات عديدة في بناء 
اجلامعة األسترالية املؤسسة 
القائمــة اليوم، ولقد توجت 

مجال قد تختارون أن تكونوا 
الكويت من  بــه، ستســتفيد 

مهاراتكم وتعليمكم.
مــن جانبــه، قــال رئيس 
اجلامعة االسترالية أ.د.عصام 
الزعبــالوي: جنتمــع الليلــة 
لنشهد على تخريج مجموعة 
جديــدة مــن خريجــي دفعة 
٢٠٢٢ الذي استحقوا شهاداتهم 
الكلية  اجلامعيــة من طلبــة 
األسترالية حتت مظلة اجلامعة 
األسترالية، بعد صدور املرسوم 
األميري لتحويــل الكلية إلى 
جامعــة فأصبحــت رســميا 

،«AU » اجلامعة األسترالية
وتابع: ونحن في اجلامعة 
األسترالية، إحساسنا كمجتمع 
مترابــط هو مــا يدفعنــا إلى 

وقال كلومب خالل كلمة 
مسجلة عرضت خالل احلفل: 
ســنترال  تلتــزم جامعــة 
كوينزالنــد فــي أســتراليا 
برؤية اإلمكانات وتنميتها، 
متاما كاجلامعة األسترالية، 
لهذا السبب عقدنا شراكة مع 
اجلامعة األسترالية - الكلية 
األسترالية في الكويت سابقا 
- منــذ عــام ٢٠١٥، لضمان 
متكني الشــباب، مبا في ذلك 
كل خريج هنا اليوم، من بلوغ 

أقصى إمكاناتهم.
وتابــع: ندعــم التميز في 
التعليم والتعلم الذي شهدمتوه 
أثناء دراستكم من خالل زيارات 
املنتظمة  التدقيق االكادميــي 
ومشــاريع التعــاون لتطوير 

جهود جميع العاملني بنجاح 
الكلية األســترالية  حتــول 
فــي الكويــت إلــى اجلامعة 
إنهــا جامعــة  األســترالية، 
تعكــس معاييــر أســتراليا 
التحصيــل  فــي  العاليــة 
األكادميــي، باإلضافــة إلــى 
الروابط البحثية والصناعية، 
مؤكدة أن هذا اإلجناز الكبير 
سيمكن اجلامعة من املساهمة 
بشكل أكبر في ازدهار الكويت 
مــن خــالل إعــداد األفضــل 

للمستقبل.
وتابعــت كيلي قائلة: أيها 
اخلريجون، أعتقد أن خبرتكم 
اجلامعــة  فــي  وتعليمكــم 
األسترالية قد سلحكم باملهارات 
الالزمة لتكونوا مؤثرين في أي 

التواجد هنا اليوم وهو الفكرة 
وراء اجتماعنــا معــا للتعلم 
واالستكشــاف والنمو ونشر 
املعرفــة وتعزيــز اخلبــرات 
وبنــاء صداقــات تــدوم مدى 
احلياة وتغذي اإللهام، وكجزء 
مــن التزامنــا نحــو املجتمع، 
نحــن نعمل بثبات لتوســيع 
قدرتنا علــى االبتكار لتحفيز 
طالبنــا على التفكير اإلبداعي 
االستثنائي اخلارج عن املألوف، 
لتحقيق أهدافهم وتطلعاتهم.

من ناحيتــه، تقدم رئيس 
جامعــة ســنترال كوينزالند 
أ.د.نــك كلومــب، بالتهنئــة 
خلريجني اجلامعة االسترالية 
البكالوريــوس  مــن حملــة 

والدبلوم.

املناهــج ومبــادرات البحــث 
املشــتركة، وترحــب جامعة 
ســنترال كوينزالنــد أيضــا 
بطــالب اجلامعة األســترالية 
في اجلوالت الدراسية وبرامج 
التبادل الطالبي وحتى من خالل 
ِمَنح املاجستير، ليتمكن الطلبة 
من التعرف على أسلوبنا في 
احلياة والتعليم، ولالستفادة 
من رحلتكم الدراسية الدولية 

إلى أقصى احلدود.
ونيابة عن خريجي برنامج 
البكالوريوس ألقت اخلريجة 
منيــرة الربــاح كلمــة قالــت 
فيها: علــي االعتراف بأني لم 
أدرك أبــًدا أن االحتفــال بهذا 
اإلجناز ســيصاحبه هذا الكم 
من الســعادة، ولكن ها نحن 
هنا بعد مرور خمس سنوات 
بذكريات رائعة ومعرفة نامية 
وحياة مهنية أمامنا. يبدو األمر 

كله خياليا، أليس كذلك؟.
ونيابة عن خريجي برنامج 
الدبلوم، ألقت اخلريجة وضحة 
محمد كلمة قالت فيها: كان قرار 
الدراسة في اجلامعة األسترالية 
نقطة حتول، فهي املؤسســة 
التــي اخترناهــا ملســاعدتنا 
في حتقيــق أحالمنا وأهدافنا 
املستقبلية مع األشخاص الذين 
وجهونا من خاللها، منذ يومنا 
األول في اجلامعة األسترالية 
حتى يــوم تخرجنا هذا، كان 
كل شيء مستحيال لوال توجيه 
وحكمة أعضاء هيئة التدريس 

املذهلني هنا في اجلامعة.

الدفعة اخلامسة عشرة من حملة البكالوريوس والعشرون من حملة الدبلوم

اخلريجة منيرة الرباح تلقي كلمة نيابة عن خريجي البكالوريوس جانب من اخلريجني واحلضور أثناء احلفل

رئيس اجلامعة األسترالية أ.د. عصام زعبالوي خريجة هندسة طيران تتسلم الشهادةجانب من احلضور السفيرة ميليسا كيلي متحدثة خالل احلفل

اخلريجة وضحة محمد تلقي كلمة نيابة عن خريجي الدبلوم

الكويت نحــو كويت جديدة، 
وكلنا ثقة بأنهم قادرون على 
العمل بتأٍن وإخالص وحتمل 
املســؤولية بكل ثقة واقتدار 
ليكونوا إحدى ثمار اجلامعة 
األســترالية التي نفتخر بهم 

ونعتز.  
قائــال:  العمــري  وأردف 
تخرجكــم اليــوم مــا هــو إال 
ســيعتريه  لطريــق  بدايــة 
الكثيــر من اخلبرات اجلديدة 
التــي ســتحتاج ملثابرتكــم 
لــذا أوصيكــم  وإصراركــم، 
مبواصلــة تطويــر قدراتكــم 
واألخذ مببدأ التعلم مدى احلياة 
ألننا نتعلم لنعرف، ونتعلم 
لنكون، ونتعلم لنتعايش مع 
اآلخرين، ونتعلم لنساهم في 

«لولو هايبر» تطلق احلملة الترويجية «اجلمعة املذهلة»
أطلقت لولو هايبر ماركت، الشركة 
الرائــدة في مجال جتــارة التجزئة في 
املنطقة والوجهة املفضلة للمتسوقني 
املميزيــن احلملة الترويجية «اجلمعة 
املذهلــة» التي تســتمر من ٢٣ نوفمبر 
حتى ٣ ديسمبر عبر كل منافذ الهايبر 

ماركت في الكويت.
قامت د. خلود @dr_kholodii أحد أهم 
مشاهير منصات التواصل االجتماعي 
بافتتــاح الفعالية التي تســتمر قرابة 
األسبوع يوم ٢٣ نوفمبر في فرع القرين.
يتميــز عــرض «اجلمعــة املذهلة» 
العــروض  مبجموعــة متميــزة مــن 
واخلصومــات علــى مجموعــة مــن 
املنتجات العاملية للمتسوقني ليختاروا 
منها، ويشــمل ذلك صفقات خاصة من 
اخلصومــات تصــل حتــى ٧٥٪ علــى 
منتجات مختارة في فئات مختارة مثل 
اإللكترونيات والهواتف احملمولة وأجهزة 
تكنولوجيا املعلومات واألجهزة املنزلية 
واملالبس واألحذية واألمتعة واأللعاب 
واألدوات املنزلية والعطور والنظارات 

ومستحضرات التجميل وغيرها.
لعمالء لولو هايبــر ماركت فرصة 
احلصول على تذكرة ملشاهدة نهائيات 
كأس العالم ٢٠٢٢ في قطر وذلك بالدخول 

في سحب «اشتري شاشة هايسنز»
يؤكد عرض «اجلمعة املذهلة» التزام 
شــركة لولــو هايبر املســتمر بتزويد 
املتسوقني بتجربة تسوق ال مثيل لها، 
مــع تقدمي منتجــات عالية اجلودة من 
جميع أنحاء العالم بأســعار تنافسية 

للغاية.

سليمان األحمد وبدر السبيعي يكرمان د. علي عبدالوهاب سليمان األحمد وبدر السبيعي يكرمان د.محمد الرويشد

«الكويتية لالستثمار» تنظم ندوة صحية ملوظفيها
الكويتية  أقامت الشــركة 
لالســتثمار بالتعــاون مــع 
وزارة الصحــة ندوة صحية 
توعوية حتت عنوان «شــهر 
نوفمبر شــهر صحة الرجل» 
مبشــاركة د.علي عبدالوهاب 
عبــداهللا اختصاصي أمراض 
البوليــة (جراحــة  املســالك 
املناظير والروبوت مبستشفى 
جابــر)، ود.محمد الرويشــد 
الكلى  اختصاصــي جراحــة 
واملسالك البولية مبستشفى 
جابر، وذلك بحضور ومشاركة 

موظفي الشركة من الرجال.
وقالت إدارة العالقات العامة 
واالعالم في الشركة في تصريح 
صحافــي بهذه املناســبة، إن 
«الكويتية لالستثمار» دأبت 

على اقامة مثل هذه األنشطة 
املجتمعية املتنوعة وذلك في 
إطار مسؤوليتها جتاه املجتمع، 
وحرصا منها على االطمئنان 
على صحة موظفيها ونشــر 

الثقافة الصحية في صفوفهم، 
وتوعيتهم فيما يتعلق بأمراض 

البروستاتا. 
وأشــارت الى أن الشركة 
سبق لها وتعاونت مع وزارة 

الصحــة فــي إقامــة نــدوات 
صحية مماثلة وآخرها كانت 
ندوة توعوية في شهر أكتوبر 
العاملي للتوعية بسرطان الثدي 

ملوظفات الشركة. 

في إطار مسؤوليتها جتاه املجتمع وبالتعاون مع «الصحة»

كيلي: اجلامعة تعكس معايير أستراليا العالية في التحصيل األكادميي والروابط البحثية والصناعيةالعمري للخريجني: واصلوا تطوير قدراتكم و«التعلم مدى احلياة» للمساهمة في حتقيق متطلبات التنمية
املألوف عن  اخلارج  االستثنائي  اإلبداعي  التفكير  على  طالبنا  لتحفيز  بثبات  نعمل  كلومب: ندعم التميز ونرحب بطالب «األسترالية» في اجلوالت الدراسية وبرامج التبادل الطالبيالزعبالوي: 

محافظ األحمدي اطلع على خطط 
القطاع األمني ملوسمي التخييم واألمطار

التقى محافظ األحمدي الشيخ فواز اخلالد مدير عام 
أمن األحمدي بالتكليف العميد محمد املطيري، حيث هنأه 
مبناسبة مباشرة مهام عمله في موقعه اجلديد، متمنيا 
له وملنتسبي القطاع األمني باملديرية التوفيق والسداد 
في مواصلة أداء رســالتهم الوطنية واملجتمعية بالغة 
األهمية على امتداد مناطق احملافظة وعلى أكمل وجه.
 وجرى خالل اللقاء استعراض جهود مديرية األمن 
على مدار العام وجهودها املوســمية، ومنها ما يتعلق 
مبوســمي األمطار والتخييم، حيث اطلع احملافظ على 
خطط وبرامج القطاع األمني لتأمني املوسمني بالتنسيق 
والتعاون مع مختلف األجهزة  الرسمية اإلدارية والفنية 
واخلدميــة ذات الصلة مبا يكفل أقصى درجات التأمني 
لســالمة املواطنني واملقيمــني ورواد البــر على امتداد 

مناطق احملافظة.

هنأ مدير عام األمن مبباشرة مهام عمله

الشيخ فواز اخلالد خالل لقائه العميد محمد املطيري

.. وتكرمي إحدى املوظفات د. علي املطيري ود.زينة البنا خالل تكرمي موظف في قسم الطب النووي

املطيري لـ «األنباء»: فحص نووي مزدوج 
لتشخيص التهاب العظم في مستشفى الفروانية

عبدالكرمي العبداهللا

الفروانية  أعلن مديــر مستشــفى 
د.علي املطيري عن قيام قســم الطب 
النووي في املستشفى ألول مرة برئاسة 
د.زينة البنا بإجراء فحص نووي مزدوج 
باستخدام مادتني مشعتني لتشخيص 

حاالت التهاب العظم.

وذكــر د.املطيــري فــي تصريــح 
لـ«األنبــاء» ان هــذا الفحص مناســب 
لبعض الفئات مثل مرضى الســكري 
وداء اخلاليا املنجلية وحاالت الكسور 

واملفاصل االصطناعية.
بدورها، أكدت رئيســة قسم الطب 
النووي مبستشفى الفروانية د.زينة 
البنــا لـ«األنباء» أن مــن مميزات هذا 

الفحص هو ســرعة التشخيص خالل 
٢٤ ساعة مقارنة بالطريقة االعتيادية 
باالضافة الى متتعه بحساسية ونوعية 

عالية.
ولفتت الــى أن نتائج هذا الفحص 
تكللت بنجاح بجهود العاملني في قسم 
الطب النووي من اطباء وفنيني وهيئة 

متريضية.

عبر قسم الطب النووي في املستشفى ألول مرة


