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افتتاح معرض مشاريع خريجي هندسة «األسترالية»

دار العثمان كرمت طالب دورة عبداهللا العثمان 
لتحفيظ القرآن الكريم

كتبت نهى أحمد حنيفة

تــحــت رعـــايـــة وزيـــــر الـــعـــدل ووزيــــــر الـــدولـــة 
لــــشــــؤون مـــجـــلـــس األمـــــــة ورئــــيــــس مــجــلــس 
د.  الــقــصــر  لـــشـــؤون  الـــعـــامـــة  الــهــيــئــة  ادارة 
فــالــح عــبــدالــلــه الــعــزب، أقــامــت دار العثمان 
عبدالله  المرحوم  دورة  طــالب  تكريم  حفل 
عبداللطيف العثمان لتحفيظ القرآن الكريم 

السادسة.  
أنــــاب بــالــحــضــور عـــن مــعــالــي الـــوزيـــر بـــراك 
عــلــي الــشــيــتــان مـــديـــر عــــام الــهــيــئــة الــعــامــة 
لــــشــــؤون الـــقـــصـــر، وكــــــان بـــاالســـتـــقـــبـــال كــل 
مـــن عــمــيــد عــائــلــة الــعــثــمــان نــــوري عــبــدالــلــه 
الـــعـــثـــمـــان والــــمــــهــــنــــدس عـــــدنـــــان عـــبـــدالـــلـــه 
الـــعـــثـــمـــان، وحـــمـــد عــبــدالــلــطــيــف الــبــرجــس 
رئيس لجنة األوصياء ولفيف من الضيوف 

والشخصيات.
الهيئة  عــام  مــديــر  الشيتان  علي  بـــراك  قــدم 
التي  االفتتاح  كلمة  القّصر  لشؤون  العامة 
شــكــر فــيــهــا الـــوزيـــر عــلــى رعــايــتــه الــكــريــمــة 
يدل  فإنما  شــيء  على  دل  إن  وذلـــك  للحفل، 
عــلــى حــــرص مــعــالــيــه عــلــى رعـــايـــة الــدائــمــة 

لـــألنـــشـــطـــة الــــهــــادفــــة، واالهــــتــــمــــام بـــرعـــايـــة 
للمشاريع  المستمر  وتشجيعه  الــنــاشــئــة، 
الخيرية، كما أثنى مدير عام الهيئة العامة 
لــــشــــؤون الـــقـــّصـــر عـــلـــى الــمــتــابــعــة الـــدائـــمـــة 
مــن الــوزيــر ألنــشــطــة الهيئة وحــرصــه على 
نجاحها وأن يكون لها دور بارز في خدمة 
دولـــة الــكــويــت، وأكـــد الــشــيــتــان عــلــى أهمية 
الــــدور الـــذي تــولــيــه الهيئة الــعــامــة لــشــؤون 

والتي  الهادفة  األنشطة  هــذه  لمثل  القصر 
وتربيته على مكارم  الفرد  بناء  تعمل على 
لما  العثمان  لعائلة  شكره  وقــدم  األخـــالق، 
تـــولـــيـــه مــــن حـــــرص عـــلـــى مـــشـــاريـــع الــخــيــر 
داخل وخارج الكويت مستمرين على نهج 
في  العثمان  عبداللطيف  عبدالله  المرحوم 
دروب اإلحسان ومد يد العون لكل صاحب 

حاجة.

كتبت  نهى أحمد حنيفة

معرض  االســتــرالــيــة  الكلية  فــي  الهندسة  كلية  اقــامــت 
مــشــاريــع تــخــرج طــلــبــة كــلــيــة الــهــنــدســة الـــســـادس، في  
فــنــدق كــــراون بـــالزا قــاعــة الــجــوهــرة، بــحــضــور رئيس 
مجلس امناء الكلية عبدالله الشرهان، ورئيس الكلية 
غيث،  محمد  الهندسة  كلية  وعميد  زعبالوي،  عصام 
التدريسية  والهيئة  هــاوك،  وارن  االسترالي  والسفير 
واالداريـــــــــــــة، والـــخـــريـــجـــيـــن وعـــــــدد مــــن األكـــاديـــمـــيـــيـــن 

بالجامعات االخرى.
وأشـــــــار غـــيـــث الـــــى ان الـــمـــعـــرض يـــضـــم 60 مــشــروعــا 

هندسيا ألكثر من 220 طالبا خريجا بأقسام الهندسة 
الــمــخــتــلــفــة الـــمـــدنـــيـــة والــمــيــكــانــيــكــيــة وااللـــكـــتـــرونـــيـــة 
شركة  مع  بالتعاون  تطبيقها  تم  والتي  والبترولية، 
نــفــط الـــكـــويـــت ومـــؤســـســـة الـــكـــويـــت لــلــتــقــدم الــعــلــمــي، 
الروافد  احــد  اصبحت  االسترالية  الكلية  ان  الــى  الفتا 
الـــرئـــيـــســـة لــلــعــمــالــة الـــوطـــنـــيـــة فــــي قـــطـــاع الــهــنــدســة، 
التعليمية  والتقنيات  االجــهــزة  احــدث  على  والمدربة 
الفريدة، وكاشفا عن ان طلبة «االسترالية» يعتمدون 
من  واالهــم  محاضراتهم،  في  الميداني  التطبيق  على 
على  يعملوا  حتى  السوق  يحتاجه  ما  يــدرســون  ذلــك 
تطبيقه خـــالل الــفــتــرة الــدراســيــة، واعــلــن عــن تــواصــل 

يومي وتطبيق وزيــارات ميدانية للطلبة مع اكثر من 
30 شركة ومصنعا.

وأعرب غيث عن فخره لتقديم الخريجين للمشروعات 
الــمــتــمــيــزة عــلــى مــســتــوى الــكــويــت والـــوطـــن الــعــربــي، 
وبعض  والثنائية  الرباعية  الطائرة  تصميم  ومنها 
الــمــشــاريــع الــتــي تــهــم الــطــاقــة الــنــظــيــفــة والــمــســتــدامــة، 
الكلية  في  التعليمية  السياسة  ان  قائال:  كالمه  وختم 
تــعــتــمــد عــلــى الــمــعــايــيــر الـــتـــي تــضــمــن تــأهــيــل كــــوادر 
أكاديمي  كــادر  ومتابعة  اشــراف  تحت  فعالة،  طالبية 
واداري مــمــيــز لــتــطــبــيــق مـــا تــتــم دراســـتـــه عــلــى أرض 

الواقع.
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