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اجلامعة األمريكية في الكويت تستضيف
أكبر لقاء للخريجني في مقرها بالساملية

آالء خليفة

اســتضاف مكتب شؤون 
اخلريجني والتطوير الوظيفي 
(AACD) باجلامعة األمريكية 
في الكويت (AUK) أكبر لقاء 
للخريجــني باحلرم اجلامعي 
بالساملية، حيث شهد االحتفال 
حضور أكثر من ٧٠٠ خريج من 
دفعات ٢٠٠٦ إلى ٢٠٢١. وهدف 
االحتفال الســنوي الى إعادة 
التواصل مع مجتمع اجلامعة 
وخلق حلقة وصل بني ماضي 
اجلامعة األمريكية في الكويت 
وحاضرهــا في احتفال مفعم 
بالفعاليات الترفيهية وأجواء 

التواصل االجتماعي.
حضــر احلفــل أعضــاء 
التدريــس واملوظفون  هيئة 
ورئيس اجلامعــة األمريكية 
في الكويــت د.روضة عواد. 
وألقت مديرة مكتب شــؤون 
اخلريجني والتطوير الوظيفي 
(AACD) عبيــر التنير، كلمة 
ترحيبية قالت فيها: «دعونا 
نخطو فــي طريق الذكريات، 
عندما انضممتم إلى اجلامعة 
األمريكية في الكويت وأنشأمت 
عالقــات رائعــة وذكريات ال 
تنســى، كان هذا هــو املكان 
الــذي ســاعدكم في تشــكيل 
شخصيتكم وحياتكم املهنية. 
ميكنكم حمــل هذه الذكريات 
وصنع ذكريات جديدة الليلة».

وتضمنت األمسية فقرات 
ترفيهية كاملوسيقى احلية من 
أداء ريتا مالك وماريو حلمي 
إلى جانب عدد من األنشــطة 
التــي تخللهــا ســحب علــى 
مجموعة كبيــرة من الهدايا، 
وقد أشاد اخلريجون بأجواء 
احلفل النابضة باحلياة حيث 
علق نواف ناجية (دفعة ٢٠٠٧) 

بعد التخرج ـ فقامت شــركة 
EMiNDS بتنظيم وإدارة احلفل 
حتت إشراف اخلريجني إسالم 
موسى (دفعة ٢٠١٥) وعلياء 
جمال (دفعة ٢٠١٧)، كما قدم 
اخلريج أمــني األحمد (دفعة 
٢٠٠٧) مشــروبات اللقاء من 
خالل شركته عصير فروالتو، 
وقدمت شركة كرمي أبو غريب 

(دفعة ٢٠١٠) الهدايا للحضور.
شــؤون  مكتــب  ينظــم 
اخلريجني والتطوير الوظيفي 
(AACD) لقاء اخلريجني سنويا 
وتتم االســتعانة باســتمرار 
بشــركات اخلريجني لتنظيم 
هذه الفعالية كشهادة على دعم 
اجلامعة األمريكية في الكويت 
املستمر خلريجيها ومساعيهم.

.. ولقطة لعدد من اخلريجاتد.روضة عواد

قائال: «شكرا على هذه األمسية 
الرائعة، يا له من إقبال كبير 
وإعــداد وإدارة رائعــني، لقد 
سعدت جدا بالعودة بعد عدة 
سنوات، وآمل أن أحضر املزيد 
من فعاليات اخلريجني». ومت 
تنظيم اللقاء من قبل شركات 
يديرها خريجو اجلامعة في 
أكبر مثال على جناحهم املهني 

عدد من اخلريجني في لقطة تذكارية

جمع كبير من طلبة اجلامعة األمريكية في الكويت خالل احلفل

شمخة األول عربيًا والـ ١٢ عامليًا
في الهندسة امليكانيكية وعلوم الطيران

في إجنــاز جديد للبحث 
العلمي العربي، حصل عميد 
الهندسة بكلية الكويت للعلوم 
والتكنولوجيا أ.د.علي شمخة 
علــى املرتبة األولــى عربيا 
والثانية عشرة عامليا في مجال 
الهندسة امليكانيكية وعلوم 
الطيــران، وذلــك مــن خالل 
التصنيف اجلديد الصادر عن 
شبكة Research.com والتي 
تعنى بنشر البحث العلمي، 
وتصنيف العلماء واخلبراء 
الرائدين في مجاالتهم العلمية 

الدقيقة، وهو أحد املواقع الرئيســية للبحث 
العلمي التي تقدم بيانات موثوقة عن اإلسهامات 
العلميــة منذ ٢٠١٤. ويحتوي التصنيف على 
قيــم h-index واملنشــورات واالقتباســات 

للعلماء حول العالم في جميع 
املجــاالت العلميــة التي من 
ضمنها الهندسة امليكانيكية 
وعلــوم الطيــران بناء على 
فحص دقيق جلميع العلماء 
 Google املســجلني في شبكة
 Microsoft Academicو Scholar
Graph حيث مت جمعها في ٦ 
ديسمبر ٢٠٢١ وقال د.شمخة 
في تصريح صحافي إنه سعيد 
بهذا اإلجناز العلمي اجلديد، 
والذي يتطابق مع تصنيفات 
مماثلــة كتصنيــف جامعة 
هارفارد وغيرها لكبــار العلماء في املجاالت 
العلمية، مشيرا إلى أن هذه املرتبة تشير إلى 
تقدمه في املراكز األول عامليا في مجال الهندسة 

امليكانيكية والطيران.

أ.د.علي شمخة

الفهد: تعاونية مشرف اعتمدت ميزانيتها
بعائد أرباح ١٢٪ وبدء التوزيع ٣ اجلاري

محمد راتب

أكد رئيس مجلس إدارة 
جمعية مشرف التعاونية 
علي فهد الفهد أن اجلمعية 
عقدت جمعيتها العمومية 
اخلميس املاضي بحضور 
ممثل عن وزارة الشــؤون 
االجتماعية ومكتب التدقيق 
احملاســبي، ومت التصديق 
بأعلــى  امليزانيــة  علــى 
صافــي أربــاح ومبيعات، 
حيــث وصلت األرباح إلى 

٧٫٢ ماليــني دينار، وإجمالــي املبيعات ٦٠٫١ 
مليــون دينــار، موضحا أنه مت إقــرار احلد 
األقصى لتوزيع األرباح ١٢٪ وسيتم توزيع 
األرباح على املساهمني ابتداء من ٣ اجلاري. 
وأضاف خالل اجلمعية العمومية أن النجاح 
احلالــي الذي أكد مكانة جمعية مشــرف في 
قمــة العمل التعاوني أتى من خالل مواصلة 
الطريق الذي بدأته املجالس السابقة، ونحن 
نتابع املسيرة لتسليمها إلى املجلس التالي، 
وعندنا ثقة في األعضاء احلاليني أو اجلدد في 
مواصلة اإلجنازات. وشكر الفهد أعضاء املجلس 
احلالي واجلهــاز التنفيذي وجميع العاملني 

في اجلمعية، مبينا أن النجاح احلالي ما كان 
ليصل إلى ما وصلنا له لوال تضافر تلك اجلهود 
املخلصة للوصــول إلى هذا النجاح، متمنيا 
لألعضاء التوفيق والسداد في قادم املشوار 
لتقدمي املزيد من العطاء واإلجنازات. وخالل 
االجتماع ناقــش أعضاء اجلمعية العمومية 
التقريرين املالي واإلداري، وأثنوا على اإلجناز 
احلاصل هذا العام، سواء في أرقام املبيعات 
واألرباح أو اخلدمات املقدمة من جمعية مشرف 
للمساهمني وأبناء املنطقة، ومت تقدمي عدد من 
املالحظات والطلبات التي أجاب عنها رئيس 

مجلس اإلدارة.

جانب من اجلمعية العمومية جلمعية مشرف التعاونية

«اإلغاثة اإلنسانية» دّشنت  موسمها الرمضاني
دشنت جمعية اإلغاثة 
موســمها  اإلنســانية 
الرمضانــي حتت شــعار 
«العطاء بحب واستدامة»، 
وذلــك على هامش املؤمتر 
الصحافي الذي عقد في مقر 
اجلمعية مبشاركة رئيس 
مجلس اإلدارة د.ســلطان 
اخلنة ونائب رئيس مجلس 
اإلدارة علــي احلســينان 
واملدير العام خالد السعيد.

في البداية، قال د.سلطان 
اخلنة إن اجلمعية أطلقت 

حملتها الرمضانية «العطاء بحب واستدامة» 
تتضمــن العديد من املشــاريع لدعم األســر 
احملتاجة في الكويت وخارجها ومتتد خالل 
شــهر رمضان، وتقــدم املســاعدات اإلغاثية 
والرعاية الصحية وتتكفل مبصاريف بعض 
العمليات اجلراحية لألسر احملتاجة، مشيرا 
إلى أن اجلمعية أثبتت بعطائها وأدائها بأنها 
بفضل اهللا تعالى أن تكون أهال للثقة كوسيط 
بني املانح واملستحق، حيث أخذت على عاتقها 
أن توصل عطاء املانحني ألكثر الناس حاجة.

من جانبه، قال علي احلسينان إن اجلمعية 
اختتمت عاما متميزا وحافال بالعطاء واألعمال 
اخليرية، وتنوعت تلك املشاريع داخل الكويت 

تنوعــت بــني إفطــار الصائم وكفالة األســر 
املتعففة ومساعدة الطلبة دراسيا ومشروع 
األضاحي والسالل الغذائية وسقيا املاء ودعم 
ذوي االحتياجات اخلاصة وتوزيع الوجبات 
الغذائية للعمال. بدوره، قال خالد الســعيد 
انه بلغت مشاريع اجلمعية في ٢٢ دولة حول 
العالم اشتملت على مشروع العيادات الطبية 
املتنقلة وإغاثة الروهينغا وتوزيع األضاحي 
وبناء املساجد وحفر آبار وزكاة الفطر وإفطار 
صائم وكسوة عيد الفطر وإغاثة اليمن وإغاثة 
فلســطني وبناء مراكز صحيــة وبناء مركز 
إســالمي ودعم اخلبز وتوزيع سالل غذائية 

وبناء قرى ومساكن وكفالة األيتام.

د.سلطان اخلنة وعلي احلسينان وخالد السعيد

ديوان الريس كل 
إثنني في العديلية

توجه ديوان آل حسن الريس إلى صاحب السمو األمير 
الشيخ نواف األحمد وإلى سمو ولي العهد الشيخ مشعل 
األحمد وللشــعب الكويتي واملقيمني الشرفاء على أرض 
الكويت باملباركة مبناسبة شهر رمضان املبارك. ويستقبل 
الديوان الكائن في العديلية رواده كل يوم إثنني بعد صالة 

التراويح.

ساعة لوجنني سبيرت زولو تامي «مناطق زمنية رائدة»
تؤسس مجموعة لوجنني 
سبيريت فصال جديدا تضيفه 
الــى اإلرث الغنــي لعالمــة 
الســاعة الرمليــة املجنحة، 
عبر إطالق لوجنني سبيريت 
زولوتامي. تتميز هذه الساعة 
مبناطق زمنية متعددة، وهي 
اســتمرار ملجموعة ساعات 
لوجنني الدقيقة التي ترتديها 
العاملية  أعظم الشخصيات 
خــالل حتقيــق اجنازاتهــم 
األسطورية. وحتتفي لوجنني 
سبيريت زولو تامي بعقلية 
وإجنــازات هــؤالء األبطال، 
مجسدة إحســاس املغامرة 
الذي ميتلكه املستكشــفون 
املعاصرون، باالرتكاز على 
الدور الرائد للدار في تطوير 
ســاعات ذات مناطق زمنية 

متعددة.
مجموعــة  وحتتــوي 
لوجنني سبيريت اآلن على 
ساعة جديدة تتميز مبناطق 
زمنيــة متعــددة - منوذج 
متوافــق علــى نحــو فريد 
مع الــروح الرائدة للعالمة 
التجاريــة. جتســد ســاعة 
لوجنني سبيريت زولو تامي 
اجلديدة خبرة دار تصنيع 
الساعات التي تعود إلى قرن 
من الزمن في تطوير الساعات 
الفريدة. ويستلهم النموذج 
اجلديد أصوله واسمه من أول 
ســاعة يد أطلقتها لوجنني 
مع منطقــة زمنية مزدوجة 
عام ١٩٢٥ مع علم Zulu على 
القرص - الذي يشــير الى 
احلــرف Z، محددا التوقيت 
العاملــي للطياريــن وأفراد 
القوات املسلحة. وقد استمر 
تطوير مناذج GMT األخرى، 
التي تستهدف بشكل أساسي 
قطاع الطيــران، في تعزيز 
الدور الرائد الذي تلعبه دار 

لوجنني بهذا املجال.

عقرب الساعة بشكل مستقل 
عن مؤشــر GMT تتم قراءة 
املناطــق الزمنية اإلضافية 
باستخدام عقرب ٢٤ ساعة 
وإطار دوار ثنائي االجتاه، 
متدرج على مدار ٢٤ ساعة. 
تتميز هــذه احلركة بدقتها 
الفائقــة مع احتياطي طاقة 
ملدة ٧٢ ساعة وهي معتمدة 
الكرونومتــر  كنــوع مــن 
مــن قبــل COSC (املعهــد 
الرســمي  السويســري 
الختبــار الكرونومتر)، مع 
ختم النجوم اخلمسة على 
القرص مبثابة ضمان حركة 
من أعلى مستويات اجلودة 

في دار لوجنني.
مــن الناحيــة اجلمالية، 
تتميــز لوجنني ســبيريت 
زولــو تامي بأدائهــا الدقيق 
التــي  والعنايــة اخلاصــة 
تعطى للزخرفات املختلفة 
علــى التفاصيــل - ســواء 
كانت المعــة أو غير المعة 
أو  بــارزة  أو  أو مصقولــة 
منقوشة، يتميز هذا الطراز 
بإطار محســن مع إضافات 
من السيراميك امللون، وهو 

متوفر مع قرص أسود غير 
المع أو انثراسيت مصقول 
أزرق  قــرص  أو  بالرمــل 
الشــمس،  بتصميم اشــعة 
مــع نافذة تاريخ عند موقع 

الساعة ٦.
وتتيح العقارب واألرقام 
Super- مبــادة  املطليــة 
LumiNova® القــدرة علــى 
قــراءة الوقــت فــي جميــع 
الظــروف، وحتتوي العلبة 
الفوالذية مقاس ٤٢ ملم على 
ســوار من الفــوالذ املقاوم 
للصــدأ قابــل للتبديــل او 
حزام جلدي بني او بيج او 
ازرق قابل للتبديل. وحتتوي 
جميع هــذه األحزمــة على 
مشــبك قابــل للطــي مزود 
بنظــام ضبط دقيــق جديد 
ألقصــى قــدر مــن الراحــة 

والتناسب املثالي.
لذا، مهما كانت وجهتك، 
وأينما يقودك ذوقك للمغامرة، 
ستحافظ لوجنني سبيريت 
زولو تامي على وقتك الثمني 
بينما تتألق على معصمك. 
هل أنت مستعد إلطالق عنان 

روحك الريادية؟

وعبر العديد من املغامرين 
املناطــق الزمنيــة املختلفة 
في األرض، مرتدين ســاعة 
لوجنــني علــى معصمهــم، 
العالم بتصميم  ومجتازين 
وشغف لتحقيق املستحيالت. 
واحتل الطيارون املشهورون 
مبا في ذلك اميي جونسون 
وكاليــد باجنبــورن وهيو 
هيرندون األجواء، مسجلني 
أرقامــا قياســية جديدة - 
مبســاعدة لوجنــني، التــي 
ضمنت سالمة هؤالء الرواد 
األوائــل مــع متكينهــم من 

حتقيق أحالمهم.
لوجنــني  وحتتفــي 
سبيريت زولو تامي بالتراث 
الغني للعالمة التجارية عبر 
اجلمع بني التاريخ واالبتكار، 
لتطوير ســاعة استثنائية 
ميكن اســتخدامها من قبل 
الــرواد املعاصرين.  جميع 
وتتحكم آلية احلركة اجلديدة 
الداخلية احلصرية مع نابض 
التــوازن مــن الســيليكون 
املنطقــة  عــرض  بنافــذة 
الزمنيــة، وهــي عبارة عن 
تقنية حديثة تسمح بضبط 


