
أقـــامـــت جــمــعــيــة خــريــجــي الــجــامــعــة 
فــرع   -  (LAU) األمـــيـــركـــيـــة  الــلــبــنــانــيــة 
الكويت، يومًا مفتوحا في فندق سفير 
الــفــنــطــاس، لــلــعــام الـــحـــادي عــشــر على 
التوالي بمشاركة أكثر من 400 شخص 
ــة وعـــائـــالتـــهـــم  ــعـ ــامـ ــريـــجـــي الـــجـ ــــن خـ مـ
وأصدقائهم الذين استمتعوا باألجواء 

االحتفالية املليئة بالتسلية واملرح.
وتــخــلــل الـــيـــوم املــفــتــوح الــعــديــد من 

الـــفـــعـــالـــيـــات واألنــــشــــطــــة واملـــســـابـــقـــات 
ــــى جـــــانـــــب األلـــــعـــــاب  ــة، إلــــ ــيــ ــهــ ــيــ ــرفــ ــتــ الــ
أعــدت  التي  االستعراضية  والــعــروض 

خصيصا لألطفال.
لــبــنــان خصيصًا لهذه  مــن  وحــضــر 
املناسبة، عدد من القيادات في الجامعة 
اللبنانية األميركية، منهم: العضو في 
دائرة الرئيس ليلى داغر، يمنى سالمة 
الرئيس،  مستشاري  مكتب  مــن  حلبي 

ومــــديــــر مــــشــــارك فــــي مـــكـــتـــب عـــالقـــات 
الخريجني غادة ماجد. 

وقال نائب رئيس جمعية الخريجني 
فـــرح «إن جمعية  ــروان  ــ الــكــويــت مـ فـــي 
األميركية  اللبنانية  الجامعة  خريجي 
ـــهــــدف مـــــن خــــــالل هـــذا  ــت تـ ــويــ ــكــ ـــي الــ فــ
التجمع إلـــى تــعــزيــز أواصــــر الــعــالقــات 
والــــتــــواصــــل بــــني خـــريـــجـــي الــجــامــعــة 
الكويت وسط  األميركية في  اللبنانية 

أجواء عائلية واحتفالية».
خــــريــــجــــي  ــة  ــيــ ــعــ ــمــ جــ أن  وأضــــــــــــــاف 
ــيـــة فــي  ــركـ ــيـ الـــجـــامـــعـــة الــلــبــنــانــيــة األمـ
الــكــويــت «تــحــرص عــلــى تنظيم الــيــوم 
ــــات تــقــلــيــدًا  ــام، حـــيـــث بـ ــ املـــفـــتـــوح كــــل عــ
ســـنـــويـــًا يـــحـــقـــق نـــجـــاحـــًا كـــبـــيـــرًا عــامــًا 
بـــعـــد عـــــــــام»، مـــشـــيـــرًا إلــــــى أن أجـــنـــدة 
الجمعية هذا العام مليئة بالنشاطات 

واملبادرات الجديدة.

فقرة ترفيهية

عادل حمد العيار في «سيلفي» مع جمال النفيسي

محمد العيار وعادل العيار مع هاني الطباخ وخالد البريكي
 وخالد أمني وداود حسني وعبدالله بهمن

محمد جاسم يعقوب

حضور نسائي

جاسم يعقوب في «جلسة دردشة»

«سيلفي»

نوف جاسم يعقوب

ألطاف العيار بني مهنئتنيلقطة تذكارية في املطعم

آمال الساير في حفل االفتتاح

35 social@alraimedia.com ...lssue No. (A0 -14129 Thursday 8  Mar. 2018 الخميس 8 مارس العدد (14129

افتتح تحت رعاية محمد العيار وألطاف العيار

مطعم «بيتوتي» في املباركية... األكل كأنك في البيت
الكويتي تحت  التاريخ  في عبق  املباركية  في  «بيتوتي»  افتتح مطعم 
السابق  الكويتي  السفير  وبحضور  العيار  وألطاف  العيار  محمد  رعاية 
لدى اسبانيا عادل العيار وامال الساير وجاسم يعقوب وعدد من رجاالت 

الدولة والفنانني وسيدات املجتمع.
وقــالــت مــديــر عـــام املــطــعــم نـــوف جــاســم يــعــقــوب «ان فــكــرة املــطــعــم اتــت 
افــراد العائلة بعد تــذوق اطباق عــدة كويتية لدينا باملنزل، ومــن هنا  من 
النور  العيار لتري  العيار وخالي محمد  الفكرة لدى أمي ألطاف  تبلورت 

في املباركية بايدي شبابية كويتية».
واضافت «ان املطعم متخصص في االكالت الكويتية خصوصا القوزي، 
باألضافة إلى املأكوالت العاملية األخرى»، موضحة ان «الديكور يتميز بأنه 

عصري حديث ومريح لالحساس بأنك في بيتك». 
واشارت نوف، الى وجود طاقم متخصص من املوظفني في املطعم وتم 

تدريبهم على الطبخ املنزلي تحت اشراف والدتها ألطاف العيار.

العيار متوسطًا بعض الحضور

قص شريط االفتتاح 

طلبة مدرسة السفارة الروسية

«الكويتية» نظمت رحلة ثقافية لطلبة «الروسية»
مسؤوليتها  مـــن  انــطــالقــًا 
ــة  ــيــ ــافــ ــقــ ــثــ ــة والــ ــ ــيـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ االجـ
ــراد املــجــتــمــع، قــامــت  ــ تــجــاه أفـ
الكويتية  الــجــويــة  الــخــطــوط 
ــة  ــيــ بـــتـــنـــظـــيـــم رحـــــلـــــة مــــدرســ
ـــطــــلــــبــــة مـــــدرســـــة  ــة لـ ــ ــيـ ــ ــافـ ــ ــقـ ــ ثـ

السفارة الروسية. 
الــــــرحــــــلــــــة  وتــــــضــــــمــــــنــــــت   
استقبال الطلبة عند دخولهم 
ــــوط الــــجــــويــــة  ــطـ ــ ــخـ ــ ــبــــنــــى الـ مــ
الـــكـــويـــتـــيـــة وتـــقـــديـــم ضــيــافــة 
مــتــمــيــزة لـــهـــم، وتـــمـــت زيــــارة 

ــذي  ــة» الــ ــيـ ــتـ ــويـ ــكـ مــــعــــرض «الـ
مثل  عــديــدة  أقساما  يتضمن 
الــعــراقــي الغاشم  الــغــزو  قسم 
الذي  والتدمير  الكويت  على 
وقـــع عــلــى املــبــنــى، وقــســم عن 
ــائـــرات حــيــث تم  صــيــانــة الـــطـ
اهمية  عــلــى  الــضــوء  تسليط 
املــهــم  الــهــنــدســة ودوره  قــســم 

بصيانة الطائرات.
الفرصة   وسنحت للطلبة 
بــالــتــقــاط الـــصـــور الــتــذكــاريــة 
ــائــــرة مــع  ــل مـــجـــســـم الــــطــ ــ ــ داخـ

ــتـــالف  الــــتــــوضــــيــــح لــــهــــم بـــاخـ
الــطــائــرات واحجامها  اســمــاء 
للمضيفني  بـــالـــزي  والـــتـــدرج 

واملضيفات. 
وتــــم تـــوزيـــع الـــهـــدايـــا على 
الــرحــلــة قبل  اخـــر  فــي  الطلبة 
ــروج،  ــ ــخــ ــ ــد الــ ــنــ ــم عــ ــهــ ــعــ ــوديــ تــ
ــفـــريـــق فــــي زيـــارتـــه  ورافـــــــق الـ
ممثلو دائرة العالقات العامة 
واالعــــــــالم يـــوســـف الــظــفــيــري 
ــيــــج واســــــــرار  ــة الــــدعــ ــانــ ــمــ وجــ

العمار. 
 ليلى داغر خالل «اليوم املفتوح»

أجواء عائلية واحتفالية

جمعية خريجي الجامعة اللبنانية األميركية في الكويت تقيم يومًا مفتوحًا ألعضائها

بدرالخرافي يكرم مجدي الهواري

بدر الخرافي قدم له شهادة تقديرية وأشاد بجهوده في خدمة املجموعة
مجموعة الخرافي تكرم مجدي الهواري 

بمناسبة مغادرته البالد
كرمت مجموعة الخرافي، 
االعــالمــي املــخــضــرم مجدي 
الهواري املدير العام للشركة 
وتنظيم  للتسويق  املتحدة 
املعارض UNIEXPO، الذراع 
اإلعــــــالمــــــيــــــة لـــلـــمـــجـــمـــوعـــة، 
حــيــث قـــدم لــه املــهــنــدس بــدر 
ــادة  ــهــ ــــي شــ ــرافـ ــ ــخـ ــ ــر الـ ــ ــــاصـ نـ
تــقــديــر وأثــنــى عــلــى جــهــوده 
ــة  ــ ــيــ ــ ــالمــ ــ والــــــــخــــــــدمــــــــات االعــ
ــا  ــهــ ــدمــ الــــــكــــــثــــــيــــــرة الـــــــتـــــــي قــ
ــرة  ــتـ ــة طـــــــــوال فـ ــوعـ ــمـ ــجـ ــمـ ــلـ لـ

عمله.
 ومـــن املـــقـــرر أن يــغــادرنــا 
الهواري عائدا إلى أم الدنيا 
مــصــر الــغــالــيــة بــعــد مسيرة 
ــانــــي  ــثــ ــه الــ ــ ــنــ ــ ــــي وطــ ــ ــل فـ ــ ــمـ ــ عـ

الــــكــــويــــت امــــتــــدت لـــســـنـــوات 
عـــديـــدة حــفــلــت بــالــكــثــيــر من 
املــحــطــات املــهــنــيــة املــضــيــئــة 
والتي  بــاالنــجــازات  واملليئة 

تكللت بانضمامه ملجموعة 
لشركة  عام  كمدير  الخرافي 
 20 مــــن  ألكــــثــــر   UNIEXPO

عاما. 


