
نائب رئيس الجمعية مروان فرحأعضاء جمعية خريجي الجامعة اللبنانية األميركية

أقامت جمعية خريجي الجامعة اللبنانية األميركية (LAU)– فرع الكويت، 
يومًا مفتوحًا في فندق سفير الفنطاس، للعام الحادي عشر على 

التوالي، بمشاركة أكثر من 400 شخص من خريجي الجامعة وعائالتهم 
وأصدقائهم.

وحضر من لبنان عدد من القيادات في الجامعة منهم ليلى داغر العضوة 
في دائرة الرئيس، ويمنى سالمة حلبي من مكتب مستشاري الرئيس، 

والمديرة المشاركة في مكتب عالقات الخريجين غادة ماجد.
وبهذه المناسبة، قال نائب رئيس الجمعية في الكويت مروان فرح، إن 

"الجمعية تهدف إلى تعزيز أواصر العالقات والتواصل بين الخريجين 
وسط أجواء عائلية واحتفالية، وتحرص على تنظيم اليوم المفتوح 
كل عام"، مشيرًا إلى أن "أجندة الجمعية هذا العام مليئة بالنشاطات 

والمبادرات الجديدة".

جمعية خريجي (LAU) تقيم 
ً
 مفتوحا

ً
يوما
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الحضور

عدد من الطالبات الفائقات

... وتكريم أخرى

وليد الناصر

عبدالرحمن الفارسيمديرة المدرسة عائشة السعيدي

أقامت ثانوية شريفة العوضي حفل الفائقات 
للفصول العاشر والحادي عشر والثاني عشر في 
مسرح المدرسة تحت رعاية األستاذ عبدالرحمن 

شيخان الفارسي، الداعم الرسمي للحفل، وعضَوي 
جمعية العديلية التعاونية علي العليان ووليد 

الناصر.
تخلل الحفل فقرات للعزف المنفرد على البيانو 

قدمته الطالبة الفائقة صبا الكندري، كما تم تقديم 
فقرة إنجازات المدرسة، لحصولها على التميز 

العام الماضي، وذلك تحت إشراف مديرة المدرسة 
عائشة السعيدي، ولجنة االحتفاالت.

ثانوية شريفة العوضي تحتفي بفائقاتها

وليد الناصر وعلي العليان وعبدالرحمن الفارسي يشاركون في تكريم الفائقات

عائشة السعيدي وفتوح البغدادي وعبدالرحمن الفارسي

الطالبة لولوة خالد صالح أبا الخيل تتوسط والديها

صورة للحضورجانب من فعاليات األطفال

جانب من المبادرة التطوعيةتعليمات عن تنظيم المبادرة للشباب

أطلقت دار العثمان مبادرة تطوعية 
تحت شعار "اغرس للكويت"، تهدف 
إلى التشجيع على العمل التطوعي، 

تعبيرًا عن حب الكويت، من خالل 
المحافظة على البيئة والتشجيع على 

الزراعة، ضمن أنشطة دورة المرحوم 
عبدالله عبداللطيف العثمان لتحفيظ 

القرآن، حيث تمت زراعة أكثر من 1200 
شتلة، بمشاركة طالب الدورة، وإشراف 

نور الزعابي وفيصل الزايد، صاحب 
مشروع ماجيكال جاردن.

دار العثمان تطلق مبادرة 
«اغرس للكويت»


