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حصل املالزم أول خالد 
مخل���ف اجلنف���اوي على 
الدكتوراه في األمن  درجة 
االجتماع���ي م���ن جامعة 

دمشق.
ق���دم اجلنفاوي  وق���د 
اطروحة جاءت بعنوان دور 
املؤسسات املجتمعية في 
مكافحة اجلرمية في الكويت: 
دراسة ميدانية في محافظة 
الفروانية، حي���ث تناول 
في دراس���ته املؤسس���ات 
املجتمعية ف���ي احملافظة 
كامل���دارس ومختاري���ات 
املناطق واملساجد، وكذلك 

اجلمعيات التعاونية، وأسفرت نتائج هذه الدراسة عن تصورات 
مقترحة لدور وآليات املش���اركة املجتمعية في احلد من اجلرمية 

في محافظة الفروانية.
 وأش���رف على هذه الرسالة البروفيسور كامل عمران رئيس 
قس���م االجتماع في جامعة دمش���ق، وكذلك د.خالد الش���الل من 

جامعة الكويت.

املعرس مع شقيقه محمد وعمه مهدي العجمي

د.خالد الشالل ود.خالد اجلنفاوي ود.داود إبراهيم ود.عبداجلبار حميص ود.كامل عمران ود.إبراهيم خضور ود.هناء برقاوي

املالزم أول د.خالد اجلنفاوي

راشد مشهور يقدم التهاني للمعرس وعمه وشقيقه

خالد العدوة مباركا للمعرس وعمه املعرس وشقيقه حسني العجمي د.محمد احلويلة ود.عبداحملسن احلويلة يباركان

الرائد سعود ناصر طامي متوسطا املعرس وشقيقه حسني في صورة تذكارية محمد الطامي يبارك للمعرس وأعمامه

عبيد بن مزهود مهنئا سعد املشوط مباركا معيض اليامي يبارك

أفراح
آل هامل

أق���ام ناصر بن 
العجم���ي  هام���ل 
ح�ف���ال  واخوان���ه 
مب������ناس�بة زف�اف 
ابنهم نادر وحضر 
احلف���ل جم���ع من 
الشي�وخ والن��واب 
والش���خصي�����ات 
واأله���ل واألصدقاء 
الذين قدموا املباركة 
والتهاني باملن�����اسبة 
السعيدة. ألف مبروك 

وبالرفاء والبنني.

دكتوراه في األمن االجتماعي للجنفاوي »هوم سنتر« تكشف عن مجموعتها 
الصيفية لألثاث المنزلي واإلكسسوارات

كشفت »هوم سنتر« الشركة الرائدة في جتارة األثاث والفرش 
املنزلي، عن مجموعتها اجلديدة من األثاث لصيف 2010 والتي 
تتميز بتصاميمها املبتكرة واالس���تثنائية. وتراعي التشكيلة 
اجلديدة من »هوم سنتر« أحدث االبتكارات والتوجهات في عالم 
التصميم، حيث تتسم بلمسات دولية ساحرة وتتميز بألوانها 

املشرقة إلضفاء مظهر صيفي على املنزل.
وخالل هذا املوسم، تقدم »هوم سنتر« مجموعة من تصاميم 
الديكور املنزلي التي تبهر العيون وتعكس الدفء داخل املنازل، 
ويتوق���ع ان تالقي املجموعة اجلديدة من األثاث استحس���انا 
واسعا بفضل غناها وتنوعها، حيث تزخر باأللوان واألشكال 
والتصاميم املبدعة، كما ميكن للمشتري ان يطابق قطع األثاث 
الصيفية مع تش���كيلة كبيرة من اإلكسس���وارات الفريدة ذات 

التصاميم العصرية.
وتوفر »هوم س���نتر« لهذا الصيف مجموعة من أثاث غرف 
اجلل���وس والنوم بألوان تتراوح ب���ني األحمر الداكن والذهبي 
والرمادي والبيج، وتتيح الش���ركة لعمالئها االختيار من بني 
مجموعة متكاملة من خيارات األثاث ذي اجلودة العالية واألسعار 

املدروسة.
وس���يجد زوار »هوم س���نتر« احتياجاتهم من أثاث غرف 
الطعام التي تتميز بأناقة إطاراتها اخلشبية التي تتوافر باللون 
الكرزي والبني واألسود، وتترافق مع طاوالت زجاجية عالية 

اجلودة.
وإضافة الى ما سبق، توفر »هوم سنتر« مجموعة كبيرة من 
خدمات الديكور والتصميم، حيث تساعد العمالء على اختيار 
األلوان املناس���بة وتقدم لهم االستش���ارات في مجال الديكور 
والفرش لتنسيق منزل األحالم، وميكن احلصول على كل ذلك 
هذا الصيف لدى زيارة اي من صاالت تعرض »هوم س���نتر« 
املنتشرة في مناطق الري والشويخ واألوقاف )مدينة الكويت( 

والفحيحيل.


