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السفير عبدالقادر أمني مكرما السفير الهنغاري د.يانوس هوفاري

أمينة املطوع تتوسط ياسمني الوزان وسارة صفر

مرمي القاضي وأمينة املطوع ونورة العمير وميساء املطوع ودانة املنصور

دالل عادل الفالح 

لالطفال نصيب في افطار حوريات النوبة

جاسم يعقوب متابعا ألعمال الورشة

لقطة تذكارية للمشاركني بالورشة الشبابية للتصوير الضوئي

جانب من أنشطة التصوير

د.يانوس هوفاري متوسطا السفراء والديبلوماسيني في لقطة تذكارية

مشاركة من اجلميع

جانب من احلضور

الدكتوراه مع مرتبة الشرف األولى لرضوى فرغلي

دالل الفالح تستعد 
للعام الدراسي 

الجديد
تستعد الطالبة املتميزة دالل 
عادل الفالح الس���تقبال العام 
الدراس���ي اجلديد بعد تفوقها 
في الصف االول وانتقالها للصف 
الثاني، ونتمنى لها دوام التوفيق 
والتميز في دراستها وبلوغها 
أمنياتها بأن  اجلامعة وحتقق 

تكون طبيبة.

الباحثة رضوى  حصل���ت 
فرغلي عل���ى درجة الدكتوراه 
مع مرتبة الش���رف االولى عن 
دراستها »امناط االساءة الطفال 
الشوارع وبعض مصاحباتها 
النفسية واالجتماعية«، وذلك من 
قسم علم النفس في كلية اآلداب 
جامعة القاهرة. وتكونت جلنة 
املناقشة من د.احلسني عبداملنعم 
رئيس���ا ود.عبداملنعم شحاتة 
عضوا ود.أس���امة ابوس���ريع 
عضوا ومش���رفا على الرسالة 
التي شاركت في االشراف عليها 

ايضا د.ميرفت شوقي.
واش���ادت اللجن���ة بجدية 
املوضوع الذي اختارته الباحثة 
ووصف د.شحاتة البحث بأنه 
عمل محترم يتن���اول ظاهرة 
مرك���زة تعان���ي منها ش���تى 
املجتمعات االنس���انية وتنتج 
مشكالت اجتماعية واقتصادية 

وتربوية خطيرة.
كم���ا اثنى اعض���اء اللجنة 
على جه���ود الباحثة وحتملها 
التعامل م���ع عينة  الخط���ار 
البحث املكون���ة من 152 طفال 
كانت تذه���ب اليهم في اماكن 

عدا هنات قليلة جدا، ويحسب 
للدراسة وضع استبيان جديد 
لقياس امناط االساءة لدى اطفال 

الشوارع.
وفي ختام املناقش���ة اعلن 
الباحثة  اللجنة من���ح  رئيس 
درج���ة الدكتوراه م���ع مرتبة 

الشرف االولى.

جتمعهم بنفسها وطبقت عليهم 
اس���تمارات البحث اضافة الى 
اجراء ح���وارات مطولة معهم 
للتوقف على طبيعة مشاكلهم 
ومن���ط حياته���م وعالقته���م 
بأسرهم، كذلك اشادت اللجنة 
بالصحة اللغوية وندرة االخطاء 
في التراكيب والصياغة والنحو 

د.رضوى فرغلي مع رئيس وأعضاء جلنة املناقشة

د.رضوى فرغلي مع والدتها

السلك الديبلوماسي 
يوّدع السفير الهنغاري

إفطار جمعية حوريات النوبة في »الصحافيين«

أقام عمي����د السلك الديبلوماس�������ي 
بالنياب�������ة س���في����ر الصومال لدى 
الكوي������ت عبدالقادر أم���ني ش���ي���خ 
أبوبك������ر حف���ل تك�����رمي لس���فير 
جمهوري���ة هنغاري���ا لدى الك����ويت 
د.يان�����وس هوف����اري مبناس���ب����ة 
انته�������اء فت�رة عمل�������ه بالكويت، 
حضره السف���راء ورؤس����اء البعثات 

الديبلوماسي���ة.
وقام عمي����د السلك الديبلوماسي 
بالنياب���ة بتق���دمي هدي���ة تذكاري���ة 
باسم الس���فراء ثم دعا اجلميع حلفل 

العشاء.

زينب أبوسيدو
النوبة  أقامت جمعي����ة حوريات 
افطارا  )جمعية نسائية مس����تقلة( 
جماعيا للجالية النوبية في جمعية 
الكويتية، تخللته كلمة  الصحافيني 
رئيسة اجلمعية شكرت فيها احلضور 
قائل����ة: ننتهز ه����ذه الفرصة لنقدر 
تضامنكم ودعمكم لنشاطات اجلمعية 
التي تسعى جاهدة الى تأصيل دور 
الرجل  النوبية لتشارك أخيها  املرأة 
في خدمة النوبة وأهلها خارج الوطن 

األم حتى أصبحت كيانا كبيرا.
من جانبه ألقى سيف الدين الكاشف 

كلمة شكر ألعضاء جمعية حوريات 
النوبة على هذه الدعوة، مشيرا الى 
انها اجلمعية الوليدة، وألول مرة في 
تاريخ املجتمع النوبي، خارج حدود 
الوطن، يتم تفعيل جمعية نوبية في 
أرض الكويت. ودعا الى ان يكون لديهم 
تواصل مع بقية جلان املرأة في وطنهم 
األم مصر وفي النوبة حتديدا، حيث ان 
هناك جلانا للمرأة لبعض اجلمعيات 
النوبية بالقاهرة، وذلك من أجل تبادل 
اخلبرات واألفكار واالطروحات. وتبادل 
اجلميع األحاديث الودية التي تزيد من 

الترابط بني أهالي النوبة.

ورشة ناجحة للتصوير الضوئي في »الشباب والرياضة«
نظمت إدارة الهيئات الشبابية 
العامة للش����باب  التابعة للهيئة 
والرياضة »الورش����ة الش����بابية 
للتصوير الضوئي« وذلك ضمن 
خط����ة الهيئة لتفعيل األنش����طة 
الشبابية الصيفية وشغل أوقات 
الفراغ لدى الش����باب فيما يعود 
عليه����م بالفائدة وينمي مواهبهم 

في مختلف املجاالت.
الورشة صدى طيبا  ووجدت 
لدى الش����باب من هواة التصوير 
الضوئي، حيث ش����ارك فيها أكثر 
من ستني شابا وفتاة من مختلف 
مناط����ق الكويت. وتضمنت عددا 
من احملاضرات واحملاور العملية 
والنظرية املتعلقة بأحدث ما وصلت 
اليه تكنولوجيا التصوير الضوئي 
شارك فيها أساتذة متخصصون 
في هذا الفن وأشرف عليها قسم 
األنشطة والبرامج بإدارة الهيئات 

الشبابية.

أمينة المطوع تفوقت في »الكويتية الحديثة«

تخرجت الفنانة التشكيلية أمينة املطوع كرمية 
محامية الدولة بالفتوى والتشريع جنالء النقي في 
املدرسة الكويتية احلديثة مبنطقة اجلابرية لصاحبها 
طارق رجب وقد تفوقت وحصلت على نسبة %100، 

وقد احتفلت بهذه املناسبة مع شقيقاتها وصديقاتها، 
وتهدي أمينة املطوع جناحها وتفوقها الى بلدها الكويت 
احلبيبة والى صاحب السمو األمير والى سمو ولي 

عهده األمني متمنية لبلدها وللجميع التوفيق.


