
االثنين 31 يناير 2011   29مجتمع
ماجستير للكندري في علم النفس

شهر األلوان في »الكويت الباكستانية اإلنجليزية« ريهام وأحمد في القفص الذهبي

جاسم يعقوب استقبل وفدًا شبابيًا بحرينيًا
اش���اد نائب املدي���ر العام 
لشؤون الشباب بالهيئة العامة 
للش���باب والرياضة جاس���م 
الرياضية  يعقوب بالعالقات 
الكوي���ت  ب���ن  والش���بابية 
ومملكة البحرين وأثرها على 
تط���ور الرياض���ة عموما في 

ال��بلدين.
جاء ذلك خالل اس���تقباله 
البحريني  الش���بابي  الوف���د 
برئاسة عبدالرحمن العسكر 
القائ���م بأعمال املدي���ر العام 
لش���ؤون الش���باب وامي���ان 
جناحي القائ���م بأعمال مدير 
ادارة الش���باب وهند ادريس 
رئيس قسم التخطيط وخليفة 
املالي وذلك  املراقب  س���املن 
بحض���ور طارق احلس���ون 
مدير ادارة الهيئات الشبابية 
وتوفي���ق العيد مدير االعالم 
والنشر وعبداهلل عبدالرسول 
مدير ادارة املكتب الفني لقطاع 
الشباب، وعصام البصارة مدير 

ادارة مراكز الشباب.
وقد اعرب جاسم يعقوب عن 

للوفد من تس���هيالت اسهمت 
الزي���ارة متمنيا  في جن���اح 
التوفيق واالزدهار للرياضة 

الكويتية.

ارتياح���ه لنتائج هذه الزيارة 
معربا عن تقديره للمسؤولن 
العامة للش���باب  الهيئ���ة  في 
والرياض���ة على كل ما قدموه 

الكوي���ت وتكوين فكرة جيدة 
عن الزيارة.

ومن جهته أكد رئيس الوفد 
البحريني عبدالرحمن عسكر 

أمله في ان يكون الوفد الشقيق 
قد حقق اهدافه املنش���ودة من 
خالل زيارته العديد من املرافق 
الرياضي���ة والش���بابية ف���ي 

جنى ومايا أطفأتا 9 و7 شمعات

.. وأيتن احتفلت بميالدها األول

احتفل اش���رف نصير واسرته بعيد امليالد االول البنته أينت 
وسط فرحة األهل واالصدقاء الذين شاركوا أينت فرحتها ومتنوا 
لها حياة س���عيدة في كنف والديها، ألف مبروك وعقبال ال� 100 

سنة.

احتفل طالب صفوف االول روضة مبدرسة الكويت 
الباكستانية االجنليزية بشهر األلوان »األحمر � األزرق 
� األصف����ر � األخضر« كجزء م����ن تقدمي عالم األلوان 
لالطفال من خالل تقدمي العديد من األلعاب واالنشطة 
حيث تزين الصفوف كل اسبوع بلون االحتفال املقرر، 

وتقام أنش����طة عديدة مثل التلوين وتناول اطعمة 
وفواكه وخضراوات بلون االحتفال واللعب بالبالونات 
كطريقة أخرى لتعلم األلوان من خالل الترفيه وفي 
نهاية االسبوع للطالب واملدرسن احلرية في ارتداء 

مالبس ملونة بلون االحتفال.

في ليلة من ليالي ألف ليلة وليلة أقيم حفل زفاف 
»أسامة« جنل أحمد رجائي، الى »ريهام« كرمية صالح 
ذهني املوجه الفني بوزارة التربية وعضو مجلس 
اجلالي���ة املصرية، وذلك بفندق كراون بالزا قاعة 
األندلس، بحضور السفير املصري طاهر فرحات 
وامللحق العسكري العقيد أشرف بركات والوزير 
املف���وض التجاري عبدالعليم عبداحلليم وم.علي 
العلمي وعقيالتهم، واملستشارين السياسين نادر 
جنيدي ومحمد الدسوقي، وراعي الكنيسة املصرية 
األنبا بيجول، واملستشار العمالي عادل صبحي، 

ومساعد امللحق العسكري الرائد محمد ضياء الدين 
وعقيلته، واملستشار االعالمي معتز أمن، واملستشار 
الثقافي د.عمرو الباز، وكبار الشخصيات من املجتمع 
الكويت���ي واملصري واألهل واالصدقاء، بدأ احلفل 
بالزفة املصرية االصيلة ورقصة التنورة وفقرات 
غنائية خاصة للعروسن وقدمت الفرقة السورية 
عرضا خاصا إهداء للعروسن، وقطع العروسان 
الكيك���ة وكان هناك مجموعة من الفنانن بفقرات 
غنائية منوعة، وعبر اجلميع عن فرحتهم وهنأوا 

العروسن.

وس���ط فرحة األهل واألصدقاء احتفلت جنى ومايا ش���ريف 
الديواني بعيد ميالديهما، واطفأت جنى 9 شمعات ومايا 7 شمعات، 
وغنى لهما اجلميع »هابي برثداي« وتلقتا الهدايا الكثيرة، ومتنى 
لهما بابا وماما واجلميع التفوق الدائم في الدراسة، وهواياتهما 
العزف على البيانو وممارسة رياضتي التنس واخليل.. العمر 

كله يا جنى ومايا.

يوسف الكندري مع رئيس وأعضاء جلنة املناقشة

الشيخة فريحة األحمد تقص شريط افتتاح أتيليه منتهى العجيل

جاسم يعقوب واحلضور في لقطة تذكارية

طلبة الكويت الباكستانية االجنليزية باللون األحمر

جنى ومايا شريف الديوانيمباركة من السفير طاهر فرحات وم.علي العلمي

وأينت أشرف

يوسف الكندري يجيب عن أسئلة اللجنة

د.هبة بهي الدين تتسلم درعا من الباحث يوسف الكندري

الشيخة فريحة األحمد والزميلة رمي الوقيان وعدد من املشاركات بالتهنئة بافتتاح األتيليه

العروسان يتوسطان عددا من األهل واألصدقاء

حصل الباحث الكويتي ونائب 
رئيس جمعية الزهراء التعاونية 
يوسف علي الكندري على درجة 
املاجستير في اآلداب � قسم علم 
النفس بدرجة جيد جدا من مصر 
بعد ان ناقش رسالته التي كانت 
بعن���وان »األداء الوظيف���ي في 
االدارية  املتغيرات  ضوء بعض 
والنفسية لدى عينة من العاملن 
ف���ي وزارة اإلع���الم الكويتية« 
ابراهي���م  أ.د.خال���د  باش���راف 
الفخراني وعضوية استاذ علم 
النفس ووكيل كلية آداب شبن 
الكوم � جامعة املنوفية د.عادل 
محمد هريدي، واستاذ علم النفس 
املساعد بكلية طنطا د.هبة بهي 
الدين ربيع، حيث اجاب الكندري 
عن اس���ئلة ومداخ���الت جلنة 
املناقشة ليس���تحق منح درجة 
املاجستير بتقدير جيد جدا، كما 
قدم الكندري درع شكر وتقدير 

واملباركة م���ن االهل واالصدقاء 
والزمالء الذين متنوا له استمرار 
النجاح والتمي���ز، ألف مبروك 

ومنها لالعلى.

للمشرف على الرسالة أ.د.خالد 
الفخراني ودرعا للدكتورة هبة 

بهي الدين.
التهنئة  الكن���دري  وتلق���ى 

فريحة األحمد افتتحت أتيليه
 منتهى العجيل في األڤنيوز

برعاية وحضور الش���يخة فريحة االحم���د مت افتتاح اتيليه 
منتهى العجيل في »األڤنيوز« بحضور عدد من سيدات املجتمع 

الكويتي.
وعبرت الشيخة فريحة عن اعجابها بتصاميم مصممة االزياء 
الكويتية منتهى العجيل وقالت ان النساء الكويتيات قادرات على 

االبداع والتصميم وذلك عن طريق تشجيعهن ودعمهن.
وعبرت مصممة االزياء الكويتية عن سعادتها بحضور الشيخة 
فريحة واهتمامها ببنات الكويت وهذا ليس بجديد على شخصية 

وهبت نفسها للعمل التطوعي واملجتمعي.


