
 

 دفتر برائے تعلقات عامہ و ميڈيا کو آرڈی نيشن
  جامعہ مليہ اسالميہ

  

  2020جون  19
  

  پريس ريليز
  

   ميں فاتح جامعہ مليہ کی طالبہ نے آئی سی سی آرعالمی آرٹس مقابلہ:19 کويڈ 
  
   پريس ريليز 
  

قدير   طالبہ ثناء کورس کے چوتهے سال کی ) اپالئيڈ آرٹس(جامعہ مليہ اسالميہ کے بيچلر آف فائن آرٹس 
زمرے ميں فاتح کے طور پر منتخب کيا گيا ہے۔  کو عالمی آرٹ مقابلے ميں کارٹون اينڈ السٹريٹريس 

آئی سی (انڈين کونسل برائے ثقافتی تعلقات  نامی يہ مقابلہ "يونائٹيڈ اگينسٹ کورونا ايکسپريس تهرو آرٹ "
  ، نئی دہلی کے زير اہتمام عمل ميں آيا تها ۔) سی آر

  

کے خالف جنگ ميں اپنے  19نے کووڈ  فنکاروں  بڑی تعداد ميں ميں  دنيا بهر سے  ميں   اس مقابلہ 
  تهی ۔ جذبات ، احساسات ، نظريات اور خياالت پيش کرنے کی کوشش کی 

  

سے زياده فن پارے موصول ہوئے تهے اورجج حضرات  8،000سے   پوری دنيا کے الگ الگ خطوں  
  کام تها۔ انتخاب کرنا ايک مشکل ترين   ميں سے چند کا  کے لئے کئی اچهے کاموں

  

کو ايک چهوٹی سی مخلوق کے طور پر دکهايا ہے، جو پورے شہر ميں  19ثناء نے اپنے فن ميں کووڈ 
  رہا ہے۔ چل رہا ہے اور وائرس پهيلتا جا 

  
انےاورجامعہ مليہ ميں فاتح قرار پ پروفيسر نجمہ اختر نے مقابلہ   وائس چانسلر جامعہ مليہ اسالميہ 

مستقبل اور  مبارکباد پيش کی۔ انہوں نے ثناء کو اس کے روشن  کا نام روشن کرنے پر ثناء کو   اسالميہ 
  اور تمناوں کا اظہار کيا ۔ نيک خواہشات   کے لئے  زندگی  خوشحال 

  

اس نے کی وجہ سے الک ڈاؤن کے دوران  19ثناء نے اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ کووڈ 
يہی  کورونا وائرس سے متعلق متعدد نمونے بنائے اور خوش قسمتی سے آئی سی سی آر مقابلہ ميں بهی 

  تها۔  موضوع  
  

اورمحنت کريں گی  انهوں نے اميد جتائی کہ وه يونيورسٹی کے خواب کو شرمنده تعبير کرنے کے ليے
   يونيورسٹی کا مزيد نام روشن کريں گگی ۔ اور 

  
  

  احمد عظيم
  ار او ميڈيا کوآرڈينيٹر پی
  



 


