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  هنأ املنسق العام لقائمة املستقبل الطالبي في الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب ثامر املطيري صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد، وسمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد، وسمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد وألعضاء السلطتني التشريعية والتنفيذية 
وكل فئات الشـــعب الكويتي بحلول عيد األضحى املبارك، داعيا اهللا 

تعالى أن يحفظ الكويت وأهلها من كل مكروه. 

 «المستقبل الطالبي» هنأت القيادة السياسية بالعيد

 آالء خليفة
  أطلقــــت قائمة النهج الطالبي 
alnahj.org التي تخوض انتخابات 
االحتاد الوطنــــي لطلبة الكويت 
ـ فرع اململكة املتحــــدة وايرلندا 
حملة طالبية لهذا العام بعنوان 
«لتكن نزيهة» دعت من خاللها الى 
العمل بشفافية تامة خالل ادارة 
العملية االنتخابية القادمة للفرع 
والذي مت نشرها في موقع القائمة 

www.alnahj.org االلكتروني
  وقالت القائمة في بيان اطالق 
احلملــــة ان هنــــاك العديــــد من 
املمارسات اخلاطئة التي تشوب 
االنتخابات كل سنة وال تكون في 
صف الطالب في اململكة املتحدة 
وايرلنــــدا، وان تلك املمارســــات 
أثارت الكثير من مظاهر الشجب 
واالستنكار من اجلموع الطالبية 
بل وضربت حقوق الطلبة عرض 
احلائط، مؤكدة على ضرورة وقف 
تلك املمارسات وفتح باب املشاركة 
واملساهمة للجميع في كل األنشطة 
واملناســــبات الطالبيــــة. وأكدت 

 تقدم املتحدث الرســـمي باسم رابطة أعضاء هيئة التدريب في 
الهيئة العامـــة للتعليم التطبيقي محمد الهاجـــري بالتهنئة الى 
صاحب الســـمو االمير الشـــيخ صباح االحمد وسمو ولي العهد 
الشـــيخ نواف األحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر 
احملمد واملواطنني واملقيمني على هذه األرض الطيبة مبناسبة عيد 
األضحى املبارك ســـائال العلي القدير أن يعيد هذه املناسبة على 
األمة العربية واالسالمية باخلير واليمن والبركات وأكد الهاجري 
ان العالقات االخوية بني ابناء الوطن الواحد يســـودها االحترام 
واالخاء املتبادل ومتتاز بالصالبة والقوة وانها تزداد جيال بعد جيل، 
وهذا ما جبل عليـــه اهل الكويت في االفراح واألحزان، ومتنى ان 
تكون هذه املناسبة العظيمة فرصة ألعضاء السلطتني التشريعية 
والتنفيذيـــة لبدء مرحلة جديدة عنوانها التعاون والبناء وتنفيذ 

املشاريع التنموية التي ينشدها الشعب.

املختلفة للعنف، حيث قامت د.جولييت دنكا 
مبناقشة عنف الشريك وكيفية التصدي له، 
ثم اســـتعرض د.جيمس روز دور األسرة 
في تكوين الســـلوك العنيف لدى األطفال 
واملراهقـــني، ثم قام د.بلجرينو لوســـيانو 
باستعراض دور اجلماعات والظروف احمليطة 
باملجتمع في تطوير العنف لدى األفراد الذي 
يعرف بالعنف الهيكلي، ثم استعرضت الطالبة 
مونيكا ماتا دور األفراد نحو مكافحة العنف 

في املجتمع.
  واختتم مشرف احلياة الطالبية باجلامعة 
ومنظم اسبوع الوعي االجتماعي أمين شومان 
املؤمتر بتوزيع شهادات تقدير على املشاركني 
وشكرهم على املساهمة في مثل هذه األنشطة 
التفاعلية التي تعـــزز التواصل بني عمادة 
شـــؤون الطلبة وأعضاء هيئـــة التدريس 
لتوفير فرص تعليمية للطالب خارج الفصول 
الدراســـية. وقد خصص اليوم األخير من 
األسبوع للوعي االجتماعي خلدمة املجتمع، 
وذلك باستضافة عدد من منظمات النفع العام 
التي تعمل على خدمة املجتمع الكويتي مثل 
برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، مركز الوعي 
لتطوير العالقات العربيةـ  الغربية، منظمة 
األمل، حملة زوايا، بيـــت لوذان إلجنازات 
الشباب (لوياك) واجلمعية الكويتية لرعاية 
األطفال في املستشفيات (بيت عبداهللا) في 
معرض معلومات هدف الى تسليط الضوء 
على أنشـــطة هيئات خدمة املجتمع وفتح 
نافذة لطالب اجلامعة األميركية في الكويت 

للمشاركة في األنشطة التطوعية. 

كما مت تنظيم نشاط «اوصل بالسالمة» للحث 
على اتباع إرشـــادات القيادة اآلمنة وجتنب 
مخاطر الطريق، ثم مت إطالق حملة تبرع بالدم 
ملـــدة ٣ أيام، حيث قام ١١٦ عضوا من أعضاء 

اجلامعة بالتبرع بالدم لصالح بنك الدم.
  فضال عن ذلك، نظمت حملة توعية ملكافحة 
العنف، واســـتضافة هـــذا اليوم كان حدث 
األسبوع الرئيســـي وهو «منتدى مكافحة 
العنف»، حيث قدم جايســـون ســـوليفان 
اخصائي الصحة النفســـية في مركز جناح 
الطالب، مقدمة عن العنف. عقب ذلك ناقش 
أساتذة شعبة العلوم االجتماعية اجلوانب 

قصائد عن «الهوية الذاتية» وذلك مبشاركة 
أساتذة شعبة العلوم اإلنسانية والفنون.

  أما اليوم الثاني فكان يوم احملافظة على 
البيئة،  حيث أطلق النادي األخضر للبيئة 
في اجلامعة مشروع إعادة تدوير النفايات، 
وعقب ذلك تنظيم مسابقة تصميم أكياس 
تسوق صديقة للبيئة باالضافة الى استضافة 
معرض البيئة. واستضافت اجلامعة األميركية 

مهرجان القافلة اخلضراء السينمائي.
  وفي يوم العيش بصحة نظم مركز جناح 
الطالب تنظيم معرض الصحة الذي شارك فيه 
أكثر من ٢٠ مقدم خدمات صحية و٣٠٠ طالب، 

 أقام قســـم شـــؤون احلياة الطالبية في 
اجلامعة األميركية في الكويت أسبوع الوعي 
االجتماعي السنوي اخلامس والذي يهدف الى 
زيادة الوعي االجتماعي لدى طالب اجلامعة 
وتقوية إحساسهم باملسؤولية جتاه املجتمع 
وجتاه بعضهم البعض. وقد نظم األسبوع 
بحيث خصص كل يوم مـــن أيامه لتناول 
موضوع معني، حيث مت التركيز على الهوية 
الذاتية، احملافظة على البيئة، العيش بصحة، 

مكافحة العنف وخدمة املجتمع.
  وساهم طالب اجلامعة والنوادي واملنظمات 
العاملـــة في اجلامعة في إجناح األســـبوع 
مبشـــاركاتهم النوعية مثل جريدة «صوت 
اجلامعة األميركية» ومنوذج األمم املتحدة، 
ونادي األخضر للبيئة ونادي األدب العربي 
ونادي التصميم اجلرافيكي، ونادي خدمة 
املجتمع مع املنظمات احلكومية ومنظمات 

النفع العام العاملة بالكويت.
  وفي اليوم األول مت التركيز على تطوير 
الهوية من خالل معـــرض بعنوان «زوايا» 
لتطوير الهوية. ثم قام مدير مركز الدراسات 
اخلليجية د.محمد أكبـــر بتقدمي محاضرة 
عن «إمناء الوعي االجتماعي في الكويت»، 
عقب ذلك استعرض خالد الروضان، مؤسس 
زوايا أهداف املنظمة وحمالتها (أقسم وموجة 
التغيير). التي هدفت الى رفع مستوى الوعي 
لنشر القيم اإلنسانية واملدنية وقيم التسامح 
والتعددية، واحترام اآلخرين. وشمل برامج 
اليوم على مسابقة شعرية باللغتني العربية 
واالجنليزية حيث تنافس الطالب في إلقاء 
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عبداملجيد لل�ساعات

عبداملجيد لل�ساعات: الكويت ــ جممع الأوقاف

الدور الأر�سي ــ حمل 91 ــ 93

مقابل ال�سارع العام تلفون: 22430543 فاك�س: 22430544

عبدال�سمد لل�ساعات

الريا�س: 4706530 )9661+(

جـــــــدة: 6515177 )9662+(

الدمـــام: 8345716 )9663+(

ن�سرتي وندفع نقداً

ن�ستبدل القدمي باحلديث

ملجوهراتكم و�ساعاتكم الثمينة 

)جديدة ــ قدمية ـــ م�ستعملة(

املتحدة
23717770

الصيانةاملهبولةامغرة

> اخلزانات مقاومة للبكتريا والفطريات والصدأ.

> اخلزانات متوفرة باحجــام مختلفـــة من 250 جالون  إلى 5000 جالون.

> نقوم بجميع أعمال الديكور )قبب - مظالت(.

ال�سركة املتحدة للفيربجال�س

245743402371777065999661

املتحدة
65999661

سيـــــدتي
مشاتل المسيلة للمقاوالت الزراعية

يمكنك االن تصميم 
وإنشاء حديقتك بقسط 

يمكنك االن تصميم 
38 د.ك شهريًاوإنشاء حديقتك بقسط وإنشاء حديقتك بقسط 

بالتعاون مع

Tel.: 24751734 ,Fax: 24734868

للبيع يف االندل�س
3 اأدوار و�سرداب نظام �سقق موؤجر 2000 دينار

يوجـد فيه حمــــل جتــــاري 

ال�سوم 320 األف دينار

للبيع بيت يف الرحاب
ظهر وبطن و�سكة يفتح على ا�سبيلية

موؤجر 800 دينار 3 اأدوار مراجعة 175 الف دينار

للبيع بيت يف ال�صليبخات
750م نظام فيلتان الأمامي

 3 اأدوار والثاين دورين و�سرداب 

للبيع يف ا�سبيلية بيت ظهر وبطن 270000

للبيع اأر�س يف االندل�س
زواية 1000 م على 3 �سوارع 

للبيع اأر�ض 750م زاوية مع �ساحة

66264573  - 90099075  - 66191614
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الأثــاث امل�ستــعمـل والأجهـزة 

وغرف النوم   واملطابخ الأملنيوم 

املواعني واملالب�س والأواين املنزلية

لأعلى �سعر ن�شـــــــرتي

66691631
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امـريـكـي- يـابـانـي-المــانـي
يوجــد فحـ�ص كمبيـوتر

24812170 الجودة + ال�شعر

بـن نــخـــي 
المكائن والجيراتلبيع وتركيب

امل�سنع

99551000
الفحيحيل

23913320
مبـيعات

23912535
امـغـرة

24566606

كفالة 10 �سنوات

خزانات مكفولة �سحيًا - مانعة للطحالب - بانيوهات - ديكورات - عزل برك - مظالت - 

�ساليهات - برادات + احوا�س �سباحة

4383 9955 - 4900 2481&كـلني رايـت

خدمة 24 �ساعة

بكامل معداته م�ساحة كبرية

ي�سلح جلميع الأن�سطة

حويل - �سارع العثمان بجوار خمبز الأمراء

99845780

للبيـع مطعم 
فطائر وحلويات

 محمد الهاجري 

 أحد أنشطة الطلبة

 طالبتان خالل أحد املعارض  تكرمي املشاركني

 شعار احلملة

 هنأ القيادة السياسية بالعيد 

 الهاجري: العالقات بين أبناء الوطن
  تمتاز بالصالبة والقوة

 «النهج الطالبي» في بريطانيا أطلقت
  حملة «لتكن نزيهة» استعدادًا لالنتخابات

وأضافت القائمة انها القت خالل 
زياراتهــــا للمناطــــق الكثير من 
عالمات االستنكار من الطلبة بسبب 
االنتهاك الصارخ حلقوقهم وهو ما 
يحدث هذه السنة من خالل اقامة 
االنتخابات في وقت االختبارات 
اجلامعية في عدد كبير من مناطق 
بريطانيا بداية شــــهر ديسمبر، 
مطالبة الهيئة التنفيذية واحتاد 
الفرع بالقيام بدورها واحلفاظ على 
حقوق الطلبة وحتمل املسؤولية 

أمام اجلموع الطالبية. 

القائمة انها ستقوم بتوجيه تلك 
املطالبات والتي تختص مبختلف 
اجلوانب مثل يوم االنتخابات او 
آلية التسجيل او فترة االعالن لكل 
اجلهات املسؤولة كوزارة التعليم 
العالي والهيئة التنفيذية واالحتاد 
الوطني، حيث ان دستور االحتاد 
نص على كونــــه منظمة طالبية 
تهدف الــــى احلفاظ على مصالح 
وحقوق الطلبة، أما تلك املمارسات 
فهي مازالت تسوء وهذا ما ينافي 
مبادئ العدالــــة والدميوقراطية. 

 يهدف إلى تقوية إحساس الطلبة بالمسؤولية تجاه المجتمع وتجاه بعضهم البعض

 «األميركية» نظمت أسبوع الوعي االجتماعي السنوي


