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1971 6666دانة األربش العقارية

للبــــــيـــع أراضـــي في جــنـــوب الســـرة

حمزة: اجلامعة تسعى لعرض كل الفرص التي تعود بالنفع على الطلبة

مشاركة كبيرة لـ»اخلاص« في معرض »Career Fair 2014« بـ»األميركية«

ش����ركات ومؤسسات وجهات 
تقدم فرصا للتوظيف والتدريب 
للخريجني وللطلبة للمقبلني 
على التخرج، وما ميز املشاركات 
في هذا الع����ام تواجد عدد من 
ممثلي برامج شبابية وجهات 
غي����ر ربحي����ة تق����دم خدمات 
تهدف لتق����دمي الفائدة للطلبة 
واخلريجني على حد س����واء، 
مشيدا بالتنظيم املميز ملعرض 
هذا العام واجلهود التي قامت بها 

القطاع اخلاص  ش����ركات من 
الكويتي وجهات قدمت فرصا 
وظيفي����ة للخريجني والطلبة 

املقبلني على التخرج.
حول هذا احلدث أكد رئيس 
اجلامعة االميركية في الكويت 
»AUK« د.نزار حمزة إن اجلامعة 
الفرص  تسعى لعرض جميع 
التي تعود بالنفع على الطلبة 
وإن أب����رز ما متيز به املعرض 
الوظيفي العاشر مشاركة عدة 

تأتي لتعريف اجلمهور بجهود 
وأهداف ه����ذا البرنامج املعني 
بتش����جيع التواص����ل الثقافي 
واحلضاري بني الشعوب حول 
العالم من خالل الش����باب عبر 
برام����ج للتبادل تس����تمر ملدة 
6 أس����ابيع للتدري����ب والعمل 
التطوعي واكتس����اب املهارات 
القدرات  القيادي����ة وتطوي����ر 
الشخصية للمشاركني في هذا 

البرنامج العاملي.

من عائلة شركة »KPMG« التي 
تعتبر إحدى أكبر الشركات على 
مستوى العالم في هذا املجال، 
فدعم الشباب الطموح واحتضان 
الطاقات البارزة هدف ألي شركة 
ناجحة وهذا ما تهتم به بشكل 
مستمر شركة »KPMG« من خالل 

مشاركتها.
 بدوره أشار ممثل منظمة 
»AIESEC« العاملية في الكويت 
محمود ميرزا الى أن املشاركة 

 وخالل املعرض كان لبعض 
املشاركني آراء حول املشاركة في 
هذا املعرض إذ أكد عبدالعزيز 
 »KPMG« صافي املطوع من شركة
للتدقيق املالي واحملاسبي أنهم 
يحرصون على املش����اركة في 
 AUK Career« ه����ذا املع����رض
Fair 2014« ف����ي كل عام إميانا 
منهم بأهمية استقطاب الكوادر 
املتميزة في املجال احملاس����بي 
والتدقيق املالي ليكونوا جزءا 

منسقة املعرض األستاذة عبير 
التنير، املرشدة مبركز الطالب 
للخدمات التوظيفية والصحية 
وأقيم املعرض حتت رعاية كل 
البنك الوطن����ي وبنك اخلليج 
)كرع����اة بالتينيني( وش����ركة 
كامكو وصناعات الغامن )كرعاه 
ذهبي����ني( وش����ركة العقارات 
املتح����دة ومجموعة الش����ايع 
وفور فيست للطباعة )كرعاه 

فضيني(.

ثامر السليم

حتت رعاية رئيس اجلامعة 
د.ن����زار حم����زة انطلق����ت في 
اجلامعة االميركية في الكويت 
املع����رض  »AUK« فعالي����ات 
العاش����ر  الس����نوي  الوظيفي 
»Career Fair 2014« وال����ذي 
عمل على تنظيمه مركز الطالب 
للخدمات التوظيفية والصحية 
وسط مشاركة كبيرة من عدة 

د.نزار حمزة في جناح كامكو د.نزار حمزة يشارك احلضور قطع كعكة االحتفال  جناح صناعات الغامن 

)هاني عبداهلل(جناح بنك اخلليج جناح البنك الوطني  

ممثلو القوائم الطالبية: نركز على تعزيز روح املواطنة بني الطلبة
ملتقى الشباب الدميوقراطي حلقة نقاشية بعنوان »العمل النقابي الطالبي: نظرة تقييمية«

آالء خليفة

نظم ملتقى الشباب الدميوقراطي حلقة 
نقاشية بعنوان »العمل النقابي الطالبي: 

نظرة تقييمية« بحضور عدد من القوائم 
ذات التوجه املدني مساء أمس األول 

بجمعية اخلريجني.
وقال ممثل قائمة الوسط الدميوقراطي 

بجامعة اخلليج للعلوم والتكنولوجيا 
مشعل الوزان إن قائمة الوسط 

الدميوقراطي واجهت صعوبة في بدايتها 
في كيفية حتمل وااللتزام مببادئها كون 

اجلامعة حديثة وتوجد صعوبة فيما 
يخص نشر الوعي الطالبي، مشيرا 

إلى أن القائمة تأسست عام 2005 
وحتمل نفس مبادئ نظيرتها بجامعة 

الكويت والتي تستند الى الدميوقراطية 
والوطنية.

وذكر الوزان أننا ال نركز على حتقيق 
وكسب الصناديق في يوم االنتخابات 

إمنا نحن نركز على فكر ومبادئ، وقد 

اتخذنا مواقف كلفتنا الكثير، مشيرا 
إلى أن الساحة السياسية تنعكس على 

الساحة الطالبية.
وأكد الوزان أن »الوسط الدميوقراطي« 

لم تبتعد عن املجتمع وعن اجلانب 
السياسي وأنها ملتزمة مببادئها وترفض 

أي عمل يتعدى على الدستور ومبادئه.
وقال ممثل قائمة الوسط الدميوقراطي 
بـ»التطبيقي« يوسف املهنا أن القبلية 

والطائفية انتشرت في الساحة الطالبية، 
الفتا إلى أن التيار الوطني عاد في 

التطبيقي من جديد متمثال بقائمة الوسط 
الدميوقراطي بعد انقطاع، مشيرا إلى أن 
مبادئنا ترتكز على الدميوقراطية وتعزيز 

روح املواطنة بني الطلبة.
وأكد املهنا أن »الوسط الدميوقراطي« 

تسير مبنهجية توعوية ولن تقصر 
في عمل ونشر البروشورات الطالبية، 

مشيرا إلى مواقف القائمة السياسية 
فيما يخص »نبيها خمس« وغيرها من 

املواقف.

وأكد ممثل قائم الراية في بريطانيا 
وإيرلندا سلمان النقي أن الراية قائمة 
حديثة الوالدة ظهرت عام 2011 ترتكز 

على الوطنية والدميوقراطية وعدم 
التمييز واالستقاللية وأتت بظروف كانت 
احلركة الطالبية تعاني من طائفية وقبلية 

وفساد مالي وإداري باالحتاد وقد أتت 
القائمة للنهوض بالعمل الطالبي والنقابي.
وذكر النقي أن القائمة قامت بإصالحات 

للحركة الطالبية منها اإلعالن املبكر 
لالنتخابات والتسجيل اإللكتروني لها 

ووضع االنتخابات في يوم السبت 
بدال من األحد، الفتا إلى أنه من ناحية 

اخلدمات فإن الوسط الدميوقراطي أول 
قائمة تقيم مهرجانات سنوية مبناسبة 

العيد الوطني وعيد التحرير.
وأفاد أن القائمة أصبحت مؤسسة وطنية 

طالبية قامت بتغيير مفهوم العمل 
الطالبي وهي أول قائمة تقوم بترشيح 

طالبات لالنتخابات بدال من تعيينهن في 
االحتاد، كما تفعل بقية القوائم.

وقال ممثل قائمة الوحدة الطالبية 
عبدالهادي جوهر إن القائمة تأسست 

مبجموعة من الطلبة لكن مع مرور 
الوقت أصبحت هذه املجموعة قائمة 

تعتمد على احلرية والدميوقراطية 
والعدالة واملساواة في مبادئها.

وذكر جوهر أن االحتاد كان محصورا 
على فئة معينة ويخدم منطقتني فقط 

وكان يشارك 150 طالبا من أصل 4000 
تقريبا، أما اآلن ومبسيرة قائمة الوحدة 

الطالبية من عام 1999 حتى 2002 تغيرت 
أمور كثيرة، فقد حقق طلبة أميركا 

الكثير من املكتسبات وحققوا بتجمعهم 
مبؤمتر االحتاد السنوي أكبر جتمع 

كويتي خارج الكويت بتواجد 3500 طالبا 
وطالبة من مختلف الواليات األميركية 

في املؤمتر األخير.
وذكر جوهر أن الوحدة الطالبية انفردت 

بتبني العديد من القضايا السياسية 
كالدوائر اخلمس وحقوق املرأة 

ممثلو القوائم املشاركون في الندوة السياسية.


