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السفارة اليابانية: 
منحة دراسية 

لطلبة الماجستير 
والدكتوراه الكويتيين

مي السكري 

اع��ل��ن��ت ال��س��ف��ارة ال��ي��اب��ان��ي��ة ل��دى 
ال������ب������اد ع������ن م����ن����ح����ة ال���ح���ك���وم���ة 
ال���ي���اب���ان���ي���ة ل��ل��ط��ل��ب��ة ال��ك��وي��ت��ي��ن 
الراغبن في الدراسة بالجامعات 
اليابانية من طلبة البكالوريوس 
والبحوث )ماجستير ودكتوراه(.  
وقالت السفارة في بيان حصلت 
سبقلا على نسخة منه انه يمكن 
ل��ل��ط��ل��ب��ة ال��ك��وي��ت��ي��ن ال��ج��ام��ع��ي��ن 
ال����ذي����ن ت���ت���واف���ر ف���ي���ه���م ال����ش����روط 

التالية التقديم للمنحة: 
● أن ي��ك��ون ال��ط��ال��ب ق��د أك��م��ل 12 

عامًا دراسيًا.
● ان ي��ت��م��ت��ع ب��خ��ل��ف��ي��ة أك��ادي��م��ي��ة 

كافية.
● ان ي��ك��ون ت��اري��خ امل��ي��اد ف��ي 2 
ان  ع��ل��ى  ب���ع���ده،  أو   1997 إب���ري���ل 
ت���ك���ون م����دة ال����دراس����ة 5 س��ن��وات 
بدءًا من أبريل 2022 حتى مارس 
العلوم  وذل��ك في مجاالت   ،2027
االجتماعية  وال��ع��ل��وم  الطبيعية 

واإلنسانية. 

»األشغال«: حصر الطرق السريعة 
ضمن فترة الضمان

محمود الزاهي
علمت سبقلا أن وزي���رة األش��غ��ال وزي���رة ال��دول��ة 
ل���ش���ؤون االت����ص����االت وت��ك��ن��ول��وج��ي��ا امل��ع��ل��وم��ات 
د. رن���ا ال���ف���ارس ط��ال��ب��ت ف��ري��ق ال��ت��ف��ت��ي��ش ال��ت��اب��ع 
ل��ل��ج��ه��از االس���ت���ش���اري ل���ل���وزي���ر وف���ري���ق ال��رق��اب��ة 
إج��راء حصر  التابع ملكتبها بضرورة  والتدقيق 
ش��ام��ل لجميع ال��ط��رق ال��س��ري��ع��ة ال��واق��ع��ة ضمن 

فترة الضمان على مستوى محافظات الباد.

وش�����ددت ال���ف���ارس ع��ل��ى ض�����رورة رص����د األع��م��ال 
تم  وم��ا  ونوعها  املقاولن  من  إنجازها  املطلوب 
إن��ج��ازه ف��ي الفترة األخ��ي��رة م��ن تلك األع��م��ال مع 

رفع تقرير لها بذلك.
إل��ى ذل���ك، وج��ه أح��د م��ق��اول��ي ال��ب��اط��ن املعتمدين 
ضمن مشروع انجاز وصيانة الطريق اإلقليمي 
ال��ش��م��ال��ي ك��ت��اب��ا إل����ى ال����وزي����رة ال���ف���ارس اش��ت��ك��ى 
خ���ال���ه م���ن ع����دم ح��ص��ول��ه ع��ل��ى م��س��ت��ح��ق��ات��ه من 

الشركة صاحبة املشروع.

وكيل »الخدمة المدنية« لـ سبقلا:

إستراتيجية لتوظيف الكويتيين العاطلين
أميرة بن طرف

ك���ش���ف وك����ي����ل دي���������وان ال����خ����دم����ة امل���دن���ي���ة 
ل��ح��ل أزم��ة  ال��ح��م��د ع��ن استراتيجية  ب���در 
وتوفير  العمل  ع��ن  العاطلن  الكويتين 
وظائف لهم بالتنسيق مع جهات الدولة.
ل��� سبقلا إلى  ول��ف��ت الحمد ف��ي تصريح 
وج�����ود ت��خ��ص��ص��ات ت���واج���ه م��ش��ك��ل��ة في 
الترشيح للعمل لوجود فائض خريجن 
ب����ه����ا، م���ش���ي���را إل������ى أن������ه وب�����م�����ب�����ادرة م��ن 
الحكومية  ال��ج��ه��ات  سيخاطب  ال���دي���وان 
واع���داد  التخصصات  تضم  بإحصائية 
املسجلن الباحثن عن عمل ممن لم يتم 
للتعاون  الجهات  ترشيحهم بعد، وحث 

في طلب احتياجها من أجل الترشيح.

وب����ن ال��ح��م��د ان ال����دي����وان اع���ل���ن م��ؤخ��را 
تتسم  والتي  املرغوبة  التخصصات  عن 
ب��ال��ن��درة ف���ي ال���ك���وادر ال��وط��ن��ي��ة، واي��ض��ا 
ال����ت����خ����ص����ص����ات ال�����ت�����ي ت���ت���س���م ب���ف���ائ���ض 

ف���ي ع����دد ال��خ��ري��ج��ن وامل��س��ج��ل��ن، وذل���ك 
ملساعدة الطلبة خريجي الثانوية العامة 
ف���ي اخ��ت��ي��ار ت��خ��ص��ص دراس�����ي م��رغ��وب 
ف�����ي س������وق ال����ع����م����ل، الف����ت����ا ال������ى ان ه���ذه 

ال��ت��خ��ص��ص��ات اي���ض���ا ت���رس���ل مل��ؤس��س��ات 
خطط  لتحديد  املختلفة  العالي  التعليم 

القبول بناء عليها.
واشار الحمد الى ان سوق العمل املقبل، 
وربما  ج��دي��دة،  إل��ى تخصصات  يحتاج 
غير متوافرة في الباد، منها على سبيل 
املثال تخصص االمن السيبراني، مشيرا 
ال�����ى ان ال���ت���خ���ص���ص���ات ال��ت��ق��ن��ي��ة اث��ب��ت��ت 
اهميتها خال جائحة كورونا والتحول 
الرقمي، مشيرا بالوقت ذاته الى ان هناك 
ح��اج��ة ل��ت��خ��ص��ص��ات ال��وظ��ائ��ف االداري����ة 
حيث  والطباعة،  كالسكرتارية  املساندة 
ي��س��ع��ى ال����دي����وان ل��ح��ث ح��م��ل��ة ال��ش��ه��ادة 
ب��ه��ذه  ل���ال���ت���ح���اق  ال���ث���ان���وي���ة وم������ا دون 

الوظائف.

بدر الحمد

مخاطبة الجهات 
الحكومية لتحديد 

التخصصات المتوافرة 
لديها
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