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الجامعي

زيادة مخصصات املبتعثني
ّ
معطلة في وزارة املالية

رابطة «التدريب» :نهاية أبريل
آخر موعد للتسجيل في البعثات

| كتب وليد العبداهلل |
اش ��ارت م�ص��ادر مطلعة ف��ي وزارة التعليم ال�ع��ال��ي ،ال��ى أن «زي ��ادة املخصصات
وال �ب��دالت امل��ال�ي��ة للطلبة املبتعثن معطلة ل��دى وزارة امل��ال�ي��ة ،وال ي��وج��د أي شيء
رسمي بهذا الخصوص منذ إرس��ال مقترح الزيادات الى ال��وزارة» .وقالت املصادر،
ل�«الراي» ،إن «وزارة التعليم العالي ال يمكن لها اتخاذ قرار بهذا الخصوص إال بعد
موافقة وزارة املالية ،وتخصيص ميزانية إضافية لزيادة أم��وال املبتعثن» .وفي
هذا السياق ،قال رئيس لجنة الشباب والتعليم العالي في الهيئة التنفيذية لالتحاد
الوطني لطلبة الكويت خليفة الياقوت« ،اصبح من الضروري والعاجل اعادة النظر
في مخصصات االبتعاث املعمول بها حاليا ،نظرا ألنها قد عفى عليها الزمن ،وباتت
غير متماشية مع الزيادة الكبيرة في تكاليف املعيشة خالل الفترة املاضية» .واضاف
الياقوت ،ان «الالئحة املعمول بها حاليا تم اقرارها منذ العام  1986وح��ددت قيمة
املخصصات امل��ال�ي��ة للمبتعثن ،وم�م��ا ال ش��ك فيه فقد اصبحت ه��ذه املخصصات
هزيلة وغير كافية بعد ان مضى عليها م��ا ي�ق��ارب  30عاما ارتفعت فيها تكاليف
املعيشة بشكل الف��ت ،في حن بقيت تلك املخصصات كما ه��ي ،لتضع املبتعث في
موقف ال يحسد عليه».

ق� ��ال رئ �ي��س راب� �ط ��ة أع� �ض ��اء ه �ي �ئ��ة ال �ت ��دري ��ب ل�ل�ك�ل�ي��ات
التطبيقية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب
وائ ��ل امل �ط��وع ،ان «ال�ب�ع�ث��ات ل�ل�م��درب��ن س�ت�ك��ون ب��واق��ع 10
بعثات سنويا ،ولكن تم استثناء هذا العدد ليكون بواقع
 20بعثة ه��ذا ال�ع��ام» ،مشيرا ال��ى أن آخ��ر موعد للتسجيل
ً
نهاية شهر أب��ري��ل ال �ج��اري ،وسيمنح امل��درب عامًا كامال
للحصول على قبول من الجامعة.
واض��اف ان «جهود الرابطة وتواصلها الدائم مع ادارة
الهيئة أثمرت ،عن اعتماد النموذج املعد من قبل الرابطة،
وت�ح��دي��د امل�س�ت�ن��دات امل�ط�ل��وب��ة ،وه��ي آخ��ر ش �ه��ادة علمية
للمدرب ،وص��ورة عن بطاقته املدنية ،للتسجيل بالبعثة،
وذل ��ك ب �ن��اء ع�ل��ى ت�ع�ل�ي�م��ات ك��ري�م��ة م��ن م��دي��ر ع ��ام الهيئة
الدكتور أحمد األث��ري ،وجهود ادارة البعثات والعالقات
الثقافية» ،مشيرا الى أن «الرابطة مستمرة بدعم منتسبيها
كافة في حصد انجازاتها الواحد تلو اآلخر».

وائل املطوع

«كامكو» شاركت في معرض
الفرص الوظيفية بالجامعة األميركية

جناح «كامكو» في املعرض

ش��ارك��ت ش��رك��ة م�ش��اري��ع ال�ك��وي��ت االس�ت�ث�م��اري��ة إلدارة األص��ول
«كامكو» ،في معرض الفرص الوظيفية العاشر للجامعة االميركية
ف��ي ال �ك��وي��ت ،ال ��ذي ان�ط�ل��ق أم ��س ،وذل ��ك ف��ي إط ��ار دع�م�ه��ا للقطاع
التعليمي ولطالب وطالبات الجامعات الكويتية.
واشارت «كامكو» ،في بيان صحافي ،الى ان «رعايتها الذهبية
للمعرض ج ��اءت مساهمة م��ن ال�ش��رك��ة ف��ي دع��م ال �ك��وادر الشابة
واط��الع الطلبة على مختلف الفرص الوظيفية في شتى مجاالت
وقطاعات العمل بالشركة بما يتالءم مع أهدافهم وطموحاتهم».
وأك� � ��دت ك��ام �ك��و ،ع �ل��ى ان دوره� � ��ا ف ��ي دع� ��م ورع ��اي ��ة م �ث��ل ه��ذه
الفعاليات ،ال ينعكس فقط على مستوى ات�س��اع اف��ق الطلبة في
مجال التحصيل العلمي وتعليمهم بشأن م��درك��ات س��وق العمل
فحسب ،ب��ل ان��ه يسهم بشكل كبير ف��ي تدعيم املسيرة التنموية
للدولة في مجاالتها املختلفة.
من جهته ،قال الرئيس التنفيذي لقطاع املوارد في كامكو محمد
الحبيل« ،إن الشركة تعمل على املشاركة في مختلف الفعاليات
واملعارض التي تتعلق بتطوير املوارد البشرية ،بهدف استقطاب
الكفاءات وتوفير الفرص الوظيفية والتدريب املستمر لهم ،ومن
منطلق استراتيجية واضحة للتنمية املستدامة ،وتنمية املهارات
املهنية».
ولفت الحبيل الى انه في اطار سياسة الدولة لتوظيف الكفاءات
في املجاالت املختلفة ،تبنت «كامكو» استراتيجية واضحة لدفع
عملية التوظيف للشباب ،وهو األمر الذي ساهم على مدار سنوات
في دعم مسيرة الشركة االستثمارية.
م��ن جهتها ،أع��رب��ت نائب رئيس أول ادارة العمالء والتسويق
سناء الهدلق ،عن سعادتها بشأن االقبال الكبير واملتميز لطالب
وطالبات الجامعة االميركية في الكويت على جناح «كامكو» في
معرض الفرص الوظيفية العاشر.
وأكدت الهدلق ان هذه املشاركة السنوية للشركة ،جاءت إيمانا
م��ن «ك��ام�ك��و» بأهمية العامل البشري املتميز ف��ي اث ��راء التجربة
االستثمارية ودور العنصر الشبابي في دعم الروح املتجددة التي
تلتزم بها ال�ش��رك��ة ،وال�ت��ي تنعكس على ط��رح اف�ك��ار استثمارية
مبتكرة ومتجددة.
واختتمت الهدلق« :أن دور (كامكو) في دعم ورعاية مثل هذه
ال�ف�ع��ال�ي��ات ،ال ينعكس ف�ق��ط ع�ل��ى ت��وس�ي��ع اف��ق الطلبة ف��ي مجال
التحصيل العلمي وتعليمهم بشأن مدركات سوق العمل فحسب
بل انه يساهم بشكل كبير في تدعيم املسيرة التنموية للدولة».

أبحاث «األسترالية» تنشر عامليًا
ث �م �ن��ت ال �ك �ل �ي��ة األس� �ت ��رال� �ي ��ة
ف��ي الكويت ن�ج��اح رئ�ي��س قسم
دراسات التسويق الدكتور سام
توغلو ،في نشر بحثن لدى دار
ال�ن�ش��ر ال�ع��امل�ي��ة «م��اج��رو هيل»
 ،McGraw-Hillوال �ت��ي تعتبر
من أكبر شركات النشر توسعًا
ب� ��ن دول ال� �ع ��ال ��م ،وامل� �ع ��روف ��ة
ب � �م � �ن � �ش � ��ورات � �ه � ��ا م � � ��ن ال� �ك� �ت ��ب
األكاديمية ب�  60لغة مختلفة.
وبهذه املناسبة ،عبر رئيس
الكلية الدكتور محمد ترو ،عن
فخر الكلية األس�ت��رال�ي��ة برؤية
ج� �ه ��د ال� ��دك � �ت� ��ور س� � ��ام ت��وغ �ل��و
ي� �ن� �ش ��ر ف � ��ي دار ن� �ش ��ر رف �ي �ع��ة
«م��اج��رو هيل» ،مباركا له على
«هذه اإلنجاز الرائع ونتمنى له
النجاح ف��ي مسعاه األكاديمي
املستقبلي».
من جانبه ،قال مدير برنامج
إدارة األع �م ��ال ال��دك �ت��ور ج�ه��اد
ي� � ��اس� � ��ن ،إن «ه � � � � ��ذا اإلن� � �ج � ��از
م �ه��م ل �ل �غ��اي��ة ب��ال�ن�س�ب��ة للكلية
األس �ت��رال �ي��ة ،ون�ح��ن مستمرون
ع� �ل ��ى ت �ش �ج �ي��ع أع � �ض� ��اء ه�ي�ئ��ة
ال �ت��دري��س ع �ل��ى ن �ش��ر أع�م��ال�ه��م
وتبادل خبراتهم ومعرفتهم مع
املجتمع».
ي � ��ذك � ��ر أن ال� � �ك� � �ت � ��اب امل � �ق� ��رر
ت� ��دري � �س� ��ه ف � ��ي اك � �ث� ��ر م � ��ن 100
ج��ام �ع��ة ،ت�ح��ت ع �ن��وان «س�ل��وك
املستهلك ...تأثير استراتيجية
ال �ت �س��وي��ق» ،أل �ق��ى ال �ض��وء على
بحثي الدكتور سام ،عن قصص

سام توغلو

ن�ج��اح سلسلة ال�س��وق امل��رك��زي
البريطاني «سبينيس» ،ال��ذي
ت ��م ت��أس �ي �س��ه ف ��ي م �ص��ر ال �ع��ام
 1924ليصبح ل��دي�ه��ا  40فرعًا
ف��ي اإلم� ��ارات العربية املتحدة،
وش� � ��رك� � ��ة «ك� � � ��اي� � � ��را» ال� �ت ��رك� �ي ��ة
امل � �خ � �ت � �ص� ��ة ب� � ��آخ� � ��ر ص � ��رع � ��ات
املوضة الراقية للنساء.
ورك� � � � ��ز ال � ��دك� � �ت � ��ور س� � � ��ام ف��ي
بحثيه ع�ل��ى ش��رح ت��أث�ي��ر نمط
ال�ح�ي��اة ع�ل��ى ال�س�ل��وك ال�ش��رائ��ي
ل �ل �م �س �ت �ه �ل��ك ،وع �ل ��ى ال �ب �ض��ائ��ع
ال�ت��ي يختارها ،وك�ي��ف تمكنت
ش��رك��ة «س�ب�ي�ن�ي��س» ،و«ك��اي��را»
م ��ن اس �ت �غ ��الل ف �ه �م �ه��ا ل�س�ل��وك
املستهلك لتتغلغل بنجاح في
أس ��واق ال �ش��رق األوس ��ط ،ودول
الخليج.

