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االحد ١٢ سبتمبر ٢٠٢١ محليات

«التأمينات» تبحث مع «الصحة» الوظائف املدرجة ضمن «الشاقة» أو «اخلطرة»

عبدالكرمي العبداهللا

خاطبت وزارة الصحة وزارة املالية 
لزيادة املخصص املالي لتوفير لقاحات 
«كوفيد-١٩». وذكرت مصادر مطلعة، 
في تصريح لـ «األنباء»، أن وزارة املالية 
طلبت من وزارة الصحة حصر جميع 

احتياجاتها اخلاصــة بتوفير لقاحات 
«كوفيد-١٩» حتى نهاية السنة املالية 
ملعرفة القيمة املالية لالحتياج. وبينت 
املصــادر أن وزارة الصحــة مســتمرة 
فــي جلــب اللقاحات املعتمــدة لزيادة 
وتيرة التطعيم، حيث انه من املتوقع 
وصول لقاح «موديرنا» و«جونسون 

آند جونسون» في املوعد احملدد نهاية 
العام احلالي. وفي السياق ذاته، استمرت 
مراكز التطعيم بجميع أنحاء البالد في 
العمل يومي اجلمعة والسبت خالل عطلة 
نهاية األسبوع لزيادة وتيرة التطعيم 
بهدف الوصول إلى نســبة ١٠٠٪ خالل 
األيام املقبلة بعد أن أعلن وزير الصحة 

الشــيخ د.باســل الصبــاح عن تخطي 
نسبة التطعيم الـ ٧٠٪. وواصل مركز 
تطعيم جسر جابر استقبال أعداد كبيرة 
من املواطنــني واملقيمني لتلقي اللقاح، 
حيث مت تطعيم ما يقارب ٥٠٠٠، ويأتي 
هذا ضمن خطة وزارة الصحة لزيادة 
وتيرة التطعيم.\ من جانب آخر، تبحث 

املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية 
ووزارة الصحة خالل األيام املقبلة عبر 
سلســلة اجتماعات األعمال «الشاقة» 
أو «الضــارة» أو «اخلطــرة». وبينت 
مصــادر صحية مطلعة في تصريح لـ 
«األنباء» انه سيتم بحث الوظائف في 
وزارة الصحة املطلوب إدراجها ضمن 

قائمة األعمال «الشاقة» أو «الضارة» أو 
«اخلطــرة». وذكرت املصادر أن وزارة 
الصحة ستعرض سلسلة من الوظائف 
لدراســتها ومعرفــة مــدى مطابقتهــا 
للشــروط املطلوبــة لتصنيفها ضمن 
الوظائف الشــاقة والضارة واخلطرة 

من عدمها.

وصول لقاح «موديرنا» و«جونسون آند جونسون» في املوعد احملدد نهاية العام احلالي

زيادة وتيرة التطعيممركز التطعيم في جسر جابر استقبل العديد من املواطنني واملقيمني خالل العطلة

زيادة املخصص املالي لتوفير لقاحات «كورونا» لزيادة وتيرة التطعيم بهدف الوصول إلى نسبة ١٠٠٪ خالل األيام املقبلة

٩٠٠ ممرض وممرضة يباشرون أعمالهم اليوم في املدارس

عبدالعزيز الفضلي

فــي إطــار اســتعداداتها 
الدراسي  وجتهيزاتها للعام 
اجلديد، يباشر اليوم األحد ما 
يقارب ٩٠٠ ممرض وممرضة 
فــي مــدارس وزارة التربية 
مبراحلها التعليمية املختلفة.
وكشفت مصادر تربوية 
مطلعــة لـــ «األنبــاء» أنــه 
بالتعــاون وبالتنســيق مع 
ونتيجــة  الصحــة  وزارة 
املتواصلــة  لالجتماعــات 
الوزارتــني،  واالتفــاق بــني 
سيباشر املمرضون أعمالهم 
لتجهيز العيادات وكل ماهو 
مطلــوب من توفير األجهزة 
الطبيــة قبــل دوام اإلدارات 
املدرسية بشكل كامل، مشيرة 
إلــى أن هناك متابعة يومية 
من قيــادات التربيــة العليا 
وفي مقدمتها الوزير د.علي 
املضف وساعده األمين الوكيل 
د.علي اليعقوب الذي يباشر 

املقبــل  الدراســي  للعــام 
٢٠٢٢/٢٠٢١، حيــث يــؤدي 
املكلفــون من قبــل اإلدارات 
املدرسية أعمالهم بشكل يومي 
مــع تقدمي تقرير أســبوعي 

من جانب آخر، اوضحت 
مصــادر تربويــة مطلعــة 
لـــ «األنبــاء» انــه ال توجد 
تعاقــدات ملعلمــني جدد من 
اخلارج  لالستعانة بهم في 
العام الدراسي اجلديد، مشيرة 
إلى ان الوزارة لم تكلف اي 
جهة الختيار معلمني خارج 
البالد والتعاقدات اخلارجية 
حتتــاج إلى وفــود تربوية 
وجلــان الختيــار املعلمــني 
غيــر انه مت ايقافها بســبب 
جائحة كورونا منذ اكثر من 
عام ونصــف العام. وبينت 
املصادر ان الــوزارة اعلنت 
التخصصــات املطلوب  عن 
التعاقد معها محليا، مشيرة 
إلى ان هناك جهودا مبذولة 
بالتعاون والتنسيق مع وزارة 
الداخلية الصدار سمات دخول 
للمعلمــني العالقــني الذيــن 
انتهت إقاماتهم خارج البالد 
للسماح بعودتهم إلى اعمالهم 
قبل انطالق العام الدراسي.

يتضمن نســبة اإلجنار في 
املدرســة وكذلــك النواقص 
واألمور املطلوبة لكي تكتمل 
االستعدادات بشكل تام قبل 

انطالق العام الدراسي.

استعداداً للعام الدراسي اجلديد وبالتنسيق مع «الصحة»

مبنى وزارة التربية

عمله فجر كل يوم الستقبال 
املراجعني.

وعلــى صعيــد متصــل، 
تواصل فرق متابعة جاهزية 
املــدارس أعمالها اســتعدادا 

الكلية األسترالية جتدد مذكرة التفاهم مع «آلبورج» الدمناركية
جددت الكلية األسترالية 
فــي الكويت مذكــرة التفاهم 
مع شريكتها الدولية جامعة 
آلبــورج مــن أجــل تعزيــز 
بــني  املشــترك  التعــاون 
اجلامعتني وتنميــة التفاهم 

املتبادل بينهما.
مت توقيع مذكرة التفاهم 
من قبل ممثلي الكلية مساعد 
الكليــة للخدمــات  رئيــس 
املســاندة صقــر الشــرهان، 
الكلية األســترالية  ورئيس 
أ.د.عصــام  الكويــت  فــي 
زعبــالوي، وممثلــي جامعة 
ألبــورغ، أ.د.أنيت كوملوس، 
وأ.د.هنريك بيترسون، عميد 
كلية التكنولوجيا للتصميم 

ومعلومات التكنولوجيا.
وتهــدف مذكــرة التفاهم 
إلــى مواصلــة تطوير مركز 
التعلم القائم على املشــاريع 
العملية لدى الكلية األسترالية 
ومواصلــة  الكويــت،  فــي 
تطوير مركز اإلبداع وريادة 
األعمال لــدى الكلية وللحث 
على التعاون بني اجلامعتني 
أكادمييــة  لتطويــر برامــج 

مشتركة ومتبادلة الفائدة.
وإذ يعد التعلم القائم على 
 Project Based) املشــاريع 
Learning) منوذجــا تعليميا 
مميزا، حيث يعتمد بشكل كبير 
على تطبيق نظريات التعلم 
احلديثة وتفعيلها، وبالتالي 
يقــوم الطــالب بتحديد أحد 

وينمــي قدراتهم باكتســاب 
معــارف ومهــارات متنوعة 
تســاعد الطالب على التأقلم 
مع متطلبات احلياة احلديثة.
ومــن جانبهــا، حتــرص 
الكلية األسترالية في الكويت 
على استمرار تعزيز أسلوب 
التعلم القائم على املشــاريع 
العمليــة على مدى ســنوات 
دراسة الطالب، وذلك الستيفاء 
املتطلبات احمللية واإلقليمية. 
املتراكمة  وترتكــز اخلبــرة 

واملشاركة الثقافية والتطوير 
الشــخصي منذ إنشائها في 
عام ١٩٧٤، وهي تقدم التعليم 
والبحوث في مجاالت العلوم 
الطبيعية والعلوم االجتماعية 
والعلوم اإلنسانية والعلوم 
الفنية والصحية. ويذكر أن 
جامعة آلبورج ومنذ نشأتها 
اعتمدت أساليب التعلم القائم 
على املشــاريع العملية لكل 
برامجهــا إلعداد مشــروعات 
ذات مستوى أكادميي رفيع.

للكليــة على كل من البحوث 
املتعلقــة بأســاليب التعلــم 
الفعــال، واخلبــرة العملية، 
إحــدى  لتكــون  وبالتالــي 
املؤسسات الرائدة في التعليم 
العالي في الشــرق األوسط، 
والتي تستخدم أسلوب التعلم 
القائم على املشاريع العملية 

في التعليم.
واجلدير بالذكر أن جامعة 
آلبورج قد دأبت على تزويد 
بالتميــز األكادميي،  الطالب 

ملواصلة تطوير مركزي «التعلم القائم على املشاريع العملية» و«اإلبداع وريادة األعمال»

مبنى الكلية األسترالية في الكويت

املشكالت وفق أدوات البحث 
العملي والنموذج العلمي حلل 
املشــكالت ومن ثــم تصميم 
مشروع عملي للمساهمة في 
حل هذه املشكلة، ويصاحب 
ذلك تصميم معرض ومنتجات 
لنتائج التعلم، حيث ينتقل 
تطبيــق  أثنــاء  الطــالب 
املشــروع والتعلــم منه من 
مرحلة املعرفة إلى الفهم ثم 
التطبيق ثم التحليل فالتركيب 
فالتقومي، مما يعزز تعلمهم 

٣ فئات ملكافأة الصفوف األمامية بـ «الصحة»
خالد العرافة

انتهت وزارة الصحة من تصنيف العاملني 
املشــمولني مبكافأة الصفوف األمامية إلى 
«عالي اخلطورة» و«متوسط وأقل خطورة» 
بواقع مكافأة يومني عن كل يوم عمل للفئة 
األولــى، والفئة الثانية بواقع يوم ونصف 
اليوم عن كل يوم عمل في اجلائحة، والفئة 
الثالثة بواقع يوم مقابل يوم. وأوضح مصدر 
خــاص لـ «األنبــاء»، أن املناطــق الصحية 
واإلدارات املركزية في الوزارة أجنزت جتهيز 

الكشــوف اجلديدة للموظفني بعد االنتهاء 
من مطابقة بيانات املوظفني وعملهم واملهام 
املكلفني بها واجلهة التي يعملون بها، وسيتم 
إرسالها إلى الوزارة ابتداء من يوم غد متهيدا 
لتطبيق اآللية اجلديدة اخلاصة بالتعهد الذي 

هو شرط أساسي للحصول على املكافأة.
من جهة أخرى، انتهت وزارة الصحة من 
إجراءات تعيني ما يقارب من ٢٠٠ طبيب من 
جمهورية باكستان لالستعانة بخدماتهم في 
الفترة املقبلة بعدما ســبق أن عملوا خالل 

جائحة «كورونا».

«سفير الدولية» ستدير صرحًا فندقيًا 
في العاصمة اإلدارية

الدولية إلدارة  وّقعت شركة ســفير 
الفنادق واملنتجعات مذكرة تفاهم مع شركة 
إمباير ستيت لالستثمار والتطوير العمراني 
إلدارة وتشغيل الغرف واألجنحة الفندقية 
 ElCentro Business Complex ضمن مشروع

بالعاصمة اإلدارية.
وقد وقع العقد كل من رئيس مجلس 
إدارة شركة إمبايرستيت م.محمود السراج، 
والرئيس التنفيذي ملجموعة سفير الدولية 
م.فوزي خليفة املسلم مبقر شركة إمباير 
ستيت، بحضور كل من أعضاء مجلس إدارة 
إمباير ستيت م.مصطفى محسن  شركة 
وم.عمرو عبادي، واملدير اإلقليمي لفنادق 
سفير مصر حسني شكري، ورئيس قطاع 
املشروعات م.محمد شراكي، ورئيس قطاع 
تطوير األعمال ملجموعة ســفير الدولي 

أحمد سليط.
ويعد هذا التعاقد أولى خطوات التعاون 
بني الشــركتني واملتمثل في إدارة شركة 
 El Centro Business Complex سفير ملشروع
وهو مجمع متعدد االستخدامات (جتاري 

- إداري - طبي - فندقي).
ويعد «El Centro» صرحا جديدا يضيف 
إلى ســجل إجنازات الكيانني ويقع على 
مساحة ٢٤ ألف متر مربع ويتكون من ١٥ 
طابقا وهو عبارة عن مول جتاري وعيادات 

طبية وأدوار إدارية وغرف وأجنحة فندقية. 
سيتم تصميم وبناء املشروع وفقا ألحدث 
املعايير والتقنيــات العاملية وتبلغ طاقته 
االستيعابية ١٠٠ غرفة وجناح ذات مساحات 
فسيحة وتصميمات على الطراز املعماري 
األندلسي بلمسات الضيافة العربية التي 
متيز مجموعة ســفير مبا يوفر الراحة 
والرفاهية للنزالء. ويشمل الفندق أيضا 
مجموعة من املطاعم العاملية املتميزة وقاعات 
اجتماعات وحفالت ومناطق ترفيهية ومن 

املزمع افتتاحه خالل عام ٢٠٢٤.
وقال م.محمود الســراج إن املشروع 
اجلديد يعد أول املشــروعات السياحية 
التي تطلقها شركة إمباير ستيت بالعاصمة 
اإلدارية ويتسم مبقومات تنافسية قوية 
وان هذه العقــد اجلديد يعكس ثقتنا في 
مجموعة سفير وقدرتها على حتقيق أعلى 
العوائد االستثمارية وتقدمي خبرة فندقية 
متميزة لعمالئها من خالل خبرتها الطويلة 
في مجال إدارة الفنادق واملنتجعات بالشرق 
األوسط وجمهورية مصر العربية حتديدا.
وقد صرح الرئيس التنفيذي ملجموعة 
ســفير الدولية م.فوزي املسلم بأن هذا 
املشــروع إضافة جديدة للشــركة وفق 
استراتيجيتها الهادفة للتوسع بجمهورية 

مصر العربية.

وّقعت مذكرة تفاهم مع «إمباير ستيت» في إضافة إلى سجل إجنازات الكيانني

فوزي خليفة املســلم مع م.محمود الســراج وم.مصطفى محســن وم.عمرو عبادي وحسني شكري
وم.محمد شراكي وأحمد سليط

باقة ورد
كل الشــكر والتقدير إلــى د. محمد علي من إدارة العــالج باخلارج في وزارة 
الصحــة على فتح أبوابه واســتقباله الرائع للمرضى املبتعثني واالســتماع لهم 
وحرصه الدائم على تســهيل أمورهم بكل يسر وسهولة ورحابة صدر، كثر اهللا 

من أمثالكم، وبارك اهللا فيكم وفي جهودكم.

تنسيق مع «الداخلية» إلعادة املعلمني العالقني قبل انطالق العام الدراسي وال  تعاقدات خارجية جديدة


