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هل نستطيع أن نصنع دواءنا؟

«التربية» تدعو قطاعاتها لتزويد مراقبي 
ديوان احملاسبة بنسخة من كل قراراتها

عبدالعزيز الفضلي

دعــت وزارة التربيــة جميــع قطاعاتها 
لتزويد مراقبي ديوان احملاسبة بنسخة من 
كل القرارات املعتمدة والصادرة عن الوزارة.
جاء ذلك في تعميم أصدره وكيل وزارة 
التربية بالتكليــف فيصل املقصيد، وتلقت 
«األنباء» نسخة منه، قال فيه: باإلشارة إلى 
املادة ١٢ من قانون إنشــاء ديوان احملاسبة 
والتي أوجبت على اجلهات أن توافي الديوان 
مبا تصــدره من القــرارات اخلاصة بتعيني 
املوظفني واملســتخدمني والعمال وترقيتهم 
ومنحهم العالوات وما في حكمها، والقرارات 
اخلاصة باملعاشات واملكافآت وما في حكمها 
على أن يتم ذلك بالنســبة للقرارات األولى 
في ميعاد أقصاه ١٠ أيام من تاريخ صدورها، 
وبالنسبة للقرارات األخرى في ميعاد غايته 

٣٠ يوما.
وأضاف: باإلشــارة إلــى املالحظات التي 
أســفرت عنها عمليات الفحــص واملراجعة 
والتدقيق، تهيب وزارة التربية بجميع اجلهات 
املختصة بهذا األمر بااللتزام بتزويد مراقبي 
ديوان احملاســبة بكل القرارات الصادرة عن 

القطاعات املختلفة بوزارة التربية واإلدارات 
املركزية التابعة لها.

من جانب آخر، أكدت وزارة التربية حرصها 
على متابعة اجراءات تنفيذ العقود حســب 
االشتراطات التعاقدية مبا يكفل حق الوزارة 

والعاملني.
جاء ذلك في بيان لها بشأن الڤيديو املتداول 
في وســائل التواصل حول اعتصام عدد من 
ضابطات األمن العامالت لدى احدى شركات 

األمن املتعاقدة مع الوزارة.
وقال املتحدث الرســمي باسم «التربية» 
أحمد الوهيدة إن الوزارة تعاقدت مع إحدى 
شركات خدمات احلراسة لتنفيذ أعمال لصالح 
مدارس منطقة حولي التعليمية ضمن العقود 
اجلديدة، وفــق اللوائح والنظم املعمول بها 
وبعد احلصول على موافقة اجلهات الرقابية 
املعنية، مشــيرا الى أن التعاقد مع الشــركة 
جاء بعد انتهاء العقد مع الشــركة الســابقة 

اخلاصة باحلراسة.
وأعلن الوهيدة أن الشركة اجلديدة قامت 
بصرف رواتب ضابطات األمن، وتعمل حاليا 
على االنتهاء من االجراءات الستكمال البيانات 
واملستندات املطلوبة من قبل اجلهة احلكومية.

كـتـــاب مـؤثـــر كـتـبـه 
د.مرزوق يوســف الغنيم، 
األمني العام املساعد باملركز 
العربــي لتأليــف وترجمة 
العلوم الصحية في الكويت 
وصدر اآلن ومت توزيعه وهو 

طرح قضية مهمة!
هل نستطيع أن نصنع 

دواءنا؟
فعال، هذا السؤال يحتاج 
الــى إجابــة شــافية وافية 
وليــس هنــاك أفصــح من 
أ.د.مرزوق  الكتــاب  مؤلف 
يوســف الغنيــم لتوضيح 
األمر والذي يقول في مقدمة 
الكتاب: عند التواصل بيني 
وبني الصديق الدكتور أبراج 
بهات، وهو استشاري تقومي 
األسنان أرسل لي عن طريق 
الهاتف رسالة من رسائله 
اجلميلــة تقــول: إن الدواء 
ليــس موجــودا دائمــا في 
الزجاجــات او احلبوب او 
اللقاحــات، دعنــا نتعرف 
علــى أفضــل دواء في عام 
الرســالة  ٢٠٢٢، وعــددت 
حوالــي ٣٢ مصــدرا مــن 
مصــادر الدواء ليســت لها 
عالقة بالتركيبات الدوائية 
او الكيميائية او اللقاحات، 
ومن هذه األدوية كيفية طرد 
السموم من اجلسم، واإلقالع 
الســريعة،  الوجبات  عــن 
واالمتنــان،  والضحــك، 
وممارســة  واألصدقــاء، 
اإليجابيــة،  الســلوكيات 

والصوم وغير ذلك.

وقــد أعجبتنــي الفكرة 
التــي طرحتهــا الرســالة. 
وبــدأت فــي كتابــة مقالة: 
لتنشــر في مجلة «تعريب 
الطب» التي يصدرها املركز 
العربــي لتأليــف وترجمة 
العلوم الصحية، ووجدتني 
قد جتاوزت احلد املسموح 
به في عدد الصفحات التي 
تنشــر بها املقــاالت، أوال، 
لكون املوضوع شيقا ومهما. 
ثانيــا، ال ميكن اختصار ما 
ال يختصــر. ثالثا، وجدت 
ان إضافــة موضوعات عن 
الصالة والقناعــة والدعاء 
مهمــة جــدا، ويجــب عدم 
ألغيــت  جتاوزهــا، لذلــك 
فكــرة املقالــة، وأعــدت ما 
متــت كتابته، ليكــون في 
صــورة كتــاب مــن كتــب 
سلســلة الثقافــة الصحية 

التي يصدرها املركز.
التــي  املقترحــات  إن 
يقترحها هذا الكتاب، او لنقل 

األدوية كما تقول الرسالة هي 
من الطبيعة التي حولنا او 
من تصرفاتنا وســلوكياتنا 
بوصفنا بشرا، يشرح لنا كيف 
نطرد السموم من أجسامنا 
من دون دواء؟ وكيف نعيش 
حياة سعيدة مع األصدقاء؟ 
وكيــف يكــون احلــب غير 
املشروط وســيلة للسعادة 
والفــرح وعالجا لالكتئاب؟ 
وكيف يؤدي النشاط العضلي 
وممارسة الرياضة وصعود 
الدرج (الساللم) إلى تنشيط 
الدمويــة؟ وكيــف  الــدورة 
يؤدي ذلك الى زيادة فاعلية 
اجلهاز املناعي؟ وكيف يكون 
إحساســنا ونحــن نتمتــع 
بالعيش في الوقت احلاضر؟ 
وكيــف نكون أكثر ســعادة 
وبعيدين عن القلق والتوتر؟ 
إضافة الى مقترحات أخرى 
اذا قمنــا بتطبيقها فســوف 
جنــد ان حياتنــا قد تغيرت 

الى األحسن.

كتاب من تأليف د.الغنيم وإصدارات املركز العربي لترجمة العلوم الصحية

متابعة إجراءات تنفيذ العقود حسب االشتراطات

غالف الكتاب اجلديد د.مرزوق الغنيم

طالل اخلالد: تطبيق القانون على اجلميع مبسطرة واحدة

أكد النائب األول لرئيس مجلس الوزراء ووزير 
الداخلية الشــيخ طالل اخلالد ضــرورة تطبيق 
القانون على اجلميع مبســطرة واحدة والتعامل 

الراقي مع اجلمهور.
جاء ذلك فــي بيان صحافي صادر عن اإلدارة 
العامــة للعالقات واإلعالم األمنــي بـ «الداخلية» 
خالل حفل تخريج الدورة السادســة لوكيل أول 
ضابط احلاصلني على الثانوية العامة لترقيتهم 

إلى رتبة مالزم وعددهم ٣٥٣ ضابطا.
وقال الشيخ طالل اخلالد إن املؤسسة األمنية 
تشــجع دائما منتسبيها على مواصلة مسيرتهم 
العلمية إميانا منها بأنه ال سبيل لتعزيز اجلهاز 
األمني إال بإعداد وتنمية العنصر البشري ملواجهة 

التحديات األمنية ومستجداتها.
وأعرب عن تهانيه خلريجي الدورة ولترقيتهم 
إلى رتبة مالزم، داعيا جميع الضباط اخلريجني 

إلى احلفاظ على القسم الذي أقسموه وأن يضعوا 
الكويت وأهلها بأعينهم وأن يحافظوا على أمنهم 
وســالمتهم ويبذلوا أقصى ما لديهم من جهد في 

احلفاظ على أمن الوطن واستقراره.
وقدم الشيخ طالل اخلالد خالل احلفل خالص 
التعازي واملواســاة ألســرة املغفور له بإذن اهللا 
تعالى املرحوم وكيــل أول ضابط محمد ادريس 

الذي وافته املنية أثناء الدورة.

النائب األول شهد حفل تخريج الدورة السادسة لوكيل أول ضابط احلاصلني على الثانوية العامة لترقيتهم إلى رتبة مالزم

الشيخ طالل اخلالد متوسطا خريجي الدورة السادسة لوكيل أول ضابط احلاصلني على الثانوية العامة لترقيتهم إلى رتبة مالزم

منح الوكالء األوائل احملالني إلى التقاعد في الشرطة آخر مربوط لرتبتهم بـ ٣ شروط
منصور السلطان

أصدر النائب األول لرئيس مجلس 
الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طالل 
اخلالد قرارا يقضي مبنح عضو قوة 

الشرطة إذا أحيل إلى التقاعد برتبة 
وكيــل أول، آخر مربــوط لرتبته، 
ويحسب تقاعده على هذا األساس، 
وذلك إذا كان قد استوفى مدة اخلدمة 
(٢٥ سنة فعلية)، وأمت ٤٥ عاما فأكثر، 

وحاصل على ٣ عالوات دورية. 
ونص القرار علــى أن ذلك بعد 
موافقة وزارة املالية وتطبيقا ملبدأ العدل 
القانونية  املبادئ  واملساواة بتوحيد 
بني أعضاء قوة الشرط ونظرائهم في 

املؤسسات العسكرية األخرى حسب 
القرارات املنظمة والصادرة من قبل 
مجلس الوزراء وقرارات جلنة االدارة 
والقوة البشرية وتوحيد املزايا التي 

يتمتعون بها.

مؤمتر Ellucian السنوي في دبي يكّرم اجلامعة 
األمريكية الدولية بالكويت كرائد في خدمات الطلبة

آالء خليفة

Ellucian مؤمتــر  كــّرم 
الســنوي في دبــي اجلامعة 
األمريكيــة الدوليةـ  الكويت 
كرائد في خدمات الطلبة، حيث 
Ellucian Student فازت بجائزة
Experience السـتـخـدامـــها 
التـكـنـــولوجية  احللــول 
املتطــورة لتعزيــز جتربــة 
الطــالب، بصفتهــا شــركة 
رائــدة فــي الصناعــة منــذ 
إنشــائها، قد قامت اجلامعة 
األمريكية الدولية بتشــغيل 
Banner نظام معلومات الطالب
ERP وهو برنامج ،Ellucian من
الرائد فــي الصناعة ملرحلة 

التعليم العالي.
وحضر املؤمتر مسؤولو 
قسم التسجيل في اجلامعة 

االســتفادة مــن اســتخدام 
منصات التكنولوجيا اخلاصة 
بهم لتعزيز الوصول لنجاح 

جتربة الطالب.
ومن خالل السنوات الثالث 
األولى مــن عملهــا، أطلقت 
التقدمي  AIU أيضا برنامــج 

زيادة التحاق الطلبة بأكثر 
من ١٠٠٠٪ في ثالث سنوات، 
وحتدث جاريتي عن الطرق 
املختلفة التي استخدمت بها 
اجلامعة تقنية Ellucian إلدارة 

هذا النمو.
Ellucian هو املزود الرائد 
عامليا في مجال التكنولوجيا 
للتعليــم العالــي ألكثر من 
٥٠ عاما، عملت الشــركة مع 
مؤسسات التعليم العالي في 
جميع أنحــاء العالم لتقدمي 
حلــول ألصعب مشــاكلها، 
ومساعدتها على أن تصبح 
أكثر مرونة وقابلة للتطوير 
مع ضمان كفاءتها وجودتها.
اجلديــر بالذكــر ان مقر 
شــركة Ellucian يقــع فــي 
الواليات املتحدة، وله مكاتب 
في جميع أنحاء العالم ويخدم 
٢٨ مليون طالب في أكثر من 
٢٩٠٠ مؤسسة حول العالم.

للطلبة اجلدد امللتحقني في 
CRM اجلامعــة مــن خــالل
التســجيل  Recruit، ونظام 
Banner Self- الذاتــي مــع

Service، ونظام االستشارات 
واإلرشــاد االكادميي املتقدم 
للطالب واإلنــذار االكادميي 
CRM املبكر باستخدام برنامج

Advise، ونظام تخطيط منهج 
قوي وتدقيــق الدرجات مع 

.DegreeWorks
تعمل كل هذه األدوات معا 
كمجموعة متكاملة من احللول 
لتوفير جتربة طالبية مرنة 

وعملية.
وشــارك رايــن جاريتي، 
املســاعد  الرئيــس  نائــب 
إلدارة التسجيل في اجلامعة 
فــي  الدوليــة،  األمريكيــة 
جلنة ملناقشة التكنولوجيا 
ودورها في زيادة منو الطالب 
واســتمرارهم، وحتدث عن 

الدولية وقد ضم  األمريكية 
هــذا املؤمتــر، العديــد مــن 
املسؤولني من نخبة اجلامعات 
احلكوميــة واخلاصــة فــي 
الشــرق األوســط  منطقــة 
افريقيــا، لعمــالء  وشــمال 
Ellucian، وقاموا مبناقشــة 

٢١٠٠ طالب في «األمريكية الدولية»
اجلامعــة األمريكية الدولية التي افتتحت في عام 
٢٠١٩ كالكليــة األمريكية الدوليــة والتي كانت تضم 
وقتها ثالثة وعشرين طالبا، تضم اآلن أكثر من ٢١٠٠
طالب وتوفر تعليما أميركيا حقيقيا لشعب الكويت.


