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جمعية التمري�س:

 هناأت بالذكرى اخلام�صة لتويل �صمو 

الأمري مقاليد احلكم

جمعية التمري�س تطالب اخلدمة املدنية 

بحل م�صكلة طلبة التمري�س يف الأردن

هناأت جمعية التمري�ض الكويتية �سمو اأمري البالد ال�سيخ �سباح االأحمد اجلابر ال�سباح وال�سعب الكويتي بالذكرى اخلام�سة لتويل 

�سموه مقاليد احلكم.

وقدم رئي�ض اجلمعية كنعان العنزي التهاين بهذه املنا�سبة ال�سعيدة على قلوب ال�سعب الكويتي ب�سفة عامة واأع�ساء الهيئة التمري�سية 

ب�سفة خا�سة م�سريا اىل ان هذه املنا�سبة ال�سعيدة على قلوبنا  الأنها كتبت فيها احلى ذكرى يف تاريخ الكويت املعا�سر بتويل �ساحب 

ال�سمو ال�سيخ �سباح االأحمد اجلابر ال�سباح مقاليد احلكم«.

وقال العنزي »�سمو االأمري جاء وهو يحمل راية العمل الدوؤوب واالزدهار لبلد ارتدى حلة التنمية والتقدم يف �ستى ميادين العمل.و 

ا�ستطاع �سموه بحكمته وخربته ونظرته الثاقبة ان يحقق االأمن واال�ستقرار للكويت على الرغم من الظروف ال�سعبة والتحديات 

الكثرية التي تواجه املنطقة والعامل م�سريا اىل ان �سمو اأمري البالد يوا�سل اليوم ا�ستكمال م�سرية النه�سة والبناء باقتدار كبري، 

م�سريا اىل ان »�سموه يحمل يف قلبه ووجدانه هموم الكويت.

وذكر ان االعوام اخلم�ض املا�سية �سهدت اجنازات عديدة ووا�سحة يف جماالت التعليم وال�سحة وغريها مو�سحا ان الدولة ت�سهد 

نطورا ملحوظا يف ال�سان ال�سحي من خالل التو�سع يف تو�سعة امل�ست�سفيات وال�سعي الجناز اجلديد منها كذلك التو�سع يف تطوير 

امل�ستو�سفات وغريها من االمور املتعلقة يف ال�ساأن ال�سحي.

دعت جمعية التمري�ض الكويتية ديوان اخلدمة املدنية اىل �سرورة ازالة العقبات التي تعرت�ض م�سرية املمر�سني الذين ي�ستكملون 

درا�ستهم يف االأردن. وقال رئي�ض اجلمعية كنعان العنزي ان هناك اأكرث من 20 ممر�سا ي�ستكملون درا�سة التمري�ض يف اجلامعات 

االردنية مهددين بالف�سل وعدم ا�ستكمال الدرا�سة نتيجة تاأخر ديوان اخلدمة املدنية يف ار�سال كتب متديد بعثة اجازة درا�سية 

التي تطلبها تلك اجلامعات �سنويا من هوؤالء املمر�سني. واأ�سار العنزي اىل ان م�ستقبل املمر�سني الدار�سني يف اجلامعات االردنية 

ا�سبح مهدداً، خ�سو�سا يف ظل طلب تلك اجلامعات كتبا من هوؤالء الطلبة واال �سيكون م�سريهم التوقف عن الدرا�سة واحلرمان 

من دخول االختبارات. وذكر ان املكتب الثقايف يف �سفارتنا يف االردن خاطب ديوان اخلدمة املدنية يف 30 يونيو املا�سي لكن الرد مل 

ياأت حتى هذه اللحظة، م�سريا اىل انه على الديوان �سرورة انهاء هذه امل�سكلة التي تاأتي نتيجة بريوقراطية ادارية من قبل بع�ض 

العاملني يف الديوان


