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بعد اأيام قليلة وتنتهي الدورة النقابية ملجل�ض ادارة جمعية التمريضض والتي بداأت 

يف 2010 ، ومنذ فوز قائمتنا »التوا�صل« يف تلك االنتخابات و�صعنا نصصب اأعيننا 

خدمة املهنة اأوال ثم اأفرادها املنضصمني اإليها ويعملون يف هذا املجال.

جمل�ض االدارة ومنذ اليوم االول عمل  انطالقا من ال�صعار الذي اتخذه يف حملته 

االنتخابية »بالتوا�صل نرتقي« اميانا منه باأن التحاور والنقا�ض ومد ج�صور التعاون 

يحقق ما نصصبو اإليه واملتمثل يف االرتقاء وتطوير هذه املهنة االن�صانية.

فتحنا قنوات التوا�صل واالتصصال بني جمعية التمريضض وجميع القيادات التمريضصية 

�صواء يف وزارة الصصحة اأو اجلهات االخرى التي يعملون بها كذلك مددنا اأيدينا 

اىل جميع افراد الهيئة التمريضصية �صواء اأعضصاء اجلمعية اأم غريهم ، حيث كنا 

يف جمل�ض االدارة هدفنا مهنة التمريضض بعيدا عن التك�صبات اأو املزايدات التي 

تعترب بعيدة جدا عن اأخالقياتنا كعاملني يف هــذه املهنــة االن�صانيــة والتي يو�صف 

من يعملــون بهــا باأنهم »مالئكة رحمة«.

وعلى الرغم من الصصعوبات التي واجهناها يف بداية عملنا اإال اأننا وبفضصل اهلل 

�صبحانه وتعاىل وجدنا كل التعاون واالهتمام من املمر�صني واملمر�صات الذين كان 

لدعمهم وت�صجيعهم الدائم ووقوفهم اىل جانب جمعيتهم االأثر البالغ يف حثنا على 

القيام بالعديد من التحركات التي وجدنا لها �صداً طيبا لدى اجلميع.

ديوان  اأو  الصصحة  وزارة  يف  �صواء  امل�صوؤولني  ابواب  جميع  طرق  االدارة  جمل�ض 

اخلدمة املدنية اأو وزارة الدفاع واحلر�ض الوطني ووجدنا كل الرتحيب والتعاون 

يف تلك اجلهات ومن اأعلى امل�صتويات والتاأكيد على ان�صانية هذه املهنة ، واحلمد 

مت  التي  القضصايا  باأغلب  القطاعات  تلك  يف  القيادات  من  االهتمام  وجدنا  هلل 

طرحها من قبل جمعية التمريضض.

خطوات كبرية ... واإجنازات و�صع بذورها جمل�ض االدارة ننتظر قطف ثمارها 

خالل الفرتة املقبلة ، خصصو�صا يف بعضض القضصايا التي تتطلب املزيد من الدرا�صة 

من قبل عدد من اجلهات يف الدولة ، ولعل حل احلكومة اأكرث من مرة وحل جمل�ض 

االأمة �صاهم ب�صكل كبري يف تاأخري االنتهاء من تلك املطالبات، لكن انطالقا من 

القول »ما �صاع حق وراءه مطالب« فان جمل�ض االدارة عازم باذن اهلل تعاىل يف 

الرتكيز على تلك املطالب واالنتهاء منها خالل الفرتة املقبلة يف حال جدد اأعضصاء 

اجلمعية العمومية الثقة فيه خالل الدورة النقابية املقبلة.

وعلى املحبة نلتقى ....

زرعنا »املطالب«

وننتظر ح�ضد »الإجنازات«


