
الكويتية  التمري�ض  جمعية  رئي�ض  ثمن 

التمري�ض  كادر  اقرار  العنزي  جا�ضم  كنعان 

الدفاع  وزارتي  يف  للعاملني  للع�ضكريني 

والداخلية واحلر�ض الوطني والدارة العامة 

لالطفاء م�ضريا اىل ان هذا المر �ضيوؤدي اىل 

جعل هذه املهنة الن�ضانية من املهن اجلاذبة.

الع�ضكريني  املمر�ضني  ان  العنزي  وا�ضاف 

ي�ضتحقون هذه الزيادة نظرا لعتبار دورهم 

الرعاية  تقدمي  يف  وجوهري  وا�ضا�ضي  مهم 

الدور  اىل  م�ضريا  اجلهات  تلك  يف  ال�ضحية 

الكبري الذي قامت به اللجنة الرباعية والتي 

�ضمت ممثلني عن وزارتي  الدفاع والداخلية 

واحلر�ض الوطني والدارة العامة لالطفاء.

وا�ضاد بجهود جميع القيادات يف وزارة الدفاع 

اجل�ضار  ج�ضار  الوزارة  وكيل  راأ�ضهم  وعلى 

الذين مل يدخروا جهدا يف النتهاء من هذا 

الكادر، كذلك مدير ال�ضوؤون املالية  والدارية 

يف احلر�ض الوطني اللواء �ضابح العنزي .

ادارة  جمل�ض  رئي�ض  نائب  ا�ضاد  جانبه  من 

عبداهلل  جابر  الكويتية  التمري�ض  جمعية 

يف  بذلت  التي  الكبرية  باجلهود  ال�ضليلي 

ال�ضوؤون  مدير  قبل  من  الوطني  احلر�ض 

الوطني  احلر�ض  يف  والدارية  املالية 

التمري�ض  وم�ضوؤول  العنزي  �ضابح  اللواء 

املمر�ضني  ت�ضكني  �ضرعة  يف  العويد  �ضطام 

الع�ضكرين على فئات الكادر اجلديد م�ضريا 

عنهم  غريبة  لي�ضت  اجلهود  هذه  ان  اىل 

النتماء  روح  وتعزيز  تنمية  يف  ت�ضب  والتي 

للمهنة يف احلر�ض الوطني. من جانبه اأعلن 

الكويتية  التمري�ض  جمعية  �ضندوق  اأمني 

التمري�ض  »كادر  ان  العنزي  ن�ضمي  بندر 

�ضرفه  �ضيتم  الدفاع  وزارة  يف  للع�ضكريني« 

�ضحايف  ت�ضريح  يف  العنزي  واأ�ضاف  قريبًا. 

ان اإقرار كادر التمري�ض مل يكن له اأن ي�ضل 

اإىل هذه املرحلة والنتهاء منه لول الهتمام 

الكبري واحلر�ض من قبل وكيل وزارة الدفاع 

العنزي  واأ�ضار  اجل�ضار.  عبدالرزاق  ج�ضار 

اإىل ان الوكيل اجل�ضار بذل جهودا حثيثة يف 

اأخبار اجلمعية

اأ�ضادت بجهود وكيل الدفاع واللواء باحلر�ض الوطني �ضابح العنزي يف اقراره

كادر التمري�ض للع�ضكريني ي�ضرف قريبًا

كنعان جا�ضم العنزيبندر ن�ضمي العنزيوكيل وزارة الدفاع ج�ضار اجل�ضار

�ضبيل ان يرى هذا »الكادر« النور واأن ي�ضرف 

اهتمام  عن  ف�ضال  املقبلة  الفرتة  خالل 

اإدارة  جمل�ض  باأع�ضاء  �ضخ�ضيا  اجل�ضار 

النتهاء  على  وحر�ضه  التمري�ض  جمعية 

الدفاع  بوزارة  للعاملني  و�ضرفه  الكادر  من 

باأق�ضى �ضرعة بهدف توفري احلوافز للكوادر 

الإن�ضانية.  املهنة  هذه  يف  العاملة  الوطنية 

وذكر ان الوكيل اجل�ضار كانت اأبوابه مفتوحة 

اأمام اجلمعية يف �ضبيل اإقرار الكادر بالإ�ضافة 

الزيادات  تلك  مل�ضرية  الدوؤوبة  متابعته  اىل 

منذ حلظة ت�ضكيل اللجنة و�ضول اىل حلظة 

العتماد والإقرار.

كادر »الع�ضكريني« 

م�ضرية 4 اأعوام

الع�ضكريني  املمر�ضني  كادر  اقرار  ياأتي 

ليطوي م�ضرية 4 اأعوام من العمل ، حيث 

بداأت املطالبات منذ عام 2009 ، وا�ضتمرت 

ال�ضورة  اقرار  ان مت  اإىل  منذ ذلك احلني 

النهائية له . ف�ضكرا جلميع اجلهود التي 

�ضاركت يف اقرار هذا الكادر وكذلك اجلهود 

التي دعمته . �ضكرا �ضكرا للجميع

مجلة التمريض - العدد اخلامس - أغسطس 82012


