
مبارك باين العجميجابر عبد اهلل ال�ضليلي

جمعية  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  نائب  اأكد 

التمري�ض الكويتية جابر عبد اهلل ال�ضليلي 

امام  مفتوحة  ابوابها  التمري�ض  جمعية  ان 

والفعاليات  اللجان  يف  للم�ضاركة  اجلميع 

الدارة  جمل�ض  ان  اىل  م�ضريا  تنظمها  التي 

النتخابي  الربنامج  تنفيذ  اىل  �ضي�ضعى 

الذي طرحته قائمة التوا�ضل اثناء احلملة 

النتخابية وحتقيقه على ار�ض الواقع.

عليها  ح�ضل  التي  الثقة  ال�ضليلي  وثمن 

ادارة اجلمعية من اع�ضاء اجلمعية  جمل�ض 

الكويتية  التمري�ض  جلمعية  العمومية 

به  نفتخر  روؤو�ضنا  على  تاجا  �ضتكون  والتي 

التطلعات  من  مزيدا  لتحقيق  لنا  ونربا�ضا 

والطموحات للممر�ضني واملمر�ضات يف بلدنا 

احلبيب.

التمري�ض  جمعية  �ضر  اأمني  قال  جانبه  من 

قائمة  ان  العجمي  باين  مبارك  الكويتية 

عليه  �ضارت  الذي  النهج  �ضتوا�ضل  التوا�ضل 

خالل الفرتة املا�ضية وكذلك �ضتلتزم بكل ما 

النتخابية  احلملة  اثناء  القائمة  طرحته 

و�ضت�ضعى اإىل حتقيقه على ار�ض الواقع.

نهجها  �ضتوا�ضل  اجلمعية  ان  اىل  وا�ضار 

بداتها  التي  حتركاتها  ومتابعة  ال�ضابق 

وحتركاتها يف ق�ضايا كثرية منها الإنتهاء من 

تعديل بنود الكادر بالتعاون مع وزارة ال�ضحة 

الإ�ضراف  بدل  معاجلة  اىل  �ضتوؤدي  والتي 

للوظائف  جديدة  اآلية  وو�ضع  والتدريب 

امل�ضميات  �ضغل  �ضروط  وتعديل  الإ�ضرافية 

الوظيفية وفقا للخربة وال�ضهادة و اإحت�ضاب 

البعثة  على  احل�ضول  قبل  ما  �ضنوات 

الدرا�ضية �ضمن �ضنوات اخلربة الوظيفية.

يف  م�ضوارها  �ضتوا�ضل  اجلمعية  ان  واأو�ضح 

قطعت  والذي  الإ�ضبوعية  الراحة  مو�ضوع 

به �ضوطا كبريا خالل الفرتة املا�ضية لتكون 

�ضتوا�ضل  كذلك  يومني  الأ�ضبوعية  الراحة 

حيث  ال�ضباب  بكالوريو�ض  فتح  متابعة 

ال�ضماح  يف  ال�ضحة  لوزارة  ت�ضورا  قدمت 

اخلا�ضة  اجلامعات  يف  ال�ضباب  بدرا�ضة 

بالكويت اإذا مل يتاح لهم املجال للدرا�ضة يف 

جامعة الكويت اأو التطبيقي، وجار التن�ضيق 

كذلك  و�ضتوا�ضل  ال�ضاأن  بهذا  الوزارة  مع 

انه  حيث  الوطني  الربنامج  متديد  متابعة 

وزارة   مت احل�ضول على موافقة مبدئية من 

الوطني  الربنامج  متديد  �ضاأن  يف  ال�ضحة 

والتي خاطبت الديوان وباإنتظار �ضدور قرار 

مو�ضوع  �ضتتابع  كذلك  قريبا  الديوان  من 

الفرتة  يف  متت  ان  بعد  خ�ضو�ضا  الب�ضمة 

املا�ضية مقابلة ديوان اخلدمة املدنية باإعفاء 

الهيئة التمري�ضية و متت اأي�ضا مقابلة وزير

 ال�ضحة ، وان �ضاء اهلل �ضنكمل امل�ضوار بهذه 

الق�ضية.

التمري�ض  جمعية  وجهت  اأخرى  جهة  من 

اأفراد  من  اأع�ضائها  اىل  الدعوة  الكويتية 

يف  وامل�ضاركة  لالن�ضمام  التمري�ضية  الهيئة 

دورة مدربي ا�ضعافات اأولية.

وقال اأمني �ضر اجلمعية مبارك باين العجمي 

على  �ضيح�ضل  الدورة  بهذه  امل�ضارك  ان 

يف  تدريبية  دورات  بعمل  ترخي�ض  �ضهادة 

الكويتية  التمري�ض  بجمعية  الدورات  مركز 

القلب  جمعية  من  معتمدا  مركزا  باعتباره 

الأمريكية. واأ�ضار العجمي اىل ان الن�ضمام 

اأمام املمر�ضني الكويتيني  لهذه الدورة متاح 

الأع�ضاء باجلمعية ولديهم خربة وظيفية ل 

تقل عن 5 �ضنوات.

بالن�ضمام  الراغبني  على  ان  قائال  وا�ضاف 

الدورة احل�ضور اىل مقر اجلمعية  اىل هذه 

على  بياناتهم  ار�ضال  اأو  ال�ضاملية  مبنطقة 

فاك�ض اجلمعية الربيد اللكرتوين للجمعية.

واأو�ضح العجمي ان مركز الدورات باجلمعية 

يقوم بعمل وتنظيم دورات تدريبية خمتلفة 

تدريبية  اأجواء  توفري  بهدف  العام  طوال 

وقال  التمري�ض.  مبهنة  للعاملني  منا�ضبة 

ان من الدورات التي تقام حاليا دورة مبادئ 

القلب،  تخطيط  قراءة  ودورة  احلياة  دعم 

بال�ضافة اىل دورات اللغة العربية التي تقدم 

الناطقني  غري  التعيني  حديثي  للمر�ضني 

بالعربية.
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