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نقابة اإلطفاء كّرمت 
رجال مركز المنقف زام »ج«

العجمي إلعفاء فئات معينة 
من العاملين بالشؤون من البصمة

قام رئيس مجلس ادارة نقاب العاملني باالدارة العامة لالطفاء 
خالد العجمي واخوانه اعضاء مجلس ادارة النقابة بتكرمي رجال 
االطفاء مبركز املنقف زام »ج« بقيادة الرائد مخلد عبيد العتيبي 
تقديرا لهم ولشجاعتهم في مواجهة احلرائق التي يواجهونها 
في عملهم واملخاطرة بأرواحه���م حلماية االرواح واملمتلكات، 
وذلك بحضور رئيس االحتاد الوطني لعمال وموظفي الكويت 

عبدالرحمن السميط.
وبهذه املناسبة طالب العجمي وزير الدولة لشؤون مجلس 
الوزراء روضان الروضان بإلغاء نظام بصمة الدوام على رجال 
االطفاء العاملني بقطاع املكافحة حيث عملهم بنظام الزامات مما 
يصع���ب من تطبيق نظام البصمة عليهم وكذلك من املمكن ان 
يتعارض موعد انتهاء الدوام مع قيامهم بواجبهم في مواجهة 
اح���دى احلرائق التي ال يعلم احد وقت اندالعها ومتى س���يتم 
اخمادها، وكذلك اعفاء من امضى عش���رين عاما في العمل في 
جميع قطاع���ات االدارة العامة لالطفاء تقديرا لهم ولتاريخهم 
املشرف في عملهم وكذلك القائمون على املعاقني او لديهم ابناء 

معاقون.
 كما تضام���ن معه في ذلك رئيس االحت���اد الوطني لعمال 
وموظف���ي الكويت ال���ذي قال ان من واجبن���ا العمل على رفع 
املس���توى الوظيفي واملعيشي لرجل االطفاء بعد كل ما يقدمه 

من تضحيات.

وتابع: ان هذا قد يكون مؤشرا 
الى وجود متييز بني الذكور واالناث 
في تعليم التمريض في هذه الكلية، 
ما يخالف مواد الدستور الكويتي 
الذي كفل التعليم جلميع املواطنني 
وساوى بينهم، باالضافة الى انه 
يكلف ميزانية الدولة مبالغ اكثر من 
اعادة افتتاح برنامج بكالوريوس 
التمريض حتت مظلة مركز العلوم 
الطبية املساعدة في جامعة الكويت 
والذي هو بصدد ضم مستشفى 
مبارك الكبير له ليش����مل جميع 
الطبية باس����تثناء  التخصصات 

عائشة الجالهمة
ناش����د رئيس مجل����س ادارة 
جمعية التمريض باسل العازمي 
وزي����رة التربية ووزيرة التعليم 
العالي د.موض����ي احلمود إعادة 
التمريض  افتتاح بكالوري����وس 
في كلية العلوم الطبية املساعدة 

بجامعة الكويت.
واضاف ان وجود هذا التخصص 
التمريض  ضروري لتكون مهنة 
جاذبة للش����باب الكويتي لس����د 
النق����ص احلاصل في هذا القطاع 
املهم، ما يس����هل فتح العديد من 
التي تأخر  املراكز واملستشفيات 
تدشينها بس����بب نقص الكوادر 

التمريضية، وغيرها.
وأع����رب العازمي عن اس����فه 
للموقف السابق الذي اتخذه مجلس 
كلية العلوم الطبية املساعدة في 
جامع����ة الكويت والذي يضم في 
التمريض  عضويته عميدة كلية 
العامة للتعليم  التابعة للهيئ����ة 
التطبيقي والتدريب والتي ساهمت 
بشكل كبير في اجهاض مشروع 
اعادة افتتاح برنامج بكالوريوس 
التمريض في كلية العلوم الطبية 

املساعدة في جامعة الكويت.

وقال ان اعتراض مجلس الكلية 
على هذا املشروع الوطني املهم في 
السابق ليس له ما يبرره سوى 
احملاب����اة لعميدة كلية التمريض 
وااله����واء الش����خصية الت����ي ال 
تس����تند الى احلاج����ة احلقيقية 
لزيادة الكفاءات الوطنية في مجال 
التمريض رغم النقص احلاد وكثرة 
املشاريع الصحية املستقبلية التي 
حتتاج الى ممرضني مختصني من 
الكوادر الوطنية مما يتطلب توفير 
فرص جديدة لتعليم التمريض على 

مستوى البكالوريوس.
واش����ار الى ان وزارة الصحة 
تعاني من نقص ح����اد في اعداد 
الكويتي����ني العامل����ني في مجال 
التمريض، اذ ال تتعدى نسبتهم 

اكثر من %7.
العازم����ي ان »كلي����ة  واك����د 
العامة  التابعة للهيئة  التمريض 
للتعليم التطبيق����ي ال ميكن لها 
وحدها ان تسد هذ العجز الكبير 
والكارثة ان القبول فيها مازال ومنذ 
افتتاحها في 2002 مقتصرا فقط 
على فئ����ة االناث دون الذكور، ما 
حدا باملمرضني الذكور الى مواصلة 

تعليمهم في اخلارج.

التمريض، وهو ما ينذر بفش����ل 
االدارة اجلامعية مستقبال في ادارة 

مثل هذا املستشفى.
واعتبر نقل برنامج بكالوريوس 
التمريض من اجلامعة الى هيئة 
التطبيقي جرمية اكادميية، مشيرا 
الى ان هناك مصيبتني، االولى انه 
مت تغيير املنه����ج من دون جلنة 
مناهج، والثانية انه اقتصر على 
االناث فقط، بحجة ان الهيئة ليس 
فيها اختالط مع ان كلية التمريض 
احلالية فيها دبلوم لالناث والذكور، 
واآلن الش����اب الكويت����ي مضطر 
للسفر ألخذ بكالوريوس التمريض 

في بلدان مجاورة.
العازمي تصريح  واس����تنكر 
عميدة كلي����ة التمريض د.فاطمة 
الكن����دري بان الس����بب في عدم 
فتح القبول للبن����ني في برنامج 
القليل  البكالوريوس هو االقبال 
وغير املشجع في الدبلوم، مبينا ان 
هناك اكثر من 50 طالبا مغتربا في 
استراليا والشارقة واالردن ولندن 
واميركا يدرس����ون بكالوريوس 
التمريض على الرغم من ان لدينا 
كلية للتمريض، ولكنها حترمهم من 
الدخول، علما انها تقبل البعثات 

اخلارجية من دول اخرى وال تقبل 
الكويتيني في هذا البرنامج.

ولف����ت ال����ى ان ادارة كلي����ة 
التمريض فش����لت وعجزت عن 
حتقي����ق االهداف التي انش����ئت 
من اجلها، ولم تستطع استغالل 
الدعم املادي واملعنوي الستقطاب 
الع����دد الكاف����ي م����ن املمرضات 

الكويتيات.
وقال ان رفضها قبول الشباب 
الذك����ور في برامج  الكويتي من 
البكالوريوس، حرمها من حتقيق 
الهدف من انشائها. مشيرا الى ان 
بعض رئيسات الهيئة التمريضية 
في املناطق الصحية واملستشفيات، 
احد االسباب الرئيسية لتطفيش 
الكف����اءات التمريضية الوطنية، 
بس����بب املعاملة السيئة والعنف 
اللذين ينتهجهما معظم الرئيسات 

في املستشفيات الصحية.
وطالب العازمي وزيرة التربية 
العالي ووزير الصحة  والتعليم 
ب�»التدخل وبش����كل عاجل إلنقاذ 
قطاع التمريض وتطبيق توصيات 
منظمة الصحة العاملية التي حتث 
على اتاحة مزيد من الفرص لدراسة 

بكالوريوس التمريض«.

ادارة  اعلن رئيس مجلس 
نقابة العاملني بوزارة الشؤون 
االجتماعية والعمل م.س���الم 
العجم���ي تأكي���د مضم���ون 
الت���ي وجهته���ا  املذك�����رة 
النقاب���ة ال���ى وزير الش���ؤون 
االجتماعية والعمل بتاريخ 23 
مارس املاضي والتي لم تل���ق 
الرد حت�����ى اآلن واملتضمنة 
ض���رورة االعفاء من التوقيع 
)كارت – بصمة( لفئة معينة 
من املوظف���ني والعاملني في 
الوزارة وذلك تقديرا وعرفان���ا 
ملا قدموه م���ن خدمات للوزارة 
خ������الل مس���ي���رة عمله���م 

الطويل���ة.
واك���د ان هن���اك جه��ات 
ووزارات صدر بحق فئة من 
موظفي��ها اعفاء واس���تثناء 
ويبق������ى موظفو الش���ؤون 
االجتماعية والعمل في االنتظار 
ولكن – تس���اءل العجمي الى 

متى؟ 
واورد العجمي في تصريحه 
الفئات التي تضمنتها املذكرة 
واكد على ضرورة استثنائها 
من توقيع )الكارت – البصمة( 
ال���وزارات  اس�����وة بباق���ي 

والهيئات وهي:
الوظائ���ف  ش���اغلو   -1
االشرافية، املعاقون وذووهم 

او القائمون على ش���ؤونهم، 
املوظف���ون الذي���ن بلغوا في 
اخلدم���ة عش���رين عاما من 
الرجال وخمسة عشر عاما من 
العاملون  النساء، املوظفون 
باملشاريع ومواقعها، مفتشو 
العمل والتع���اون والوظائف 
ذات الطابع الهندس���ي، املرأة 
احلامل، وامل العجمي ان تشمل 
تصاريح االعفاء واالستثناء 
وزارة الش���ؤون االجتماعية 
والعمل وأال تبقى محصورة 
في وزارات او هيئات بعينها 
ف���ي  فاجلمي���ع متس���اوون 
احلق���وق والواجبات وايضا 
االس���تثناءات الس���يما وان 

االسباب واحدة.

م.سالم العجمي

باسل العازمي

د.يعقوب الكندري

جمعية التمريض إلعادة افتتاح بكالوريوس التمريض في الجامعة

 عائشة الجالهمة
كشف مدير ادارة الصحة االجتماعية ورئيس مركز الفحص الطبي 
قبل الزواج د.يعقوب الكندري »ان هناك تنسيقا بني وزارات اخلارجية 
والعدل والصحة وذلك إلج����راء الفحوصات التي جتري للراغبني في 
الزواج خارج الكويت في سفاراتنا في اخلارج وذلك من خالل مختبرات 
معتمدة من قبل تلك السفارات، مشيرا الى ان وزارة اخلارجية ستقوم 
بإخطار تلك الس����فارات بتحديد نوعية الفحوصات املطلوبة للفحص 

للراغبني في الزواج في اخلارج وفقا لالئحة التنفيذية.
وأضاف ان وزارة الصحة قامت بتزويد وزارة اخلارجية بالالئحة 
التنفيذية التي بينت فيها نوعية األمراض التي ستجرى لها الفحوصات 

سواء لألمراض املعدية أو الوراثية للراغبني في الزواج باخلارج.
وأعلن عن بدء التجريب الفعلي بني املركز واملختبرات سواء مختبر 

الشعب أو الوالدة األسبوع اجلاري.

وقال ان هذه اخلطوة جاءت للوقوف الفعلي على سالمة اإلجراءات 
من خالل عملية ارس����ال عينات الدم وكيفية استقبال النتائج من قبل 
املختبرات ومطابقتها من قبل األطباء متهيدا لالفتتاح الرسمي 2 أغسطس. 
واشار الكندري الى انه على الراغبني في الزواج التوجه أوال الى وزارة 
العدل وحتديدا ادارة التوثيقات الشرعية بأفرعها الحضار طلب الرغبة 
في الزواج ليقوم املركز مبتابعة االجراءات اخلاصة بالفحص قبل الزواج 
وتنتهي العملية بعد ذلك بتوثيق الزواج لدى وزارة العدل بعد اعطاء 
ش����هادة الفحص للمتقدمني، منبها الى ان املركز لن يقوم بأي اجراءات 
اال باحضار كتاب رس����مي من وزارة العدل يفيد بطلب اجراء الفحص 

الطبي للراغبني في الزواج.
ولف����ت الى ان االج����راءات محددة في عملية الفح����ص قبل الزواج 
ويج����ب التقيد بها وفق����ا لالئحة التنفيذية بالق����رار الوزاري رقم 96 

لسنة 2009.

أكدت أن انتقال التمريض من الجامعة إلى الكلية جريمة أكاديمية

الكندري: مختبرات معتمدة للفحص قبل الزواج في سفاراتنا بالخارج والتجريب الفعلي األسبوع الجاري
»الخارجية« ستخطر السفارات بتحديد نوعية الفحوصات المطلوبة


