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استغرب النائب غامن امليع وقف مشروع توسعة مستشفى 6
العدان الذي جاء بناء على رغبة س����امية من صاحب السمو 
األمير الش����يخ صباح األحمد، وذلك بهدف تطوير اخلدمات 

الصحية في مختلف احملافظات.
وقال امليع في تصريح صحافي ان وزارة الصحة أعلنت 
في أكثر من مناسبة وعلى لسان مسؤوليها انه سيتم االنتهاء 
من التوسعة اإلضافية للمستشفى بداية العام احلالي وستتم 

زيادة 240 سريرا موزعة على مختلف أجنحة املستشفى غير 
ان مشروع التوسعة توقف ولم يشمل أجنحة الباطنية.

وطالب امليع وزير الصحة د.هالل الساير بتحريك املشروع 
فورا ومعاجلة اخللل واملعوق����ات التي حالت دون مواصلة 
تنفيذ املش����روع وتذليلها، خصوصا ان ميزانية املش����روع 
موجودة، مش����ددا على ضرورة تلمس احتياجات املواطنني 

من الرعاية الصحية.

الميع يطالب الساير بمحاسبة المتسببين في وقف توسعة العدان

الخنفور أعلن عن توافق نيابي ـ حكومي على مواده

»الصحية« تستكمل بحث تعديالت قانون العمل غدًا

السلطان  يطلب نسخة من عطاءات »الصبية«

القالف: ما معايير إرسال الوفودالحويلة يسأل البصيري عن الرسائل المخلة باآلداب
 الرسمية في هيئة الرياضة؟

الطبطبائي: 200 دينار عالوة
 لمن أمضى 15 سنة في التدريس

العمير يسأل عن اعتداء رجال األمن 
على المعاق عبدالعزيز الشمري

وج����ه النائب حس����ني 
القالف سؤاال لوزير الشؤون 
االجتماعية والعمل د.محمد 
العفاس����ي جاء فيه: تعتبر 
امله����ام الرس����مية منطلقا 
ملساعدة اجلهات في تأدية 
رسالتها املناطة بها وعليه يتم 
وضع اخلطط السنوية في 
اإليفاد على أسس موضوعية 
وس����ليمة.لذا يرجى إفادتي 
وتزويدي باآلت����ي: معايير 
إرسال وإيفاد الوفود باملهام 

الرسمية بالهيئة العامة للش����باب والرياضة، وإيضاح التكلفة 
املالية لكل مهمة رس����مية، مع تزويدي باألسماء التي مت صرف 
مخصصات مالية لهم ومناصبهم الوظيفية في يوم صدور قرار 
اإليفاد خالل الفترة من 2008/12/1 وحتى تاريخ السؤال، ونسخة 
من التقرير املقدم من املبتعثني باملهام الرس����مية لكل مهمة على 
حدة، وهل تسمح قوانني الهيئة باإليفاد في مهام رسمية حلضور 

ومشاهدة مباريات عامة ومختلفة؟

ق����دم النائ����ب د.وليد 
الطبطبائي اقتراحني برغبة 
قال في األول منهما: حرصا 
على تشجيع العاملني في 
سلك التدريس باعتباره 
أشرف مهنة، ودعما للعملية 
التربوية باعتبار املدرس 
وأوضاعه املعنوية واملادية 
هي كثيرة جلذب الكفاءات 
له����ذه املهنة فأقترح منح 
عالوة خبرة ملن امضى 10 
سنوات في مهنة التدريس 

في وزارة التربية وما يعادلها وعالوة 200 دينار ملن امضى 15 سنة 
فأكثر بشرط ان يكون حاصل على تقدير امتياز في آخر تقدير 
كفاءة. وقال في اقتراحه الثاني: نظرا للبطولة والتضحية الكبيرة 
التي أبداها جميع اخواننا الذين دافعوا ضد القوات العراقية إبان 
الغزو الصدامي للكويت فأقترح منح جميع املس����جلني كأسرى 
سابقني والذين مت أسرهم لدى الغزو العراقي الغاشم للكويت 5 

سنوات اعتبارية تضاف الى مدة اخلدمة املدنية والعسكرية.

ق����دم النائ����ب د.علي 
العمي����ر س����ؤاال لوزير 
الداخلي����ة الش����يخ جابر 
اخلالد جاء فيه: نش����رت 
وسائل اإلعالم خبرا مفاده 
أن املعاق عبدالعزيز فارس 
الشمري تعرض للتوقيف 
في احدى الضواحي من قبل 
اجهزة وزارة الداخلية جهاز 
امن الدولة وتعرض بعد 
ذلك لضرب مبرح تسبب 
في ش����روخ وكدمات في 

رأسه ووجهه، وخالل هذه املمارسة من افراد امن الدولة لم يبرز 
اي منهم هويته ولم يظهر ما يدل على انهم تابعني ألمن الدولة 
مبا في ذلك عدم اس����تخدام إنارة املصباح )الفلشر( املخصص 

ألفراد الداخلية ودورياتهم.
وقد سجل على اثر ذلك قضية رقم 2009/62. ولذا يرجى موافاتي 
بالتالي: ما األس����باب التي حملت افراد الداخلية إليقاف املعاق 

عبدالعزيز الشمري وما التهمة التي من اجلها مت اعتراضه؟
ما االجراءات التي مت اتخاذها حيال هذا االعتداء باالعتراض 

والضرب الذي مارسه افراد الداخلية.

الجسار تطالب بتقرير أسبوعي عن  إنفلونزا  الخنازير 

الحربش يشيد بقرار العفاسي السماح 
للوافدين بتحويل إقاماتهم بعد 3 سنوات

البريوج: قانون العمل في القطاع األهلي
ال يواكب التطورات الحالية

 أسامة أبو السعود
قال رئيس احتاد نقابات العاملني بالقطاع احلكومي 
بدر البريوج ان الش����عب الكويت����ي بجميع فئاته 
يعقد اآلمال على جلسة مجلس األمة القادمة والتي 
ستناقش قضية املسرحني وقانون العمل بالقطاع 
االهلي وننتظر من    اعضاء مجلس االمة الكثير في 
هذا الش����أن ونحن على ثقة تامة بأن نواب الشعب 
سيكونون  على مستوى املسؤولية ويقومون  باجناز 

تلك املهمة الوطنية على الوجه األكمل.
وأمل من نواب األمة أن يعملوا على بذل اجلهود 
من اجل اقرار قانون العمل اجلديد بالقطاع األهلي، 

خاص����ة انه قد مت املوافقة عليه ف����ي املداولة األول 
ولم يتبق اال اقراره في اجللس����ة الثانية وجميعنا 
يعلم أن ه����ذا القانون ميثل قف����زة نوعية في هذا 
اخلصوص، خاصة ان القانون احلالي 1964/38 قد 
مضى عليه أكثر م����ن أربعني عاما ولم يعد يصلح 
ملواكبة التطورات احلالية التي حدثت خالل السنوات 
املاضية، وبعد دخول أعداد غفيرة من شبابنا الكويتي 
الى العمل بالقطاع األهلي وبعد صدور قانون العمالة 
الوطنية الذي س����اهم في ذلك بشكل كبير، وأصبح 
من الضروري أن يتم اصدار قانون جديد يتالءم مع 

األوضاع اجلديدة.

الوعالن لتعيين »البدون« في المستشفيات

وفد الشعبة البرلمانية يشارك 
في المجلس التنفيذي لجمعية برلمانات آسيا

أعلن رئيس جلنة الش����ؤون 
الصحي����ة واالجتماعية والعمل 
النائب سعد اخلنفور ان اللجنة 
ستجتمع غدا الس����تكمال بحث 
املقدم����ة على قانون  التعديالت 
العمل بالقطاع األهلي واالنتهاء 
منها حتى يتسنى احالة القانون 
ملجلس األمة ومناقشته خالل دور 

االنعقاد الطارئ.
وقال اخلنف����ور في تصريح 
صحاف����ي ان اللجنة يهمها بحث 
التعديالت بش����كل متكامل ومن 
جمي����ع اجلوانب كما نس����تفيد 
منها وننج����ز قانونا مهما يخدم 
شريعة العاملني بالقطاع اخلاص، 
موضحا ان قانون العمل بالقطاع 
األهلي قد وافق املجلس السابق 
عليه باملداول����ة األولى ولكن مت 
تق����دمي بعض التعدي����الت وبعد 
التعديالت  االنتهاء من اضاف����ة 
س����يحال القان����ون ملجلس األمة 
للتصويت عليه باملداولة الثانية 
الس����يما اننا حريصون على ان 
تكون تلك التعديالت في صالح 
اجلميع خصوصا ابناءنا العاملني 

بالقطاع األهلي.
اللجنة  ان  وأوضح اخلنفور 
الصحي����ة يهمها حف����ظ حقوق 
العاملني بالقط����اع اخلاص ومن 
خالل تش����ريع مناسب ومتكامل 

وجه النائب خالد السلطان 
النفط  الى وزير  سؤالني األول 
ووزي���ر اإلعالم الش���يخ احمد 
العب���داهلل والثان���ي الى وزير 
الكهرباء واملاء م.بدر الشريعان، 
وطالب في سؤاله األول املوجه 
الى وزير النفط بخصوص مدير 
مجموعة الشؤون القانونية في 
الشركة الكويتية لنفط اخلليج 
بتزويده بالسيرة الذاتية واملؤهل 
العلمي وخبرته العملية ومسماه 
الوظيفي قبل انتقاله الى الشركة 
الكويتي���ة لنفط اخلليج وبعد 
انتقاله لها؟ وهل تنطبق عليه 
الوظيفية لشغل هذا  الشروط 

املنصب؟
وسبب رفض ادارة العمليات 
املشتركة باخلفجي قبوله مديرا 
للشؤون القانونية؟ وما تقييمه 
لها عندما طلب االنتقال اليها في 
ع����ام 2003 او 2004 مع تزويدي 

بصورة من هذا التقييم.

وجه مراقب مجلس األمة النائب د.محمد احلويلة 5 أس����ئلة الى 
وزير املواصالت ووزير الدولة لشؤون مجلس األمة د.محمد البصيري 
سأل في األول منها عن الوسائل التي اتبعتها الوزارة للقضاء على 
ظاهرة الرسائل القصيرة املخلة باآلدابوسأل في السؤال الثاني عن 
سبب تأخير إيصال اخلدمة الهاتفية األرضية للقسائم السكنية في 
منطقة املنقف ومتى س����يتم إيصال تلك اخلدمة؟ وجاء في السؤال 
الثالث: ما اإلجراءات التي قامت الوزارة باتباعها جتاه بعض املواقع 
اإللكترونية التي تنشر مواد مخلة باآلداب واستفسر في سؤاله الرابع 
عن سبب تأخير إيصال اخلدمة الهاتفية للقسائم السكنية مبنطقة 

العقيلة ومتى سيتم إيصال تلك اخلدمة؟
 وقال في الس����ؤال اخلامس: ما السبب في تأخير إيصال اخلدمة 
الهاتفية للقسائم الس����كنية احلديثة مبنطقة املهبولة أو ما يسمى 

بالفنطاس ومتى سيتم إيصال تلك اخلدمة؟

قالت النائب د.سلوى اجلسار ان فتح املختبرات الصحية في جميع 
املراكز بالدولة هو أمر إيجابي تشكر عليه وزارة الصحة، خصوصا 
بعد إقرار قانون الفحص قبل الزواج.واضافت د.اجلسار في تصريح 
للصحافي����ني ان ازدياد اعداد الوافدين تلزم ايضا تخصيص مختبر 
لفحص العمالة الوافدة وال يختلط إجراء فحوصات املواطنني بالوافدين، 
خصوصا نحن دولة تعتمد على الوافدين ومنهم العمالة املنزلية وهناك 
تخوف من ان فحص العمالة تكون دون املستوى املطلوب في املراكز 
الصحية في اخلارج.وبينت د.اجلسار ان مختبر الفيروسات في  كلية  
الطب يعتبر من املختبرات املرخصة من قبل منظمة الصحة العاملية 
ولذلك طلبنا من وزير الصحة والفريق الوزاري ان يعتمدوا على هذا 
املختبر.وطالبت د.اجلسار مبوافاتنا بتقرير اسبوعي مفصل ملواجهة 
حاالت مرض إنفلون����زا اخلنازير واالطالع على برامج التوعية وان 

تكشف الوزارة عن خططها ملواجهة هذا املرض.

أشاد النائب د.جمعان احلربش بالتوجهات واملواقف اإلصالحية 
التي انتهجها وزير الش����ؤون االجتماعية والعمل د.محمد العفاسي 
والتي برهن عليها بالدليل القاطع بإصداره قرار الس����ماح بتحويل 
اإلقامة للوافدين بعد مرور ثالث س����نوات دون الرجوع أو موافقة 
الكفيل الس����ابق، واعتبر احلربش ف����ي تصريح صحافي هذا القرار 
خطوة كبيرة وش����جاعة في القضاء على ظاهرة جتار االقامات في 
الكوي����ت والتي تتطلب خطوات جريئة اخرى من اجل محاربة هذه 
الظاهرة والقضاء عليها وعلى اصحابها، كما ستس����اهم في حتسني 
صورة البالد دوليا بتخليصها من تهمة الرق البشري الذي تسبب 

فيه عدد من الشركات التجارية واخلدماتية.
كما طالب احلربش وزير الشؤون االجتماعية والعمل بضرورة 
استكمال خطوات اصالح العمل التعاوني وحمايته من بعض العابثني 

به واملتطاولني على اموال املساهمني في عدد من اجلمعيات.

الوعالن  النائب مبارك  طالب 
وزير الصحة د.هالل الساير بتعيني 
البدون خريجي معهد  املمرضني 
التمريض في مستشفيات وزارة 
الصحة ومراكزها الصحية، مطالبا 
ديون اخلدمة املدنية بإلغاء بعض 
الشروط التعجيزية التي تواجه 
ف����ي إجراءات  البدون  املمرضني 

تعيينهم بوزارة الصحة.
الوع����الن في  النائب  وق����ال 
تصريح صحافي ان مستشفيات 
الكويت ومراكزها الصحية تفتقر 
الى املمرضني واملمرضات املؤهلني، 
وتعاني نقصا ملحوظا في كوادرها 
التمريضية، مشيرا الى ان تعيني 
البدون في مهنة التمريض سيسد 
بعض هذا النقص الكبير، خصوصا 

يشارك وفد الشعبة البرملانية 
في مؤمت����ر املجل����س التنفيذي 
جلمعية برملانات آسيا الذي يعقد 
اليوم في العاصمة االندونيسية 

جاكرتا.
وميثل وفد الشعبة البرملانية 
الكويتي رئيس����ها النائب صالح 
عاشور رئيس����ا والنائب عسكر 

العنزي عضوا.
ومن املقرر ان يناقش املؤمتر 
تقرير االمني العام لبرملانات آسيا 
حول اللجان الفرعية التي سبق 
ان عقدت ملناقشة القضايا املتعلقة 
ومنه����ا تقرير اللجن����ة الفرعية 
ملكافحة الفقر وتقريريها بش����أن 
مكافحة الفساد ومعاجلة آثار االزمة 
املالية، اضافة الى مناقشة مسودة 

االجراءات اخلاصة باجلمعية.
وكان اعالن جاكرتا قد اوصى 
ضمن خطوات����ه للتصدي آلثار 

حتى ال تتكرر قضية املس����رحني 
التي تضرر منه����ا عدد كبير من 
ابنائنا العاملني في القطاع اخلاص 
نتيجة لعدم وجود قانون يحميهم 
ويحفظ حقوقه����م، مؤكدا أننا ال 
نقب����ل ان تتكرر مأس����اة قضية 
املس����رحني خصوصا ان بعض 
الشركات تعاملت بشكل تعسفي 
مع موظفيها لع����دم وجود رادع 
يحمي املوظفني وينظم العالقة بني 
الشركات وموظفيها من خالل أطر 

قانونية حتفظ حق املوظف.
وب����ني اخلنفور انن����ا نتوقع 
ان تكون هن����اك نتائج ايجابية 
العم����ل بالقطاع األهلي  لقانون 
نظرا ألهمية هذا القانون السيما 
ان اجناز هذا القانون سيس����جل 

وطالب بنس����خة عن خطاب 
االعت����ذار ال����ذي وجه����ه رئيس 
العمليات املشتركة محمد الزهراني 
الى رئيس مجلس االدارة بالشركة 
الكويتية لنفط اخلليج عن عدم 
قبوله مديرا ملجموعة الش����ؤون 
القانونية فيما يس����مى بعمليات 

اخلفجي املشتركة؟

مع ق����رب بداية العام الدراس����ي 
اجلديد وانتش����ار وباء إنفلونزا 
اخلنازير في التجمعات خاصة في 

املالية بتأسيس صندوق  االزمة 
متويل عاجل في آس����يا ملساعدة 
االس����واق الصاعدة التي تأثرت 
الساعية  الس����بل  باالزمة ودعم 
لوضع اطار تنظيمي آسيوي فيما 
يتعلق مبراقبة شفافية املؤسسات 
املالية الت����ي حتافظ على وجود 

للحكومة واملجل����س خصوصا 
اذا متت املوافقة عليه خالل دور 
االنعقاد الطارئ  دون تأخير، مؤكدا 
أنه آن األوان لهذا القانون ان يرى 
النور خصوصا ان الدولة تشجع 
على العمل بالقطاع اخلاص وهذا 
القانون سيساهم في توجه الشباب 

للعمل بهذا القطاع.
واشار اخلنفور الى اننا ملسنا 
ان هناك توافقا نيابيا � حكوميا 
على التعديالت املقدمة على القانون 
وهذا ما يدعو للتفاؤل بإجناز هذا 
القانون خالل دور االنعقاد الطارئ 
ألننا بالنهاية نريد ان نكون عند 
مستوى طموح املواطنني ونشرع 
القوانني التي تأخذ فترات طويلة 
وطال انتظارها، مش����يرا الى ان 
حترك النائب صالح املال لتقدمي 
طلب عقد دور انعقاد طارئ حترك 
ايجابي نش����يد به ونشكر جميع 
النواب الذين حتمسوا لهذا الطلب 
الذي يهدف حلل قضية املسرحني 
والجناز قوانني مهمة مثل قانون 

العمل بالقطاع األهلي.
واختتم اخلنف����ور بأن جلنة 
الش����ؤون الصحية يهمها أن يتم 
االستعجال في املوافقة على قانون 
العمل بالقطاع األهلي وان يتضمن 
بنودا أساسية تخدم العاملني بذلك 

القطاع.

وطال����ب في س����ؤاله املوجه 
الى وزير الكهرب����اء واملاء م.بدر 
الش����ريعان بتزويده بنسخة من 
تقرير اللجنة التي شكلتها وزارة 
الكهرباء واملاء لدراس����ة عطاءات 
مناقصة محطة الصبية لتوليد 
القوى الكهربائية وتقطير املياه.

وقال في حالة املضي قدما في 
الطرح، هل س����يعاد  اعادة  قرار 
طرح املناقصة بنفس الش����روط 
واملواصف����ات مب����ا فيها س����عة 
الوحدة االنتاجية التي تبلغ 200 
ميغاواط حسب شروط الوزارة، 
كما جاءت بوثائق املناقصة؟ وفي 
حالة التغيير ارجو ابداء اسباب 

التغيير.
وكي����ف س����تلبي احلكوم����ة 
احتياج����ات الصيف ف����ي عامي 
2010 و2011؟ وه����ل س����تلجأ الى 
استحداث طوارئ كما حصل في 
طوارئ 2007، 2008 ذات التكلفة 

املبالغ فيها؟

ظل تزايد عدد اإلصابات اليومية 
به����ذا الوباء نتيجة ع����دم قدرة 
وزارة الصحة عل����ى محاصرته 
مبا يستدعي ضرورة زيادة عدد 

املمرضني.
وأضاف ان ابناء البدون ولدوا 
وأقاموا في الكويت وال يعرفون 
غيرها وطنا، وللعديد منهم صلة 
قراب����ة مع الكثير م����ن العائالت 
الكويتية، مبينا ان وزارة الصحة 
تتقاعس عن تعي����ني البدون، اذ 
انها ب����دال من ان تقوم بتعيينهم 
تقوم بإرسال جلان الى دول عربية 
وآس����يوية للتعاقد مع ممرضني 
يكلفون الوزارة مصاريف كثيرة، 
لعل أقلها إعادة تأهيلهم وتدريبهم 

وتوفير السكن واملواصالت.

سياس����ات اقتصاد كلي سليمة 
ومحاسبتها.

ودع����ا تقرير االمني العام الى 
مواصلة دعم اقامة آلية اقتصادية 
اقليمي����ة تتمتع بس����لطة العمل 
كمؤسسة »املالذ االخير« للتغلب 
على اي ازمة مالية يطول امدها.

سعد اخلنفور

خالد السلطان

حسني القالفد.محمد احلويلة

د.وليد الطبطبائي

د.علي العمير

د.سلوى اجلسار 

 د.جمعان احلربش

مبارك الوعالن

عسكر العنزيصالح عاشور

في ردهما على سؤالين للنائب المسلم

الحمود: ال قصور في نظم حماية الطلبة في المدارس
الساير: برنامج الصحة المدرسية لم يتوقف في »التربية«

اكدت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي 
د.موضي الحمود ان النظام الذي وضعته وزارة 
التربية لحماية الطالب من اي ممارسات سلبية 
ال يوجد بها قصور، حيث ان هذه النظم تتضمن 
ما يوفر هذه الحماية من بداية الدوام المدرسي 
صباحا حتى انصراف الطالب بعد انتهاء الدوام، 
بدءا بالعمل بنظام معلم المناوبة ومرورا باشراف 
االقسام العلمية في اثناء الفرص وكذلك االشراف 

االداري على الفصول.

حماية األبناء

وقالت د.الحمود، في ردها على سؤال للنائب 
د.فيصل المس���لم، انه في سبيل عدم تكرار ما 
حدث في مدرسة عبدالعزيز قاسم حمادة ولتوفير 
المزيد من الحماي���ة لالبناء، اتخذت الوزارة ما 

يلي: اصدرت نشرة عامة الى جميع المدارس لتفعيل 
نشراتها السابقة التي اصدرت بشأن المراقبة اليومية 
ومتابعة خروج الطلبة بين الحصص الدراس���ية مع 
تكثيف هذه المتابعة في الممرات والساحات المختلفة 

ودورات المياه.
 تأكيدا لما تضمنه دليل العمل المدرسي الذي سبق 
للوزارة ان اصدرته في عام 1987 وكررت طباعته في 

عام 1995 والذي ينص في ص58 على:
 متابعة نظام دخول الطلبة وخروجهم من الفصول 
واليها اثناء الفرص والمحافظة على النظام العام في 

الفصول بين الحصص ومراعاة الطلبة اآلداب العامة 
داخل الفصل وخارجه والمحافظة على اثاث المدرسة 

ومرافقها.
 وأضافت د.الحمود: وأكدت الوزارة اهمية تفعيل 
نظام المناوبة نهاية ال���دوام بمقابل مادي في جميع 
المراحل الدراسية للبنات وفي رياض االطفال ومدارس 
المرحلة االبتدائية للبنين وتقرر تركيب كاميرات في 
مداخل المدارس لالبناء وجار متابعة مناقصة وتركيب 
الكاميرات في المدارس، واضافة الى ما س���بق كانت 
هناك جهود توعوية من خالل الندوات والمحاضرات 
والباحثين االجتماعيين والنفسيين لتوعية الطالب 

والطالبات واولياء االمور وعن طريق اللقاءات 
الفردية كذلك اذا لزم االمر.

من جانب آخر، قال وزير الصحة د.هالل الساير 
في رده على سؤال آخر للنائب د.المسلم حول 
اس���باب عدم قيام الوزارة بتوفير مراكز عالج 
اولية داخل المدارس كما كان في السابق، وهل 
سبق لوزارة التربية ان تقدمت للوزارة بطلب 

في هذا الشأن.
 وقال انه بعد سحب الهيئة التمريضية من 
معظم مدارس وزارة التربية في شهر ابريل عام 
1999، لم يتوقف برنامج الصحة المدرسية، حيث 
يتم تنفيذه من خالل فرق للصحة المدرسية تتبع 
المراكز الصحية وتش���كل من طبيب وممرضة 
تابعين للمراكز الصحية وتقوم بزيارات للمناطق 
التي تقع في نطاق خدمة المركز الصحي وذلك 
وف���ق جدول تم اعداده مس���بقا، ويتم تقديم خدمات 

الصحة الوقائية لتلك المدارس.
وانه في حال الرغبة في توفير مراكز عالج أولية 
داخل المدارس كما كان في السابق فإن االمر يتطلب 
من وزارة التربية توفير مكان مناسب للعيادة في كل 

مدرسة وتجهيزها.
 كم���ا يتطلب ايضا تعاونا وتنس���يقا مع الوزارة 
لتوفير العدد المطلوب من الممرضات وذلك لالختبار 
حسب معايير محددة وكذلك لالشراف على عملهم في 

العيادات المدرسية.

د.موضي احلمود د.فيصل املسلم


