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الحمود: ثورة تكنولوجيا المعلومات 
تتطلب تطوير أداء التربويين

العفاسي يبحث مع أعضاء 
جمعية المحامين سبل تطويرها

بح���ث وزير الش���ؤون االجتماعية والعمل 
د.محمد العفاسي مع جمعية احملامني الكويتية 
سبل دعم عمل اجلمعية وتطويرها بالشكل الذي 

يساهم في حت��سني أوض���اع أعضائ��ها.
وقالت وزارة الشؤون االجتماعية والعمل 
في بيان صحافي ان العفاسي ناقش مع رئيس 
مجلس إدارة اجلمعية عمر العيسى وعضوي 
مجلس اإلدارة احلميدي الس���بيعي ومش���عل 
اخلشتي حل بعض املشاكل املتعلقة باحملامني 

وسبل إنهائها.
وأضافت ان العفاسي بحث مع مجلس »إدارة 

احملامني« طلب حتويل اجلمعية الى نقابة.
من جانبهم، أش���اد العمر وأعضاء مجلس 
اإلدارة مبواقف العفاس���ي ودعم���ه لفعاليات 
اجلمعية وأنش���طتها مقدرين تفهمه وجتاوبه 
مع طلبات ومشاريع اجلمعية لتحسني أوضاع 
احمل��امي������ن ودعمه���م في كل املجاالت ال��تي 

يعمل��ون بها.

أشادت بجهود قطاع البحوث في افتتاح مؤتمر الجودة الشاملة في التعليم العام

)أحمد باكير(متاضر السديراوي ويسرى العمر ومرمي الوتيد خالل املؤمتر

مريم بندق
قال����ت وزيرة التربية ووزي����رة التعليم العالي 
د.موضي احلمود ان اقامة مؤمتر اجلودة الش����املة 
ف����ي التعليم العام يعبر عن ح����رص الوزارة على 
مواكبة املس����تجدات ومواجهة التحديات، وخاصة 
في هذه املرحلة التي تتس����م بالتغير الس����ريع في 
امناط االنتاج وأس����اليب احلي����اة، وتطور تقنيات 
االتصال وتكنولوجيا املعلومات، مما يستلزم العمل 
على تطوير االداء ومواكبة هذه املس����تجدات على 

مستوى العالم.
وأش����ارت: اننا نعيش ما يسمى بعصر اجلودة 
الشاملة الذي أفرز لنا هذه املستحدثات الهائلة، وهي 
أهم الوسائل واألساليب واألسس لتحسني نوعية 

التعليم واالرتقاء مبخرجاته.
مستطردة: والشك في ان تطبيق اجلودة يتطلب 
تغييرا في الثقافة التنظيمية يترتب عليه مشاركة 
جمي����ع العاملني في جميع املس����تويات في عملية 
التحسني املستمر ضمن اطار تعاوني ومتكامل كي 
تصبح اجلودة جزءا اساسيا من املمارسة اليومية 

ألنشطة املؤسسة التربوية.
واننا ال نسعى الى الوصول الى اجلودة فحسب، 
بل نس����عى الى ضمان استمرارية اجلودة من خالل 
مس����ارات متعددة تعود كلها بالنفع على املستفيد 
االول وهو املتعلم، وتتحقق فيها املشاركة الفاعلة 
لكل االطراف املس����ؤولة عن العملية التعليمية مع 
احلرص الدائم على االبتكار واالبداع باالضافة الى 
التغيير الهادف والتحسني والتطوير املستمر، عمال 
بقول رسولنا الكرمي ژ: »ان اهلل يحب اذا عمل احدكم 
عم����ال ان يتقنه« واالتقان يعن����ي اجلودة في أكمل 
صورها. وأضافت: ان مؤمتركم هذا للجودة الشاملة 
في التعلي����م والذي يضم كوكبة مميزة من العلماء 
واملتخصصني من الدول اخلليجية والعربية واألجنبية 
يهدف الى تنمية الوعي واالطالع على جتارب الدول 
اخلليجية والعربية واألجنبية في هذا املجال، وذلك 
حتى تتواصل جهود وضع معايير اجلودة الشاملة 
في التعلي����م بالكويت ووضع آليات تطبيقها لرفع 
كفاءة النظام التربوي وجودة مخرجاته، وفي هذا ما 
يتوافق مع الغاية اخلامسة من استراتيجية تطوير 
التعلي����م العام للس����نوات 2005 � 2025 التي تدعو 
الى احداث االصالح املؤسس����ي ف����ي قطاع التعليم 
العام مبا يتناس����ب مع متطلب����ات حتقيق الغايات 
االستراتيجية في رفع مستوى جودة التعليم.وقد 
حرصت الوزارة في اطار سعيها لتحقيق اجلودة على 
تطوير املناهج متوخية معايير اجلودة الشاملة في 
اعداد املناهج الدراسية، ومستعينة ببيوت اخلبرة 
العاملية املتخصصة والدراسات البحثية والتقوميية 
وااللتزام مبعايير اجلودة الشاملة في التعليم التي 
تتماش����ى وحاجات املجتمع احلالية واملس����تقبلية 
بصورة متكنه من حتقيق اهدافه املنشودة وغاياته 
املرجوة. وال يفوتني في هذه املناس����بة ان اتوجه 
بالش����كر والتقدير الى اجلهات املشاركة في املؤمتر 
والى الضيوف االعزاء، متمني����ة لهم طيب االقامة 
في بلدهم الثاني الكوي����ت، كما أحيي جهود قطاع 
البحوث التربوية واملناهج في االعداد لهذا املؤمتر، 
وأمتنى ان تكون نتائجه دافعا لتحقيق املأمول في 
تطوير العملية التعليمية، وحتقيق ما نصبو اليه 
جميعا لرفعة وطننا في ظل قيادتنا الرشيدة وعلى 
رأس����ها صاحب السمو االمير الشيخ صباح االحمد 

وولي عهده االمني.

وألقت رئيس����ة اللجنة العليا للمؤمتر ووكيلة 
املناهج والبحوث مرمي الوتيد كلمة قالت فيها:

مما ال شك فيه أن التحديات املعاصرة واملتسارعة 
والتي حتيط بنا م����ن كل جانب وتؤثر على جميع 
مناحي احلياة املختلفة حتتم على املؤسسات والهيئات 
انتهاج األس����لوب العلمي الواعي في مواجهة هذه 
التحديات واستثمار الطاقات اإلنسانية لتكون أكثر 
كفاءة وفاعلية. وتعتبر إدارة اجلودة الش����املة من 
أكثر اجلوانب اإلداري����ة الهادفة التي أصبحت اآلن 
وبفعل الكم الهائل في املعلومات وتقنيات االتصال 
سمة مميزة ملعطيات الفكر اإلنساني احلديث، وهذا 
ما ميكن مالحظته في املؤسسات الصناعية والهيئات 

واملنظمات بشكل عام.
أما في املجال التربوي فإن القائمني عليه يسعون 
من خالل تطبيق اجلودة الشاملة إلى احداث تطوير 
نوعي لدورة العمل في املؤسس����ات التعليمية مبا 
يتالءم مع املستجدات التربوية واإلدارية ويواكب 
تطورات الساعة ليحقق التميز في كل العمليات التي 

تقوم بها املؤسسة.
لقد أكد املختصون أن حتويل فلس����فة اجلودة 
الش����املة إلى حقيقة في مؤسسة ما يجب أال تبقى 
مجرد نظرية ودون تطبي����ق عملي، ولذلك مبجرد 
استيعاب مفهوم اجلودة يجب أن يصبح جزءا وحلقة 
في عملية اإلدارة التنفيذية من أسفل الهرم إلى القمة، 
وبناء عليه يجب تس����خير جميع اإلمكانات املادية 
والبشرية ومشاركة جميع اجلهات واإلدارات واألفراد 
في العمل كفريق واحد وفي اجتاه واحد وهو تطبيق 
معايير اجلودة الشاملة في النظام التربوي وتقومي 
مدى حتقيق األهداف ومراجعة اخلطوات التنفيذية 

التي يتم توظيفها.
لقد اخت����ارت وزارة التربي����ة موضوع اجلودة 
الش����املة في التعليم عنوانا ملؤمترنا هذا ليتحقق 
من خالله ومن مخرجاته وتوصياته، نش����ر ثقافة 
اجلودة الشاملة والس����عي لتطوير بيئة وأساليب 
العمل وحتفيز العاملني ف����ي امليدان التربوي على 
التميز واإلبداع وتقوية الوالء للمؤسسات التربوية 
واالس����تخدام األمثل للموارد البشرية املتاحة لرفع 
كفاءة األنظمة التربوي����ة وجودة مخرجاتها ومنح 
مؤسس����اتنا التربوية املزيد من االحترام والتقدير 

احمللي واالعتراف العاملي.
من أجل ذلك حاولنا قدر املستطاع التنويع في 
محاور وموضوعات هذا املؤمتر لتشمل مفهوم وفلسفة 
اجلودة الش����املة في التعليم ومتطلبات ومعايير 
اجلودة الشاملة لتطوير العملية التربوية واستعراض 
جتارب بعض الدول في تطبيق اجلودة الشاملة في 
التعليم. واملعوق����ات التي تصادف تطبيق اجلودة 
واحللول واملقترحات وكذلك تقدمي مناذج تطبيقية 

للجودة الشاملة في بعض املجاالت.
كما حرصنا أن تش����ارك في هذا املؤمتر شرائح 
وفئ����ات مختلفة مع العاملني ف����ي امليدان التربوي 
من قياديني ومختصني وإداريني في جميع قطاعات 
الوزارة. وكذلك من خارج الوزارة سواء من كليات 
التربي����ة أو اجلامعات اخلاصة أو املدارس اخلاصة 

أو املؤسسات التربوية األخرى.
كما حاولنا ربط موضوعات املؤمتر باحتياجات 
ومتطلبات املشاركني في امليدان التربوي واالستفادة 
من اخلبرات الدولية واحمللية في إعداد احملاضرات 
وورش العمل وإعطاء الفرصة للجميع للمناقش����ة 

واحلوار وفتح املجال ملزيد من البحث والتقصي.

أجهزة حديثة وكفاءات ممتازة في مركز بيان لطب األسنان

افتتاح مركز بيان لطب األسنان الجديد بمنطقة العقيلة

الشاهين: أحدث األجهزة والتقنيات مع هيئة طبية 
وتمريضية وفنية بخبرات وكفاءة مهنية متميزة

بوخضور: الفرع الجديد يتميز بوجود أحدث أجهزة األشعة المقطعية ثالثية األبعاد
حنان عبدالمعبود

العام لش���ركة  املدير  أعلنت 
البيان الطبية ياسمني الشاهني عن 
افتتاح الفرع الثالث واألكبر ملركز 
بيان لطب األسنان في العقيلة برج 
البيرق وخالل املؤمتر الصحافي 
الذي عقد مبقر املركز قالت »إن 
النجاح الباهر الذي حققته شركة 
بيان لطب األسنان في السنتني 
املاضيتني يعود إلى استراتيجية 
الشركة التي تتركز في احملافظة 
على كسب والء العمالء من خالل 
اجلودة والعناية الفائقة مما أوصل 
عدد عمالئها إلى 20 ألف مراجع، 
في فترة قصيرة، مما حدا بالشركة 
تباعا الى أن تتبنى خطة توسعية 
داخل الكويت وخارجها، من خالل 
التي متحورت  دراسات السوق 
حولها اخلطة التوسعية تعطشا 
خلدمات طب الفم واألسنان ذات 
اجلودة العالية والعناية الفائقة 
باألسعار السائدة بالسوق في كل 
من محافظتي األحمدي ومبارك 
الكبير، اللتني يبلغ مجمل كثافتهما 
السكانية حوالي 710 آالف نسمة، 
لذا فقد حرصت الشركة على أن 
يك���ون هذا املرك���ز التخصصي 
هو األكب���ر بني مراكزها األخرى 
في الكويت من حيث املس���احة، 
حيث ميتد على مساحة 750م2 
ومجهز بأحدث تقنيات عالج طب 
األسنان والتي لن نبالغ إن قلنا 
بأنه���ا تضاهي أفضل املراكز في 
الواليات املتحدة األميركية والدول 

األوروبية.
واشارت الشاهني الى ان افتتاح 
املركز اجلديد سيضاعف من عدد 
عمالء شركة بيان من 20 ألف إلى 

حرفية وكف���اءة اجلهاز الطبي، 
من قس���م خاص بتسويق آخر 
خدم���ات وع���روض ومنتجات 
األسنان الطبية في بيان عن طريق 
اإلعالن في شتى الوسائل املرئية 
واملق���روءة واملس���موعة والذي 
ترك بصمة ورفع من مس���توى 
ج���ودة االعالنات في مجال طب 

األسنان.
وباإلضافة إلى قسم التسويق 
يشمل اجلهاز اإلداري في الشركة 
قسم إدارة املوارد البشرية، وقسم 
إداري وقسم للمشتريات وفيه 
يت���م البحث عن احدث منتجات 
طب األسنان باإلضافة إلى قسم 
آخر خاص خلدمة العمالء يتم من 
خالله متابعة املريض خالل مرحلة 
عالجه وبعد انتهاء العالج لإلجابة 
عن جميع استفساراته. ألن رضا 
املراجع له األولوية القصوى مما 
يضمن جودة اخلدمة التي حترص 
الشركة عليها إميانا بأن سمعة 
الشركة هي أهم أصولها. ويتبع 
كل من اجله���از الطبي واإلداري 
لشركة بيان لطب األسنان برنامجا 

عنوانه الوالء لبيان غايتنا.
وم���ن جانبها صرحت املدير 
الطب���ي لفرع العقيل���ة د.حنني 
بوخضور، بأن أهم ما مييز الفرع 
اجلديد في منطقة العقيلة وجود 
أحدث أجهزة األش���عة املقطعية 
 )3D i-CAT Gentex( ثالثية األبعاد
والتي بدورها تلعب دورا كبيرا 
في مساعدة الطبيب لتشخيص 
احلاالت وإعط���اء أدق تفاصيل 
الفكني واجلذور وذلك ملساعدة 
الطبيب املختص في عمليات زرع 

األسنان.

40 ألف مراجع.
وبينت أن املركز اجلديد يضم 
8 عي���ادات تخصصي���ة مجهزة 
الستقبال املراجعني، مت تخصيص 
إحداها الستقبال ذوي االحتياجات 
اخلاصة، وقالت »ستتم إضافة 
4 عيادات في املس���تقبل القريب 
ليصل عددها إلى 12 عيادة. وبذلك 
س���يكون عدد العيادات التابعة 
ارتفع إلى 24 عيادة موزعة على 
3 مراكز في مواقع إستراتيجية. 
وكما اعتادت »بيان« توفير أحدث 
األجهزة والتقنيات في عياداتها 
فقد قرنت ذلك باستقطاب هيئة 
طبي���ة مكونة م���ن أطباء ذوي 
شهادات وخبرات عالية وهيئة 
متريضية وفنية ذات كفاءة مهنية 
متميزة. فنجد في »بيان« عشرين 
طبيبا بني استشاري واختصاصي، 

الكويتيني  تشكل نسبة األطباء 
منهم 50% أما النسبة املتبقية فهي 
من جنسيات مختلفة )سورية � 
لبن���ان � األردن � الهند � أملانيا(، 
وذلك إلمياننا التام بأن الكفاءة 
واملهنية وجودة األداء ال تعرف 
جنسية أو عرقا، وإلميان الشركة 
العميق بأن الهيئة التمريضية هي 
أكثر الفئ���ات الفنية العاملة في 
طب األسنان التي يقع عليها عبء 
كبير في تنفيذ عناصر الرعاية 
الصحية اخلاصة باألسنان فقد 
قامت »بيان« بتعيني أفراد هيئة 
متريضية � يصل عددهم إلى 22 
ممرض���ة � مؤه���الت ليس فقط 
لتقدمي اخلدمات التمريضية بل 
وربط هذه اخلدم���ات باجلودة 
حتى يتم الوصول ألهداف »بيان« 
التنافسية. وينطبق هذا أيضا على 

فنيي وفنيات صحة الفم وفنيي 
التعقيم والذي يصل عددهم إلى 

15 وفنيي املختبر وعددهم 9.
 كما أش���ارت الشاهني إلى أن 
بيان لطب األسنان تتبنى سياسة 
الفص���ل ب���ني اإلدارة التنفيذية 
واجلهاز الطبي تطبيقا لقرارات 
مجلس اإلدارة منذ عامني والذي 
انعكس على أداء الشركة املالي 

فتحولت اخلسائر الى أرباح.
والفكرة من وراء الفصل هو 
تس���خير اجلهاز اإلداري خلدمة 
الطاقم الطبي وتوفير اجلو املالئم 
للعمل وتوفير جميع اخلدمات 
املس���اندة حتى يتسنى للهيئة 
الطبية القيام مبهامها في التركيز 

على عمالء بيان.
ويتكون هيكل اجلهاز اإلداري 
في بيان، وال���ذي يعمل بنفس 

 )أسامة البطراوي(

الرشيدي يمنح مديري »اإلدارية«
صالحية حسم جميع اإلجازات

حنان عبدالمعبود
أعطى وكيل وزارة الصحة املساعد للشؤون اإلدارية مرزوق 
الرش���يدي مديري إداراته للشؤون اإلدارية صالحية البت في 
جميع اإلجازات ومخاطبة أقسام اإلجازات في إدارتي الوظائف 
العامة والعقود اخلاصة التخاذ اإلجراءات التنفيذية ملنح هذه 
االجازات. من جهة أخرى، طالبت وزارة الصحة وكالءها املساعدين 
ومديري اإلدارات املركزية واملناطق الصحية واملستش���فيات 
بضرورة املشاركة في أعمال وورش العمل التي ينظمها البنك 
الدول���ي عن نظم التأمني الصح���ي ومتويل اخلدمات الصحية 
في الفترة من 17 إلى 19 يناير اجلاري في مبنى الوزارة، حيث 
تس���تمر لثالثة أيام. وس���تكون أنش���طة اليوم األول بافتتاح 
وزير الصحة د.هالل الساير بحضور جميع القياديني ومن ثم 
تخصيص الفترة املتبقية للوكالء املساعدين في حني سيكون 
اليوم الثاني مخصصا ملديري املناطق الصحية واملستشفيات 

واليوم الثالث لإلدارات املركزية.

مستشفى الراشد يستضيف خبير األسنان 
د.خالد محمد علي بدءًا من 25 يناير

إلجراء عمليات الوجه والفكين بأحدث التقنيات

يسر مستشفى الراشد »الرائد 
األول لرعاية العائلة« ان ترحب 
باس���تقبال د.خالد محمد علي 
اس���تاذ جراحة الف���م والوجه 
والفكني واخصائي جتميل الفكني 
وزراعة األس���نان واستشاري 
جراحة الوجه والفكني بالعديد 
م���ن دول العال���م ه���و يتميز 
بخبرته الواس���عة في عمليات 
جتميل الفكني وزراعة االسنان 
بأحدث النظم العاملية والتركيب 
الفوري وزراعة االس���نان بعد 
اخللع وامكانية عمل طقم ثابت 
باالضافة الى انه متخصص في 

معاجلة االس���نان حتت التخدير العام والعالج اجلراحي للفكني 
وعالج امراض الفم واللثة وتفتيح لون اللثة.

كذلك يقوم بعملي���ات جتميل الوجه والفكني بأحدث التقنيات 
احلديثة وعالج وجراحة اللثة التجميلية.

وستبدأ الزيارة من 2010/1/25 الى 2010/1/30 وستكون بالتنسيق 
مع د.أحمد فاعور طبيب األسنان.

د.خالد محمد علي

ناصر الشليمي

الخارجية األميركية تختار الشليمي لبرنامج إعداد القادة في الشرق األوسط

ناصر الشليمي: سأمثل الكويت خير تمثيل 
وأرفع علمها في هذا المحفل الدولي

»وكالء الصحة« إلنشاء هيئة عامة للشؤون الصحية
حنان عبد المعبود

صرح وكيل وزارة الصحة املس����اعد للش����ؤون 
القانونية أمني سر مجلس الوكالء عبد الكرمي جعفر 
بأن مجلس الوكالء تناول إنشاء أمانة عامة للشؤون 
الصحية، مش����ددا على أن ال����وزارة تطمح أن يكون 
هيئة، الذي يتضمن إدارة العالج في اخلارج والتأمني 
الصحي واالعتراف واجلودة والصحة املهنية واملجلس 
الطبي العام، ويرأسها أمني عام بدرجة وكيل وزارة 
يتبع الوزير مباشرة، جاء ذلك عقب االجتماع الدوري 
للمجلس أمس، برئاسة وكيل الوزارة د. ابراهيم العبد 
الهادي، الذي أوضح خالل االجتماع اهمية هذه الهيئة 
في مراقبة النشاط الصحي. واوضح جعفر ان املجلس 
ناقش كذلك مش����اريع وزارة الصحة التي تدخل في 
برنامج عمل احلكومة ومن بينها توسعة 8 مستشفيات 

والتي يتوقع إجنازها خالل السنتني املقبلتني. وقال 
إن املجلس ناقش إنشاء كافتيرات على مستوى عال 
داخل املستشفيات وفق األطر القانونية، كما استكمل 
مناقش����ة اإلدارات املركزية وحاجة كل وكيل مساعد 
لتقليص أو استحداث إدارات جديدة كل في قطاعه. 
وأش����ار إلى أن املجلس ناقش تطوير وسائل النقل 
في الوزارة والعمل على زيادة السيارات املستأجرة 
بالوزارة بهدف االستعداد للمنشآت اجلديدة، مضيفا 
أن املجلس بارك استضافة الوزارة اجتماعا موسعا 
ي����وم 17 يناير اجلاري وملدة ثالث����ة ايام في الوزارة 
بش����أن التأمني الصحي مع البنك الدولي مشددا على 
أن جميع قيادات الوزارة وعلى رأسها الوزير والوكيل 
وجميع الوكالء املس����اعدين س����وف يحضرون هذه 

االجتماعات.

تلق���ى الكات���ب الصحاف���ي 
واإلعالمي ناصر الشليمي دعوة 
رس���مية من مبادرة الش���راكة 
الشرق أوسطية التابعة لوزارة 
اخلارجية األميركية للمشاركة 
ف���ي دورة »برنامج إعداد القادة 
الدميوقراطي���ني ف���ي الش���رق 
األوس���ط« وهي دورة تدريبية 
يتم من خاللها اختيار أبرز القادة 
الدميوقراطيني في الشرق األوسط، 
حيث يتم اختيار املتدربني فيها 
بعد استهداف شريحة تتجاوز 
ال���� 10 آالف مرش���ح للبرنامج 
الدول���ي وتنته���ي باختيار 20 
مرش���حا فقط لتمثيل بلدانهم 
في تلك ال���دورة، وتعقد الدورة 
في واليتي واشنطن ونيويورك 
الواليات املتحدة األميركية  في 
ينال مجتازها شهادة دبلوم من 
منظمي البرنامج وهي ش���هادة 
الدولي لصاحبها،  الطابع  تأخذ 

يذكر ان الزميل ناصر الشليمي 
حاصل على درجة املاجستير في 
اإلرشاد النفسي وهو نائب رئيس 
اجلمعية الكويتية ملتابعة وتقييم 
األداء البرملاني وناشط في مجال 
مؤسسات املجتمع املدني وحقوق 
اإلنس���ان، وهو كاتب صحافي 

وله العديد من املقاالت ومساهم 
نشط في األنشطة االجتماعية 
والسياس���ية وغيرها، وقد عبر 
ناصر الشليمي عن شكره الكبير 
وامتنانه للقائمني على البرنامج 
الختياره م���ن ضمن 20 متدربا 
فقط من مختلف دول الش���رق 
األوس���ط، وذكر الش���ليمي ان 
اختياره هذا قد حمله مسؤولية 
وطنية كبي���رة لتمثيل الكويت 
البرنام���ج ووعد ببذل  في هذا 
قصارى جهده ليكون خير ممثل 
للكويت إلعالء سمعة الكويت في 
مختلف احملافل الدولية وتثبيت 
كون الكوي���ت بلدا دميوقراطيا 
وان اختي���اره لهذه الدورة جاء 
بسبب دور الكويت املتنامي في 
تعزيز الدميوقراطية ودور هذا 
البرنامج هو مساهمة مجتازيه 
في حتقيق قيمة مضافة لنشر 

الدميوقراطية في بلدانهم.

أس���فرت نتائج انتخاب���ات نقابة 
ش���ركة ناقالت النف���ط الكويتية 
امس االول عن فوز قائمة اجلميع 
ب� 10 مقاعد مقابل 5 مقاعد لقائمة 
التجمع النقابي، كما حققت املرشحة 
الزين���ة اخلليفة املركز األول بهذه 
االنتخابات وتعد املرة االولى التي 
حتصل فيها امرأة على ثقة العمال 
في نقابة الناقالت منذ تأسيس���ها 
عام 2000. وأقيمت هذه االنتخابات 
مبسرح شركة ناقالت النفط برقابة 
وتنظيم من وزارة الشؤون ووزارة 
البترول  الداخلية واحتاد عم���ال 

وصناعة البتروكيماويات. وجاءت 
النتائج كاآلتي:

األول: الزينة اخلليفة 65 صوتا.
الثاني: عبدالرحمن الغامن 65 .

الثال���ث: يوس���ف الش���ايجي 63 
صوتا.

الرابع: عزام السعيدي: 59 صوتا.
اخلام���س: فيص���ل الكن���دري 58 

صوتا.
السادس: ناصر املطوع 57 صوتا.

السابع: فهد املطوع 56 صوتا.
الثامن: أحمد الكندري 55 صوتا.

التاس���ع: ناص���ر املضاحك���ة 55 

صوتا.
العاش���ر: يوس���ف املنص���ور 53 

صوتا.
احلادي عشر: يوس���ف جاسم 51 

صوتا.
الثاني عش���ر: بدر احلسينان 50 

صوتا.
الثالث عش���ر: ط���ارق الطويل 50 

صوتا.
الرابع عش���ر: أحمد الصقعبي 49 

صوتا.
اخلامس عش���ر: ناصر القطان 49 

صوتا.

الزينة الخليفة أحرزت المركز األول

»الجميع« تحصد 10 مقاعد في انتخابات »ناقالت النفط«

أعل���ن رئيس مجلس أقس���ام طب الط���وارئ في 
وزارة الصحة د.فيصل الغامن أمس استعداد الوزارة 
لقبول فنيات طوارئ طبية للعنصر النس���ائي ألول 
مرة وذلك بالتع���اون مع ال���هيئة الع���امة لل��تعليم 

التطبيقي.
وأوضح د.الغ���امن في تصريح ل� »كونا« ان العدد 
املطلوب هو 160 فنية طوارئ طبية ومسعفة، مشيرا 
الى ان الوزارة خاطبت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
لبحث امكانية فتح تخصص فني طوارئ طبية للعنصر 

النسائي.
وتوقع دخول العنصر النس���ائي كفنيات طوارئ 

طبية ومس���عفات خالل الثالث س���نوات املقبلة بعد 
فتح التخصص واحلصول على شهادة الدبلوم مبينا 
ان إدارة الطوارئ الطبية بحاجة للعنصر النس���ائي 
للعمل في اإلدارة وأق���س���ام التخ��طيط والعمليات 
واملجال امليداني والتع���امل مع احل���وادث والط��وارئ 

مستقبال.
وقال الغامن ان رؤية إدارة الطوارئ الطبية تسعى 
الى تقدمي خدمات اإلنق���اذ والرعاية الطبية الطارئة 
وفق أساليب فنية وسلوكية متطورة تلبي احتياجات 
الواقع مؤكدا س���عي وزارة الصحة الى تقدمي خدمة 

ذات كفاءة عالية.

وذكر ان فتح هذا التخصص للعنصر النس���ائي 
بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب سيكون 
مشجعا للنساء لالنضمام الى هذا التخصص احليوي 
واإلنساني حيث ان هذا التخصص يقتصر حاليا على 

فئة الشباب.
وتعد إدارة الطوارئ الطبي���ة أول إدارة حكومية 
حتصل على شهادة اجلودة العاملية )آيزو( عام 1997 
وتهدف الى االس���تجابة الس���ريعة وبكفاءة للحاالت 
الطارئة واالس���تعداد ملواجهة الك���وارث والى تقليل 
الوفيات واألض���رار الناجتة عن احلوادث واألمراض 

الطارئة.

الغانم: »الصحة« مستعده لقبول فنيات طوارئ طبية للعنصر النسائي ألول مرة


