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خالل كتاب وجهته »الصحة« لديوان اخلدمة املدنية

احلملة يطلقها نادي 25 لتفادي النقص الصيفي

الرشيدي لـ »األنباء«: تسهيل معامالت املمرضني 
البدون لتعيينهم في »الصحة«

العبدالرزاق: »لون الكويت باألحمر« تنطلق في األبراج 
16 اجلاري لالحتفال باليوم العاملي للمتبرعني بالدم

أفراد الهيئة التمريضية التي 
يتم التعاق���د معها من خارج 

البالد.
وأكد الرش���يدي ايضا انه 
متت مخاطبة الديوان لتوفير 
20 موظف���ا من فئ���ة البدون 
لالس���تعانة بخدماته���م على 
بند املكافآت للعمل كس���ائقي 
إس���عاف، نظرا للتوس���عات 
مبراكز الط���وارئ الطبية في 
العجز احلاصل،  البالد ولسد 
مبينا في الوقت نفسه انه في 
حال توفير 20 درجة يصبح 
لدى وزارة الصحة 120 سائق 
إسعاف من فئة البدون، حيث 
وافق ديوان اخلدمة املدنية املرة 
املاضية على تعيني 100 سائق 

من فئة »البدون«.
عبدالكريم العبداهلل  ٭

التبرع.
وقالت سيتم 18 اجلاري 
افتتاح بوث مبجمع األڤنيوز 
كمقر لنادي 25، نظرا النطالق 
العديد من حم����الت التبرع 
بالدم خالل فترة الصيف، كما 
أن هناك العديد من االنشطة 
املواكبة لذلك والتي س����يتم 

االعالن عنها في وقتها.
ان  العبدالرزاق  وبين����ت 
بنك الدم ال يعاني اي نقص 
في الوقت احلالي، مؤكدة أن 

»املخزون ممتاز«.
 وقال����ت نح����ن نعم����ل 
بشكل موسع حتسبا لفترة 
الصيف التي تقل فيها أعداد 
املتبرع���ني ونتمنى ان تثمر 
التوعي��ة ع����ن زيادة اعداد 
املتطوع��ني واملتبرع��ني ف��ي 

ن��ادي 25.
حنان عبدالمعبود  ٭

طلبت من ديوان اخلدمة املدنية 
إعادة النظر في الشروط لتعيني 
ه���ذه الفئة للتس���هيل عليهم 
عند حاجة الوزارة لالستعانة 
الهيئة  بخدماتهم في وظائف 
التمريضية على بند املكافآت 
مبا يتوافق مع شروط التعيني 
املقررة للعمال���ة الوافدة، مع 
اإلبقاء على ش���رط اخللو من 

القيود األمنية واجلنائية.
وبني الرشيدي ان االفتتاحات 
اجلدي���دة في املستش���فيات 
واملراكز الصحية والتوسعات 
املستمرة جتعل الوزارة بحاجة 
لالستعانة بخدمات ممن لديهم 
مؤهالت في مجال التمريض، 
مؤك���دا في الوقت نفس���ه أن 
االس���تعانة بهم ستؤدي الى 
تقلي���ل األع���داد الكبيرة من 

واش����ارت ال����ى ان بداية 
األنشطة ستكون 16 اجلاري 
ف����ي منطقة االب����راج، حتت 
شعار »لون الكويت باألحمر« 
متاش����يا مع الشعار العاملي 
»لون العالم باألحمر«، حيث 
املعالم  سيتم تلوين بعض 
املهامة بالكويت عبر االضاءة 
باللون االحمر، ومنها أبراج 
الكويت، مجم����ع األڤنيوز، 

واجلزيرة اخلضراء.
واوضحت العبدالرزاق ان 
االنطالق سيكون حتت رعاية 
وزير صحة د.هالل الساير، 
بدءا من االبراج التي ستضاء 
باللون األحمر كما سيتم اطالق 
حوال����ي 300 منطاد هوائي 
املتبرعني  ورقي، بحض����ور 
واملتطوعني والش����خصيات 
العامة والعامل���ني في بنك 
ال����دم، واملهتم������ني بقضية 

أعل���ن الوكي���ل املس���اعد 
للشؤون اإلدارية بوزارة الصحة 
مرزوق الرشيدي عن توجيه 
كتاب لدي���وان اخلدمة املدنية 
لالس���تعانة بخدمات املقيمني 
بصورة غير قانونية »البدون« 
كممرضني في الوزارة، مشيرا 
الى ان الوزارة طلبت في كتابها 
تس���هيل وتيس���ير الشروط 
املق���ررة عل���ى تعيينهم في 
وظائف التمريض ومعاملتهم 
أسوة بالعمالة الوافدة من حيث 
شروط ومسوغات التعيني ومنها 
احلصول على املؤهل املناسب 
لشغل الوظيفة، وثبوت اللياقة 
الصحية، وموافقة الديوان على 

التعيني.
وذكر ف���ي تصريح خاص 
ل� »األنباء« ان وزارة الصحة 

أعلن����ت مراقب اخلدمات 
الطبية والتوجيه ببنك الدم، 
د.رنا العبدالرزاق، عن اطالق 
حملة تطوعية جديدة للتبرع 
بالدم، يطلقه����ا »نادي 25« 
التطوعي، حتت شعار »لون 
العالم باألحمر« وهو الشعار 

العاملي للتبرع بالدم.
العبدالرزاق في  وقال����ت 
تصريح لها أمس، ان احلملة 
النادي تأتي  التي ينظمه����ا 
لالحتف����ال بالي����وم العاملي 
للمتبرعني بالدم، مضيفة ان 
القائمني عل����ى النادي قاموا 
بتنظيم مجموعة من االنشطة 
الهادفة الى توعية اجلمهور 
للتبرع بالدم، وبالوقت نفسه 
جلذب أعداد أكثر من املتبرعني 
خالل فترة الصيف والتي عادة 
ما تقل فيها أعداد املتبرعني 

في الكويت.

مرزوق الرشيدي

د.رنا العبدالرزاق


