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وزير الصحة وّقع مذكرة تفاهم مع نظيره األلماني

قال وزير الصح���ة د.هالل 
الس���اير انه مت التنس���يق مع 
املستش���فى اجلامع���ي العاملي 
ف���ي مدينة اخن وذل���ك إليفاد 
بع���ض احل���االت املرضية من 
الكوي���ت للع���الج ف���ي بعض 

التخصصات.
وأوضح د.الساير في تصريح 
ل� »كونا« عقب زيارة املستشفى 
ان املرك���ز متخصص في عالج 
العديد من االم���راض، خاصة 
العظام والس���رطان  أم���راض 
امل���خ واالعص���اب  وجراح���ة 
واألوعية الدموية وجراحة القلب 
ويستخدم احدث االجهزة الطبية 
حتت اشراف نخبة من االطباء 
املميزي���ن م���ن ذوي اخلبرات 
ويعد من املستشفيات العريقة 

في اوروبا.
وذكر ان الوزارة اتفقت مبدئيا 
على إيفاد أطباء كويتيني للتدريب 
ف���ي املستش���فى ف���ي مختلف 
التخصصات لتأهيلهم لالستفادة 
من اخلبرات األملانية، مش���يدا 
بالتقنية املستخدمة في إجراء 
الدقيقة  العمليات واجلراحات 

في مختلف التخصصات.
وأكد الس���اير ان���ه مت طلب 
استقطاب األطباء املتخصصني 
للكويت لالستفادة من خبراتهم 
في اج���راء العملي���ات املعقدة 
وتدريب الطواقم الطبية، مؤكدا 
ان اس���تقدام اخلبراء الدوليني 
يفتح الباب امام تدريب االطباء 

احمللية.
وأكد اهمية التعاون على املدى 
الطويل في املجال الصحي رغبة 
في تعزي���ز وتطوير العالقات 
الطبي���ة بني الكوي���ت وأملانيا 
اضافة الى االستفادة من اخلبرات 
األملانية لتحسني جودة اخلدمات 

املقدمة في الكويت.
كما أكد الوزير د.الساير حرص 
القي���ادة السياس���ية في البالد 
على تطوير اخلدمات الصحية 
واالرتق���اء به���ا، مؤكدا حرص 
وزارة الصحة على االس���تمرار 
الطبية  في حتس���ني اخلدمات 
وتوفير جميع السبل وتسخير 
جميع اإلمكانيات لتوفير أفضل 

اخلدمات الصحية.
من جانبه، أكد وكيل وزارة 
الصحة املساعد للخدمات الطبية 
املس���اندة د.قيس الدويري ان 
توقيع مذكرة التفاهم الصحية 
مع اجلان���ب األملاني تهدف الى 
اقامة ش���راكة طويلة األمد من 
التعاون مع مقاطعة نورث راين 

وستفاليا.
وأوضح الدويري في تصريح 
ل� »كونا« عق���ب توقيع وزير 
الصحة د.هالل الس���اير مذكرة 
التفاهم مع وزي���ر الصحة في 
نورث راين وستفاليا انه سيكون 
هن���اك تع���اون ب���ني املقاطعة 
والكويت في مجاالت عدة تشمل 
الطب والتعليم العالي وغيرهما 

من اخلدمات الصحية.

هو توفير الع���الج للمواطنني 
الكويتيني في املستشفيات غير 

الربحية في املقاطعة.
املذكرة ستمكن  واضاف ان 
الكوي���ت من تدري���ب االطباء 
الكويتيني في املقاطعة وتبادل 
زيارة الوفود الطبية بني البلدين 
وابتعاث اطباء للجامعات األملانية 
للتخصصات الدقيقة للحصول 
على البورد األملاني وفقا للنظم 

في الكويت.
وكان وزير الصحة د.هالل 
الساير قد وقع مذكرة تفاهم مع 
نظيره األملاني في مقاطعة نورث 
راين وستفاليا د.فالتر دولنجر 
للتعاون ف���ي مختلف املجاالت 

الصحية.
وقال د.الساير في تصريح ل� 
»كونا« عقب توقيع مذكرة التفاهم 
ان اله���دف من توقي���ع املذكرة 

الكويتيني عل���ى احدث الطرق 
العالجية مما يعود بالنفع على 
الطبي���ب واملري���ض في نفس 

الوقت.
وأش���ار الى ان املذكرة التي 
مت توقيعها ستساهم في تعزيز 
وتطوي���ر العالقات الطبية بني 
الى  الكوي���ت وأملاني���ا اضافة 
االستفادة من اخلبرات األملانية 
لتحسني جودة اخلدمات املقدمة 

الساير: إيفاد الكويتيين للعالج في مستشفى آخن
القائم باألعمال السوري زار »األنباء«

استقبل املدير العام نائب 
رئيس التحرير الزميل عدنان 
خليفة الراشد القائم باألعمال 
في س���ف���ارة اجلم���هورية 
الس��������ورية  العربي���������ة 
الش���ق����يقة موس���ى محمد 

املسلم.
وتخلل اللقاء حديث حول 
االوضاع في املنطقة والعالقات 
� السورية وسبل  الكويتية 
تعزيزها خاصة على املستوى 

اإلعالمي.
حضر اللقاء مدير التحرير 
الزميل محمد احلسيني ومدير 
اإلعالن والتس���ويق الزميل 

فريد سلوم.

أسماء 443 مواطنًا مدعوين لمراجعة ديوان الخدمة المدنية غدًا
دعا ديوان اخلدمة املدنية 443 مواطنا 
ملراجعته غدا الستكمال مستندات واجراءات 
التوظيف في الهيئات واملؤسسات احلكومية. 

وفيما يلي االسماء:
سلمان عبداهلل قبالن الرشيدي  ٭

سالم عبدالرزاق احمد املنصوري  ٭
على فهد قحيصان املياس  ٭

عبداهلل عكشان فهد احلبيني  ٭
نواف عبود مسلم العازمي  ٭
نواف حمدان نزال املعصب  ٭

ظافر سعيد علي العجمي  ٭
راشد مرعي عبيد الشمري  ٭

فهد عبدالرحمن احمد التمار  ٭
فيصل ندا فهد املطيري  ٭

خالد غريش خزعل الضويحي  ٭
راضي سعد راضي العازمي  ٭

فهد عبدالرحمن ابراهيم االحمد  ٭
وليد محمد هزاع العفاسي  ٭

فالح منصور فالح الهاجري  ٭
عبداملنعم عواد زويد العنزي  ٭

محمد عبداهلل ابراهيم الشطي  ٭
عمار سعيد علي الشهري  ٭

مشعل خلف سفاح الظفيري  ٭
ناصر محمد ثنيان العرادة  ٭
سعد فراج خلف العازمي  ٭

ناصر مالك عبدالعزيز الصباح  ٭
عبدالعزيز محمد عبداهلل العابر  ٭

ناصر مجبل محمد املطيري  ٭
يعقوب يوسف سلطان طارش  ٭

مطر مجبل زيد مطر  ٭
احمد بدر ناصر املطيري  ٭
احمد حسني احمد احلداد  ٭
جاسم قاسم محمد دشتي  ٭

خالد جمعان مرزوق العازمي  ٭
فايز اسباع دعيج الدبوس  ٭
مطر محمد نهار السرحان  ٭

نادر عبداهلل جريدي العازمي  ٭
عبدالعزيز مناور فتنان املطيري  ٭

يحيى محمد جابر العجمي  ٭
عبداهلل بدر صالح العامر  ٭
محمد علي سعود املطرود  ٭

عبداهلل مجيد عبداهلل عيدان  ٭
بدر عدنان بدر محمد  ٭

ناصر عبداهلل محمد الرشيدي  ٭
بدر حماد سعيد العالطي  ٭
خالد حمد حمود احلربي  ٭

صلف زهيميل عويض الشالحي  ٭
عبداهلل سعود باجي العنزي  ٭
احمد جمعه سعيد السناوي  ٭

سعد بدر عبيد السعيدي  ٭
سعد مبارك محمد العازمي  ٭

فهد فالح جاسر حيالن  ٭
ثامر عويض الفي املطيري  ٭

محمد عبدالعزيز محمد اخلراز  ٭
عبداهلل اسعد احمد عبداهلل  ٭

ماجد عثمان عنبر املال  ٭
عبدالرحمن محمد ابراهيم الفريح  ٭

احمد عبداهلل عيد محمد  ٭
مبارك ضيدان ناصر املطيري  ٭

احمد فهد سعود الرغيب  ٭
مناحي فاضل مناحي املطيري  ٭

عبداهلل خالد على اخلتالن  ٭
ناصر محمد منحوش الشمري  ٭
يوسف مصلح محمد املطيري  ٭

فواز ابراهيم احمد الشمالي  ٭
عبداهلل وليد خالد بويابس  ٭

نايف خميس طلق عقاب  ٭
ناصر عبد هلل شمروخ العدواني  ٭

عبداهلل عبدالرحمن راشد الهارون  ٭
سعد ابراهيم سعد الهاجري  ٭

حمد محمد باني السعيدي  ٭
عبداهلل سعد حمدان العدواني  ٭

وليد خليفة سيف مبارك  ٭
خالد سهل على املطيري  ٭

عبداهلل مديرس محمد املديرس  ٭
يوسف مرزوق مضحى العدواني  ٭

فهد جديان ثعيان البغيلي الرشيدي  ٭
عبداهلل عماش عبداهلل املطيري  ٭

محمد جعفر عباس حاجي  ٭
حمود مبارك شمروخ املطيري  ٭

وضاح محمد صالح الرشيد  ٭
بدر ضرار عبداهلل حسني  ٭

بدر احمد جاسم حمادة  ٭
ذياب علي فرحان العنزي  ٭
فهد فاضل عباس الشطي  ٭

خالد على بخيت املري  ٭
براك عبداحملسن صالح السليمان  ٭

محمد علي محمد الشمري  ٭
عبدالرحمن عبداللطيف الرباح  ٭

صالح ناصر عواد املثيب  ٭
حمد سعد مشجر السعيدي  ٭
يوسف بدر عبداهلل الكعمي  ٭
خالد سالم غزالن العازمي  ٭

سالم فهد حمد الشرمي  ٭
عبدالعزيز مفرج حمدان النويعم  ٭

بداح عبداهلل بداح الرشيدية  ٭
فيصل على سيد كدا هاشم  ٭

محمد هاشم سيد محمد تقي  ٭
احمد عقاب علي املطيري  ٭

عذبي محمد عبداحملسن البسام  ٭
فالح شاهر سيف اخلرينج  ٭
بدر محمد مكمي الظفيري  ٭

محمد حزمان فالح امليع  ٭
بشار يوسف محمد الغزالي  ٭

مشاري زيد عبدالعزيز املطيري  ٭
محمد خالد محمد الشاهني  ٭

علي عادل عبداهلل صقر  ٭
طالل محماس عايض املطيري  ٭

فيصل على حسني حسن  ٭
مبارك هيف مبارك احلجرف  ٭

خالد بويش فرحان السعيدي  ٭
سعد سعود فواز املطيري  ٭

ماجد حميد طنا العنزي  ٭
ساري ندى ساري املطيري  ٭
عبداهلل حسني علي العنزي  ٭

صالح حبيب سراب امير  ٭
بسام نايف الفي الديحاني  ٭

فياض فهيد شاجع العجمي  ٭
يوسف معلث عوض الرشيدي  ٭

ناصر راشد ناصر العجمي  ٭
غازي خالد غازي العتيبي  ٭
وايل مشهور راشد العنزي  ٭

فهد فايز مجبل املطيري  ٭
فيصل زائد محمد العتيبي  ٭

صقر نايف عمر العنزي  ٭
عبداهلل شعوان حصيبان دخيل اهلل  ٭

عادل حمدان منور الشمري  ٭
سالم سرحان ماوي املطيري  ٭

يوسف مهند صاحب القزويني  ٭
احمد فراج عبداهلل املطيري  ٭

عادل مطيران رمضان احلربي  ٭
محسن حسني مفرج العجمي  ٭
عبداهلل مفلح سعد العازمي  ٭

عبداهلل عبداللطيف هاشم محمد  ٭
محمد حامد محمد العازمي  ٭

مشعل مستور مصلح املطيري  ٭
محمد احمد سفاح الظفيري  ٭

فواز محمد بدر الشاهني  ٭
حمد عدنان حمد العدواني  ٭

صالح صالح معيتيق الرشيدي  ٭
محسن ماكن مشرع السبيعي  ٭

فهد جمعة فهد العجمي  ٭
فيصل محمد دغيم العدواني  ٭
مشعل ذياب صياح العنزي  ٭
خالد مبارك خالد الرشيدي  ٭

علي سلطان جابر املري  ٭
عبدالرحمن شبيب محمد العجمي  ٭

عبداهلل مرزوق سعد الهاجري  ٭
خالد مبارك محمد الهرشاني  ٭
عليان ثامر معيض العجمي  ٭

عبدالرحمن فالح عبداهلل سعيد  ٭
أحمد عواد مناحي عيد مناحي  ٭

منيف خلف حويدر العنزي  ٭
عبداهلل عايد عايض الرشيدي  ٭

ثامر مساعد خلف الرشيدي  ٭
خالد فرج عبداهلل فرج  ٭

سعد كتاب عويد فهد  ٭
عبداهلل حمد سعود العازمي  ٭

طالل علي عبداهلل العنزي  ٭

فهد حسني عايض العجمي  ٭
محمد عبيد عوض الشبلي  ٭
سعد بداح فهاد الدوسري  ٭
نواف احمد سيف صالح  ٭

يوسف موسى سويد الرشيدي  ٭
سعد ناشر سعود العجمي  ٭

سالم محمد حميد الرشيدي  ٭
احمد عوض عايض الرشيدي  ٭
نواف احمد شهوار البلوشي  ٭

علي سعيد صالح العجمي  ٭
عبدالرحمن عبداهلل خلف الهليلي  ٭

فهد حربي فالح امليع  ٭
مهدي محمد نايف العجمي  ٭

يوسف فهد حمد الشرمي  ٭
عبدالعزيز بندر ثامر امللفي  ٭
محمد عيد محمد احلميداني  ٭

مبارك مصلح مهدي الدوسري  ٭
 ٭ زيد ياسني عبدالوهاب عوض
 ٭ الشريف مزيد غزاي املطيري

 ٭ محمد سلمان يعقوب باقر
 ٭ سعود هنيدي صالح الهنيدي

 ٭ فالح محمد ردين العجمي
عبداهلل فرحان عبداهلل العنزي  ٭

 ٭ بدر فايز مجبل املطيري
سيف احمد سيف احلشان  ٭
 ٭ محمد فالح سعد االصفر
براك عبيد عايز املطيري  ٭

يوسف ناصر جعيثن العتيبي  ٭
 ٭ ابراهيم على يعقوب شبكوه

 ٭ فهد نايف محمد عيد الرشيدي
 ٭ محمد عودة جاجان السليماني

 ٭ عبداهلل عبدالوهاب يوسف الصالح
 ٭ محمد نايف محمد العازمي

يوسف يوسف عبد الكرمي مبارك  ٭
 ٭ نايف فيصل ذعار املطيري

عبداهلل مصلح غازي املطيري  ٭
حربي مرزوق شطيط العازمي  ٭

 ٭ حسن محمد جاسم علي الصايغ
 ٭ سالم محمد عوض العجمي

 ٭ عبداهلل ندى ساري املطيري
 ٭ مبارك عبداحملسن مبارك العجمي

 ٭ عبداهلل بدر صالح املزيد
 ٭ محمد مطلق علي العتيبي
 ٭ محمد فهد خليفة الصالل

 ٭ تركي محسن نهار شهاب اخلالدي
 ٭ منصور محمد عبيد العجمي
احمد محمد جميعان احلربي  ٭
عبداهلل فالح خليفة العازمي  ٭
عبدالرحمن مهنا جراح مهنا  ٭

ناصر بدر نوري ياسني عبدالكرمي  ٭
منصور مشلح شليويح الشمري  ٭

عايض قماد برجس الهاجري  ٭
منصور محمد عطية الشمري  ٭

جابر راشد سهو السبهان  ٭
املنتصر منصور احمد زنكوي ٭

محمد جاسم جاسم عبداهلل  ٭

راشد فهد فنيس العجمي  ٭
فيصل عبدالرحمن حسني الكندري  ٭

فالح محمد فالح الدوسري  ٭
خالد عبد الكرمي فهد العنزي  ٭

صالح سعود ندا العنزي  ٭
علي رضا خليل العلي  ٭

عادل عبداهلل عبدالرحمن الكندري  ٭
فهد سعد خلف الفضلي  ٭

حسني عقيل مرزوق الشعالن  ٭
صالح هويج ظافر العجمي  ٭

فيصل مهدي صالح احلساوي  ٭
محمد حميدي حامد العازمي  ٭

محمد صقر غزاي العتيبي  ٭
مخلد بدر علي العتيبي  ٭

أحمد عبداهلل سعود صرام  ٭
مشاري مساعد ناصر الطريقي  ٭
احمد عبداهلل محمد الرشيدي  ٭
عبدالعزيز بندر مهال املطيري  ٭

بدر بندر ضحوي املطيري  ٭
عبداهلل حمد مانع العجمي  ٭
احمد مثال هذال الرشيدي  ٭

محمد خلف سعود احلميدي  ٭
حمود خالد حمود املقهوي  ٭

يوسف حسني مطر العنزي  ٭
محمد سعد شبيب بوحقطة  ٭

خالد راجح سعد العجمي  ٭
مشعان سالم عداي مشل  ٭

عدنان عبدالعزيز احمد احمد  ٭
فهد زويد مبارك العتيبي  ٭

راشد سعد مناحي القحطاني  ٭
محمد مناور فتنان املطيري  ٭

سعد حامد تركي الشمري  ٭
بندر حمد سعد مداد  ٭

نواف نعيثل بخيت العجمي  ٭
هيثم سالم طاهر الشمري  ٭

عبداهلل عمير طبالن الرشيدي  ٭
غازي ابراهيم عبد احملسن العنزي  ٭

بدر الفي شالل املطيري  ٭
مشاري عدنان عبداحلميد مشاري  ٭

محمد فهاد محمد ابا اخليل  ٭
سعود حامد تركي الشمري  ٭

عبداهلل عبدالعزيز عبداهلل الضرمان  ٭
سالم متعب مجعد املطيري  ٭
نواف راجح سعد عصفور  ٭

فهيد فدغوش فهيد العجمي  ٭
حامد محمد زيد اخلبيزي  ٭
فايز مرزوق حمد العازمي  ٭

خالد عبداحلسن حجي علي املهدي  ٭
صالح مسلم موسى الرشيدي  ٭

رائد يوسف بدر االستاذ  ٭
سلطان فالح فهيد السبيعي  ٭

وليد راشد محمد العازمي  ٭
أحمد عايض مبارك العازمي  ٭
مشعل على عباس العازمي  ٭

عبدالرحمن بدر عبدالرحمن املنيفي  ٭
راشد خالد راشد فريح  ٭

سعد خالد مرزوق العازمي  ٭
احمد مبارك ثاني اجلسار  ٭
عبداهلل بدر فايز املطيري  ٭

حسن احمد اكبر حسن  ٭
خالد نصار فجري مبارك  ٭

فارس مناحي راشد احلربي  ٭
فهد سالم مبارك الهولي  ٭

براك مهدي براك العميرة العازمي  ٭
مشعل سعد خليف العنزي  ٭

عبداهلل حمدان نهار العدواني  ٭
ناهض راشد شافي العجمي  ٭
محمد سعود غزاي العتيبي  ٭
حسني ابراهيم حسني قمبر  ٭

مسفر سالم محمد مانع  ٭
عفتان عوض خرصان العجمي  ٭

اسامة سالم محمد الرشيدي  ٭
راشد فهد محمد أبوقذيلة العازمي  ٭

احمد سعد راشد املطيري  ٭
احمد صالح ثاري الرشيدي  ٭
خالد محمد علي االنصاري  ٭

مشعل جابر سند عبدالعزيز  ٭
فهد ملفي ملفي املطيري  ٭

صالح سالم حسن القاسمي  ٭
فهد عبداهلل تراك الشمري  ٭

سلطان ناصر سعد العجمي  ٭
هشام حامد على اخلضيري  ٭

مشاري تيسير شمروخ الشمري  ٭
عبداهلل محمد سيد احمد العيدان  ٭

بدر عيد مبارك الرشيدي  ٭
بدر سعود عبيد العدواني  ٭
نواف ناصر دغش السهلي  ٭

فرحان حمد محمد حمد  ٭
فهد عايض جريان العازمي  ٭

محمد سعود عبداهلل الشمري  ٭
فهد باتل محمد الرشيدي  ٭

مشاري موسى محمد عبداهلل  ٭
حسني خليل ابراهيم علي  ٭
بدر فهاد سالم الدوسري  ٭

مناور حمود مناور احلبيني  ٭
محمد ناصر محمد الهاجري  ٭

محمد حسن محمد حسن صالح  ٭
سعد باني سعد اخلالدي  ٭

هادي عواض مرزوق امليموني  ٭
فيصل نايف محمد الرشيدي  ٭

احمد عبدالعزيز خالد الروضان  ٭
حمد جهاد عبداحلليم السعدون  ٭

احمد محمد رمضان اخلباز  ٭
راشد عبداهلل راشد العجمي  ٭

عبداهلل صالح خضير محمد بهزاد  ٭
فهد رشيد سماوي الظفيري  ٭

نادر نداء رشيد املطيري  ٭
دعيج خليفة ابراهيم الضبيبي  ٭
رجيان سعد رجيان الرشيدي  ٭

وليد سلطان السالم  ٭
فهد عادل عبدالوهاب بوقماز  ٭

محمد عبداللطيف راشد خلف  ٭
محمد دغش سعد السهلي  ٭

محمد سعد عبيد العدواني  ٭
فهد وليد معيوف العجيل  ٭

حسني ناشر سعود العجمي  ٭

عادل خلف رفاعي العتيبي  ٭
سالم ضيف اهلل معيتق الرشيدي  ٭

احمد عبد اللطيف احمد الهندي  ٭
مبارك فهيد حمود محمد  ٭

فارس محمد االحمد الفارس  ٭
عبدالعزيز يوسف عمران العمران  ٭

فالح خالد فالح الرشيدي  ٭
جويعد فهيد ناصر مبارك  ٭

مصعب عبداهلل محمد علي  ٭
بدر خلف عاجل البصير  ٭

حامد بدر حسني العدواني  ٭
سعود وليد سعود العبيدان  ٭
طالل سويد هوري الطريبيل  ٭

محمد حسني صفر عبداهلل  ٭
حمد فيصل محمد احملمد  ٭

راكان فوزان حسن النصار  ٭
جاسم محمد جاسم محمد  ٭

عادل مطلق عوض الهلفي الرشيدي  ٭
عبداهلل عبداحلميد احمد اجلدي  ٭

مشعل محماس سند املطيري  ٭
فواز عبداهلل عايز املطيري  ٭

محمد زيد نصار زيد  ٭
حمد محمد ثواب الرويجح  ٭
محمد عبداهلل اسد عمادي  ٭

تركي سعود مهاوش الدويش  ٭
محمد أحمد عبدالرحيم عبداهلل  ٭

محمد شرار سالم العازمي  ٭
عوين عايض محمد العازمي  ٭

سلطان فهيد ضيف اهلل املطيري  ٭
علي عيد علي فرج  ٭

ذعذاع عبداهلل ذعذاع عماش  ٭
محمد عبدالقادر خاطر العبداهلل  ٭
محمد عبداهلل برغش القحطاني  ٭

احمد دحيم معيض املطيري  ٭
نايف عبداهلل محمد الدوسري  ٭

عبداهلل علي محمد الفارسي  ٭
محمد يوسف عبدالكرمي عواد  ٭
سلطان محمد راشد العجمي  ٭

عبداهلل عبدالرحمن عبدالرحيم  ٭
حسن صالح مبارك العجمي  ٭

حامد زهيميل عويض الشالحي  ٭
خالد فهد هديبان الرشيدي  ٭

شديد ناصر خرصان العجمي  ٭
فواز علي  محمد النمران  ٭
محمد عبداهلل مطلق دغيم  ٭
رشيد خميس فهد البذالي  ٭

طالل سعد احمد القحطاني  ٭
احمد صالح حسني العبداحملسن  ٭

مشاري ضويحي رافد املطيري  ٭
عبداهلل موهج حامد الشالحي  ٭
بندر سعد سلمان السليماني  ٭

محمد بدر عبيد السعيدي  ٭
عبدالرحمن رجا صالح الرشيدي  ٭

مشعل مفلح حمود ادبيس الرشيدي  ٭
سعد غالب عوض جالي  ٭

عبدالكرمي هايف سلطان املطيري  ٭
محمد خليفة مطلق اخلالدي  ٭

عبداهلل مبارك عويض الديحاني  ٭
صالح الدين جنم عبداهلل الزهاميل  ٭

طالل مفرج مطر العتيبي  ٭
فيحان صالح محمد اخلدير  ٭

نايف فهد سيف سفر  ٭
جابر دواس باتل الرشيدي  ٭

فهد محمد مرزوق فهاد  ٭
علي عبدالوهاب حمد القالف  ٭
فهد عبداهلل الفهد القحطاني  ٭

مشعل فالح صقر املطيري  ٭
فيصل سالم احمد الديولي  ٭

محمد زيد مبارك العرو  ٭
محمد ابراهيم محمد بهبود  ٭

محمد خالد احمد عبداهلل  ٭
فيصل دبيان عوض املطيري  ٭

ابراهيم عبداهلل محمد امني العوضي  ٭
عوض ظافر محمد العجمي  ٭
محمود مبارك فهد العازمي  ٭

هشام فيصل وسمي الوسمي  ٭
صالح يعقوب سيف البطي بوطيبان  ٭

مشعل سعد ثواب املطوطح  ٭
محمد مبارك مصبح العازمي  ٭

عبداهلل ياسني فيصل اخلالدي  ٭
خالد منصور فليج املطيري  ٭
ناصر فيصل غامن مال اهلل  ٭

احمد زيد مطلق اخلالدي  ٭
يوسف خالد احمد املنصور  ٭
مبارك ماجد مطلق املطيري  ٭

فيصل ملفي مطلق الرشيدي  ٭
نواف عباس ابراهيم القالف  ٭

مشاري مرزوق مبارك املطيري  ٭
حسني مشعل شبيب الرشيدي  ٭

مهدي حسني محمد اتش  ٭
حمد فهد حمد الشرمي  ٭

مساعد مطيران عبداهلل العازمي  ٭
مشعل خالد مجبل املطيري  ٭
فهد جاسم محمد العبداالله  ٭

احمد ناصر فهد ناصر  ٭
محمد فالح مبارك الرشيدي  ٭

بندر جالب محمد العنزي  ٭
بدر خالد محمد اخلباز  ٭

فيصل خالد سليمان الرويح  ٭
احمد نايف حجرف الهرشاني  ٭

محمد عواد عايد العازمي  ٭
احمد ابراهيم احمد اسماعيل  ٭

عبداهلل خليل بارون كمال  ٭
عبداهلل عوض عواض املطيري  ٭
عبداهلل مهاوش وقاف العنزي  ٭

ثامر فهد عبداهلل النويهض الرشيدي  ٭
الفي فالح محمد العجمي  ٭

حسني هادى عبداهلل العجمي  ٭
فهد احمد عبدالعزيز البديوي  ٭

محمد موسى عبدالرحمن املطيري  ٭
مشعل سعد محمد الدعاس  ٭
محمد هشام فرهود مبارك  ٭

سعود نايف بداح شاهر  ٭
سالم فرج عبداهلل فرج  ٭
بدر محمد فهد العتيبي  ٭

يعقوب يوسف محمد بهبود  ٭

)فريال حماد(القائم باألعمال السوري موسى محمد املسلم

صورة للمستشفى في آخن الذي سيتم إيفاد الكويتيني للعالج فيه
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