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الحمود استجابت لما نشرته »األنباء« 27 سبتمبر الماضي وخفضت مدة مشاركة السديراوي في مهمة باريس إلى 9 أيام فقط

ألزمت الوزارة بتحمل مصاريف الدعوى ورفضت الحجة المقدمة منها بوجود قرار يمنع ذلك

احتفل بيوم الصحة النفسية العالمية

نائب الرئيس السوري يصل البالد صباح اليوم

األمير استقبل ولي العهد والعبداهلل والمحمد والهاجري 
والمبارك وعزّ ى بضحايا فيضانات مسينا اإليطالية

استقبل صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد بقصر 
السيف صباح امس سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد، كما 
استقبل سموه بقصر السيف الشيخ مبارك العبداهلل، واستقبل 
سموه ايضا سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد. 
كما استقبل سموه بقصر السيف رئيس مجلس االمة باالنابة 
دليهي الهاجري، واستقبل س���موه كذلك النائب االول لرئيس 

مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر املبارك.
من جهة اخرى بعث صاحب الس���مو االمير الشيخ صباح 
األحمد ببرقية تعزية الى الرئيس جورجو نابوليتانو رئيس 
جمهورية ايطاليا الصديقة عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق 
مواساته بضحايا الفيضانات التي تعرضت لها مدينة مسينا 
بجنوب ايطاليا راجيا سموه للمصابني سرعة الشفاء والعافية 
وان يتمكن املس���ؤولون في البلد الصديق من جتاوز اثار هذه 
الكارثة الطبيعية. كما بعث سمو ولي العهد الشيخ نواف االحمد 
وسمو رئيس مجلس الوزراء الش���يخ ناصر احملمد ببرقيتي 

تعزية مماثلتني.

وزيرة التربية: ترشيد اإلنفاق وتالفي الهدر في عقود الخدمات

المحكمة تلزم وكيلة التربية بالموافقة على نقل طالب  من المدارس 
الحكومية إلى »الخاصة« بعد انتهاء الفصل الدراسي األول

الزايد: 1500 حالة تراجع 
مستشفى الطب النفسي سنويًا

الوفاة العاشرة لوافدة 
عربية باإلنفلونزا

 حنان عبدالمعبود
في احتفال خال من املسؤولني في وزارة الصحة، قال رئيس قسم 
الطب النفس����ي د.عادل الزايد في كلمة ل����ه بالنيابة عن راعي احلفل 
وزير الصحة د.هالل الساير ومدير مستشفى الطب النفسي، ان عدد 
احلاالت السنوية التي تراجع املستشفى بلغت 1500 حالة، مؤكدا ان 
هذه احلاالت لم تشمل احلاالت التي تتحدث عنها الصحافة ووسائل 
االع����الم في حصول البعض عليها من اج����ل التقاعد الطبي، ذاكرا ان 
قضية ال� »كارت االحمر« وهمية وال تتداول في املستشفى، حيث انه 

مصطلح خلقته الصحافة.
واضاف د.الزايد، مبناسبة االحتفال بيوم الصحة النفسية العاملية 
في مبنى الطب النفسي اجلديد صباح امس، انه الول مرة يتم االحتفال 
في مستش����فى الطب النفس����ي، مما يؤكد على التعاون والتكامل بني 
فريق عمل اخلدمة االجتماعية في مستشفى الطب النفسي واجلهود 
التنظيمي����ة الرائعة من اجل اخلروج بصورة مش����رفة في االحتفال، 
وايضا يؤكد على عدم اخلجل من الطب النفس����ي واملرض النفس����ي 
والظهور امام وس����ائل االعالم واالع����الن عن تكثيف اجلهود من اجل 
توعية اجلميع مباهية املرض النفسي وكيفية التعامل معه بعيدا عما 

يتداول في وسائل االعالم.

اعلنت وزارة الصحة امس االحد 
تسجيل حالة الوفاة العاشرة لوافدة 

عربية تبلغ من العمر 47 سنة.
وقد وافتها املنية صباح امس 
االول بأحد املستش����فيات العامة، 
الذي ادخل����ت اليه يوم اخلميس 
املاض����ي لتلقي الع����الج، ونظرا 
حلالته����ا الصحية احلرجة حيث 
كانت مصابة بالتهاب الكبد الوبائي 
املزمن ڤيروس C وربو شعبي مزمن، 
واظهر الفحص الطبي وجود التهاب 
باجلزء السفلي في كلتا الرئتني، 
كما اظهرت نتائج الفحص املخبري 

AH1N1. اصابتها بانفلونزا
وتعد هذه حالة الوفاة العاشرة 
التي يتم تسجيلها في الكويت منذ 
بداية االعالن ع����ن ظهور حاالت 
االنفلونزا  .AH1N1  واعربت الوزارة 
عن خالص العزاء واملواساة السرة 
الفقيدة وذويها سائلني املولى عز 
وجل ان يتغمدها بواسع رحمته 

ويسكنها فسيح جناته.

 مريم بندق
ألزمت احملكمة الكلية بصفة مس����تعجلة وكيلة وزارة 
التربية بصفته����ا باملوافقة على نق����ل طالب من املدارس 
احلكومية الى املدارس اخلاصة بعد انتهاء الفصل الدراسي 
االول وتضمن احلك����م الزام املدعى عليه )وزارة التربية( 
باملصروفات ورفضت احملكمة حجة الوزارة بوجود قرار 

مينع ذلك.
وتتلخص وقائع الدعوى في أن املدعي قد اقامها بصحيفة 
أودعت إدارة كتاب احملكمة وأعلنت قانونا طلب في ختامها 
احلكم بأحقيته في اتخاذ االجراءات الالزمة لنقل ابنه ناصر 
من ثانوية ش����جاع بن االسلم إلى مدرسة اجلابر احلديثة 
االهلية مع الزام املدع����ى عليه بصفته باملوافقة على ذلك 

وباملصروفات.
وذلك على س����ند من القول وبصفته وليا طبيعيا على 
ابنه ناصر والذي يدرس بالصف العاشر مبدرسة ثانوية 
ش����جاع بن األسلم قد فوجئ وبعد انتهاء الفصل الدراسي 
األول بانخفاض في مستواه التعليمي ما دعاه الى طلب نقله 
الى مدرسة اجلابر احلديثة االهلية وقد وافق مسؤولها على 
ذلك اال ان املدعى عليه رفض بحجة وجود قرار مينع ذلك 
رغم ان القانون ال مينع ما حداه على إقامة هذه الدعوى.

وحيث تداولت الدعوى باجللسات على النحو الثابت 
مبحاضرها وبجلسة احلكم مثل املدعي بوكيل عنه وقدم 
حافظة مس����تندات طويت على صورة من موافقة مدرسة 
اجلابر احلديثة االهلية على نقل االبن وصورة من بطاقة 
درجات وصورة م����ن البطاقة املدنية للطالب جنل املدعي 
وبذات اجللسة قررت احملكمة حجز الدعوى للحكم جللسة 

اليوم )تاريخ صدور احلكم(.

وحي����ث إنه ملا كان من املقرر وفقا ملؤدى نص املادة 31 
من قانون املرافعات ان قاضي األمور املستعجلة يختص 
باحلكم بصفة ومع عدم املساس باحلق في املسائل املستعجلة 
التي يخشى عليها من فوات الوقت ومؤدى هذا النص انه 
يشترط الختصاص القضاء املس����تعجل بضرورة توافر 
شرطني أحدهما االستعجال واآلخر هو عدم املساس بأصل 
احلق وقد جرى الفقه والقضاء على تعريف االس����تعجال 
بأنه هو اخلطر احلقيقي احملدق باحلق املراد احملافظة عليه 
والذي يلزم درؤه عنه بسرعة ال تكون عادة في التقاضي 
العادي ولو قصرت مواعيده كما يشترط الختصاص القضاء 
املس����تعجل بنظر املسائل املستعجلة طبقا لنص املادة 31 
من قانون املرافعات آنف البيان اال يكون حلكمه تأثير في 
املوض����وع أو أصل احلق أي أن يكون احلكم وقتيا فليس 
له بأي حال من األحوال ان يقضي في أصل احلقوق مهما 
أحاط بها من استعجال او ترتب على امتناعه عن القضاء 
فيها ضرر باخلصوم بل يجب عليه تركها لقاضي املوضوع 

املختص وحده باحلكم فيها.
)مشار إلى ذلك بكتاب قضاء األمور املستعجلة لألستاذ 

محمد علي راتب وزميليه ص 26 وما بعدها(.
كما انه من املقرر وفقا لقضاء محكمة النقض املصرية 
ان تقدير توافر شرط االستعجال هو ما يستقل به قاضي 

األمور املستعجلة.
)نقض مصري جلسة 1951/3/22 مجموعة التبويب – 

.)458 – 2
كما انه م����ن املقرر وفقا لنص امل����ادة 210 من القانون 
رقم 1984/51 في ش����أن األحوال الشخصية انه مع مراعاة 
احكام احلضانة يقوم الولي على النفس باالش����راف على 

شؤون احملضون وحفظه وتربيته وتعليمه واعداده اعدادا 
صاحلا.

وحيث انه ملا كان ذل����ك وكانت طلبات املدعي في هذه 
الدع����وى هي قضاء  بأحقيته في اتخاذ االجراءات الالزمة 
لنقل ابنه ناصر من ثانوية شجاع بن االسلم الى مدرسة 
اجلاب����ر احلديث����ة األهلية مع الزام املدع����ى عليه بصفته 
باملوافقة على ذل����ك وباملصروفات وكان البادي من ظاهر 
االوراق هو الولي الطبيعي البنه ومن ثم فهو االقدر على 
اختيار نوعية التعليم التي يسلكها مبا ذلك املدرسة التي 
يدرس فيها والتي يرى أنها االقدر على تعليم جنله وكان 
املدعي قد اختار نقل ابنه ملدرس����ة اخرى لضعف مستواه 
في املدرس����ة التي يدرس بها وكانت األوراق قد خلت مما 
يفي����د بوجود ما مينع ذل����ك قانونا ومن ثم يصبح رفض 
املدعى عليه بصفته لنقل جنل املدعي إلى املدرس����ة املراد 
نقله إليها تعنتا يخول القضاء املس����تعجل وقد توافرت 
مقومات اختصاصه ان يدخل ويقضي في الدعوى جلدية 

طلب املدعي واحقيته فيه.
وحيث انه عن املصروفات ش����املة اتعاب احملاماة فإن 
احملكمة تلزم املدعى عليه بصفته )وزارة التربية( بها عمال 

بنص املادة 119 من قانون املرافعات.
فلهذه االسباب:

حكمت احملكمة بصفة مس����تعجلة: بأحقية املدعي في 
اتخاذ االج����راءات القانونية الالزمة لنقل جنله ناصر من 
ثانوية شجاع بن االسلم الى مدرسة اجلابر احلديثة األهلية 
والزمت املدعي عليه بصفته باملصروفات وخمسة دنانير 
مقابل اتعاب احملاماة. هذا وتوقعت املصادر ان تعدل وزارة 

التربية عن قراراتها الصادرة في هذا الشأن.

 مريم بندق
استجابة ملا نشرته »األنباء« 
بتاري���خ 27 س���بتمبر املاضي 
التربية  حتت عنوان قي���ادات 
تبدأ مهمات رسمية الى باريس 
والري���اض ف���ي ه���ذه االجواء 
االستثنائية والطارئة النتشار 
وباء انفلونزا اخلنازير، خففت 
وزيرة التربية ووزيرة التعليم 
العالي د.موضي احلمود فترة 
مش���اركة وكيلة وزارة التربية 
الدورة  متاضر السديراوي في 
اخلامسة والثالثني لليونسكو 
التي ستعقد في باريس لتصبح 
م���ن 8 � 16 اكتوب���ر بدال من 6 � 
23 اجل���اري ومبوج���ب القرار 
املعدل للوزيرة متت اضافة هناء 
الش���راح مدير مركز املعلومات 
خالل الفترة من 8 � 2009/10/16 
ش���املة يومي الس���فر، وغامن 
سليماني � ادارة العالقات العامة 
من 8 � 2009/10/16 شاملة يومي 
السفر الى عضوية وفد الكويت، 

وباالش���ارة الى القرار الوزاري 
رقم 2009/292 اخلاص بتشكيل 
فريق عمل لالعداد لالحتفال الذي 
س���يقام حتت رعاي���ة صاحب 
الس���مو االمير الش���يخ صباح 
االحمد لتكرمي الفائزين بجائزة 
املغفور له بإذن اهلل الشيخ جابر 
االحمد للبحوث والتدريب مبجال 
التربية اخلاصة لصالح املعوقني 
عقليا، والذي سيقام بالتنسيق 

مع منظمة اليونس���كو، قررت 
احلمود: 

اوال - تعدي����ل بند رابعا من 
بنود القرار بحيث يكون كالتالي: 
تصرف مكافأة مالية العضاء فريق 
العمل حس����ب قرار نظام اخلدمة 

املدنية رقم 1983/1.
ثانيا - يح����دد وكيل الوزارة 
فئ����ة الص����رف حس����ب الق����رار 
الوزاري املذكور وكشوف املزاولة 

الفعلية.
ثالثا - اضافة كل من: طالب 
البغلي مس���اعد املندوب الدائم 
للكويت لدى اليونسكو، خالدة 
العل���ي مراقب مكت���ب الوزير، 
ش���يماء القديفي منسق اداري 
مبكت���ب الوزير، ال���ى عضوية 
فريق العمل في القرار املش���ار 

اليه اعاله.
رابعا - اضافة بند: يبدأ فريق 

العمل اعماله اعتبارا من 1 سبتمبر 
2009 ولغاية 30 2009.

هذا واص����درت الوزيرة قرارا 
التكاليف االضافية على  بش����أن 
القرار  عقود اخلدمات واس����تند 
عل����ى قواع����د تنفي����ذ ميزانيات 
املالية  اجلهات احلكومية للسنة 
2010/2009، وهدف الى ترش����يد 
االنفاق العام واالستخدام االفضل 
للموارد املالية وتالفي مواطن الهدر 

في االنفاق.
وتضمن القرار ضرورة مراعاة 
النقاط التالي����ة في جميع عقود 

اخلدمات:
دراسة احتياجات الوزارة من 
هذه اخلدمات بدقة وعدم االرتباط 
مبا يج����اوز ه����ذه االحتياجات، 
وعدم االرتباط مبا يجاوز البنود 
الوزارة،  املختصة في ميزاني����ة 
والتأكيد عل����ى انفاق االعتمادات 
املالية فيما تقتضيه ضرورة حسن 
سير االعمال بحيث تودى اخلدمات 

على احسن وجه وبأقل تكلفة.

استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف االحمد في 
ديوانه بقصر السيف صباح امس سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد. كما استقبل سموه رئيس 
مجلس األمة باإلنابة دليهي الهاجري. وكذلك استقبل 
س����موه النائب االول لرئيس مجلس الوزراء ووزير 
الدفاع الش����يخ جابر املب����ارك ونائب رئيس مجلس 

الوزراء ووزير اخلارجية الش����يخ د.محمد الصباح، 
ونائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون االقتصادية 
ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون 
اإلسكان الشيخ احمد الفهد، ووزير الداخلية الفريق 
ركن متقاعد الشيخ جابر اخلالد، ووزير النفط ووزير 

اإلعالم الشيخ احمد العبداهلل.

ولي العهد التقى رئيس مجلس األمة 
باإلنابة والمحمد ووزراء

الشرع: ثمار جهود شيخ الديبلوماسية العربية 
ظهرت نتائجها بزيارة خادم الحرمين إلى دمشق

يص���ل البالد صباح اليوم االثنني نائب رئيس 
اجلمهورية العربية الس���ورية الش���قيقة فاروق 
الشرع والوفد املرافق له في زيارة رسمية تستغرق 
يومني يجرى خاللها مباحثات رسمية مع القيادة 
السياس���ية تتعلق بالعالقات الثنائية التي تربط 
البلدين الشقيقني وبحث آخر التطورات في املنطقة 
واملواضيع ذات االهتمام املشترك وسبل تعزيزها 

وتوطيدها في جميع املجاالت.
وقد تشكلت بعثة شرف مرافقه للضيف الكرمي 
برئاس���ة وزير املواصالت ووزير الدولة لشؤون 

مجلس األمة د.محمد البصيري.
 هذا وأشاد نائب الرئيس السوري فاروق الشرع 
امس بجهود شيخ الديبلوماسية العربية صاحب 
الس���مو األمير الش���يخ صباح االحمد في تفعيل 
التضامن العربي خالل ترؤسه القمة االقتصادية 
واالجتماعية والتنموي���ة التي عقدت في الكويت 

في يناير املاضي.
وقال الشرع في تصريح ل� »كونا« ان ثمار جهود 
شيخ الديبلوماسية العربية قد ظهرت نتائجها في 
اجتماعات دمشق في اشارة الى الزيارة االخيرة التي 

قام بها خادم احلرمني الشريفني الى دمشق.
واعرب عن االمل في ان تستمر ثمارها بجهود 
كل القادة العرب املخلصني مؤكدا ان زيارة خادم 
احلرمني الشريفني ولقاءاته في دمشق مع الرئيس 
السوري بشار االسد شكلت حدثا بارزا اليزال موضع 

بحث وتكهنات في وسائل االعالم العربية.
وقال الشرع ان سبب االهتمام ينطلق من اهمية 
البلدين ومكانة قائديهما فضال عن ان هذه الزيارة 
التي تعتبر سياسية بامتياز جاءت بعد فترة من 
ش���ح التواصل لتفعيل بوصلة التضامن العربي 
»والعم���ل اجلاد على ايق���اف التراجع في املوقف 

العربي وليس فقط ايقاف املستوطنات«.
وقال نائب الرئيس السوري في رده على سؤال 
حول زيارته للكويت »ازور دولة الكويت الشقيقة 
ألنقل رسالة الى صاحب السمو االمير الشيخ صباح 
االحمد من اخيه الرئيس بشار االسد تتعلق بالعالقات 
الثنائية واملستجدات في املنطقة وملبيا في الوقت 
نفسه دعوة كرمية من سمو ولي العهد الشيخ نواف 
االحمد«. واضاف »ال يخفى على احد ان االتصاالت 
بني بلدينا وعلى مختلف املستويات حافظت دائما 
على استمراريتها وقوتها في كل الظروف واالزمات 
التي مرت بها اوضاع املنطقة« مشيرا الى ان هذا 
التميز واحليوية في عالقات الكويت مع سورية 
يرجع الى الرؤي���ة الثاقبة واحلكيمة التي يتمتع 
بها صاحب الس���مو األمير والرئيس السوري في 
معاجلة القضايا ذات االهتمام املش���ترك والرغبة 

الصادقة في توثيق العالقات الثنائية.
واوضح ان »س���ورية كانت س���باقة في تفهم 
هواجس الكوي���ت وخصوصا ما تعرضت له من 
اجتي���اح غير مبرر في الثاني من اغس���طس عام 
1990 والكويت كانت س���باقة ايضا في تضامنها 
ومساندتها لسورية ضد االحتالل االسرائيلي وما 
حيك ضدها من اتهامات غير مبررة منذ غزو العراق 

عام 2003«.

وقال »نحن في س���ورية ال يخاجلنا ادنى شك 
بان هذا التضامن املتبادل في القول والفعل الذي 
شهدته العالقات السورية � الكويتية شكل ارضية 
صلبة مشتركة لتعاون ثنائي في مختلف املجاالت 
وسوف ينعكس ايجابا ليس على الكويت وسورية 
فحس���ب وامنا على العمل العربي املشترك وعلى 
التضامن الصادق بني دولنا العربية واالس���المية 
التي ه���ي بأمس احلاجة اليه ف���ي هذه الظروف 

الصعبة واملفصلية«.
وعن عملية الس���الم في املنطقة قال الشرع ان 
الرؤية السورية جتاه رغبتها وارادتها في السالم 
لم تعد بحاجة لدليل او ش���واهد وخصوصا منذ 
مؤمت���ر مدريد عام 1991 وحت���ى املفاوضات غير 
املباشرة برعاية تركية والتي توقفت بحرب شنتها 
اسرائيل على قطاع غزة في نهاية عام 2008 ومطلع 
عام 2009 مرورا بقمة جنيڤ في مارس 2000 بني 
الرئيس الس���وري الراحل حافظ االسد والرئيس 
األميركي االسبق بيل كلينتون والتي شهد اقرب 
الناس السرائيل ان ايهود باراك كان مسؤوال اساسيا 
عن فشلها عندما كان رئيسا للوزراء كما كان احد 
املسؤولني االساس���يني عن حرب غزة وحصارها 

عندما كان واليزال وزيرا للدفاع.
واضاف قائ���ال »االن لم يعد مطلوبا من الدول 
العربية ان يبرهنوا ويكرروا البرهان بانهم دعاة 
سالم السيما ان البراهني وخصوصا مبادرة السالم 
العربية قد وصلت حتى االن الى الواليات املتحدة 

والى كل بيت اسرائيلي«.
وقال ان تكرار تقدمي الدليل والبرهان من قبل 
العرب وخصوصا عندما يترافق مع تنازالت اجرائية 
او مؤشرات تطبيعية سوف يقنع االسرائيليني في 
نهاية االمر بان الدول العربية بدأت تقبل »صيغة 
السالم مقابل السالم« بدال من مبدأ االرض مقابل 

السالم.

جانب من لقاء سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد بسمو رئيس الوزراء والوزراء املبارك والصباح والفهد واخلالد والعبداهلل

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد أثناء استقباله الشيخ مبارك العبداهلل

وليد بن غيثمتاضر السديراويد.موضي احلمود

نائب الرئيس السوري فاروق الشرع 

السهالوي: دراسة وضع طبيب
 بكل مدرسة لذوي االحتياجات الخاصة

 حنان عبداملعبود
كشف وكيل وزارة 
املس���اعد  الصح���ة 
للشؤون الفنية د.خالد 
السهالوي عن ان وزارة 
الصحة تدرس وضع 
طبيب في كل مدرسة 
االحتياجات  ل���ذوي 
اخلاصة باإلضافة الى 

ممرضة.
ال���ى ان   وأش���ار 
الوزارة تستعد لتجهيز 
هذه املدارس بالعيادات 

املدرس���ية املجهزة بجميع املتطلبات 
األساسية خلدمة أبنائنا الطلبة. 

وأعلن السهالوي في تصريح صحافي 
عن مشاركته في اجتماع رؤساء مجالس 

االختصاصات الطبية 
لل���دول العربي���ة في 
اليوم، مشيرا  دمشق 
الى انه س���يتم بحث 
إنش���اء دراسات عليا 
التمريض في  ملهن���ة 

الوطن العربي.
انه سيتم  وأضاف 
كذلك مناقشة توحيد 
وتطوير التخصصات 
الطبية والفنية عربيا 
معتم���دة  لتك�����ون 
مبخرجات قوية، للرفع 
من مستوى اخلدمات الطبية في الوطن 
العربي بدال من اللجوء الى دراس���ات 
عليا من دول رمب���ا تكون مخرجاتها 

ضعيفة.

وزير الصحة يزور مستشفيات تخصصية في لندن 
البتعاث طواقم فنية واستقطاب خبراء

وصل وزير الصحة 
د.هالل الساير امس الى 
البريطانية  العاصمة 
لندن عل���ى رأس وفد 
رسمي. وتهدف زيارة 
د.الس���اير  الوزي���ر 
ال���ى لن���دن زي���ارة 
بعض املستش���فيات 
التخصصية والتنسيق 
م���ع بع���ض املراك���ز 
الصحية املتخصصة 
البتعاث طواقم فنية 
الدارة احد املستشفيات 

التخصصي���ة في الكوي���ت اضافة الى 
استقطاب خبراء واستشاريني للعمل في 
الكويت. ويلتقي الوزير د.الساير عددا من 
املسؤولني الصحيني في لندن بهدف تعزيز 

التعاون في الشؤون 
الكويت  الصحية بني 
واملراك���ز الصحي���ة 
البريطاني���ة.  وكان 
الوزير  في اس���تقبال 
د.الساير لدى وصوله 
سفيرنا لدى بريطانيا 
خالد الدويسان ومدير 
املكتب الصحي في لندن 

د.يعقوب التمار.
الوزير   ويراف���ق 
د.الساير خالل زيارته 
املس���اعد  الوكي���ل 
للخدمات الطبية املساندة د.قيس الدويري 
ومدير ادارة العالج في اخلارج د.محمد 
املش���عان ومدير ادارة العالقات العامة 

فيصل الدوسري.

د.خالد السهالويد.هالل الساير


