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فنــدق ومنـتجـع موفنبـيك البـدع-الكــويت 
يدعوكم لقضاء عطلة نهاية أسبوع ال تنسى

يتميز فنـــدق ومنتجـــع موفنبيـــك البدع-الكويت 
مبوقعه االستراتيجي على ســـاحل الساملية بالقرب 
من أهـــم مراكز التســـوق بالكويـــت ومطارالكويت 
الدولـــي وأرض املعـــارض. يقـــدم فنـــدق ومنتجع 
موفنبيك البدع-الكويت عروضات على الغرف خالل 
عطلة نهاية األســـبوع بســـعر مثالي ويضاف إليها 
بدل مصاريف اخلدمة. يشـــمل عـــرض عطلة نهاية 

األســـبوع فطور مجانـــي مع االســـتفادة من النادي 
الصحـــي و نادي األطفال مجانًا أيضًا، كما ويشـــمل 
العـــرض خصومـــات فـــي مطعـــم األكالت البحرية 
"البلدانـــي" وخصومـــات على جميع املســـاجات في 
السبا. يســـري العرض من اخلميس إلى السبت. مع 
فندق ومنتجـــع موفنبيك البدع كويـــت هناك دائمًا 

جتربة جديدة بانتظاركم.
امل�شت�شار/ رئي�س املحكمة الكلية  

وزارة العــــــــدل
اإعالن عن بيع عقار باملزاد العلني

ثانيا: �شروط املزاد:

�ألف  وع�شرون  ثالثة   « د.ك   23931.207 ق��دره  �أ�شا�شي  بثمن  �لعقار  يف  للبيع  �ملعرو�شة  للح�شة  �مل��ز�د  يبد�أ   : �أوال ً   

�لثمن على  �مل��ز�د �شد�د خم�س ذلك  «. وي�شرتط للم�شاركة يف  207 فل�س  و  وت�شعمائة وو�ح��د وثالثون دينار 

�الأقل �إما نقد�ً �أو مبوجب �شيك م�شدق من �لبنك �مل�شحوب عليه �أو مبوجب خطاب �شمان من �أحد �لبنوك 

ل�شالح �إد�رة �لتنفيذ بوز�رة �لعدل.

ث��ان��ي���اً: يجب على من يعتمد �لقا�شي عطاءه �أن يودع حال �نعقاد جل�شة �لبيع كامل �لثمن �لذي �عتمد و�مل�شروفات 

ور�شوم �لت�شجيل.

ث����الث���اً: فان مل يودع من �عتمد عطاءه �لثمن كاماًل وجب عليه �إيد�ع خم�س �لثمن على �الأقل و�إال �أعيدت �ملز�يدة على 

ذمته يف نف�س �جلل�شة على �أ�شا�س �لثمن �لذي كان قد ر�شا به �لبيع.

ر�بع�������اً: ف�ي حالة �إيد�ع من �عتمد عطاءه خم�س �لثمن على �الأقل يوؤجل �لبيع مع زيادة �لع�شر.

خام�شاً: �إذ� �أودع �ملز�يد �لثمن يف �جلل�شة �لتالية حكم بر�شو �ملز�د عليه �إال �إذ� تقدم ف�ي هذه �جلل�شة من يقبل �ل�شر�ء مع زيادة 

�لع�شر م�شحوباً باإيد�ع كامل ثمن �ملز�د ففي هذه �حلالة تعاد �ملز�يدة ف�ي نف�س �جلل�شة على �أ�شا�س هذ� �لثمن.

�شاد�شاً: �إذ� مل يقم �ملز�يد �الأول باإيد�ع �لثمن كاماًل يف �جلل�شة �لتالية ومل يتقدم �حد للزيادة بالع�شر تعاد �ملز�يدة فور�ً 

على ذمته على �أ�شا�س �لثمن �لذي كان قد ر�شا به عليه يف �جلل�شة �ل�شابقة واليعتد يف هذه �جلل�شة باأي عطاء 

غري م�شحوب باإيد�ع كامل قيمته. ويلزم �ملز�يد �ملتخلف مبا ينق�س من ثمن �لعقار.

�شابع���اً: يتحمل �لر��شي عليه �ملز�د يف جميع �حلاالت ر�شوم نقل وت�شجيل �مللكية وم�شروفات �إجر�ء�ت �لتنفيذ ومقد�رها 

200 د.ك و�أتعاب �ملحاماة و�خلربة وم�شاريف �الإعالن و�لن�شر عن �لبيع يف �ل�شحف �ليومية.

ث�ام�ن��اً: ين�شر هذ� �الإعالن تطبيقاً للقانون وبطلب �ملبا�شرين الإجر�ء�ت �لبيع وعلى م�شئوليتهم دون �أن تتحمل �إد�رة 

�لكتاب باملحكمة �لكلية �أية م�شئولية.

 تا�شع�اً: يقر �لر��شي عليه �ملز�د �نه عاين �لعقار معاينة نافية للجهالة.

تنبيه:

1 - ين�شر  هذ� �الإعالن عن �لبيع باجلريدة �لر�شمية طبقاً للمادة 266 من قانون �ملر�فعات.

2 - حكم ر�شو �ملز�د قابل لال�شتئناف خالل �شبعة �أيام من تاريخ �لنطق باحلكم طبقاً للمادة 277 من قانون �ملر�فعات.

3 - تن�س �لفقرة �الأخرية من �ملادة 276 من قانون �ملر�فعات �نه »�إذ� كان من نزعت ملكيته �شاكناً يف �لعقار بقي فيه كم�شتاأجر 

بقوة �لقانون ويلتزم �لر��شي عليه �ملز�د بتحرير عقد �إيجار ل�شاحله باجرة �ملثل«.

�ملخ�ش�شة  �لبيوت  �أو  �لق�شائم  على  �مل��ز�د  يف  �مل�شاركة  �لفردية  و�ملوؤ�ش�شات  �ل�شركات  على جميع  يحظر  ملحوظة هامة: 

الأغر��س �ل�شكن �خلا�س عماًل باأحكام �ملادة 230 من قانون �ل�شركات �لتجارية �مل�شافة بالقانون رقم 9 ل�شنة 2008.

يوم  وذلك  العلني  باملزاد  يلي  فيما  املو�شوف  العقار  بيع  عن  الكلية  باملحكمة  الكتاب  اإدارة  تعلن 

 - �شباحًا  التا�شعة  ال�شاعة  العدل  بق�شر  الثاين  بالدور   -  48 قاعة   - املوافق2010/2/10م  االربعاء 

وذلك تنفيذاً حلكم املحكمة ال�شادر يف الدعوى رقم 2008/81 بيوع/2.

حممود جا�شم حممد بود�شتور  املرفوعة من: 

1- م�شعل بدر حمود الرومي       2- بنك الت�شليف واالدخار )خ�شم مدخل( �شـــــــــــــــــد: 

اأواًل: اأو�شاف العقار:

2999.21 م2  1 وم�شاحتها  A - �لق�شيمة رقم  �أرق����ام :  �لعق����ار يف منطق�����ة �لفنط���ا�س �لزر�عية وميثل �لق�شائم  يق�����ع 

B - �لق�شيمة رقم 2 وم�شاحتها 1040.49 مc  2 - �لق�شيمة رقم 3 وم�شاحتها 401.11 مD 2 - �لق�شيمة رقم 4 وم�شاحتها 
563.71 م2 .و�لق�شائم عبارة عن �أر�س �شكن خا�س و�ملو�شوفة بالوثيقة رقم 2006/2098 وهي عبارة عن �أر�س ف�شاء 

غريمقام عليها �أي مباين . و�حل�شة �ملعرو�شة للبيع هي ح�شة قدرها 1960 �شهماً من �أ�شل 24900 �شهم ينق�شم �إليها 

م�شتحق �لربع م�شاعا يف كل عقار من �لعقار�ت �الأربع.

مبارك الوعالن

م.عبداهلل العنزي

د.راشد الرشود

د.هالل الساير

د.صباح جابر العلي

صورة عن ايصال الدفع

صورة عن الصفحة اإللكترونية

أّبن النائب مبارك الوعالن 
املرحوم وليد خالد يوسف 
املرزوق، داعيا املولى عز وجل 
ان يتغمد الفقيد بوافر رحمته 
ويس���كنه فس���يح جناته، 
مستذكرا مآثر الفقيد طوال 
مس���يرة حياته االجتماعية 
والعملي���ة، قائال: ان رحيل 
املرحوم وليد خالد يوسف 
املرزوق فاجعة كبيرة، فقد 
فقدت الكوي���ت احد ابنائها 
الذين  املخلصني االوفي���اء 
وهبوا حياتهم لرفعة وطنهم 

ونصرة قضاياه.
واكد النائب مبارك الوعالن 
ان الفقيد وليد املرزوق اعطى 
العمل االعالمي واالقتصادي 
واالجتماعي واخليري الكثير 
والكثير من وقته وجهده، فهو 
العالية  رجل متيز باملهنية 
في كل موقع شغله، وكانت 

قدم عضو املجلس البلدي 
م.عب���داهلل فهاد العنزي احر 
التعازي الس���رة آل املرزوق 
وجريدة »األنب���اء« في وفاة 
املغفور له وليد خالد املرزوق، 
سائال املولى تعالى ان يتغمده 
بواسع رحمته ويسكنه فسيح 
جناته ويلهم أس���رته الصبر 
والسلوان. وقال م.فهاد العنزي 
ان خب���ر رحي���ل املغفور له 
وليد املرزوق فجر موجة من 
احلزن جتلله���ا مكانة الفقيد 
في مجتمع���ه الكويت، الذي 
لم يبخل عليه وأعطاه وقته 
وجه���ده وصحت���ه، فالفقيد 
صاح���ب بصمات انس���انية 
واضحة وصاح���ب مبادرات 
ال ميكن ان ينس���اها التاريخ 
الكويتي. واكد م.فهاد العنزي 
ان الصحافة الكويتية والقطاع 
اخلاص فقدا رجال على درجة 
كبيرة من املهنية، حيث برع 

حنان عبدالمعبود
كشف الوكيل املساعد لشؤون 
اخلدمات الصحية األهلية د.راشد 
الرشود عن توجه لعمل ما يطلق 
إداري����ة« تختص  علي����ه »رقابة 
بالرقابة على اإلداريني عبر جلان 
تفتيش، وقال الرشود سيتم عرض 
األمر على مجلس الوكالء، لرصد 
مدى إمكانية ان نرجع إلدارة الرقابة 
اإلدارية، وجلان تفتيش لرصد كل 
الرشود  اإلدارية. وأضاف  األمور 
في تصري����ح صحافي عن خفارة 
قيادي الصحة انه مت عمل جدول 
املناطق  خفارة خاص مبدي����ري 
واملستشفيات والرعاية الصحية 
األولي����ة، كل يخت����ص مبتابعة 
منطقت����ه، وج����دول معني حيث 
يرفعون تقريرهم لوكيل الوزارة 
املعني. اما ف����ي اإلدارات املركزية 
فهن����اك األطباء مدي����رو االدارات 

نعى مدير عام مؤسس���ة 
الش���يخ  الكويتية  املوان���ئ 
د.صباح جابر العلي الصباح 
عائلة املرزوق الكرام في وفاة 
ابن الكويت وليد خالد املرزوق، 
رحمه اهلل، داعيا اهلل ان يلهم 
اسرته الصبر والسلوان على 
املصاب اجللل الذي اصاب رمزا 
من رموز الصحافة واالقتصاد 

الكويتي.
واضاف د.صباح لقد تفانى 
املرزوق في اداء واجبه جتاه 
بلده وقض���ى حياته مخلصا 
أبناء  وفيا وكان من خي���رة 
الكويت الذين وهبوا أوقاتهم، 
وجهدهم، ومالهم من اجل خدمة 
وطنهم، ولم يدخر جهدا في 
بذل كل ما يستطيع للدفاع عن 
وطنه في شتى املواقع واحملافل 
الدولي���ة. واضاف ان الراحل 
وليد املرزوق كانت اسهاماته 
واضحة في العمل الصحافي 
من خالل توليه منصب رئيس 
حترير جريدة »األنباء«، حيث 
ساهم في تدعيم ركائز العمل 
الصحافي واالعالمي في الكويت 
بإسهاماته. وقال د.صباح ان 

له بصمات واضحة وراسخة 
عل���ى مس���توى الكوي���ت، 
فالكويت بالنسبة له كانت 

كل شيء.
 ودعا الوعالن املولى عز 
وجل ان يتغمد الفقيد بواسع 
رحمت���ه ويلهم اهله وذويه 

الصبر والسلوان.

رحمه اهلل ف���ي كل املجاالت 
التي عمل فيها وترك بصماته 
الواضحة، سواء خالل فترة 
عمله كرئيس حترير جلريدة 
»األنباء« او خالل ترؤسه او 
عضويته في مجالس ادارات 
العدي���د من الش���ركات التي 
ساهم في تأسيسها او شارك 

في ادارتها.

سيقومون باملرور على اإلدارات، 
وكذلك املختص����ون بالتمريض، 
واملستشفيات واملختبرات. وعن 
خفارة الوكالء املساعدين بالوزارة 
قال: ان كل مدير منطقة سيكون معه 

وكيل مساعد في اخلفارة.

اس���هامات فقي���د الكويت لم 
تتوقف عند املجال الصحافي 
واالعالم���ي بل جت���اوزه الى 
العمل االقتصادي عبر توليه 
عدة مناصب قيادية في عدة 
شركات اثبت من خاللها قدراته 
االقتصادية الفذة على االدارة 

وتنفيذ مشاريع عمالقة.
واختتم د.صباح تصريحه 
بالدعاء ان يتغمد الفقيد بواسع 
رحمته، وان يس���كنه فسيح 
جناته، ويله���م اهله وذويه 
من آل املرزوق الكرام الصبر 

والسلوان.

الوعالن: ترك بصمات واضحة
في الكويت بأسرها

العنزي: لم يبخل على وطنه الكويت

الرشود لعرض »الرقابة اإلدارية« 
قريبًا على مجلس الوكالء

صباح العلي: أحد رموز الصحافة
دارين العلي

أكد وزير الكهرباء واملاء د.بدر 
الشريعان ان الدفع االلكتروني 
للفواتير سوف يساهم وبشكل 
كبير في زيادة نس���بة حتصيل 
الوزارة ملستحقاتها من مختلف 
املستهلكني وستخفض من ديون 
الوزارة املتراكمة والتي تبلغ 254 

مليون دينار.
جاء ذلك خالل إعالن الشريعان 
ام���س عن اطالق خدم���ة الدفع 
االلكتروني لفواتير اس���تهالك 
الكهرباء واملاء، حيث اوضح ان 
استخدام طرق الدفع والتحصيل 
االلكترون���ي واحاللها تدريجيا 
الدف���ع والتحصيل  محل طرق 
التقليدي���ة يعد نقلة نوعية في 
مسيرة التنمية باملجتمع كما انها 
تساهم في احلفاظ على املال العام 
من خالل دقة وسرعة التحصيل، 
وهذا يدل على تطور العمل في 
الوزارة من خالل ميكنة اعمالها 
والتوجه ف���ي الدخول ملنظومة 
احلكومة االلكترونية بالتنسيق 
مع اجلهاز املركزي لتكنولوجيا 
املعلومات بصفته املسؤول عن 
االش���راف على تنفيذ مشاريع 
احلكوم���ة االلكترونية بالدولة 

استنادا الى مرسوم انشائه.
واوضح د.الشريعان ان هذه 

اخلدمة يتم تشغيلها على مدار 
الساعة دون توقف )24 ساعة( 
خالل جميع ايام االسبوع على 
احلاسب الرئيسي للجهاز املركزي 
لتكنولوجيا املعلومات وانه ميكن 
للمواطن واملقيم وجميع قطاعات 
ومؤسسات الدولة احلصول على 
فواتير استهالك الكهرباء واملاء 
الكترونيا  اخلاصة بهم ودفعها 
م���ن اي مكان وفي اي وقت، من 
خالل البوابة االلكترونية الرسمية 
للدولة www.e.gov.kw واملوقع 
االلكتروني لوزارة الكهرباء واملاء 

.www.mew.gov.kw
واشار د.الش���ريعان الى ان 
تطوي���ر اخلدم���ات احلكومية 
وتبس���يط إجراءاتها واالرتقاء 
بها وتس���هيل االس���تفادة منها 
للمواطنني من أهم اولويات اجلهاز 
التنفيذي بالدولة وذلك في اطار 
توجيهات سمو رئيس مجلس 
الوزراء الش���يخ ناصر احملمد، 
مؤكدا حرص سموه على إعطاء 
العالقة  األولوية للخدمات ذات 
املباشرة باملواطنني وكل ما يؤدي 
الى راحة املواطنني وتسهيل سبل 

حياتهم اليومية.
وبني د.الشريعان ان اطالق 
هذه اخلدمة يأتي في اطار جهود 
التعاون في  التطوير وآلي���ات 

آمال استمرار التعاون املثمر بني 
كافة اجلهات احلكومية لالرتقاء 
باخلدمات احلكومية متاشيا مع 
توجهات الدولة في تنفيذ مشاريع 

احلكومة االلكترونية.
وتوقع الشريعان ان يساهم 
هذا املشروع في زيادة التحصيل 
للوزارة، الفتا الى ان ديون الوزارة 
املتراكمة تبلغ 254 مليون دينار 
وهي غير ثابتة ويجري حتصيلها 
وفقا لآلليات املعتمدة، مشيرا الى 
ان ال���وزارة تقوم ايضا بالعمل 
على حتصيل الديون التي تعتبر 
معدومة او شبه معدومة والتي 
تعود الى اكثر من 40 سنة وكانت 
تبلغ منذ سنتني 27 مليونا اما اآلن 
فقد استطاعت الوزارة حتصيل 

3 ماليني دينار منها.
الى ان  الش���ريعان  ولف���ت 
مش���اريع الوزارة لن تقف عند 
ه���ذا احلد اذ س���يتم حتس���ني 
قطاع شؤون املس���تهلكني عبر 
عدة مشاريع مستقبلية ابرزها 
الدفع املسبق والعدادات الذكية 
ومراكز الدفع في املطار كما سيتم 
الربط مع الوزارات األخرى التي 
حتصل رسوما على املستهلكني 
كاملواص���الت والداخلية حلث 
املستهلك على الدفع ولكي تصبح 
الى  الدفع ملزمة باإلضافة  آلية 

وضع عدادات في محطات تعبئة 
املياه ملنع التالعب.

واش���اد الش���ريعان بجهود 
جميع اجلهات التي ساهمت في 
إجناح هذا املشروع الذي يهدف 
الى تسهيل اخلدمة على املواطن 
ومنهم رئي���س اجلهاز املركزي 
لتكنولوجي���ا املعلوم���ات علي 
الش���ريدة وكذلك قطاع شؤون 

املستهلكني ووزارة املالية.
أم���ا رئي���س قس���م تطوير 
وصيانة النظم احمللية في وزارة 
املالية انعام االبراهيم فقد طمأنت 
املستهلكني لنظام احلماية التي 
تتمت���ع بها عملي���ة الدفع عبر 
االنترنت بوجود شهادة عاملية 
لتأمني حماية املوقع من القرصنة 
والتي تقوم بحماية موقع الوزارة 
وكذلك الشركة التي تؤمن اخلدمة 
وكل موقع وزارة يعتبر مؤمنا من 
جميع عمليات القرصنة، الفتة الى 
ان نظام الدفع موحد لكل اجهزة 
الدولة وخدمة وزارة الكهرباء هي 
جزء من الدفع االلكتروني جلميع 
مؤسسات الدولة. وحتدث عن آلية 
الدفع م.حسني بوشهري وفالح 
املطيري اللذان قاما بالدفع مباشرة 
عبر االنترنت امام الصحافيني مع 
استخراج ايصال الدفع الذي يؤكد 

عملية الدفع.

القطاع احلكومي ممثال في وزارة 
الكهرباء وامل���اء ووزارة املالية 
واجلهاز املرك���زي لتكنولوجيا 

املعلومات.
واع���رب د.الش���ريعان عن 
ش���كره وتقدي���ره للعامل���ني 

الكهرباء واملاء واجلهاز  بوزارة 
املركزي لتكنولوجيا املعلومات 
على اجله���ود الكبيرة املبذولة 
وتعاونهم ودوره���م في تنفيذ 
واطالق خدمة الدفع االلكتروني 
لفواتير استهالك الكهرباء واملاء، 

خالل تدشينه في وزارة الكهرباء والماء أمس

الشريعان: الدفع اإللكتروني يساهم في تخفيض
ديون الوزارة المستحقة البالغة 254 مليون دينار

)محمد ماهر(د.بدر الشريعان وعلي الشريدة وجاسم اللنقاوي خالل املؤمتر

توجه وزير الصحة د.هالل 
الس���اير امس على رأس وفد 
رس���مي الى كندا ثم الواليات 
املتحدة االميركي���ة في زيارة 
رس���مية تستمر تس���عة ايام 
بهدف تعزيز العالقات الطبية 
بني البلدي���ن وتوقيع مذكرات 
تفاه���م مع بع���ض اجلامعات 

العريقة.
ويتضمن جدول زيارة الساير 
ال���ى كندا جولة عل���ى كليات 
الطب في ع���دد من اجلامعات 
وعقد اجت����ماع���ات عدة مع 
مس���������ؤوليها لبحث س���بل 
الثنائية  العالق����ات  تع���زيز 
الط���بي وتوف���ير  في املجال 
مزيد من املق����اعد الدراس���ية 
لالطب���اء الكويتيني املبتعثني 

الى كندا.
أم���ا زيارته ال���ى الواليات 
املتحدة، فتتضمن زيارة عدد من 
جامعاتها ومستشفياتها بهدف 
تعزيز االستثمارات وتنميتها 
في مج���ال الصح���ة وتطوير 

االنظمة الصحية.
ال���ى ذلك، اعلن د.الس���اير 
ان الوزارة بدأت وضع خطط 
قصيرة وطويلة املدى لتحسني 
اخلدمات الصحية في البالد من 
خالل تطوي���ر اداء العمل فنيا 
واداريا ومعاجلة أوجه القصور 

ومكامن اخللل.
جاء ذلك عقب ترؤس الوزير 

اجللسة اخلتامية لورشة العمل 
التي عقدت عل���ى مدى اربعة 
ال���وزارة، وتتناول  ايام مبقر 
التأمني الصحي ومتويل  نظم 
اخلدمات الصحية، والتي نظمت 
بالتعاون مع البنك الدولي. وقال 
الوزي���ر: ان االصالح الصحي 
يقوم على االقتصادات السليمة، 
وله���ذا ف���إن الوزارة حريصة 
على االس���تفادة من اخلبرات 
الدولية إلصالح النظ�ام الصحي 
في البالد، عب���ر الت��عاون مع 
البن���ك الدولي والذي يتم���ثل 
في محاور ثالثة رئي��سية، هي 
التأمني الص���ح���ي وتق����ييم 
برنامج عم���ل الوزارة، اضافة 
الى تط����وير قدرات االتص���ال 
بني ق���طاعات الوزارة املخت���لفة 
أداة املع��لوم���ات  وتطوي���ر 
والبيانات الصحية لالستفادة 
منه���ا ف���ي تقيي���م اخلدمات 

وتطويرها.

دعم القيادة السياسية

واكد ان الوزارة ماضية في 
مسيرة استكمال حتسني اخلدمات 
وتطويرها في كل املراكز الطبية 
في الكويت، مش���يرا ال���ى ان 
خ���طة وزارة الصحة في برنامج 
عمل احلكومة طموحة وتهدف 
لالرتقاء والنه���وض بالقطاع 

الصحي.
وكذل���ك ح���رص واهتمام 

القيادة السياسية بدعم اخلدمات 
الصحية وتطويرها.

أستعانة بالشركات العالمية

من جانب���ه، أش���ار وكيل 
الوزارة د.ابراهيم العبدالهادي 
الى الدراسة الشاملة التي يتم 
البنك  اعدادها بالتع���اون مع 
الدولي لضمان حصول املواطنني 
على افضل اخلدمات الصحية، 
وقال ان الوزارة تس���عى الى 
تق���دمي افضل واج���ود انواع 

اخلدمات.
مشيرا الى ان خطة الوزارة 
التأمني  ال���ى تطبي���ق  تهدف 
الصحي للمواطنني واالستعانة 
بالشركات العاملية ومستشفيات 

التأمني.
كما أوضح ان هناك سعيا 
حثيث���ا لتطوي���ر اخلدم���ات 
الصحية وتوفير كل االمكانات 
القطاع  البشرية واملادية لهذا 
احليوي وعدم االكتفاء بالتركيز 
املقدمة  الرعاية الصحية  على 
العام���ة  ف���ي املستش���فيات 

والتخصصية.
وبني العبدالهادي ان ورشة 
العمل تخللها عرض مكونات 
التأمني الصحي لالنظمة العاملية، 
مش���يرا الى انه متت مناقشة 
آلية تطبيق النظام الصحي في 
البالد كم���ا مت أخذ آراء جميع 

املشاركني.

غادر على رأس وفد رسمي إلى كندا والواليات المتحدة

 الساير: خطط متنوعة لتحسين الخدمات الصحية
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