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وزير الصحة يدشن الخميس حملة تطعيم 
لألطفال ضد الحصبة والحصبة األلمانية 

 »التربية الخاصة« إلعداد معلم كفء لذوي االحتياجات
قدم املش���اركون في مؤمتر 
»اع���داد معلم التربية اخلاصة« 
امس اوراق عمل دعوا فيها الى 
ض���رورة اعداد املعل���م الكفء 
لتدري���س ذوي االحتياج���ات 
البسيطة  اخلاصة من االعاقات 

واملتوسطة.
وتناولت د.خولة اليحيى من 
قسم االرشاد والتربية اخلاصة 
ف���ي كلي���ة العل���وم التربوية 
باجلامعة االردنية في محاضرتها 
»خصائص املعلم الكفء لتدريس 
الطلبة ذوي االعاقات البسيطة 
اربع  واملتوس���طة« تناول���ت 
نقاط رئيس���ية تتعلق باعداد 
معلم االطفال ذوي االحتياجات 

اخلاصة.

وم���ن جانبه رك���ز د.خالد 
احملارب من كلية التربية بجامعة 
الكويت في محاضرته بعنوان 
»تعري���ف االعاقات البس���يطة 
واملتوسطة في التربية اخلاصة 
اختالف ام اتفاق« على حتديد ما 
يعنيه مصطلح االعاقات البسيطة 
واملتوسطة كما هو متداول في 
االدبيات التربوية وتعيني انواع 
االعاقات التي تصنف حتت هذا 

املصطلح.
وق���دم كل من وكي���ل وزارة 
التربي���ة املس���اعد للتعلي���م 
الكندري ووكيل  النوعي محمد 
التربية املساعد للتعليم  وزارة 
اخلاص فهد الغيص ورقة عمل 
بعنوان »الواقع امليداني للخدمات 

التعليمية والتربوية لطلبة ذوي 
االعاقة في وزارة التربية لدولة 

الكويت«.
امللحة  واكدا خاللها احلاجة 
الى تعزيز السياسات التعليمية 
واحلاجة الى ضمان ظروف ونتائج 
التعلم الناجح مع التركيز بوجه 
خاص على املعلمني واهمية الدور 
االخالقي للتعليم في نقل القيم 

وحتسني الوضع االنساني.
وقدما تقييما من واقع خبرة 
للعديد من القضايا ذات الصلة 
بتعليم ذوي االحتياجات اخلاصة 
مبا ف���ي ذلك تل���ك التي تخص 
املتعلم واملعلم واالدارة املدرسية 
واملناهج واملبنى املدرسي وصوال 

الى عالقة املدرسة باملجتمع.

أعلنت وزارة الصحة تدشني 
وزي����ر الصحة د.هالل الس����اير 
حملة تطعي����م وطنية لألطفال 
من عمر س����نة الى سبع سنوات 
ضد احلصبة واحلصبة األملانية 
والنكاف اخلميس املقبل في مركز 

الصقر الصحي.
وقال وكي����ل وزارة الصحة 
املساعد للصحة العامة د.يوسف 
النصف ل� »كونا« ان احلملة جاءت 
بناء على توصيات منظمة الصحة 
العاملية لوجود مؤش����رات تنذر 
باحتم����ال تزايد احلاالت محليا، 
مبينا ان الشريحة املستهدفة تبلغ 

320 ألف طفل.
واض����اف د.النصف ان الكويت عانت من تزايد 
احلاالت وظهور الوباء في عام 2007 حيث بلغ معدل 
اإلصابة 4.6 حاالت لكل مئة ألف نسمة مقارنة بنحو 
حالة واحدة لكل مئة ألف في الس����نوات السابقة 

على ذلك.
وتستمر احلملة على مدى 
عشرة أيام ومت رصد 400 ألف 
دينار تقريبا لتنفيذها مبشاركة 
نحو 90 طبيبا و230 ممرضة 
و200 مفتش صحي و90 اداريا 
على مستوى البالد والتطعيم 
سيكون من خالل 55 مركزا في 

جميع املناطق الصحية.
يذكر ان م����رض احلصبة 
واحلصبة األملاني����ة والنكاف 
من األمراض التي تبدي منظمة 
الصحة العاملية أهمية قصوى 
للسيطرة عليها خصوصا أن 
التطعيم هو األداة األولى للقضاء على تلك األمراض 
وتدعو املنظمة ال����دول الى القيام بحمالت وطنية 
كل عدة سنوات، وجتدر اإلشارة الى ان اخر حملة 
وطنية للتطعيم ف����ي الكويت ضد احلصبة كانت 

في عام 1998.

اس����تضافت هيئة الصحة في 
العربية  اإلم����ارات  دبي بدول����ة 
املتح����دة أول جتمع طبي إقليمي 
رفيع املستوى إلطالق عالج متكامل 
ملرضى السكري، باالعتماد على 
العالج التغ����ذوي، وهذا التجمع 
يهدف الى توجيه األطباء ألهمية 
الرعاية التغذوية املناسبة ملرضى 
السكري، وإدراج التغذية املناسبة 
ضمن منظومة عالج األشخاص 

املصابني مبرض السكري.
وتقول مدي����رة إدارة التغذية 
واإلطعام بوزارة الصحة وممثلة 
الكويت في ه����ذا التجمع د.نوال 
احلم����د ان تلبي����ة االحتياجات 
الس����كري هي  التغذوية ملرضى 
اجلزء األصعب من العالج، وهي 
الغذائي  الع����الج  جوهر برنامج 
ملرضى السكري من النوع الثاني، 
مشيرة الى ان هذا النوع هو األكثر 
شيوعا، والذي ينتج عنه مضاعفات 

تؤثر على القلب والكلى والعينني 
واألعصاب، مشيرة الى انه رمبا 
تصل هذه املضاعفات الى الفشل 
الكلوي، والعم����ى وبتر األطراف 

السفلى، أو الى الوفاة.
ب����دوره نصح البروفيس����ور 
احملاضر الرئيسي في هذا التجمع 
العلمي باترتيسيو، مرضى السكري 
باالستطالع حول فوائد التغذية 
اخلاصة لهذا املرض، مش����يرا في 
الوقت نفس����ه ال����ى أهمية إدراج 
التغذية اخلاصة مبرض السكري 

ضمن الوجبات اليومية لهم.
وأش����ار الى التغذية اخلاصة 
ملرضى السكري من شأنها أن توفر 
لهم احتياجاته����م املهمة بطريقة 
علمية مالئمة وتزويدهم بالعناصر 

الغذائية الفعالة.
وبهذا اخلصوص تشير تقارير 
منظمة الصحة العاملية الى ان عدد 
املصابني مبرض السكري يتجاوز 

200 مليون شخص مبختلف أنحاء 
العالم، وحتذر املنظمة من ان مرض 
الس����كري واألمراض املزمنة غير 
املعدية األخرى مثل أمراض القلب، 
واألوعية الدموية، والس����رطان، 
أصبحت واسعة االنتشار مبختلف 
دول العالم بسبب أمناط احلياة 
املرتبط����ة بالتحضر،  احلديث����ة 
باإلضاف����ة الى ارتف����اع معدالت 
الوزن،  التدخني، وزيادة  انتشار 
والسمنة والتغذية غير الصحية، 
وغير املتوازن����ة، وعدم االهتمام 
مبمارسة الرياضة البدنية بانتظام 
وعدم تناول الفواكه واخلضراوات 
الطازجة بصورة يومية حس����ب 
توصية منظمة الصحة العاملية.

العلمي  التجمع  ويتزامن هذا 
الذي استضافته  رفيع املستوى 
هيئة الصحة بدبي حول التصدي 
ملرض السكري بالتغذية الصحية 
مع احتفاالت العالم بيوم الصحة 

العامل����ي الذي يلق����ي الضوء هذا 
العام عل����ى »التحضر والصحة« 
واألم����راض ذات العالقة باملدنية 
احلديث����ة مثل مرض الس����كري، 
أمراض القلب والشرايني، السمنة، 

زيادة الوزن، والسرطان.
وتؤكد دراسة حديثة أجنزها 
فريق من الباحثني برئاسة وكيل 
وزارة الصحة املس����اعد لشؤون 
الصحة العامة بالكويت د.يوسف 
النص����ف حتت عن����وان »عوامل 
االختط����ار لألمراض املزمنة غير 
الكويت«، )دراسة  املعدية بدولة 
شبكة إميان بالتعاون مع منظمة 
الصحة العاملية( ان معدل ارتفاع 
السكري بالدم بني الكويتيني بالفئة 
العمرية من 20 إلى 64 عاما اكثر من 
12%، وان معدل ارتفاع الكلسترول 
الكلي بالدم كان اكثر من 38% بينما 
كان معدل انتشار السمنة وزيادة 
الوزن اكثر من 75%، وكان معدل 

التدخني اليومي أثناء فترة إجراء 
الدراسة اكثر من 20%، حيث كان 
من بينهم نحو 38% من الذكور و%3 
من اإلناث، كما اشارت الدراسة الى 
ان معدل انتشار ضغط الدم كان 

اكثر من %20.
وتذكر الدراسة ايضا ان هناك 
81% ال يتبعون اإلرشادات اخلاصة 
بالتغذي����ة الصحية الصادرة عن 
منظمة الصح����ة العاملية لتناول 
اخلض����راوات والفواكه الطازجة 
باس����تمرار، وق����د مت إجناز هذه 
الدراسة بالكويت، ونشر نتائجها 
بالتع����اون مع املكت����ب اإلقليمي 
العاملية إلقليم  ملنظمة الصح����ة 
ش����رق املتوس����ط ضمن مبادرة 
»شبكة إميان« التي أطلقتها منظمة 
الصحة العاملية للتصدي ملشكلة 
املزمنة  ارتفاع معدالت األمراض 
غير املعدية بإقليم شرق املتوسط 

مبنظمة الصحة العاملية.

النصف: بمشاركة 90 طبيبًا و230 ممرضة وبكلفة 400 ألف دينار

فيصل الدوسري

)محمد ماهر(د.هالل الساير يقص الشريط ايذانا بافتتاح املعرض املصاحب للمؤمتر 

الساير: نقلة نوعية في الخدمات الصحية
افتتح مؤتمر ومعرض الكويت األول لبناء وتجهيز المستشفيات

حنان عبدالمعبود
أش����اد وزير الصحة د.هالل 
الس����اير مبؤمت����ر ومع����رض 
الكوي����ت األول لبناء وجتهيز 
املستش����فيات مبينا أنه يعتبر 
التجمع����ات اخلاصة  أكبر  من 
بالش����ركات احمللية والعاملية 
املتخصصة في تصميم وبناء 
وجتهيز املستشفيات، واوضح 
أنه يعد فرصة للمتبرعني لالطالع 
على إمكانية االستفادة من هذه 

الشركات.
وقال د. الساير في تصريح 
للصحافيني عقب افتتاحه املؤمتر 
صباح ام����س: لدينا حوالي 30 
ش����ركة طبية رائ����دة وحوالي 
400 وكيل محلي لهذه الشركات 
املتخصصة في توفير املستلزمات 

واألجهزة الطبية وغيرها. 
وشدد على أن سياسة وزارة 
الصحة تقوم على أساس حتقيق 
خطة التنمي����ة وإجناز ما جاء 
فيها من برامج ومشاريع مختلفة 
لالرتق����اء بالقط����اع الصح����ي 
وذلك م����ن خالل تطوير البنية 

التحتية.
وقال ان هذا املعرض يساهم 
في التعرف على آخر املستجدات 
التي  والتط����ورات املتالحق����ة 
يش����هدها القط����اع الصحي في 
مجال التصميم والبناء والتجهيز 
للمنشآت الطبية املختلفة، ذاكرا 

املواصف����ات واملعايير العاملية 
املعتمدة.

من جانبه قال رئيس اللجنة 
املنظمة للمؤمتر د. ناصر العنزي 
إن فكرة تنظيم مثل هذا املعرض 
جاءت لتتزامن مع البدء بخطة 
الطموح����ة لالرتقاء  التنمي����ة 
باخلدمات الصحي����ة في دولة 
الكويت والتي يقوم بتنفيذها 
املس����ؤولون في وزارة الصحة 
وعلى رأسهم الوزير والوكيل، 
وبإشراف ومتابعة مباشرة من 
وكيل الوزارة املساعد للخدمات 
العام����ة والصيانة م. س����مير 

العصفور.
وقال إن املزايا لتلك التحديات 
تتمث����ل في ان املنافس����ة تفيد 
املس����تهلكني )املرض����ى( ألنها 
تس����اعد على احتواء التكاليف 
وحتس����ني اجلودة وتش����جيع 
االبتكار، كذلك س����يتم اإلنفاق 
الرعاية الصحية  على خدمات 
اإلنفاق داخليا األمر الذي سيقلل 
من ع����دد املرضى املس����افرين 
للعالج في اخلارج وان اخلطط 
الرامية س����تؤدي إلى مضاعفة 
قدرة األسرة في املستشفيات من 
4000 حتى 8000 سرير وجتديد 
املستشفيات القائمة والتوسعات 
اجلارية وبناء 8 مستش����فيات 
متكاملة، وبالتحديد مستشفى 

جابر األحمد.

جابر واملستش����فيات اجلديدة 
ال����وزارة بتنفيذها  التي تقوم 
الدولة  بالتعاون م����ع وزارات 
املعنية، مش����يرا إلى أن جتمع 
الشركات املتخصصة سيشجع 
الراغبني من أهل اخلير في التبرع 
إلنشاء مشاريع طبية خيرية على 
التعرف على الشركات احمللية 
والعاملية املؤهلة لتنفيذ مثل هذه 
املشاريع اخليرية وفقا ألحدث 

مجل����س ال����وزراء ومت إقرارها 
مؤخرا في مجلس األمة.

أن  الس����اير  د.  وأوض����ح 
املؤمتر واملعرض يؤكد حرص 
»الصحة« على إش����راك القطاع 
اخل����اص ممثال في الش����ركات 
احمللي����ة والعاملية املتخصصة 
في املساهمة في تنفيذ املشاريع 
الضخمة التي يجري العمل فيها 
اآلن وفي مقدمتها مستش����فى 

أن القائمني على تنظيم املؤمتر 
يدركون النقلة النوعية والكمية 
التي تشهدها اخلدمات الصحية 
التي تشرف عليها وزارة الصحة 
القطاع احلكومي واخلاص  في 
والتي تؤكد ح����رص احلكومة 
وجديتها في تنفيذ ما جاء في 
خطة التنمية اخلماسية الطموحة 
مبباركة سمو األمير والتي قدمتها 
احلكومة برئاسة سمو رئيس 

المطوع: ترسيخ التعاون مع الداعمين 
ألنشطة برنامج صحة الفم واألسنان

افتتاح مركز غنيمة الفهد
لألطفال الخدج الخميس المقبل

حتت رعاية عضو اللجنة اخلليجية مراقب صحة الفم واالسنان 
د.صبيحة املطوع، تقيم اللجنة املنظمة لألس����بوع اخلليجي املوحد 
لتعزيز صحة الفم واالس����نان حفل تكرمي اجلهات الراعية واملشاركة 
في االسبوع اخلليجي املوحد لتعزيز صحة الفم واالسنان االول، وذلك 
في قاعة فاطمة الزعابي في مبنى مراقبة صحة الفم واالسنان يوم غد 
االربعاء في متام الساعة 12 ظهرا. وقالت د.صبيحة املطوع ان تكرمي 
اجلهات الراعية واملش����اركة ينبع من رغبتنا في ترسيخ التعاون مع 
جميع القطاعات الداعمة ألنشطة البرنامج الوطني لصحة الفم واالسنان 
التوعوية في مجال احملافظة على صحة الفم واالسنان، وتعبيرا عن 
تق���ديرنا ملا كان لالف���راد والشركات واالدارات املدرسية من دور في 
إجن���اح أنش����طة االسب��وع اخلليجي املوحد لتعزيز صح����ة الف���م 
واالسن����ان، على ان تستمر جهود اللجنة املنظ���مة طوال العام املق��بل 
في ترسي�����خ مبادئ التوعي����ة والوق����اية والعالج التي يقوم عليها 

شعار البرنامج الوطني لصحة الفم واألسنان.

اعلنت وزارة الصحة افتتاح 
مرك���ز غنيمة الفه���د لألطفال 
اخلدج والوراثة مبنطقة الصباح 

الصحية اخلميس املقبل.
وقال مدي���ر ادارة العالقات 
الوزارة  ف���ي  العامة واإلعالم 
فيصل الدوسري ل� »كونا« ان 
املركز يضم 152 حاضنة لألطفال 
اخلدج مجهزة بأحدث األجهزة 
واملعدات الطبية احلديثة بإدارة 

طبية وفنية مدربة.
واوضح الدوسري ان تكلفة 
املركز بلغت نحو 6 ماليني دينار، 
مشيدا بدور القائمني على هذا 
العمل ومدى حرصهم واهتمامهم 

بصحة املواطن واملقيم.
واض���اف ان تكامل اجلهود 
واالخالص والتميز في العمل 
ادى الى هذه النتائج التي تفخر 
الكويت، مثمن���ا تبرعات  بها 

الدوسري: إنشاؤه تكلف 6 ماليين دينار

اخليرين من اهل الكويت النشاء 
هذه املراكز الصحية التي تدل 
داللة كبي���رة على ان االرتقاء 
باخلدمات الصحية مسؤولية 

مجتمعية مشتركة.

د.يوسف النصف

العجمي: ميزانية »هندسة الصيانة« 55 مليونًا سنويًا
ق����ال الوكيل املس����اعد لقطاع 
هندسة الصيانة في وزارة األشغال 
العامة م.فاضل العجمي ان ميزانية 
قطاع هندسة الصيانة تصل الى 
55 مليون دينار في السنة للقيام 
بالصيانة العامة والدورية للمرافق 

واملنشآت.
وأض����اف العجمي ف����ي اللقاء 
املفتوح الذي نظمته ادارة العالقات 
العامة ف����ي ال����وزارة ان العقود 
اجلاري تنفيذها في القطاع عددها 
61 موزعة عل����ى الطرق والطرق 
السريعة والصرف الصحي واملباني 
واالنشاءات باالضافة الى اتفاقيات 

البنية التحتية، مشيرا الى ان هناك 30 عقدا في مرحلة 
الترسية والتوقيع.

وأوضح العجمي ان مهام القطاع هي الصيانة العامة 
والدورية للمرافق واملنشآت لتكون في حالة صاحلة 
لالستخدام بصورة جيدة وبصفة مستمرة وللمحافظة 
عليه����ا بهدف اطالة العمر االفتراض����ي لهذه املرافق 
واملنشآت، مشيرا الى ان ذلك يكون عن طريق االشراف 
على تنفيذ عقود صيانة الطرق والطرق الس����ريعة. 
وأش����ار الى ان القطاع يق����وم بصيانة كل ما يتعلق 
بصيانة املباني احلكومية وتنفيذ االعمال االنشائية 
الصغيرة وش����بكات صرف مياه االمطار والصرف 
الصحي وعقود صيانة شبكة خطوط اجلاذبية ملياه 
املجاري الصحية التي تقع خارج احملطات الرئيسية 

والثانوية.
وقال العجمي ان القطاع يواجهه بعض العقبات 
وذلك لغياب التنسيق مع بعض اجلهات كما يواجه 

العراقيل م����ن قبل بعض  بعض 
املواطنني وخاصة في موسم االمطار 
بسبب ربطهم شبكة االسطح مع 
ش����بكة الصرف الصحي وعندما 
تكون هناك امطار متتلئ الشبكة 
مبياه الصرف واالمطار مما يتسبب 

في طفحها بالشوارع.
من جهته، قال رئيس مهندسي 
هندسة الصيانة والطرق والشبكات 
القطاع  ان  العازم����ي  م.ش����ريدة 
مسؤول مسؤولية كاملة عن صيانة 
الطرق والعناصر املتصلة من بالط 
وصرف صح����ي ومناهيل أمطار، 
مش����يرا الى ان اي منطقة جديدة 
تنفذ من املؤسس����ة العامة للرعاية الس����كنية تناط 

صيانتها إلى القطاع.
وأش����ار العازمي الى ان أهم عقود القطاع صيانة 
عامة لطريق العبدلي بقيمة 7 ماليني دينار وصيانة 
عامة لطريق الس����املي بقيمة 6 ماليني دينار، مشيرا 
الى انها بانتظار ورود الترسية االولية وهي عبارة 
عن صيانة عامة لالسفلت. وذكر ان طريق كبد يكثر 
عليه مرور السيارات والش����احنات وقامت الوزارة 
بتوقيع عقد ستعمل من خالله حواجز في اجلزيرة 
الوسطى حتى متنع مرور السيارات وستعمل على 
جوانب الطريق شبكة ملنع دخول احليوانات السائبة 
خاصة في الليل. من جانبه، استعرض رئيس مهندسي 
هندسة الصيانة للمباني واإلنشاءات م.أحمد املنصوري 
مهام إدارته التي تقوم بأعمال الصيانة جلميع وزارات 
الدولة ومرافقها بناء على طلبهم، مشيرا الى ان لديهم 

تسعة عقود مقسمة على جميع احملافظات.

قال إنه جار تنفيذ 61 عقدًا موزعة على الطرق والمباني واإلنشاءات

م.فاضل العجمي

د.موضي احلمود

مؤتمر »األشغال« الثاني يناقش المشاريع المتميزة
قالت وزارة األش����غال ان محاور مؤمترها 
الثان����ي واملقرر في 20 ابري����ل اجلاري تتميز 
بخطوات حتضيرية وتنفيذية س����بق إعدادها 
مع اجلهات املختصة لتكون مبثابة نواة تشكل 
املوضوع الرئيسي الى جانب مناقشة املشاريع 

واملواضيع التي تهم العامة.
واوضح مدير ادارة العالقات العامة بالوزارة 
حميد بوشهري في تصريح صحافي امس ان 
املؤمتر الذي يرعاه سمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ ناصر احملمد سيأخذ طابعا متميزا وجديدا 
هذا العام من حيث االس����تعدادات والترتيبات 
الالزمة. وقال بوش����هري انه سبق ومت وضع 

أهم توصيات املؤمتر األول الذي عقد في العام 
2007 لتطبيقه����ا وهي عقده بصفة دورية كل 
سنتني وعمل جائزة األش����غال للتميز وتقدم 
للمشروع املميز الفائز وفق املعايير الهندسية 
على أن تتم مراعاة األمور )املعمارية واالقتصادية 

واملرورية والبيئية(.
وأوضح ان املؤمتر االول أوصى بالتنسيق 
الدائم بني كل الوزارات والهيئات واملؤسسات 
لتطبيق اخلطط املتعلقة بالتنمية واإلس����راع 
في طرح املش����اريع التنموية وتنفيذ مشروع 
مترو األنفاق للربط ب����ني العاصمة ومختلف 

محافظات الدولة.

أعضاؤها غير مختصين بالشؤون الفنية

وزيرة التربية تشّكل لجنة
الختيار عميد لمعهد »الفنون المسرحية«

للترش���يح على ان تقدم تقريرا 
بالنتائج لوزيرة التربية ووزيرة 
التعليم العال���ي متضمنا ثالثة 
مرش���حني ملنصب عميد املعهد 
العالي للفنون املسرحية بينما 
مكافأة اعض���اء اللجنة حتددها 

الوزيرة في وقت الحق.
وكشفت مصادر ل� »األنباء« 
ان ما يعي����ب ه��ذه اللجنة التي 
شكلتها الوزيرة ان��ها جلنة غير 
متخصص���ة وان اعضاءها من 
كل��ي���ة اآلداب بجامعة الكويت 
كان م���ن املفت���رض ان يك���ون 
فيها متخصصون في الشؤون 
الف���نية واملسرحية حتى تك���ون 
اخت��ياراته���م مفي�����دة للطلبة 
الدارس���ني في ه������ذا الصرح 

االكادميي املليء باملشاكل!

ونص الق���رار الوزاري على 
أن الفترة املقررة النتهاء اللجنة 
من اعمالها هي »أسبوعان« من 
بدء إج���راء املقابالت للمتقدمني 

مفرح الشمري
التربي����ة  أص����درت وزي����رة 
ووزيرة التعليم العالي د.موضي 
احلمود ق����رارا وزاريا يحمل رقم 
»2010/165« بتاري����خ 5 اجلاري 
بشأن تشكيل جلنة الختيار عميد 
للمعهد العالي للفنون املسرحية 
يرأس����ها د.س����ليمان الشطي من 
قسم اللغة العربية بكلية اآلداب 
بجامعة الكويت وعضوية كل من: 
د.عبدالرحمن األحمد عميد كلية 
التربية األساسية بجامعة الكويت 
ود.سعاد عبدالوهاب عبدالكرمي 
من قسم اللغة العربية من كلية 
اآلداب بجامعة الكويت بينما منسق 
اللجنة هو مدير إدارة الش����ؤون 
االدارية ب����وزارة التعليم العالي 

راشد عبدالعزيز الراشد.

هيئة دبي للصحة تستضيف تجمعًا طبيًا إلطالق عالج متكامل للمرضى

الحمد: 81% من مرضى السكري ال يتبعون إرشادات التغذية


