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حنان عبدالمعبود
السكر لم يعد  مرض 
مشكلة مرضية لشخص 
بعينه، وإمنا بات مشكلة 
قومية ف���ي البالد، بهذه 
الكلمات بدأ رئيس وحدة 
الس���كر في مستش���فى 
االمي���ري، د.عبدالنب���ي 
العط���ار تصريحه على 
النقاشية  هامش احللقة 
التعريفية ملرضى السكر، 
والتي أقيمت أمس األول 
ب���دار معرف���ي مبنطقة 
الدسمة، وشهدت حضورا 
كبيرا، وب���ن العطار ان 
السكر مرض قد ال تظهر 
توابعه املرضية إال بعد 

فترة، وقال »أثناء تفاعل املرض في اجلسم تكون 
األعراض بس���يطة جدا، وقد ال تظهر أعراض، 
ولكن مع بداي���ة ظهورها تكون األمور تقدمت 
بش���كل يصعب العالج معه عما كان ميكن من 
قبل، ولهذا فإن الفحص الدوري واالكتش���اف 
املبكر، يلعبان دورا مهما في التعايش مع املرض 

دومنا معاناة من األعراض واملضاعفات.
وأضاف: »ان مشكلة السكر باتت تهدد الناس 
ليس فقط بالكويت ولكن بالعالم كله، حيث بدأت 
نسبة االنتشار في التصاعد بجميع أنحاء العالم، 
ولألسف الشديد فإن الكويت ودول اخلليج الست 
ضمن أول عش����ر دول على مستوى العالم في 
اإلصابة بالسكر، والكويت اآلن السابعة عامليا.

وبين أن السكر له الكثير 
من األنواع، مثل سكر الحمل 
وهو من المشاكل اليومية 
التي نواجهها من النس���اء 
الحوام���ل، وكذل���ك انواع 
أخ���رى، مش���يرا ال���ى ان 
النوع الثاني منه هو األكثر 
انتشارا، حيث ان اكثر من 
المصابين تكون  90% من 
اصابتهم بهذا النوع، والذي 
يشكل العنصر الوراثي دورا 
فيه وان كان دورا بسيطا 
حي���ث انه يمث���ل ارضية 

للمرض بالجسم.
واوض���ح ان 60% م���ن 
الذين يراجعون  المرضى 
مراكز العديلية لغسيل الكلى 
السكر عنصر مشترك في مشاكلهم الصحية، 
كذلك يعد من اهم اسباب تآكل اعصاب القدمين، 
قرحة القدم المزمنة والحاجة إلى البتر، فحوالي 
50% من اسباب البتر في القدمين والتي ليس 
لها عالقة بالحوادث أو االلغام تكون بس���بب 
الس���كر، كما يعد من اهم االس���باب في ضيق 
الش���رايين التاجية التي يش���كل احد العوامل 

المهمة فيها.
وأشار إلى أن هناك امكانية للوقاية من مرض 
السكر من النوع الثاني، قائال: »إن األبحاث اثبتت 
أن���ه يمكن منع المرض ف���ي 60% من الحاالت 
بالمش���ي نصف ساعة يوميا لمدة خمسة أيام 

في االسبوع.

افتتح االجتماع الرابع للنواب العموم والمدعين العامين ورؤساء هيئات التحقيق واالدعاء العام بدول »التعاون« أمس

العسعوسي: الجريمة المنظمة ظاهرة عالمية ويصعب على دولة بمفردها مواجهتها
والتقني الذي مكنها من تطوير اساليبها 
وآلياتها وسهل ملنظمات االجرام احلركة 
والتنقل والقدرة على االس���تخفاء حتى 
اصبح من العسير على اي دولة مبفردها 
مواجهة هذه الظاهرة، ومن اجل ذلك فقد 
اصبحت مواجهة ه���ذه الظاهرة تتطلب 
جهودا دولية وجماعية، كما اصبح التعاون 
والعمل املشترك ضرورة حتمية للتغلب 
على هذه الظاهرة وال يتحقق ذلك اال من 
خالل التعاون املشترك بن اجهزة العدالة 
ورجال القانون والتنس���يق بن االجهزة 

املختصة.
ومن جهته القى ممثل االمن العام ملجلس 
التعاون اخلليجي عبدالرحمن العطية كلمة 
نيابة ع���ن االمن العام قال فيها: أن إقرار 
املجلس الوزاري في دورته ال� 114 لقواعد 
التعاون املش���ترك بن النياب���ات العامة 
العام بدول  التحقيق واالدع���اء  وهيئات 
املجلس، يأتي كأبرز الدالئل على احلرص 
الشديد على ترسيخ مبادئ التعاون بن 
اجهزتكم وفق آليات مقننة ومناهج دقيقة 
سوف تعمل على حتقيق املزيد من التكامل 

باستمرارية وجناح.

الدول االعضاء وصوال الى وحدتها ووضع 
انظمة متماثلة في مختلف امليادين مبا فيها 

التشريعية واالدارية والقضائية.
واضاف املستشار العسعوسي: اذا كانت 
اجلرمية ظاهرة انسانية الزمت البشر منذ 
ان هبط االنس���ان على وجه االرض فكان 
بعضهم لبعض عدوا فإن اجلرمية املنظمة 
قد اصبحت ظاهرة عاملية بفعل التقدم املادي 

وأك����د قائال ان االجتماع ما هو اال ثمرة 
من ثمرات انش����اء مجل����س التعاون لدول 
اخلليج العربي الذي ولد منذ قرابة ثالثن 
عاما واثر م����ن آثاره احملم����ودة لتحقيق 
مصالح مواطنين����ا ونعمل في اطاره وفاء 
منا بحق اوطانن����ا علينا حتقيقا لألهداف 
التي انشئ املجلس من اجلها، وفي صدارتها 
حتقيق التنس����يق والتكامل والترابط بن 

أسامة أبوالسعود
أك����د النائ����ب الع����ام بالنياب����ة ضرار 
التضامن والتعاون بن  ان  العسعوس����ي 
الش����عوب في العالم اصبح تيارا يطوف 
بكل جانب من جوانب االرض من اقصاها 
الى اقصاها وقد جرى هذا التعاون والتضامن 
منذ بدء اخلليقة في مج����راه، الذي متليه 
ضرورات احل����وادث وتوجيه ابعاد املكان 
والزمان وما من شك في ان هذه الضرورات 
وتلك االبعاد هي التي شغلت اذهان اصحاب 
اجلاللة والسمو الذين كان لهم الفضل في 
انشاء مجلس التعاون لدول اخلليج العربية 
اميانا منهم بأن منطقة اخلليج العربي تشكل 
في قلب العالم قطاعا بالغ األهمية واحليوية 
موقعا وتاريخا واحتواء على النصيب االكبر 
م����ن الطاقة التي تعتم����د عليها الدول في 

احلاضر واملستقبل.
ت����رؤس املستش����ار  جاء ذل����ك خالل 
العسعوسي االجتماع الرابع للنواب العموم 
واملدعن العامن ورؤساء هيئات التحقيق 
واالدعاء العام بدول مجلس التعاون اخلليجي 
صباح امس بفندق ريجنسي بحضور ممثلي 

دول مجلس التعاون اخلليجي.

)أنور الكندري(النائب العام بالنيابة ضرار العسعوسي

)سعد هنداوي(د. هالل الساير يزيح الستار إيذانا بافتتاح التوسعة السريرية في مستشفى مبارك

د.يوسف النصف

النصف: أكثر من 300 زائر في اليوم األول
لمعرض »اضبط سكرك.. تحفظ صحتك«

75% من النساء يعانين من ارتفاع الكولسترول
و48% من الطالبات يعانين من الوزن الزائد

العطار: الكويت السابعة عالميًا في نسبة اإلصابة بالسكر 
والنوع الثاني منه يمكن منعه بممارسة نمط حياة صحي

الجمعية الصيدلية تكّرم قياديي
»الصحة« وخريجي »الصيدلة« الجدد

أقامت اجلمعية الصيدلية الكويتية 
احتفاال في قاعة سلوى باملارينا مت 
خالله تك���رمي وزير الصحة د.هالل 
الساير ونخبة من قياديي الوزارة، 
باإلضافة الى تكرمي اخلريجن اجلدد 
من الصيادلة الكويتين من دفعتي 
2009 و2010 والترحيب بهم كزمالء 

جدد في مهنة الصيدلة.
وبهذه املناسبة قال رئيس اجلمعية 
الصيدلية الصيدلي طارق احلبيب إن 
مهنة الصيدلة وعلى الرغم من اجلهود 
الكبيرة التي قامت بها اجلمعية بدعم 
وتأييد كبيرين من قبل وزارة الصحة، 
إال انها مازالت تعاني من العديد من 
املشاكل واملعوقات التي تقف حائال 
بن الصيادلة الوطنين وطموحاتهم 

مقارنة بالصيادلة في الدول املجاورة 
وكذل���ك األطباء البش���رين وأطباء 

األسنان احمللين.
وأضاف احلبيب ان هذه املشكالت 
تنقسم الى مشاكل مادية وأخرى إدارية 
مثل اعتماد الهيكل الوظيفي باملناطق 
الصحية املختلفة وكذلك التخصصات 
الصيدلية وعدد الصيادلة والفنين 
والكتب���ة باملستش���فيات ومناطق 
الرعاية األولية كما تناول احلبيب 
اقتصادات الصيدل���ة والتي تهدف 
الى تقدمي أفض���ل اخلدمات الطبية 
والدوائية والعالجية بأسلوب يحقق 
أفضل اخلدم���ات بأقل التكاليف من 
خالل االستفادة من املوارد واملقومات 
املتوافرة في الدولة باإلضافة الى دور 

الرقابة الدوائية في ذلك.
من جانبه، أش���اد ممث���ل وزير 
الصحة د.عمر السيد عمر في كلمته 
باجلهود الت���ي بذلتها اجلمعية في 
السنوات األخيرة دفاعا عن حقوق 
الصيادل���ة الكويتين بش���كل أثار 
اإلعج���اب والتقدي���ر وعكس رقي 
املهنة وأصحابها، مثنيا على الدور 
املجتمعي احليوي واملهم الذي تلعبه 
اجلمعية من خالل احلمالت التوعوية 
املتخصصة التي تطلقها بن الفينة 
واألخرى حسب حاجة املجتمع مثل 
حمالت »استشر الصيدلي« و»احلملة 
التوعوي���ة إلنفلون���زا اخلنازير« 
بالتنس���يق والتعاون م���ع وزارة 

الصحة.

حنان عبدالمعبود
اصدرت احلملة الوطنية الصحية تقريرا يكشف 
عن احلالة الصحية الغذائي���ة التي تعاني منها 
النس���اء في الكويت جاء فيه ان 75% من النساء 
اللواتي مت فحصهن خالل عام كامل يعانن من نسبة 
كولسترول عالية، كما كانت نتائج الفحوصات التي 
كشفها فريق احلملة خالل زيارات ملدارس خاصة 
وحكومية اكثر اقالق���ا، حيث اتضح ان 48% من 

الطالبات يعانن من الوزن الزائد او السمنة.
جاء هذا خالل مؤمتر صحافي عقدته احلملة 
امس بحضور وسائل االعالم املسموعة واملرئية، 
والفائزين خالل احلملة من خالل خسارة كم كبير 

من الدهون عقب اشتراكهم باحلملة.
وخالل املؤمتر، حتدث رئيس اخصائي التغذية 
في احلملة الوطنية الصحية واملدير العام في شركة 
»دايت كير« سامي البدر فقال »لقد قامت احلملة 
الوطنية الصحية مبسح ميداني للصحة الغذائية 
في الكويت من خالل الزيارات االس���بوعية، كما 
ساعدت احلملة آالف االشخاص على اخذ اخلطوات 
االولى نحو حياة اكثر صحية. ومن خالل تواصلنا 
املباشر مع املجتمع، اكتشفنا حقائق عن االعراض 
التي تض���ع حياة اغلبية افراد املجتمع في خطر 
وخاصة النس���اء حتت سن الثامنة عشرة، فبعد 

فحص اكثر من 300 طالبة خالل زيارات احلملة 
لثماني مدارس اكتشفنا ان واحدة من كل طالبتن 
تعاني من زيادة في الوزن، وهذه حقيقة خطرة 

ويجب علينا محاربتها«.
من جانبه، قال رئيس الفحوصات في احلملة 
الوطنية الصحية ورئيس قطاع التش���غيل في 
مستشفى طيبة راش���د الفضالة »ان السمنة من 
اخط���ر االمراض التي قد يعاني منها الفرد، وهي 
ناجت���ة عن منط غذائي غي���ر صحي. الكثير من 
االشخاص في الكويت ال يدركون مدى خطورة هذه 
الظاهرة خصيصا عند تطورها. وبعد الدراسات 
التي قامت بها منظمة الصح���ة العاملية واحتاد 
السكر العاملي، ادركنا ان الكويت في مرحلة خطرة 
جدا، لذلك قمنا باطالق احلملة الوطنية الصحية 
ليس فقط لتوعية املجتمع عن اضرار السمنة بل 
ايضا لتشجيع االفراد على تغيير منط حياتهم الى 
حياة اكثر صحة. وحققنا اجنازا صحيا مبساعدة 
الكويت على التخلص من طنن من الدهون، وعلينا 
متابعة جهودنا مع فئة النساء وذلك من عمر مبكر 
ألنها اظهرت عالمات صحية خطيرة ستؤثر سلبا 

مع تقدم السن«.
واختتم املؤمتر بتكرمي كل وسائل االعالم اعترافا 

بالدور الذي تقوم به جتاه نشر الوعي.

حنان عبدالمعبود
كشف الوكيل املساعد لشؤون الصحة العامة ورئيس اللجنة الوطنية 
ملكافحة السر د.يوسف النصف عن االقبال اجلماهيري ملعرض مكافحة 
السكر مبشرف، وقال النصف ان اليوم االول ملعرض مكافحة السكر 
الذي يختتم اليوم بتعاون بن وزارة الصحة وبيت التمويل الكويتي 

حتت شعار »اضبط سكرك.. حتفظ صحتك« جتاوز 300 شخص.
وقال النصف في مؤمت����ر صحافي ان الدعوة مفتوحة للمواطنن 
واملقيمن إلجراء الفحوصات الطبية لداء الس����كر وسيكون املعرض 
مفتوحا على فترتن صباحية من 9 صباحا الى 1 ظهرا مس����ائية من 
الس����اعة 4.30 عصرا حتى 9 مساء. وأشاد بدور طلبة كلية الطب في 
التعام����ل الراقي مع الزائرين للمعرض بحيث أبدوا تعاونا مع الزوار 
وقدموا جميع التسهيالت لهم بحيث ساد املعرض التنظيم احلضاري 
واملتطور، وكان طالب كلية الطب شعلة النشاط في املعرض. واختتم 
النصف ش����اكرا عميد كلية الطب د.ف����ؤاد العلي ورابطة طلبة الطب 
على تعاونهم إلجناح املعرض لسماحه لطالب كلية الطب باملشاركة 

والتعاون في املعرض الصحي حول مرض السكر.

طالب كلية الطب اتسموا بالتنظيم الحضاري المتطور

 PCR العلي: أوصينا بتطبيق فحص
وننتظر إقراره من مجلس الوزراء

أكد عميد كلية الطب د.فؤاد العلي أن التوصيات 
الخاصة بفحص PCR قد تم تقديمها للجنة التي 
رفعتها بدورها إلى مجلس الوزراء، مشيرا إلى 

أن األمر لم يعلن شيء عنه حتى اآلن.
وقال العلي في تصريح صحافي أمس ما تم 
رفعه هو توصية بعم���ل فحص PCR كفحص 
تأكيدي للح���االت الموجبة، حيث يتم تأكيدها 
أو نفيها عبر الفحص، وعن انتش���ار التهابات 
الكبد الڤيروسية، قال: ال تعتبر النسبة مرتفعة، 
فالكوي���ت من الدول التي بها نس���بة قليلة في 
إصابات ڤيروس C بين المواطنين، بينما نسبة 
اإلصابات أكثر بينهم في B، وأشار الى ان هناك 
عالج���ا معالجا للمصابي���ن بڤيروس C يجعل 
نسبة الش���فاء مرتفعة، وهو مستخدم بالفعل 
ويشفي من 60 إلى 70% من المرضى في الحاالت 
المبكرة، وهناك بروتوكول عالمي عالجي واضح، 
ودقيق، وله مراحل زمنية معينة، ومعايير عالمية 

معروفة.

الساير افتتح توسعة مستشفى مبارك: المبنى الجديد أدخل 
236 سريـراً للخدمة لتصبح طاقته الكاملة 789 سريراً

ولف���ت الفرهود الى ان هناك 
مشروع انشاء مركز غسيل الكلى 
ومركز االشعة اجلديد، مشيرا الى 
ان هناك ايضا مش���روع توسعة 
احلوادث وتنظيم جناح »اليوم 
الواحد« بحيث يرقد املريض يوما 
واح���دا في املستش���فى اذا دعت 
احلاجة لذلك ويسع هذا اجلناح 

20 شخصا.
وبدوره، قال مدير مستشفى 
مبارك الكبير د.خالد العبدالغني 
ان افتتاح التوسعة يعتبر اجنازا 
للمستشفى وللمنطقة الصحية، 
مشيدا بهذا الصرح الطبي الذي 
س���يخدم اهالي املنطقة ويخفف 
الضغط عن املستش���فى خاصة 

على اقسام الباطنية.
واعل���ن العبدالغني عن ربط 
ملفات املرضى في املبنى اجلديد 
الكتروني���ا مع النظ���ام الذي مت 
تدش���ينه في مستش���فى مبارك 
بحيث يتم نقل املرضى بسهولة 
ويس���ر، مضيفا ان املبنى مجهز 
بأفض���ل التجهي���زات الطبي���ة 

املتوافرة حاليا.
واك���د ان املبنى يحتوي على 
غرف عزل متطورة حيث تكون 
هناك غرفتان للعزل يفصل بينها 
ج���دار ومدخلهما يكون زجاجيا 
متح���ركا، حيث ان���ه في بعض 
االحيان يحتاج اجلناح الى اكثر 
من غرفة، الفتا ال���ى ان الغرف 

مجهزة بأحدث االنظمة للعزل.

يحتوي على 8 أجنحة، مبينا ان 
سبب التشغيل التدريجي يعود 
النه مت بدأ العمل فورا مما يسبب 
ربكة في العمل، مضيفا ان هناك 
عدة مشاريع اخرى مثل مركز هيا 
احلبيب الذي سيتم تسليمه الى 
الوزارة في بداية الس���نة املقبلة 
ومن ثم نقوم بتجهيزه باالثاث 
واالدوات الطبية، معلنا عن انشاء 
مواقف سيارات لقسم احلوادث 
تختل���ف عن الت���ي مت اجنازها 
للعيادات اخلارجية بسعة 1000 

سيارة.

من نوفمبر املقبل.
ومن جهته، اكد مدير منطقة 
حول���ي الصحي���ة د.عبدالعزيز 
الفره���ود انه س���يتم تش���غيل 
املبن���ى بش���كل تدريجي خالل 
ش���هر وتخصي���ص االجنح���ة 
الباطنية، موضحا ان  لالمراض 
الدور الرابع يحتوي على عناية 
مصغرة للمرضى الذين يحتاجون 
الى التنفس الصناعي بسعة 30 
ش���خصا حيث ان ه���ذه اخلدمة 

تعتبر نقلة نوعية.
واش���ار الى ان املبنى اجلديد 

ان الطاقة االجمالية للمستشفى 
ستبلغ 789 سريرا.

اكد وكيل وزارة  ومن جانبه 
الصحة د.ابراهي���م العبدالهادي 
ان  ان الصح���ة حريص���ة على 
تقطع شوطا كبيرا في املشاريع 
املنصوص عليها في خطة التنمية، 
مشيرا الى ان التوسعة السريرية 
خالل الفترة املقبلة ستزيد حيث 
انها تبلغ اآلن مع مستشفى مبارك 
ما يقارب 3000 سرير، الفتا الى 
انه مت تأهيل 12 مجموعة عاملية 
الجناز وتأهيل املستشفيات ابتداء 

حنان عبدالمعبود
أكد وزير الصحة د.هالل الساير 
حرص الوزارة على س���د جميع 
النواقص عبر اجراء االصالحات 
الالزمة، مشيرا الى أن هذا يستغرق 
بعض الوقت لتنفيذه، وقال موجها 
حديثه عبر وس���ائل االعالم الى 
أعضاء مجلس االمة »اذا كان لديكم 
اقتراحات فبإمكانكم تزويدنا بها 
ونحن سنقوم بتنفيذها اذا كانت 

تخدم املواطن واملقيم«.
العالج   وع���ن مصروف���ات 
باخلارج أوضح الوزير ان هناك 
انتق���ادات نيابي���ة وحتقيقا في 
هذا املوضوع باللجنة الصحية، 
مضيفا »نحن قمنا باعطائهم جميع 
املصروفات بكل شفافية«، موضحا 
ان دور االنعقاد الذي سيقام اليوم 
يعتب���ر كأي دور انعقاد عادي، 
مبينا ان االستجواب حق دستوري 
الي نائب يري���د ان يقدمه قائال 

»نحن جناوب االستجوابات«.
وقال الس���اير ف���ي كلمة له 
ألقاه���ا خالل حفل افتتاح املبنى 
اجلديدة لتوسعة مستشفى مبارك 
الكبير ام���س والتي جاءت عبر 
الرغبة االميرية في التوسعة في 
املستش���فيات، وقد مت افتتاح ما 
يختص مبستشفى مبارك الكبير 
من التوسعة صباح أمس، بحضور 
عدد كبير من القيادين بالوزارة 
من مديري مناطق ومستشفيات 
وأطباء، موضحا ان هذا االفتتاح هو 
الرابع بناء على الرغبة االميرية، 
مبينا ان االول كان مبستش���فى 
العدان والثاني الفروانية والثالث 
اجلهراء مضيفا ان مساحة املبنى 
تبل���غ 16300م2 وبتكلفة بلغت 

8.100 مالين دينار.
واوضح الساير ان املبنى يضم 
اربعة ادوار ويحتوي كل دور على 
جناحن، وسردابا يحتوي على 
قاعة تسع 150 شخصا، كذلك 5 
غرف الطباء اخلفارات ومواقف 
السيارات، والدور االرضي يحتوي 
على 24 مكتبا لالطباء واالدارين 
و12 غرفة خلفارات النس���اء و4 
غ���رف للتمريض، الفت���ا الى ان 
احدى الغرف حتتوي على اجهزة 
خاصة باملرضى الذين يحتاجون 
الى التنفس الصناعي، مبينا انها 
تعتبر نقلة نوعية معلنا ان املبنى 
اجلدي���د ادخل 236 س���ريرا الى 
اخلدمة في مستشفى مبارك، مؤكدا 

تقع على مساحة 16300م2 وبلغت تكلفتها 8.100 ماليين دينار

»الصحة« تشكل لجنة إلعداد بروتوكول خاص
بآلية فحص العينات البيئية برئاسة الموسى

حنان عبدالمعبود
أصدر وزير الصحة د.هالل الساير، قرارا يقضي 
بتشكيل جلنة إلعداد »بروتوكول« يحدد آلية فحص 
العينات البيئية، برئاسة مدير إدارة منع العدوى 
د.هيفاء املوسى، محددا في القرار ان تقوم اللجنة 
بإع���داد وصياغة دليل علمي يح���دد آلية فحص 
العينات البيئية، وحتديد شروط األمن والسالمة 
في فحصها، محددا مدة عملها ب� 3 أش���هر على ان 

ترفع تقريرها لوكيل الوزارة.
ومن جانب آخ���ر، صدر تعميم خاص بتنظيم 
مواعي���د الزي���ارة ملرض���ى العناي���ة املركزة في 
املستش���فيات، حيث حددها في فترة الصيف من 
الس���اعة ال� 5 الى ال� 7 مس���اء، وفترة الشتاء من 

الساعة ال� 4 الى ال� 6 مساء، على ان تكون الفترة 
الصباحية فقط أيام نهاية األس���بوع والعطالت 
الرسمية واألعياد، وتكون من الساعة ال� 10 صباحا 
حتى ال� 12 ظهرا، كما منع التعميم اصطحاب األطفال 
او الطعام او الهواتف وحدد الزوار بشخصن من 
أقارب الدرجة األولى والثانية وتكون مرة واحدة 
وملدة 5 دقائق، كما يس���مح له���م مبقابلة األطباء 
املعاجلن ملناقشتهم حول حالة املريض خالل الساعة 

11 ظهرا وملدة ساعة.
كما أصدر وزير الصحة قرارا جاء فيه: »انه بناء 
على املوافقات الرسمية وجلنة الوظائف اإلشرافية 
ينقل جنيب العوضي مديرا إلدارة الس���جل العام 

ومراقبة الدوام«.

د.عبدالنبي العطار

العبد الهادي: تأهيل 12 مجموعة عالمية إلنجاز المستشفيات ابتداًء من نوفمبر المقبل


