
أع��ل��ن مستشفى امل��واس��اة اجل��دي��د ع��ن انضمام 
اختصاصي الباطنية واجلهاز التنفسي الدكتور بدر 
الرشيدي إلى الطاقم الطبي لعيادة األمراض الصدرية 

باملستشفى.
 وعبر االدكتور بدر الرشيدي احلاصل على زمالة 
الكلية امللكية البريطانية، البورد الكويتي لألمراض 
الصدرية واألمراض الباطنية وعضو جمعية األطباء 
الكويتية، عن سعادته باالنضمام الى أسرة مستشفى 

املواساة.
وأشاد الدكتور بدر الرشيدي باإلمكانيات املتوفرة 
باملستشفى والتجهيزات التي على أعلى مستوى 
وبأحدث ما توصلت اليه تكنولوجيا األجهزة الطبية، 
مؤكدا أن هذا بدوره يساعد الطبيب ويسهل عليه عمله 

ويلبي كافة متطلبات املرضى في ذات اآلن.
يذكر أن الدكتور بدر الرشيدي متخصص في عالج 
ومتابعة حاالت الربو وحساسية الصدر، تشخيص 
وعالج التهابات الرئة، عالج حاالت السعال املزمنة 
وضيق التنفس، متابعة حاالت تليف الرئة ومرض 
الساركويد، تشخيص ومتابعة حاالت الدرن الرئوي، 
باإلضافة إلى عالج حاالت إلتهاب القصبات املزمن، 
عالج حاالت الشخير واالختناقات اثناء النوم وعالج 
حاالت حساسية االنف واجليوب االنفية. تشخيص 

اورام الرئة، إج��راء فحص كفاءة التنفس ومناظير 
الرئة، عمل فحص حساسية اجللد وعمل فحص قياس 

نسبة األكسجني اثناء النوم.
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الدكتور بدر الرشيدي

أشاد باإلمكانيات املتوافرة في املستشفى

»املواساة اجلديد« يضم اختصاصي 
الباطنية واجلهاز التنفسي

بدر الرشيدي إلى طاقمه الطبي
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 أع��ل��ن وزي���ر ال��ص��ح��ة الكويتي 
ال��دك��ت��ور ج��م��ال احل��رب��ي جاهزية 
ال��وزارة الدخ��ال 79 سيارة اسعاف 
جديدة ال��ى خدمة ال��ط��وارئ الطبية 
قريبا تسعة منها مجهزة للعناية 
املركزة واملصابني من اصحاب الوزن 
الثقيل ليرتفع عدد سيارات االسعاف 

الى 298 سيارة.
 جاء ذلك في تصريح للحربي على 
هامش حضوره ختام نهائي دورة 
ال��ط��وارئ الطبية لكرة ال��ق��دم التي 
اقيمت أمس األول السبت على ملعب 
الهيئة العامة للشباب والرياضة 

مبنطقة مشرف.
 واكد ان السيارات اجلديدة ستكون 
مصممة وفق احدث املواصفات الطبية 
العاملية مبينا ان هذه اخلطوة تندرج 
ضمن خطة ال����وزارة نحو تطوير 
منظومة ال��ط��وارئ الطبية من حيث 
توفير وت��دري��ب العنصر البشري 
املؤهل وحتديث سيارات االسعاف 

واستخدام االسعاف اجلوي.
 وبني احلربي حرص الوزارة على 
التطوير املستمر إلدارة ال��ط��وارئ 
الطبية كونها العني الساهرة للنظام 
الصحي مشيرا الى اهتمام )الصحة( 
ب��ج��ودة خ��دم��ات ادارة ال��ط��وارئ 
وتعزيز قدرات العاملني فيها وتطوير 
مهاراتهم من خالل التعاون مع املراكز 

العاملية.
 واش���ار إل��ى وج���وب االس��ت��ف��ادة 
من التقنيات العاملية لتطوير نظام 
االت���ص���االت وال��ت��واص��ل ب��ني غرفة 
العمليات الرئيسية بإدارة الطوارئ 

الطبية وسيارات االسعاف.
 وجدد احلربي تأكيده بأن الوزارة 
ستستضيف فريقني طبيني كوريني 

االول متخصص ب��زراع��ة االعضاء 
السيما الكبد والثاني بنظم املعلومات 
الطبية التكنولوجية خاصة امللف 
الطبي االلكتروني للمريض خالل 
شهر مايو املقبل للتباحث ف��ي هذا 

املجال.
 وذك��ر ان اجلانب الكوري يتمتع 
بخبرة كبيرة في مجال نظم املعلومات 
مشيرا الى استعانة اململكة العربية 
السعودية باخلبرة الكورية لتأسيس 

نظام امللف الطبي االلكتروني.
 واك���د احل��رب��ي دع��م��ه للعاملني 
في ال���وزارة ليس فقط من اجلوانب 
العلمية والفنية والصحية وامن��ا 
ايضا من مختلف االنشطة سواء كانت 
رياضية او اجتماعية مبينا حرصه 
على حضور دورة الطوارئ الطبية 
منذ ان ك��ان يشغل منصب الوكيل 

احلربي يتسلم درعا من سعد احلوطياملساعد للخدمات الطبية املساندة.

أكد أنها مصممة وفق أحدث املواصفات

79 سيارة إسعاف جديدة ضمن احلربي: 
خطة الطوارئ الطبية قريبا 

الدكتور جمال احلربي خالل حضوره ختام نهائي دورة الطوارئ الطبية لكرة القدم

ريا�ض عواد

أكدت استشارية الغدد الصماء 
ف��ي املستشفى األم��ي��ري رئيس 
الرابطة الكويتية لهشاشة العظام 
د. نادية العلي، أن مجلس إدارة 
الرابطة اجلديد سيسعى جاهدا 
ملمارسة دور الرابطة التوعوي في 
املجتمع، من خ��الل إقامة أنشطة 
وتوفير معلومات صحية متعلقة 
مب��رض هشاشة العظام، والتي 
تقوم الرابطة بها باستمرار طوال 
العام، خصوصا من خالل االحتفال 
السنوي باليوم العاملي لهشاشة 
العظام والذي يصادف 20 أكتوبر 

من كل عام.
جاء ذلك في تصريح صحافي 
لها مبناسبة عقد الرابطة الكويتية 
لهشاشة العظام اجتماع جمعيتها 
العمومية ال��ع��ادي��ة، مبينه أنه 
متت مناقشة التقريران اإلداري 
واملالي للعامني السابقني 2015-
2017 واملوافقة عليهما ثم تزكية 
الهيئة اإلداري��ة للعامني القادمني 
2017-2019، الفته إل��ى أن��ه مت 
اختيارها ملنصب رئيس الرابطة، 

واختيار استشاري الغدد الصماء 
وال��س��ك��ر ف��ي مستشفى م��ب��ارك 
د. ثامر العيسى، ملنصب نائب 
الرئيس، واستشارية الروماتيزم 
في مستشفى اجل��ه��راء د. فاطمة 
أبوطيبان، ملنصب أمني الصندوق، 
وك��ل من استشارية طب العائلة 
في مركز عبدالله وشريفة احملري 
الصحي ف��ي اخل��ال��دي��ة د. فتوح 

اجل��ارك��ي، واس��ت��ش��اري جراحة 
ال��ع��ظ��ام وال��ع��ام��ود ال��ف��ق��ري في 
مستشفى ال���رازي د. عبدالرزاق 
العبيد، واستشاري الطب الطبيعي 
والتأهيل الصحي في مستشفى 
الطب الطبيعي والتأهيل الصحي 
د. سالم ال��ك��ن��دري، واستشارية 
الغدد الصماء والسكر في مستشفى 

العدان د. شيماء العنزي، أعضاء.
وأشارت إلى أن رابطة هشاشة 
العظام تعتبر من أق��دم الروابط 
التخصصية في الكويت واخلليج 
العربي حيث أُنشأت ع��ام 1999 
م��ن قبل مجموعة أط��ب��اء م��ن عدة 
تخصصات في الكويت، معنيني 
بتشخيص وعالج مرض هشاشة 
العظام، موضحة أنها تهدف إلى 
زي��ادة التعارف بني العاملني في 
مجال هشاشة العظام في الكويت 
وتبادل املعلومات واألفكار العلمية 
بينهم، لتشجيع البحث العلمي، 
وللتواصل مع الهيئات احلكومية 
واأله��ل��ي��ة احمل��ل��ي��ة وال��ع��امل��ي��ة، 
ولتحسني الرعاية الطبية في مجال 

هشاشة العظام.

نادية العلي 

اجلمعية العمومية لرابطة هشاشة العظام تشكل الهيئة اإلدارية لعامي 2019-2017

العلي: حريصون على توفير املعلومات 
الصحية املتعلقة بهشاشة العظام

ريا�ض عواد 

ب��ح��ض��ور ال��وك��ي��ل امل��س��اع��د 
لشؤون التخطيط، وزارة الصحة 
الدكتور محمد اخلشتي و رئيس 
مجلس أق��س��ام ال��ط��ب ال��ن��ووي، 
وزارة الصحة د. امي��ان الشمري 
وممثل الوكالة الدولية للطاقة 
ال��ذري��ة د. ادوار دان��ي��ال هيرنيا 
رييس افتتحت الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية برنامج للتدريب 
اإلقليمي حول االستعدادات الطبية 
واالستجابة للتصدي للطوارئ 

)الكوارث( اإلشعاعية. 
وقال املفوض التنفيذي للتعاون 
الدولي وضابط االتصال الوطني 
للوكالة الدولية للطاقة الذرية 
ومعهد الكويت لألبحاث العلمية 
د. نادر العوضي لقد مت التخطيط 
لهذا البرنامج التدريبي كجزء من 
املشروع اإلقليمي ملجلس التعاون 
اخلليجي ال���ذي تدعمه الوكالة 
ال��دول��ي��ة للطاقة ال���ذري���ة، وه��و 
برنامج تعزيز القدرات واجلاهزية 
للتصدي ل��ل��ك��وارث االشعاعية 
والنووية في دول مجلس التعاون 
اخلليجي ال���ذي ت��ت��رأس��ه دول��ة 

الكويت.
وأش���ار العوضي ال��ى إن لهذا 
امل���ش���روع أه��م��ي��ة خ��اص��ة ل��دول 
مجلس التعاون اخلليجي وسيمثل 
جناح تطبيقه اجنازا مهما للغاية 
لإلقليم. واننا نعتمد في هذا الصدد 
على ت��واص��ل ال��دع��م ال��ذي تقدمه 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
وبشكل خاص على تعزيز الدعم 
التقني املقدم من مركز الطوارئ 
والكوارث التابع لقسم »إدارة األمن 
والسالمة النوويني« في الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية، لتحقيق 
إجنازات ملموسة ومستدامة ضمن 
ه��ذا امل��ش��روع. ويكتسب ه��ذا كله 
أهمية أك��ب��ر خ��اص��ة ون��ح��ن على 
أع��ت��اب ان��ط��الق املرحلة الثانية 
للمشروع في يناير 2018 ضمن 
برنامج الوكالة للتعاون التقني 

للعامني 2019/2018.

ولفت العوضي إلى أن طبيعة 
والتعقيدات املتعلقة بالطوارئ 
ال��ن��ووي��ة واالش��ع��اع��ي��ة تتطلب 
اجراءات تقييم دقيقة ومستفيضة 
ل��ل��م��خ��اط��ر ووض������ع اخل��ط��ط 
والترتيبات املناسبة وتنفيذها 
وال��ت��درب عليها من قبل اجلهات 
)امل��ؤس��س��ات( الوطنية املعنية 
لضمان اتخاذ القرارات السريعة 
املتوافقة )املنسقة( على جميع 
املستويات، كما يتطلب أيضا إدارة 
فعالة ومنسقة ومتجانسة في 

ملواجهة الطوارئ.
وذك����ر ال��ع��وض��ي أن قضية 
اجل��اه��زي��ة وال��ت��ص��دي للطوارئ 
ال��ن��ووي��ة واالش��ع��اع��ي��ة حتظى 
ب��اه��ت��م��ام خ���اص م��ن ق��ب��ل أعلى 
السلطات في دولة الكويت، كما أن 
لها أهمية كبرى في سياق التعاون 
مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
وم��ع دول اإلقليم ودول مجلس 
التعاون اخلليجي بشكل خاص. 
وفي الوقت احلاضر، التوجد أي 
خطط لتنفيذ أي برنامج للطاقة 
ال��ذري��ة الن��ت��اج ال��ك��ه��رب��اء أو في 
املستقبل املنظور في دولة الكويت. 
إال أن ثمة ال��ت��ط��ورات املهمة في 
برنامج الطاقة الذرية في اإلقليم 
وف���ي دول م���ج���اورة مم��ا يعني 
ض��رورة التركيز واحل��رص على 
بناء )استمرارية( ق��درات وطنية 

كافية لالستجابة والتصدي ألي 
طارئ اشعاعي أو نووي بسرعة 
وكفاءة. إننا في دولة الكويت ننظر 
بتقدير بالغ إلى الدعم املقدم لنا من 
مركز الطوارئ والكوارث التابع 
للوكالة الدولية للطاقة الذرية 
لتعزيز قدراتنا الوطنية في مجال 
اجل��اه��زي��ة وال��ت��ص��دي للطوارئ 
اإلشعاعية والنووية. كما جندد 
التزامنا وتصميمنا على مواصلة 
التعاون الفعال مع املركز واضعني 
نصب أعيننا االستفادة القصوى 

من خبرة ونصح ودعم الوكالة.
وق���ال ال��ع��وض��ي ان احلكومة 
ممثلة ب�����وزارة ال��ص��ح��ة شكلت 
جلنة استشارية في مايو 2015 
الستعراض وتقييم مدى اجلاهزية 
وال��ت��رت��ي��ب��ات واالس���ت���ع���دادات 
امل��وض��وع��ة إلدارة االس��ت��ج��اب��ة 
الطبية ل��ل��ك��وارث اإلشعاعية و 
النووية. وقامت اللجنة بتقييم 
ن��واح��ي االس��ت��ع��داد واجل��اه��زي��ة 
طبقا ملعايير السالمة املعتمدة 
ل���دى ال��وك��ال��ة ال��دول��ي��ة للطاقة 
ال��ذري��ة وب��االخ��ص املتطلب رقم 
12 املتعلق ب� »إدارة االستجابة 
الطبية للطوارئ االشعاعية / أو 
ال��ن��ووي��ة« واملنصوص عليه في 
اجلزء )GSR Pant 7( من سلسلة 
األمان الصادرة عن الوكالة الدولية 
املتعلقة ب��� »ال��ت��ص��دي والتأهب 

للطوارئ«. و بناء على استنتاجات 
وتوصيات اللجنة االستشارية، 
متت صياغة خارطة طريق بإسهام 
ومشاركة فاعلة من جميع أصحاب 
اجلهات دات العالقة. ومن املامول 
أن ت��دع��م ه��ذه الوثيقة التصور 
والهدف الوطني املتمثل في بناء 
بنية حتتية متينة وفي اتخاذ موقع 
في طليعة اجلهد الرامي لتحقيق 
الهدف األساسي املتمثل في حتسني 
نظام اجلاهزية والتصدي للطوارئ 
النووية واالشعاعية الطبية عبر 
معاجلة مواضع القصور التي مت 
حتديدها. وتتضمن الوثيقة خطة 
استراتيجية للفترة 2020/2016 

إلدخ��ال حتسينات منتظمة على 
القدرات الوطنية في الكويت إلدارة 
االستجابة الطبية إزاء الطوارئ 

النووية واالشعاعية.
وق���ال العوضي أن البرنامج 
التدريبي البرنامج مبنيا على املواد 
التعليمية املعتمدة من قبل الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية ومنشورات 
 EPR( ال��وك��ال��ة ذات ال��ع��الق��ة
SERIEs & TECDOCS( ويركز 
البرنامج على مواضيع وقضايا 
فعلية هامة بهدف متكينكم من 
حتصيل املعرفة املطلوبة لتطوير 
مهاراتكم أكثر فأكثر ف��ي مجال 
اجل��اه��زي��ة وال��ت��ص��دي للطوارئ 
الطبية االشعاعية، كما يتطرق 
ال��ب��رن��ام��ج إل���ى ن��واح��ي نظرية 
وأخرى عملية للتأهب واالستجابة 
ويشمل عناوين منها: )أ( دراسات 
ح��ال��ة اك��ل��ي��ن��ي��ك��ي��ة ف���ي ظ���روف 
الطوارئ، )ب( أدوات فهم وتقييم 
احلاالت الطارئة والتحليل الدقيق 
للجاهزية املؤسسية وأنشطة 
وم��راح��ل االس��ت��ج��اب��ة للطوارئ 
وال��ع��ن��اي��ة وال���ع���الج امل��ق��دم��ان 
للمرضى اللذين تعرضوا لدرجات 
خطرة من اإلشعاع أو ملواد بيئية 
ملوثة إشعاعيا. وامتنى أن يخرج 
اجل��م��ي��ع ب��ف��ائ��دة ك��ب��ي��رة م��ن ه��ذا 

البرنامج التدريبي الهام.

د. نادر العوضي متحدثا

الوكالة الدولية للطاقة الذرية افتتحت برنامجها للتدريب اإلقليمي 
حول االستعدادات الطبية واالستجابة للتصدي للطوارئ اإلشعاعية

حتت رعاية وزير الصحة ومبشاركة أطباء من أميركا الشمالية

الصالح: مؤمتر األمراض الباطنية 
12 و13 مايو املقبل اخلامس 

ينظم قسم األمراض الباطنية 
مبستشفى مبارك الكبير املؤمتر 
ال��ع��ل��م��ي اخل���ام���س ل��ألم��راض 
الباطنية وذلك حتت رعاية وزير 

الصحة د.جمال احلربي.
وقالت رئيسة قسم الباطنية 
باملستشفى ورئ��ي��س��ة امل��ؤمت��ر 
د.م���اج���دة ال��ص��ال��ح ان امل��ؤمت��ر 
سيقام يومي 12 و 13 مايو املقبل 
في فندق الريجنسي مضيفة أن 
هذا العام سيشهد فعاليات عدة 
تشمل مشاركة أطباء من أمريكا 
الشمالية و أط��ب��اء مميزين من 
دول���ة الكويت كضيوف شرف 

وأنشطة أخرى مميزة.
وب��ي��ن��ت أن امل��ؤمت��ر سيكون 
ذا شقني، حيث ستخصص 26 
محاضرة علمية في اليوم األول 
ت��ش��م��ل مختلف التخصصات 
العلمية ف��ي ال��ق��س��م، لكألطباء 
الباطنية ف��ي الكويت وال��ى كل 
مهتم بتشخيص وعالج األمراض 
املختلفة املتعلقة بأقسام الباطنية 
م��ث��ل ال���روم���ات���ي���زم واجل���ه���از 
الهضمي والتنفسي وأم���راض 

ال���دم على سبيل امل��ث��ال وليس 
احلصر،مشيرة أن املؤمتر ستشهد 
محاضرين من الواليات املتحدة و 
كندا من أشهر اجلامعات العلمية 
إلثراء املؤمتر بآخر املستجدات، 
وذل��ك خلدمة ال��ه��دف االساسي 

املتمثل بتطوير أداء وحتديث 
املعلومات الطبية ل��دى أطباء 
القسم م��ن خ��الل تعريفهم على 

أحدث األبحاث العلمية.
وقالت د.الصالح أنه املؤمتر 
سيركز من خالل الورش العلمية 
ع��ل��ى ت��ط��وي��ر ب��ع��ض اجل��وان��ب 
العملية ف��ي تعامل األط��ب��اء مع 
امل��رض��ى وب��خ��اص��ة ال��ك��ب��ار في 
السن أو الذين فقدوا املقدرة على 
اتخاذ ال��ق��رارات املهمة، منوهة 
أن التسجيل م��ت��اح الكترونيا 
ع��ن ط��ري��ق األن��ت��رن��ت م��ن خالل 
زي������ارة امل���وق���ع االل��ك��ت��رون��ي 
HYPERLINK »http://
 www.mkh2017.com«
www.mkh2017.com.وعن 
الشق الثاني أش��ارت د.الصالح 
أن���ه ال��ي��وم ال��ث��ان��ي سيخصص 
لفئة العموم ومبشاركة نخبة 
م��ن أط��ب��اء املستشفى مبختلف 
التخصصات لتقدمي االستشارات 
وغ��ي��ره��ا م��ن اخل��دم��ات الطبية 
للجمهور الكرمي والتي سيعلن 

عنها في وقت الحق.

 د. ماجدة الصالح

جانب من احلضور

العبدالهادي: مجلس الوكالء ناقش أهم القضايا الصحية
ريا�ض عواد 

اعلن مقرر مجلس ال��وك��الء وكيل وزارة الصحة 
لشؤون اخلدمات د.محمود العبد الهادي عن انعقاد 
اجتماع مجلس الوكالء والذي ناقش العديد من االمور 
ال��ه��ام��ة وع��ل��ى رأس��ه��ا مستشفى ج��اب��ر واإلج����راءات 
التي اتخذتها ال��وزارة حياله واإلج���راءات املتعلقة به 
واإلطالع على قرار مجلس الوزراء في هذا الشأن، وإعداد 

مالحظات الوزارة الفنية بشأنه، 
ولفت ال��ى ان وزي��ر الصحة خ��الل االجتماع احاط 
مجلس الوكالء بالزيارة التي قام بها مؤخرا الى كوريا 
وسبل االستفادة من املستشفيات التي قام بزيارتها من 

حيث حجمها والتقنيات املتقدمة بها س��واء في جانب 
زراعة االعضاء وكذلك امللف االلكتروني وغيرهما، مبينا 
انه سيكون هناك تبادل للخبرات مابني وزارة الصحة 

الكويتية ووزارة الصحة الكورية. 
وأش��ار ال��ى ان املجلس استمع ال��ى تقرير من امني 
عام معهد الكويت لالختصاصات الطبية بشأن نظام 
البعثات لألطباء واالتفاقية التي ابرمت مع الكلية امللكية 
الكندية لنظم االعتراف بالتدريب في املعهد والطرق 
املتبعة، مبينا ان املعهد شكل جلان لتهيئة املتشفيات 
لبرامج التدريب في التخصصات املختلفة وفق معايير 

االعتراف.

مشيرا الى ان هذه اللجان التقت مدراء املستشفيات 
واالستماع الى مالحظاتهم فيما يتعلق بتدريب االطباء، 
كما اتفق املجلس على انشاء مجلس تنسيقي بني معهد 
الكويت لالختصاصات الطبية ومدراء املناطق الصحية 
فيما يتعلق بالتدريب وب��رام��ج املعهد واحتياجاته 

وصوال الى االعتراف
الفتا ان املجلس ناقش ايضا اخلطة املستقبلية 
ملعهد الكويت لالختصاصات الطبية بشأن زيادة عدد 
مقاعد البعثات لألطباء وكذلك زيادة املقاعد في البورد 
الكويتي. وأوضح عبد الهادي ان املجلس ناقش كذلك 
ما يخص مبخازن االدوي��ة في جانب توسيع نطاقها 

وتنويعها على ان يكون هناك مخازن بالقرب من املناطق 
الصحية بحيث تكون الطاقة االستيعابية لها كافية 
للتخزين وتكفي لتغطية املنطقة اي نقص في االدوية 
واملستلزمات واملستهلكات في املستشفيات. مبينا 
ان املجلس ناقش الربط االلكتروني بني املستودعات 
واملستشفيات وامل��راك��ز الصحية فيما يتعلق بطلب 
االدوي��ة والرقابة على استهالك ورصيد االدوي��ة في 
املستشفيات وامل��راك��ز الصحية وذل��ك لضمان ترشيد 
استهالك االدوية، على ان يتخذ اجراء عاجل لتنفيذ هذا 
الربط بشكل كامل. كما بني ان املجلس ناقش اجتياجات 
ال���وزارة من ال��درج��ات الوظيفية، كما اعتمد املجلس 

الترقيات باالختيار للمستحقني وفق ق��رارات مجلس 
اخلدمة املدنية حيث متت املفاضلة وفق تلك القرارات من 

خالل جلنة شئون املوظفني والتي اعتمدت هذا القرار.
واشار عبد الهادي الى ان املجلس ناقش البند الدائم 
باالجتماعات وهو خطة عمل الوزارة والتطور الذي مت 
بها خالل الفترة السابقة وفق برنامج عمل احلكومة، 
والعمل على تذليل العقيات حيث قدم كل وكيل مامت من 
اجنازات بخطة عمل الوزارة من خالل القطاع املختص 
به، الفتا ان املجلس اختتم مبناقشة التامني الصحي 
للمتقاعدين وإضافة بعض الشرائح له وفق دراسات 

محددة باإلحصائيات والكلفة املالية.


