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كّرمت اإلعالمية هدى المهتدي التي خدمت اإلعالم الكويتي 30 عامًا

اليحيى: اإلعالم اليوم بات مهنة من ال مهنة له
وأصبح إعدامًا للمواهب والعطاءات والمفاهيم

عائشة الرشيد تقدم درعا تكرميية للمهتدي

م.أشواق املضف وم.جنان بوشهري في افتتاح املركز وزير الصحة د.هالل الساير يفتتح مركز اخلزام لغسيل الكلى

فيحاء السعيد ومنى طالب وأمل فقيه وهدى املهتدي ودولت شوقي وعائشة الرشيد وعائشة اليحيى درع تكرميية لوزير الصحة د.هالل الساير تقديرا حلضوره ورعايته املؤمتر د.هالل الساير ود.معصومة املبارك ود.فايزة اخلرافي

تحت عنوان »األمراض واألوبئة العامة واألحكام المترتبة عليها«

الطبطبائي: ندعو لتثقيف الناس بأحكام الوباء

عقد املؤمتر الدولي للقضايا اإلسالمية املعاصرة 
دورته الثالثة في الكويت بالتعاون مع اجلمعية 
الطبية الكويتية، وال���ذي اقيم هذه الدورة حتت 
عنوان »االمراض واالوبئة العامة واالحكام املترتبة 
عليها« في قاعة املؤمترات ف���ي اجلمعية الطبية 
الكويتية، وقد ش���ارك في املؤمتر بأوراق عمل كل 
من رئيس املؤمتر د.محم���د الطبطبائي، د.عادل 
املطيرات، د.عصام الغريب، د.عبداهلل شمس���اه، 
د.بدر املاص ود.حسني بن أبي بكر. وناقش املؤمتر 
األوبئة اجلديدة وكيفية تعامل املجتمع معها لتالفي 
مخاطرها. وق���د خلص املؤمترون إلى التوصيات 
التالية: أن االلتجاء إلى اهلل تعالى عند نزول الوباء 
واجب شرعي، وسبب لرفع الوباء، ويدعو املؤمترون 
املس���لمني الى التحلي بالصبر، واحتساب االجر 

واملثوبة في نازل���ة الوباء وعدم اجلزع والقنوط 
من رحمة اهلل تعال���ى، ويوصي املؤمترون ببذل 
األسباب والوقاية من الوباء وان ذلك ال يتعارض 
مع التوكل على اهلل، ويؤكدون على عدم مشروعية 
السفر إلى البالد املوبوءة، بحسب التقدير الطبي، 
وعدم جواز اخلروج منها خش���ية انتشار الوباء، 
ويوصون بأخذ االدوي���ة والعالجات الواقية من 
االوبئ���ة، وان ذلك ال يتعارض م���ع التوكل على 
اهلل، مع جواز الس���فر إلى االراضي املقدسة الداء 
احلج والعمرة، للح���االت التي لم مينعها االطباء 
املتخصصون من الس���فر للحج او العمرة خشية 
انتقال املرض إليهم، كما دعوا وسائل اإلعالم إلى 
تثقيف املجتمعات بأحكام الوباء الشرعية والطبية 

وطرق الوقاية منها.

د.محمد الطبطبائي متوسطا املتحدثني في املؤمتر الدولي للقضايا اإلسالمية املعاصرة

الى حجم دهشتها بالتغيير الذي 
طرأ على الكويت اخلضراء بترابها 

وشجرها وأهلها وعطائها.
اما االعالمية فيحاء السعيد 
فش���كرت الص���دف واالعالمية 
التي جمعتها  اليحيى  عائش���ة 
الكبي���رة  مج���ددا باالعالمي���ة 
هدى املهتدي وه���ي واحدة من 
كوكب���ة كانت موجودة والتزال 
حيث احتضنتها ومجموعة من 
املبتدئ���ات معها في ذلك الوقت 
وكانت كالسند لهن، حيث احبت 
االعالم م���ن خاللها وكانت تلك 
املجموعة تعطي من اجل العطاء 
واستطاعت ان تترك بصمة في 

االعالم الكويتي.
بدورها قالت االعالمية عائشة 
الرش���يد انها تعلمت على يدي 
املهتدي االعالم احلقيقي وليس 
اعالم اليوم الذي بات مهنة من ال 
مهنة له، الفتة الى ان املهتدي قد 
اعطت باخالص للكويت واالعالم 

الكويتي.
وقالت نحن آخر جيل النخبة، 
حيث تتلمذنا على ايدي اعالميات 
كبريات صنعن العصر الذهبي 
لالعالم وما وصلنا اليه من اعالم 
متميز يعود الفضل فيه للمهتدي 

وامثالها من املتميزين.
بدورها استذكرت االعالمية 
منى طالب ايام احلي الواحد حيث 
كانت واملهتدي تسكنان الشارع 
نفسه وكانت حتتضنهما براءة 
الطفولة وشاءت الصدف ان تعمال 
معا في املكان نفسه حيث كانت 
املهتدي متث���ل القدوة والعطاء 
والفن واالنسانية، حاربت ضد 
نظام صدام حسني البائد من جدة، 
وتعرضت لقسوة العمل االعالمي 

في ظروف مشابهة.

واإلعالمية أمل جعفر واإلعالمية 
سلوى حسني واإلعالمية فيحاء 
السعيد وكذلك اإلعالمية نادية 
صقر واإلعالمية عايشة الرشيد 
التي اخبرتني انها مدينة لألخت 
اإلعالمي���ة هدى املهت���دي ألنها 
تتلمذت على يديها فنون اإلعالم 
املرئي واملسموع، وهكذا جنتمع 
مرة أخرى بكل محبة وبكل تقدير 

في هذه األمسية.
الذي أصاب  التغيير  وحول 
اإلعالم بني األمس واليوم قالت 
»في البدايات كان اإلعالم يعيش 
عصره الذهبي واآلن أصبح اإلعالم 
الكويتي ولألسف الشديد مهنة من 
ال مهنة له، لم نذق طعم اإلعالم 
القدمي حت���ى اآلن ودائما أقول 
ان اإلعالم أصبح إعداما للعطاء 
وللبذل واإلخ���الص وللمواهب 
وللمفه���وم اإلعالمي بحد ذاته، 
ومن ال ميتلك احلس اإلعالمي ال 
ميكن ان يعطي في هذا املجال، 
وعن السبب الذي أدى الى حصول 
ذلك أوضحت اليحيى »لقد ملسنا 
تدنيا في هذا املجال وأعتقد ان 
السبب هو عدم وجود حب للعمل، 
ولكنه صنعة تكسب والنظر فقط 
املادة ولي���س لالرتقاء في  الى 
العمل اإلعالمي املقروء واملسموع 
واملرئي، وهذا مؤسف جدا وحتى 
أعطي االنصاف هناك مجموعة 
ولكنها تشكل القلة التي يعتبر 

عطاؤها حقيقيا.
بدوره���ا قال���ت احملتفى بها 
اإلعالمية هدى الريس انها غادرت 
الكويت منذ 20 عاما باجلسد فقط، 
ولكن ال���روح مازالت موجودة 
بوجود عائلتها في هذه األرض 
الطيبة، مشيرة الى ان الظروف 
الصعبة أبعدتها عن البالد، الفتة 

حنان عبدالمعبود
اكد وزير الصحة د.هالل الساير 
ان الوزارة ماضية في انشاء مراكز 
غسيل الكلى، مشيرا الى ان طاقة 
الوزارة بوحدات الغسيل قد ارتفعت 
الى 259 وحدة غسيل وذلك بعد 
افتتاح مركز اخلزام الذي يتضمن 
62 وحدة غسيل للكلى، الفتا الى ان 
افتتاح مركز اخلزام سيرفع الضغط 
عن مستشفى مبارك الذي يتبنى 

غسيل الكلى البناء املنطقة.
واضاف د.الساير، في تصريح 
للصحافيني عل����ى هامش افتتاح 
مركز محمد اخلزام لغسيل الكلى، 
انه جار انشاء 3 مراكز في كل من 
السالم  الفيحاء وعبداهلل  منطقة 
ومستشفى الفروانية لزيادة الطاقة 

االستيعابية الى %70.
وكشف د.الس����اير عن توجه 
»الصحة« الشراك القطاع اخلاص 
في املشاريع الصحية املستقبلية، 
واشار في كلمته خالل حفل االفتتاح 
الى ان اقامة هذا املشروع مبنطقة 
االحمدي الصحية يتزامن مع سلسلة 
الكبيرة للتوسع  من املشروعات 

اليزال هناك الكثير الذي ينبغي عمله.
وبدوره كشف رئيس قسم جراحة األورام 
في مركز حسني مكي جمعة د.مدحت عطيفة 
عن خطورة مرض السرطان الذي بدأ يهدد 
حياة اإلنسان، وبني ان السرطان يعتبر من 
أكثر األمراض التي تزيد من حاالت الوفاة 
بشكل كبير لكال اجلنسني، فسرطان الثدي 
هو اكبر املسببات حلاالت وفاة السيدات، 
هذا وعلى الرغم من حمالت الفحص املبكر 
إال انه مس����تمر على مستوى العالم ودول 
اخلليج وعلى مستوى الكويت، وأشار الى 
ان اإلحصائيات التي أجريت في سنة 2007 
تؤكد ان املرض يصيب 47 س����يدة من كل 
100 ألف سيدة، وهي زيادة مستمرة، وبني 
ان منظمة الصحة العاملية ذكرت ان املرض 
س����يزيد الى 2 مليون حالة في عام 2020. 
ومت اختيار مرض سرطان الثدي بالنسبة 
للمرأة وسرطان البروستاتا بالنسبة للرجل 

ملناقشته في هذا املؤمتر.
وأكد د.عطيفة جن����اح وفاعلية برامج 
الفحص املبكر، حيث قللت هذه البرامج من 
انتشار س����رطان الثدي بالنسبة للسيدات 
الى نسبة 50%، وأوضح ان مرض السرطان 
ليست له اسباب علمية ميكن حتديدها اال 
انه ميكن السيطرة عليه، وذلك عن طريق 
حمالت التوعي����ة والوقاية بتجنب بعض 
العوامل املهمة، والتي تتفاعل وتؤدي الى 
السرطان، مبينا بعض العوامل التي تساعد 
في انتشار املرض، وأولها: العوامل البيئية، 
وثانيا: التغير في أمن����اط احلياة، وثالثا: 
العوامل الوراثية واجلينية والتي تعتبر اقل 
مسبب للمرض. وحصر د.عطيفة العوامل 
التي تزيد من معدل اإلصابة مبرض السرطان 
ف����ي التلوث البيئي والتلوث اإلش����عاعي، 
والڤيروسات والتدخني والكحوليات وعدم 
ممارسة الرياضة، والسمنة املفرطة، والعادات 
الغذائية غير الصحي����ة، موضحا ان هذه 
عوامل تعتبر عوامل مس����اعدة في انتشار 

املرض، وليست مسببات رئيسية له.
كما أكد د.عطيفة حرص وزارة الصحة 
على عمل هذه احلمالت التوعوية للسيطرة 
على هذا املرض، وذلك باالستعانة بخبراء 
من مختلف دول العالم، لتطبيق سياس����ة 
الفحص املبكر كما هو معمول به في معظم 

دول العالم.

أجنبيا في مجال السرطان من أميركا وأوروبا 
واخلليج الى املش����اركة في املؤمتر وذلك 
لالستفادة من خبرتهم في احلد من انتشار 
املرض واملشاركة في ندوات ميكن ان يستفيد 

منها األطباء.
وذكر ان الوزارة حريصة على تعريف 
امل����رض وتوعيتهن  الس����يدات بخطورة 
مبسببات املرض وعوامل خطورته، مشيرا 
الى ان مسبباته عديدة منها بيئية ووراثية، 
باإلضافة الى أمناط احلياة املتمثلة بالعادات 

الغذائية السيئة والتدخني والكحوليات.
وأش����ار الى أهمية الكش����ف املبكر عن 
اإلصابة باملرض موضحا ان فرص الشفاء 
منه عن����د مرحلة الصفر وهي مرحلة عدم 
االنتشار تبلغ 100%، وتنخفض الى 80% في 
املرحل����ة التالية، وهكذا، حيث تقل فرصة 

الشفاء كلما تقدمت مراحل اإلصابة.
الالتي يتحفظن على  وطمأن السيدات 
إجراء عمليات إزالة أورام الثدي بعدم وجود 
أي تشوهات ناجتة عن العملية اجلراحية، 
مؤكدا ان تأثير هذه العمليات جيد وتتفاعل 

معه املرأة مع الوقت.
وتابع قائال: وبصفتي جراح فقد سنحت 
لي فرصة مش����اهدة تبعات املرض وآثاره 
املدمرة عن قرب على مدار سنوات، ذلك على 
الرغم من التقدم الذي ش����هده علم األورام 
اإلكلينيكي والتش����خيص، ومن اجللي انه 

اطلعت على البرنامج ووجدت انه يتضمن 
اقامة ندوات عام����ة لتعريف الناس عامة 
باملرض واحلد من الهواجس التي تنتابهم 
لدى سماع كلمة السرطان فالكلمة ال تنطوي 
دوم����ا على حكم باملوت اذا ما مت الكش����ف 
عنه وعالجه مبكرا، ومن وجهة نظري فان 
االنتقال بهذه التوعية من قاعات املؤمترات 
الى املستش����فيات والى عامة الناس هو ما 

ينبغي ان يركز الباحثون على حتقيقه.
وزاد: انن����ي آمل ان ينظر في املؤمترات 
التالية في املستقبل القريب بعني االعتبار 
الى األنواع األخرى اخلطيرة من السرطان 
لدى الكبار والصغار وتتطلع وزارة الصحة 
الى تلقي مذكرة بتوصياتكم في نهاية كل 
مؤمتر، آملني ان تساعدنا مثل هذه اخلالصة 
من التقييمات املستندة الى اخلبرة العميقة 
في حتديد أفضل السياسات لرعاية وتأهيل 
مرضى السرطان في الكويت واملنطقة بوجه 
عام. وبدوره قال رئيس قسم اجلراحة في 
مركز حس����ن مكي جمعة ورئيس املؤمتر 
د.مدحت عطيفة ان آخر االحصائيات العاملية 
تشير في العام 2002 الى اصابة مليون و200 
ألف امرأة حول العالم بالسرطان، ويتوقع 
ان يرتفع هذا العدد ف����ي عام 2020 ليبلغ 
مليوني اصابة، م����ا يعني ان هناك اصابة 

مطردة في اعداد املصابني باملرض.
وذكر انه مت دعوة 19 خبيرا واستشاريا 

حنان عبدالمعبود
أكد وزير الصحة د.هالل الساير ان مرض 
السرطان يأتي في مقدمات األولويات والرعاية 
الصحية في الكويت كما في العالم أجمع، 
مش����يرا الى ان التوصيات واإلحصائيات 
الصادرة عن منظمة الصحة العاملية واملكتب 
االقليمي الشرقي البحر متوسطي للمنظمة، 
باإلضافة الى املسوحات التي اجريت محليا، 
قد أكدت خطورة املرض كسبب رئيسي في 

الوفاة بالكويت.
وقال الساير خالل كلمة افتتح فيها املؤمتر 
الوطني األول ملكافحة السرطان أمس بحضور 
د.معصومة املب����ارك ود.عبداهلل بهبهاني 
ود.أحمد املنيس ود.مدحت عطيفة ود.فايزة 
اخلراف����ي: بصفتي جراحا قد س����نحت لي 
فرصة مشاهدة تبعات املرض وآثاره املدمرة 
عن قرب على مدار سنوات وعلى الرغم من 
التقدم الذي شهده علم األورام االكلينيكي 
والتشخيص، فمن اجللي انه اليزال هناك 
الكثير الذي ينبغي عمله فيما يتعلق بتطوير 
املعرفة من اجل زيادة كفاءة كشف وتشخيص 
وإدارة التعامل مع املرض في محاولة لتقليل 

تأثيره على املجتمعات.
وأضاف الس����اير: ان ه����ذا املؤمتر جاء 
بالتوقيت املناس����ب فأحد أهم مسؤوليات 
جلنة مكافحة السرطان الكويتية ان تقوم 
بني احلني واآلخر بإسداء النصح للحكومة 
بخصوص التوجهات العاملية في مكافحة 
األنواع املختلفة للسرطان والتغلب عليها 
وفي ه����ذه املهمة تلقى اللجنة دعما مطلقا 

من جانب وزارة الصحة.
وأكمل: لقد الحظت ان هذا املؤمتر سيركز 
رسميا على سرطان الثدي والبروستاتا كما 
الحظت انه لن يكون فحسب متعدد الوجهات 
وامنا ايضا يستخدم الوسائل املتاحة إلعداد 
ما يعرف مبحاوالت تفعيل املعرفة احلالية 
املتوافرة لدينا واملتعلقة باألسباب وعوامل 
خطر اإلصابة والوقاية والتشخيص املبكر 
وإدارة التعامل مع هذه األنواع من السرطان، 
كما أالحظ ان هذا املؤمتر س����يناقش سبل 
التأهيل الفعال للمرضى املصابني باألمراض 
العضال وباألمراض التي ميكن االستشفاء 
منه����ا وذلك في اطار نظ����م تقدمي الرعاية 

الصحية الكويتية والدولية.
ومضى قائال: لقد س����ررت كثيرا عندما 

دارين العلي
استطاعت اإلعالمية عائشة 
اليحيى أن جتمع عددا من الرائدات 
في املجال اإلعالمي س���واء أكن 
كويتيات أو عربيات ممن صنعن 
العصر الذهبي لإلعالم الكويتي 
اإلذاع���ة والتلفزيون خالل  في 
جلسة مساء أمس األول في منزلها 
لتك���رمي اإلعالمية هدى املهتدي 
الريس التي امضت 30 عاما في 
خدمة اإلع���الم الكويتي قبل ان 
تغادر الكويت ملدة 20 عاما لتعود 

بعدها كزائرة لعائلتها..
وق���د حض���ر خ���الل اللقاء 
اإلعالم���ي كل م���ن االعالميات 
باس���مة س���ليمان وأمل جعفر 
ودولت شوقي، وسلوي حسني، 
وفيحاء الس���عيد، ومنى طالب، 
وناديا صقر، وعائش���ة الرشيد 
التي قدمت درعا تذكارية للريس 

التي تتلمذت على يديها.
وقالت اليحيى في تصريح ل� 
»األنباء« حول املناسبة »تواجدنا 
في هذا املساء لتكرمي اإلعالمية 
القديرة هدى املهتدي الريس التي 
عملت ف���ي الكويت وتعتبر من 
االعالمي���ات املخضرمات، حيث 
خدمت في املجال اإلعالمي سنوات 
طويلة كانت فيها مثار اإلعجاب 
ملا تتحلى ب���ه من دماثة اخللق 
وحلو املعش���ر وأعطت اإلعالم 
اوقاتها ولن ننسى وقفتها  جل 
الوطنية يوم االحتالل، حيث كانت 
حتارب في إذاعة تبث من جدة 
ضد مزاعم املقبور صدام حسني 

وزبانيته«.
وأضافت »إن وجودها اليوم 
بيننا يعيدنا إلى ذكريات جمعتنا 
معا نحن اإلعالميات، عملت في 
اإلذاعة وكذل���ك التلفزيون وان 
غابت عنا فه���ي بيننا نتذكرها 
وها نح���ن الي���وم نراها حيث 
سأل اجلميع عندما وجهت لهن 
الدع���وة اين وجدت هدى، فكان 
اجلواب لهن مليئا بالدهشة لقد 
ش���اهدتها صدف���ة ورب صدفة 
خير من الف ميعاد في املعرض 
الس���وري وكنت ألبس العباءة 
وامللفع لكنها عرفتني وعرفتها 
وحضنا بعضنا البعض والدموع 
تنسكب من احملاجر كم هي الدنيا 
صغيرة التي جمعتنا صدفة في 
هذا املكان ودعوتها لزيارتي في 
املنزل فسعدت وأخبرتها بأنني 
س���أقوم بدعوة كل م���ن تزامل 
العمل اإلعالمي وعلى  معها في 
املثال اإلعالمية باسمة  س���بيل 
س���ليمان واإلعالمي���ة دول���ت 
ش���وقي واإلعالمية منى طالب 

افتتح المؤتمر الوطني األول لمكافحة السرطان

الساير: »الصحة« تدعم لجنة مكافحة السرطان بكل أنواعه
عطيفة: اإلحصاءات العالمية تش�ير إلى توقع ارتفاع عدد المصابات بالسرطان إلى مليوني إصابة عام 2020

أكد أن الطاقة االستيعابية ازدادت بنسبة 70% والوحدات في الكويت إلى 259 وحدة

وزير الصحة: 62 وحدة غسيل للكلى بمركز الخزام

)فريال حماد(

 )أحمد باكير(

في اخلدم����ات الصحي����ة املقدمة 
باملنطقة، وفي مقدمتها مش����روع 
توسعة مستش����فى العدان ضمن 
مشروعات توسعة املستشفيات 
مببادرة كرمية وتوجيهات سامية 
من صاحب السمو االمير. وبني ان 
اهتم����ام وزارة الصحة ال يقتصر 
على اقامة املباني الفخمة وحتديث 
القائمة  وتوسعة املستش����فيات 
وجلب االجهزة واملعدات احلديثة، 
بل ان تطوير االداء الفني وحتسني 
جودة اخلدمة يأتي ايضا في مقدمة 
اهتمامات الوزارة ببرنامج عملها 

للسنوات اخلمس املقبلة.
واشار الى ان الوزارة ستتوسع 
البعث����ات وعق����د االتفاقيات  في 

ومذكرات التفاهم مع املراكز الطبية 
العاملية واستقدام الفرق الطبية من 
اجلامعات واملراكز العاملية املرموقة 
الطبية وورش  واقامة املؤمترات 
العمل باالضافة الى برامج اجلودة 
والتعليم املستمر. من جانبه، قال 
املتبرع محمد اخلزام ان انشاء هذا 
الصرح لعالج مرضى الكلى جاء 
الذي نعيش  الوطن  خدمة البناء 
على ارضه وننهل من خيراته في 
ظل قائد مسيرة النهضة والتقدم 

واالزدهار صاحب السمو االمير.
وعبر اخلزام عن شكره لوزير 
النفط الش����يخ احم����د العبداهلل 
ملوافقته على اقامة هذا املش����روع 

عندما كان وزيرا للصحة.

معصومة المبارك:  ال نتوقع حل المجلس
اك��دت النائب��ة د.معصومة املب��ارك توقعها بعدم ح��ل مجلس االمة 
جراء االحداث االخيرة املتعلقة بقضية تس��ريب الش��يك اخلاص بسمو 
رئيس الوزراء، الفتة الى ان القضاء الكويتي سيحس��م القضية بنزاهته 

املعهودة.

)محمد ماهر(

»الصحة«: 25 حالة وفاة بإنفلونزا الخنازير
حنان عبدالمعبود

اعلنت وزارة الصحة أمس تس���جيل حالتي وفاة 
جديدتني بڤي���روس »اتش1 ان1« إحداهما ملريضة في 
العقد السادس من العمر، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات 
املس���جلة في البالد نتيج���ة اإلصابة بهذا املرض الى 

25 حالة.
وأكد الناطق الرسمي لوزارة الصحة د.قيس الدويري 
ان املريضة كانت تعاني من زيادة في الوزن والتهاب 
رئوي، في حني كان يعاني املريض اآلخر من التهاب 
كبدي وبائي »سي« ومرض السكر وارتفاع في ضغط 

الدم.
وأوض���ح الدويري انه مت حتويلهم���ا الى العناية 
املركزة بس���بب حالتهما احلرجة غير املستقرة، وقد 
خضع���ا للرعاية املكثفة وعوجل���ا باألدوية املضادة 

للڤيروسات واألدوية النوعية األخرى.
وأعربت وزارة الصحة عن خالص العزاء واملواساة 
ألسرتي الفقيدين وذويهما، سائلني املولى عز وجل ان 

يتغمدهما بواسع رحمته ويسكنهما فسيح جناته.

العسماوي: التعاقد مع شركتين جديدتين 
للنظافة وإنهاء التعاقد مع الشركة المتعثرة

حنان عبدالمعبود
أكد وكيل وزارة الصحة املساعد 
للشؤون املالية عبدالفتاح العسماوي 
ان الوزارة ستلغي تعاقدها مع شركة 
التنظيف التي اضرب بسببها 1000 
من العمال صب��اح أمس األول في 
منطقة األحمدي الصحية، الفتا الى 
ان هذه الشركة متعثرة ومن الصعب 

التعامل معها في املستقبل، مشيرا الى 
انه سيتم التعاقد مع شركتني أخريني 
في القريب العاج��ل دون مناقصة 
بس��بب قص��ر امل��دة. وكان أمس 
األول ش��هد اضرابا لعمال النظافة 
بلغ عددهم 1000 عامل بسبب عدم 
حصولهم على رواتبهم ملدة جتاوزت 

6 أشهر.


