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الساير: ثلث سكان الكويت يعانون من مرض السكر ي

المزيرعي: دراسة مطالب الفنيين ورفعها لوكيل »الصحة« 

باالقتراحات والتوصيات.
ومن جانبه أفاد وكيل الوزارة 
املس����اعد لشؤون الصحة العامة 
د.يوسف النصف، بأن املؤمتر يأتي 
في إطار االحتفاالت بيوم السكر 
العاملي حيث يس����تضيف املعهد 
مجموعة م����ن العلماء املختصني 
في األمراض املزمنة غير املعدية 
من سكر وقلب وسرطان والسمنة 
والتغذية، ويجتمعون لدراس����ة 
الوضع احمللي والعاملي لألمراض 
املزمنة وعلى رأسها مرض السكر 
خالل ثالثة أي����ام في اجتماعات 
مس����تمرة، جلعل أكب����ر عدد من 
األطباء يشاركون في احملاضرات، 
واحملاضرون م����ن املتميزين في 

املناقشات حول مشاكلهم، والتي 
تتعلق بالتوقيع على األوراق، حيث 
أفادت بأنها متنع من التوقيع على 
األوراق ويقال لها »البد ان يوقع 
احلاصل على البكالوريوس«، قال 
د.املزيرعي هذه شؤون عمل داخلية 
داخل املختبر والعملية تنظيمية 

مجاالت عملهم وتخصصهم، وهذه 
البداي����ة من مركز دس����مان تأتي 
استكماال ألعماله ومنهجه العلمي 
برعاية املدي����ر د.كاظم بهبهاني، 
ومس����اعديه د.عبداهلل بن نخي، 
ود.منيرة الع����روج، وكذلك دعم 
ومس����اعدة وزارة الصحة ممثلة 
بالبرنامج الوطن����ي ملكافحة داء 
السكر، حيث سيكون هناك فريق 
متكامل لوضع اخلطط الالزمة للحد 
انتشار مرض السكر وكذلك  من 
احلد م����ن مضاعفات����ه، وأوضح 
النص����ف أنه إذا م����ا كانت تقدر 
اإلصابات ب� 17% لكل األعمار ولكنه 
في األعمار التي تتجاوز 40 عاما 
يصبح 30% والعالم به 350 مليون 

كل واحد منها بعضو معني، مما 
يتسبب مبش����كلة لباقي أعضاء 
الوزير أن املؤمتر  اجلسم، وبني 
يهدف إلى توعية جميع س����كان 
الكويت على أساس احملافظة على 
حالتهم الصحية عن طرق تناول 
غذاء صحي وممارس����ة الرياضة 
ملدة تتراوح من 20 إلى 30 دقيقة 
يوميا. وأشار الساير إلى أن منظمي 
املؤمتر قدموا دعوة لعلماء وباحثني 
من مختلف دول العالم، للتباحث 
معهم، مبينا أن املؤمتر يضم أوراق 
عمل من الكويت ومن الكثير من 
دول الغرب، وكذلك آخر األبحاث 
واملستجدات والتي سيتم تباحثها 
ودراستها، ومن ثم سيخرجون 

بحتة، اما عن املسميات فقال ان 
هن����اك توصيف����ا وظيفيا صادرا 
ع����ن اإلدارة وموزعا على جميع 
املختبرات، حيث يعطي لكل واحد 
توصيفه، كذلك هناك جلنة خاصة 
من فني����ي اإلدارة، وعن اختالف 
نظام العم����ل بني منطقة وأخرى 
واستخدام البعض البصمة وعدم 
استخدامها من قبل آخرين، أفاد بأن 
كل منطقة تختلف في طبيعة عملها 
عن األخرى فمنطقة الصباح تضم 
عددا كبيرا من املستشفيات تختلف 
في طبيعة عملها عن مستش����فى 

مبارك.
م����ن جانب����ه، ألق����ى أحم����د 
إدارة مختبرات  العبدالهادي من 
وزارة الصحة كلمة الفنيني متنى 
فيها ان يتكلل هذا اللقاء بتحقيق 
ما يصبون اليه، من مكتس����بات 
معنوية ترفع من ش����أن العاملني 
في املختبرات الطبية لتجعلها في 

الى ان اإلدارة لن تتدخل. وأضاف: 
حقوقه����م منهم ولهم، والكرة في 
ملعبهم وعليهم حتديد ما يريدون 
بالضبط، وبالطبع اذا كان لهم حق 
في مطالباتهم فسينالونها، ان ما 
يقدم لفني الصيدلة أكثر مما يقدم 
لفني املختبرات وهو حاصل على 
دبلوم مع احترامي حلاملي الدبلوم، 
الطلبات  ان  وأوضح د.املزيرعي 
موجودة عند اللجنة حيث أعدوا 
جدوال مبطالبه����م، واملتابعة من 
قبل اللجنة املشكلة منهم كفنيني 
وقانونيني، واللجنة تتدارس����ها 
وستصل حلل ومن ثم سترفعها 
الى وكيل الوزارة املختص د.قيس 
الى  الدوس����ري ويرفعها بدوره 
مجلس الوكالء الذي يقرها بدوره، 
ومن ثم ترفع الى ديوان اخلدمة 

املدنية.
وعن املش����اكل األخرى والتي 
تقدمت بها اح����دى الفنيات اثناء 

مصاب بالسكر وهناك 300 مليون 
قاب����ل لإلصابة أي 650 مليون ما 
يعادل عشر س����كان العالم، هذه 
األعداد جعلت الكل يتداعى ويسعى 
لوضع اخلطط والدراسات الالزمة 

للحد من سرعة انتشار املرض.
ومن جهته، ق����ال نائب مدير 
معهد دسمان د.عبداهلل بن نخي 
ان أس����باب املرض تع����ود لنمط 
احلي����اة غي����ر الصحي م����ن قلة 
حركة وتغذية س����يئة بالوجبات 
الس����ريعة واألطعمة اخلالية من 
اخلضروات والفواكه، إلى جانب 
عدم اعتماد نشاط رياضي وبخاصة 
ف����ي امل����دارس، فاملجتمع أصبح 
ان  يسوده قلة احلركة، وأضاف 
كون الكويت ضمن العش����ر دول 
األكثر إصابة بالس����كر أمر يثير 
القل����ق. وبني بن نخي أن مريض 
السكر معرض لالصابة بأمراض 
القلب من 3 إلى 4 مرات أكثر من 

الشخص العادي.
ومن جانبها أك����دت د.منيرة 
العروج أن األمل كبير في زراعة 
خاليا البنكرياس، والتي ظهرت 
من خالل التج����ارب التي جترى 
حاليا، مع التأكي����د على أن هذا 
مازال في طور الدراس����ة وحتت 
التطبيق  التجارب والبحث وأن 
الفعلي مازال يحتاج لبعض الوقت 
وإقراره كعالج من خالل القنوات 

الرسمية.

حنان عبد المعبود
أكد وزي����ر الصح����ة د.هالل 
مس����اعد الساير ان مرض السكر 
من األمراض الش����ائعة والتي قد 
ال يأخذها البعض بش����كل جاد، 
ولك����ن هذا املرض ف����ي احلقيقة 
يش����كل عبئا كبي����را على وزارة 
الصحة واملواطن����ني واملقيمني، 
وتعد نسبة السكر بالكويت من 
أعلى النسب بالعالم، فهي ضمن 
األكث����ر 10 دول إصاب����ة بالعالم، 
حيث تق����ارب 18% وإذا ما أخذنا 
ش����ريحة من األعمار التي تعدت 
األربعني جندها أكثر من 30% وهو 
ما يعادل ثلث الس����كان. جاء هذا 
في تصريح صحافي للوزير عقب 
افتتاحه مؤمتر دسمان للوقاية 
من األمراض املزمنة غير املعدية، 
والذي أقيم حت����ت رعاية وزارة 
الصحة مبعهد دس����مان ألبحاث 
وعالج السكر في الفترة من 16 إلى 
18 اجلاري، بحضور نخبة كبيرة 
من العلماء، وأضاف الوزير: أقيم 
هذا املؤمتر الدولي في معهد دسمان 
ألبحاث وعالج السكر الذي أنشأه 
صاحب السمو األمير، وأصر على 
أن يكون املكان مركز أبحاث وليس 
عيادات خارجية ألن األبحاث هي 
الواضحة  الص����ورة  التي تظهر 
للمرض ومضاعفات����ه، وكيفية 
تفاديه، ألن م����ن أهم مضاعفاته 
إصابة الش����رايني والتي يختص 

مصاف امله����ن الرفيعة، وحتقيق 
احلوافز واملكتسبات املادية لتدفع 
باخصائيي املختبرات لبذل املزيد 
م����ن اجلهد وحتثه����م على تقدمي 
أفض����ل اخلدم����ات للمجتمع، او 
ف����ي املختبرات  العاملني  مطالب 
باتت مطلبا ال غن����ى عنه، وقال 
العبداله����ادي ان املطال����ب مرت 
مبراحل زمنية مطولة، منذ بداية 
العام 2007، والقت صعوبات عديدة 
ومعوقات جسيمة، ومازلنا جند 
ونعمل لتذلي����ل هذه الصعوبات 
واللحاق بركب زمالء املهنة اآلخرين 
ممن تقدم����وا باملطالب واحلقوق 

نفسها.
وتتلخص ه����ذه املطالب فيما 

يلي:
1 � منح اختصاصيي املختبرات 
الطبية الذين أمضوا 25 عاما أو 
أكثر في وزارة الصحة راتبا شامال 
كمكافأة نهاية خدم����ة يعادل 12 
شهرا، والذين أمضوا 30 عاما أو 
أكثر كمكافأة نهاية خدمة ما يعادل 

18 شهرا.
2 � عدم استقطاع بدل اخلفارة 
وبدل التدريب أثناء اجازة الدورية 

واالجازات األخرى.
3 � رفع االجازة السنوية لتعادل 
60 يوما بالنسبة ملن بلغت خدمته 
أكثر من خمسة عشر عاما و45 يوما 
ملن تكون خدمته أقل من خمسة 

عشر عاما.
ف����ي  الس����ماح بالعم����ل   �  4
املختب����رات الطبية خارج أوقات 
العمل الرسمي، وذلك بالتنسيق 
مع وزارة الصحة وديوان اخلدمة 
املدنية لوضع الشروط املناسبة 

بهذا اخلصوص.
5 � عمل دورات ودراسات من 
برامج معتمدة ومقدمة للعاملني 
في مج����ال املختبرات الطبية من 
الكويت للتخصصات  قبل معهد 

الطبية.

حنان عبد المعبود
إدارة املختبرات  أي����د مدي����ر 
د.إبراهيم املزيرعي مجموعة من 
ف����ي مطالبتهم  فنيي املختبرات 
بإقرار كادر يتضمن عدة مطالب 
منها مكافأة نهاية اخلدمة، وبدل 
اخلفارة وغيرها من األمور، وقال 
د.املزيرعي في تصريح صحافي 
عقب حضوره امللتقى األول لفنيي 
املختبرات والذي أقيم بدار املهن 
الطبية، بحضور مجموعة كبيرة 
من الفنيني العاملني بوزارة الصحة، 
ان مطالبهم هي حقهم الطبيعي، 
ففنيو املختبرات يعملون بطريقة 
تفوق اخليال، فهم يتعاملون مع 
عين����ات، والبد ان يتس����اووا مع 
الكوادر األخرى، ال نقول املساواة 
100% ولكن البد من احلصول على 
حقوقهم، وعن املطالب ومصيرها 
أفاد بأنها تتم دراستها حاليا من 
قبل الفنيني والقانونيني، مشيرا 

النصف: تزايد األعداد جعل الدول تس�عى لوضع الخطط الالزمة للحد من س�رعة االنتشار

افتتح مؤتمر دسمان لألمراض المزمنة غير المعدية وأكد أن السكري بات يشكل عبئًا على الجميع

فنيو المختبرات بثوا همومهم في ملتقاهم األول

»المكاتب الهندسية« يكّلف »جلوبل« بتنظيم 
المؤتمر العربي الهندسي الرابع مارس المقبل

»كويت إكسبو«: تكريم الفائزين 
بمسابقة علي الصباح للتصوير الضوئي

فاطمة السعيد
حت���ت رعاية نائ���ب رئيس 
جهاز االمن الوطني الشيخ ثامر 
العلي والذي ناب عنه الش���يخ 
صباح بدر صباح السالم اقامت 
شركة كويت اكسبو للمعارض 
واملؤمترات حفال لتوزيع اجلوائز 
على الفائزين مبسابقة املغفور 
له باذن اهلل تعالى الشيخ علي 
صباح الس���الم الصباح االولى 
للتصوير الضوئ���ي وذلك في 
صالة عرض الس���ينما مبجمع 
ليلى جاليري، وفي البداية حتدث 
الش���يخ صباح البدر معبرا عن 
سروره بحضور هذا احلفل موجها 
الش���كر لش���ركة كويت اكسبو 
على اجلهود املبذولة في تنظيم 
التصوير  ان  احلفل، موضح���ا 
الضوئ���ي هواي���ة رائعة وفي 
السنوات املاضية برز العديد من 
الكويتيني الذين ابدعوا وشاركوا 
في مس���ابقات محلي���ة وعاملية 
للتصوير، وقال ان التصوير فن 
وعلم وعني ت���رى املناظر التي 
تنقل افكار اآلخرين وله س���حر 
خاص السيما ان هناك الكثيرين 
ممن يتفاعلون ويتبادلون الصور 

بحرفية عالية.
ومن جانبها قالت املدير العام 
لشركة كويت اكسبو سعاد محمد 
الهارون ان تنظيم مسابقة املغفور 
له باذن اهلل تعالى الشيخ علي 
صباح السالم الصباح للتصوير 
الضوئي تعتبر هي االولى الن 
التصوير يعتبر من اهم االعمال 
التوثيقي����ة، واوضحت  الفنية 
اله����ارون ان الصورة رس����الة 
يرسلها من يحمل آلة التصوير 
مح����اوال التقاط صور ملوضوع 
ما ويوثقها بالطريقة والزاوية 

التي يراه����ا ليعبر بها للمتلقي 
دون احلاجة الى تعليق.

واضافت الهارون ان املصور 
يج����ب ان يكون عل����ى علم تام 
بأبع����اد ومقاييس الصور التي 
يرغب بالتقاطها، واسترس����لت 
الهارن موضح����ة انه من خالل 
املعرفة التامة بأنواع العدسات 
التي يجب ان يستخدمها املصور 
العدس����ة  ومن معرفته لفتحة 
وسرعة الغالق والتنسيق فيما 
بينهما يأتي الفن واالبداع الذي 
يقوم به املصور املبدع، ومتنت 
الهارون ان تكون سباقة بتشجيع 
الشباب لتلبية رغباتهم وتنمية 
نشاطاتهم وهواياتهم في جميع 

املجاالت.
وبين����ت ان ش����ركة كويت 
اكس����بو حتاول دائما ان تبرز 
هذه االبداعات من خالل مسابقات 
ومشاركات من ش����أنها حتفيز 
الشباب وابراز كل ما لديهم من 
طاقة واعمال ابداعية مخزونة في 

اعماقهم ولتكون فرصة للتعبير 
عن ذواتهم.

ووجهت الهارون الشكر قائلة 
في هذه املناسبة نشكر الشيخ 
ثامر العلي على املساهمة بابراز 
طاقات الشباب من خالل رعايته 
هذه املسابقة باسم والده املغفور 
له الش���يخ علي صباح السالم 
الصباح واعضاء جلنة التحكيم 
على تعاونهم وجهودهم معنا بفوز 

الصور واختيار الفائزين.
وم����ن ناحية اخ����رى قالت 
د.سعاد احلمر مدربة التصوير 
التربية  الفوتوغرافي في كلية 
االساس����ية بجامعة الكويت ان 
هناك فئتني للمسابقة: اجبارية 
ولها محوران االول حول البيئة 
الكويتية والثاني حول التصوير 
الليلي، اما الفئة الثانية االختيارية 
فمحورها االول التراث الكويتي 

والثاني التصوير التجاري.
وفي اخلتام مت تكرمي الفائزين 

وتسليمهم اجلوائز.

قرر احتاد املكاتب الهندسية والدور االستشارية 
الكويتية تكليف ش���ركة املنظم الدولي »جلوبل« 
بجميع املهام التنظيمية واإلدارية اخلاصة باإلعداد 
الستضافة املؤمتر الهندسي العربي الرابع للمنظمات 
والهيئات الهندسية االستش���ارية العربية املقرر 
انعقاده في الفترة من 23 � 25 مارس املقبل، والذي 
سيبحث العديد من القضايا املهمة في مقدمتها قضية 

التنمية املستدامة في الشرق األوسط.
وقال رئيس مجلس إدارة احتاد املكاتب الهندسية 
م.مبارك الدويلة انه اتفق مع الرئيس���ة التنفيذية 
لشركة »جلوبل« هنادي املهنا، على تنظيم املؤمتر 
في لقاء اس���تضافه رئيس اللجنة املالية للمؤمتر 
طارق العوضي في ديوان يوسف العوضي لتحديد 
استراتيجية العمل بني اجلانبني، وجمع القياديني 

في االحتاد واللجنة املنظمة.
وأكد الدويلة على أهمية احلدث وحرص االحتاد 
على اس���تضافته من منطلق ادراكه التام ألهمية 
البحث الدقيق لقضية التنمية املستدامة في الشرق 

األوسط، خصوصا في الكويت ودول اخلليج.
وأوضح م.الدويلة ان املؤمتر س���يبحث العديد 
م���ن املوضوعات وثيقة الصل���ة بالقضية، ومنها 
أسباب تعطل التنمية ومعوقاتها في الدول العربية 
وس���يلقي املؤمتر الضوء على سبل تسريع عجلة 
التنمية وحتريكها وتطبيقاتها في عدد من الدول، 
كما س���يتطرق املؤمتر الى التنسيق بني الهيئات 
واملؤسسات الهندسية واالستشارية العربية وتبادل 
اخلبرات فيما بينه���ا، باإلضافة الى اإلعداد إلقامة 
حلقات نقاش يحاضر فيها أصحاب اخلبرات السابقة 
من كل األقطار العربية كي يس���تفيد كل قطر من 

جتارب اآلخر.
وأضاف م.الدويلة ان املؤمتر س���يبحث ايضا 
قضايا التدريب واالستفادة من أصحاب اخلبرات 
وظاهرة هروب اصحاب اخلبرات الهندس���ية من 

الوط���ن العربي، باإلضافة الى مناقش���ة موضوع 
تصنيف املكاتب الهندسية.

وأعرب م.الدويلة ع���ن متنياته بنجاح املؤمتر 
واملعرض املصاحب في حتقيق أهدافه داعيا القائمني 
عليه وكذلك الشركة املنظمة لبذل أقصى اجلهود 
واستثمار كل االمكانيات، فضال عن التعاون والتنسيق 
مع االحتاد لضمان خروج احلدث باملستوى الذي يليق 

بسمعة الكويت وأهمية القضية املطروحة فيه.
من جهتها، أكدت الرئيس���ة التنفيذية لشركة 
املنظم الدولي هنادي املهنا ان الشركة تسعى دائما 
التباع األس���اليب احلديثة واملتطورة في التنظيم 
والتنسيق واإلدارة واملتابعة من اجل اخراج األحداث 
واملؤمت���رات واملعارض التي تق���وم بتنظيمها في 

أفضل صورة.
وأعربت املهنا ع���ن تقديرها للثقة التي منحها 
االحتاد الهندسي لشركة املنظم الدولي، مؤكدة سعي 
الشركة لبذل كل ما في وسعها إلجناح هذا احلدث 

الدولي املهم بالتعاون مع االحتاد.
وأضافت املهنا ان املؤمتر سيحظى برعاية رسمية 
وخاصة، وس���وف يستضيف نخبة من املصممني 

واملهندسني من أصحاب اخلبرات.
بدوره أكد رئيس اللجنة املالية للمؤمتر طارق 
العوضي انه انتهى من تشكيل جلنة مالية متخصصة 
هدفها متابعة مختلف بنود تكاليف املؤمتر ومتابعة 
الرعايات الرس���مية واخلاصة، معربا عن تقديره 

للثقة التي مت منحها له لتولي تلك املهمة.
وأوضح ان م���ن أهم تخصصات اللجنة املالية 
رصد ميزانية تقديرية للمؤمتر، واملتابعة والرقابة 
على امليزانية املعتمدة من قبل االحتاد الهندس���ي، 
والرقابة على اللجان من حيث املصروفات املالية 
واإلدارية وتقييم أدائها، ه���ذا باإلضافة الى مهام 
كثيرة مالية خاصة بأداء اللجان والفترة الزمنية 

املخصصة لتقييم عمل اللجان.

أص���درت النقاب���ة العام���ة 
للبن���وك بي���ان حقائ���ق ال���ى 
احلكومة ونواب األمة جاء فيه: 
انطالقا من املسؤولية الوطنية 
النقابي���ة والعمالية املفترض 
الرسمية واألهلية  باملؤسسات 

عند العديد من املالحظات الفنية 
واملهنية والتي من أهمها:

ان اخلل���ل االجتماعي املمكن 
ان ينتج عن التداعيات اخلطرة 
اخلاصة بقروض املواطنني اكبر 
بكثير من اي خلل في الس���داد 
بدليل وجود الكثير من املؤشرات 
الس���لبية ع���ن بع���ض املظاهر 
الغريبة  واالنحرافات واجلرائم 
القانون وابتكار  والتحايل على 
أساليب جديدة فيها والتي بات 
احلديث حولها على كل لس���ان 
وعلى صور صفحات صحافتنا 
اليومية وكل ما يحاول البعض 
تسويقه بأن قروض املواطنني في 
معظمها استخدمت ألجل الكماليات 
كالسيارات، فالبد ان يعلم جيدا ان 
هناك تعليمات من »املركزي« تدعو 
البنوك ألن تذكر في عقد القروض، 
الغرض من القرض املقدم وعدم 
حتديدها يعني اعترافا بأن البنك 

املركزي ال يتابع وال يراقب عمل 
البنوك وهو بذلك أخل بواجباته 

وكذلك الرقابة احلكومية.
جتاهل سابقة إصدار قرار من 
»املركزي« بتخفيض سعر الفائدة 
ملسددي قانون التسويات الصعبة 
وحرمان األفراد أصحاب القروض 
من االستفادة من مثل سابقة كهذه 
تشمل اوضاعهم الصعبة هو في 
احلقيقة إجحاف ما بعده إجحاف 
بحق أولئك املواطنني ممن ال حول 
لهم وال قوة. وكذلك ما أسفر عن 
عملية ربط الدينار بالدوالر بقرار 
سياسي هو اآلخر كانت له الكثير 
من السلبيات على املواطن العادي 
ألن أسعار الفائدة التي أسفرت عن 
عملية الربط هذه طالت الوضع 
املادي للمواطن وقرضه في الوقت 
الذي كان املفترض ان يكون على 

األمور التجارية فقط.
تعمد جتاهل الوضع الوظيفي 

حتمل اعبائه���ا خدمة للصالح 
العام للمواطنني وللبلد، تدعو 
النقاب���ة العامة للبنوك اعضاء 
السلطتني التنفيذية والتشريعية 
الى حتمل مسؤولياتهم التاريخية 
ازاء الوض���ع الذي آل اليه حال 
املتعثرين بسداد الديون املترتبة 
عليهم للبنوك جراء السياس���ة 
املعمول بها في البالد وما لدى 
البنوك  البنك املركزي وبعض 
الكويتية من سياس���ات تتعلق 
برفع نس���ب الفوائد واالقساط 
على قروض املواطنني حتت حجج 
ومبررات واهية وغير انسانية. 
وتؤكد النقابة في دعوتها التي 
تتزامن مع جلسة مناقشة تقارير 
اللجنة املالي���ة البرملانية حول 
االقتراح���ات بقوانني اخلاصة 
مبعاجلة قضية القروض وإسقاط 
الفوائد داخل مجلس األمة احملدد 
انعقاده���ا اليوم اهمية التوقف 

للمواطنني وما لدى كل منهم من 
دخل ثابت ووحيد نهاية كل شهر 
بإعطاء البعض قروضا جتارية 
تتجاوز حدود سقف االقتراض 
احملدد ب� 70 ألف دينار لتصل في 
الى ربع مليون  بعض األحيان 

دينار. 
لذلك وعلى ضوء ما تقدم أعاله 
وما أخر من حلول ترقيعية كانت 
خالصتها ب� »صندوق املعسرين« 
نقول: ان النقابة العامة للبنوك 
تؤك���د ان ه���ذا الصن���دوق قد 
أثبت فش���له ف���ي التطبيق من 
خالل املآخذ الكثيرة والتي من 
أهمها مكافأته املتجاوزين وغير 
امللتزمني وتشجيعهم على ابتكار 
اساليب التحايل إلثبات تعثرهم 
القروض  وتنظي���ف محفظ���ة 
املتعث���رة بالبنوك بحيث تقدم 
لهم الق���روض محملة بالفوائد 

على طبق من ذهب.

برعاية نائب رئيس جهاز األمن الوطني
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