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أكد أن رعاية المعاقين موضع اهتمام الدولة

مهرجان للمشي السبت المقبل بمناسبة اليوم العالمي للسكر ينطلق من الجزيرة الخضراء

الساير: جميع التسهيالت لذوي االحتياجات الخاصة

النصف: الكويت خامس دولة بمعدالت اإلصابة بالسكر

تعهد وزير الصحة د.هالل الساير امس بتقدمي كل التسهيالت 
ل����ذوي االحتياجات اخلاصة وتذليل العقبات التي تواجههم في 

مرافق وزارة الصحة.
وقال الس����اير ل� »كونا« انه مت تش����كيل جلنة عليا للوقوف 
على متطلبات واحتياجات هذه الفئة التي تس����تحق كل الدعم 
من مؤسس����ات املجتمع مؤكدا ان وزارة الصحة لن تتوانى في 

خدمتها.
واضاف ان اللجنة ستدرس جميع متطلباتهم وتذليل كل العقبات 
التي تواجههم ابتداء من اعفاء املعاق اعاقة ش����ديدة من البصمة 
وتهيئة املداخل الرئيسية واالبواب واملمرات واملصاعد والتأكد 
من مطابقتها للمواصفات اخلاصة لذوي االحتياجات اخلاصة في 

جميع مرافق ومباني ومستشفيات ومراكز الوزارة.
واوض����ح ان املواقف اخلاصة باملعاق����ن املوجودة في مراكز 

ومستشفيات وزارة الصحة لن يتم السماح الي شخص بالوقوف 
فيها مش����يرا الى انه سيتم استخدام طريقة تؤمن عدم السماح 
الي ش����خص آخر بالوقوف بها مؤك����دا ان رعاية املعاق موضع 

االهتمام املتزايد للدولة.
واش����ار الى ان ابواب مكتبه وقلبه مفتوحة دائما الستقبال 
ذوي االحتياجات اخلاصة الس����يما املرضى منهم واالس����تماع 
الى ش����كاواهم والعمل على حلها مؤكدا حرص واهتمام القيادة 

السياسية بدعم هذه الفئة.
وكان مجلس األمة عقد امس األول اللقاء البرملاني السابع لذوي 
االحتياجات اخلاصة والذي يأتي ضمن انش����طة اليوم الوطني 

اخلامس للتضامن مع املعاقن.
يذكر ان عدد املعاقن املس����جلن في املجلس االعلى للمعاقن 

واحلاصلن على بطاقة اعاقة بلغ نحو 28 الف شخص.

حنان عبد المعبود
أكد وكيل وزارة الصحة املساعد 
لشؤون الصحة العامة د.يوسف 
النصف أن����ه وحتت رعاية وزير 
الصح����ة د.هالل الس����اير ووزير 
الش����يخ  النف����ط ووزير االعالم 
احم����د العبداهلل يقي����م البرنامج 
الوطني ملكافحة الس����كر وشركة 
البترول الوطنية مهرجانا للمشي 
مبناس����بة اليوم العاملي للس����كر 
يوم الس����بت املقب����ل انطالقا من 
اجلزيرة اخلض����راء، وقال إنه مت 
اعتماد يوم عاملي للسكر ألهمية 
الذي أصبح  الوباء  التصدي لهذا 
يهدد صحة األف����راد واملجتمعات 
ويؤدي إلى هدر ميزانيات الدول 
على عالج املضاعفات التي يتسبب 
فيها املرض. وأوضح أن الدراسات 
تشير إلى ارتفاع اإلصابة مبرض 
الس����كر في الكويت بشكل كبير، 
مؤكدا إصابة نحو 11.2% من البالغن 
الكويت مبرض السكر، وقال  في 
إن الفيدرالية العاملية للسكر تشير 
إلى أن الكويت تأتي كخامس دولة 

حنان عبدالمعبود
دعت وزارة الصحة الفئات االكثر عرضة لالصابة 
بڤيروس »اتش 1 ان 1« الى ضرورة اخذ اللقاح مجددة 
تأكيدها على مأمونية اللقاح. وقال املتحدث الرسمي في 
وزارة الصحة د.قيس الدويري في تصريح ل� »كونا« 
ان نتائج حم����الت التطعيم االولية التي اجريت في 
العالم اكدت عدم ظهور اعراض جانبية تذكر ومماثلة 
لطعومات االنفلونزا املوسمية، داعيا الى عدم االلتفات 
الى ما يتم تداوله بن احلن واآلخر من اشخاص غير 

مختصن هدفهم اثارة البلبلة والذعر بن الناس. 
وأكد الدويري ان وزير الصحة وقيادات الوزارة 
واعضاء مجلس الوزراء كانوا من اوائل الذين تلقوا 
الطعم لطمأنة املجتمع، نافيا مايتم تداوله من اخبار 

مغلوطة تهدف الى التشكيك في سالمة الطعم.

وذكر ان اولوي����ة التطعيم لالطفال الصغار دون 
اخلامسة واملصابن بأمراض مزمنة السيما املتصلة 
باجلهاز التنفسي وامراض القلب واالمراض العصبية 
واالعصاب اضافة ال����ى الذين يعانون نقص املناعة 
واحلوامل وذوي السمنة الزائدة ومرضى الكبد والكلى. 
واكد ان الوزارة تتبع توصيات منظمة الصحة العاملية 
والهيئات الطبية العاملية في الواليات املتحدة واوروبا 
بخصوص اللقاح وال تعتمد في استقاء املعلومات على 
مصادر غير رسمية وغير متخصصة في التطعيم. كما 
اكد ان الطعم آمن واختياري لكنه ضروري في نفس 
الوقت ومطابق للمواصفات الطبية العاملية ومتوفر في 
مراكز الصحة الوقائية في املستوصفات واملستشفيات 
العامة بهدف حماي����ة املجتمع من االثار املترتبة من 

خطر الوباء على الفئات السابق ذكرها.

حنان عبدالمعبود
على هام����ش املؤمتر الوطني 
االول ملكافحة الس����رطان وحتت 
ش����عار »درهم توعي����ة خير من 
قنط����ار ع����الج«، اقام����ت اللجنة 

املنظمة للمؤمتر ندوة جماهيرية 
مفتوحة عن سرطان البروستاتا 
حتث فيها كال من استشاري العالج 
االشعاعي واالورام مبركز حسن 
مكي اجلمعة للجراحة التخصصية 

د.احمد راغب واستشاري مسالك 
بولي����ة باملستش����فى االمي����ري 
د.عبداللطيف حس����ن وبحضور 
الكويتية  رئيس رابط����ة االورام 
ومقرر املؤمتر د.خال����د الصالح 
واستش����اري جراح����ة املس����الك 
البولية مبستشفى اجلهراء د.عادل 
التوحيد. في بداية الندوة، تناول 
البروستاتا  د.راغب تعريف غدة 
وفوائدها للجسم، فقال: انها واحدة 
م����ن الغدد اجلنس����ية الذكورية، 
الزوجية يختلط  فعند املعاشرة 
الس����ائل الذي يفرزه البروستاتا 
من النط����ف ف����ي اخلصيتن ثم 
يخرج الس����ائل املنوي، وتصنع 
البروستاتا مادة مهمة وهي انزمي 
البروستاتا، ويقيس االطباء هذا 
االنزمي من خالل فحص الدم حيث 
يكون PSA اعلى من الطبيعي لدى 
الرجال املصابن بسرطان  بعض 
البروس����تاتا، وكذل����ك في حاالت 
البروس����تاتا االخرى مثل تضخم 
الغدة اخلاصة بها. واضاف ان غدة 
البروستاتا تستقر داخل اجلسم 
حتت املثانة وامام الشرج، وعندما 
تكون البروستاتا في وضع صحي 
يكون حجمها كحبة اجلوز وهي 
تختلط باالنبوب املسمى االحليل 
الذي مير من خالله السائل املنوي 
والبول الى اخلارج. وعن االمراض 
التي تصاب بها البروستاتا، قال 
د.عبداللطيف حسن ان لكل مرض 
سببا، فالبروستاتا الطبيعية مع 
تقدم العم����ر قد يكبر حجمها، اما 
البروستاتا املتضخمة فاذا ما كان 
كبر حجمه����ا يصل الى حد كبير، 
فقد يصبح من الصعب على الرجل 
املصاب التبول ألنها تضغط على 

االحليل.

قضايا الصح����ة. وأعلن العجمي 
عن اختيار مبنى الش����ركة كأحد 
التي س����يبث من خاللها  الرموز 
االحتفال باليوم العاملي للسكر حيث 
سيتم اضاءة املبنى باللون االزرق، 
موجها الشكر الى الرياضين الذين 

سيشاركون في املارثون.
بدورها أعلنت رئيسة رابطة 
السكر واستشارية أمراض السكر 
مبركز دسمان لعالج السكر د.منيرة 
اقام����ة يوم توعويا  العروج عن 
للسكرى اليوم اخلميس من الساعة 
الرابعة  الثامنة صباحا وحت����ى 
مساء، الفتة الى عمل حتاليل لقياس 
نسبة السكر لدى الكبار واألطفال 
باالضافة الى قياس نسبة الضغط 

والكوليسترول في الدم.
ان االحتفال  العروج  وكشفت 
سيتضمن برامج ترفيهية لالطفال 
ومسرحية بسيطة تتضمن اهمية 
ممارس����ة الرياض����ة للوقاية من 
االصابة بالسكري، مشيرة الى ان 
االحتفال س����يتضمن عمل مطبخ 

صحي لتقدمي وجبات صحية.

د.بدر الشريعان وجيري ليتشكا والنائب صالح عاشور ومارتن فافرا والوفد املرافق أثناء اجلولة
د.هالل الساير

الزميل عدنان الراشد الزميل فيصل القناعي الزميل أحمد بهبهاني

د.رشيد احلمد

د.يوسف النصف ومنصور العجمي ود.منيرة العروج

من حيث معدالت اإلصابة بالسكر 
عامليا. وشدد النصف خالل املؤمتر 
الذي عق����د ظهر أمس  الصحافي 
السكر  لإلعالن عن مهرجان يوم 
التصدي لهذا  العاملي على أهمية 
الوب����اء وق����ال ان برامج التوعية 
والتثقيف تلع����ب دورا مهما في 
إلى أن  التصدي للمرض، مشيرا 
زيادة الوزن والسمنة وقلة احلركة 

الرياضي  النشاط  وعدم ممارسة 
والتغذية غير الصحية والتدخن 
تعد من العوامل واألس����باب التي 
تؤدي إلى ظه����ور املرض مبكرا، 
مشددا على أن التعرف على أعراض 
املرض مبكرا والكشف املبكر عنه 
يعطيان فرصة وأفضلية في العالج 
واملتابعة ومنع املضاعفات، الفتا إلى 
أن عددا من احملاضرات التوعوية 

وورش العمل ستقام على هامش 
املهرجان في جميع املراكز الصحية 
في البالد. من جهته حتدث ممثل 
الوطنية منصور  البترول  شركة 
العجمي، مشيرا الى التزام الشركة 
مبسؤوليتها املجتمعية وذلك من 
خالل التواصل مع افراد املجتمع 
ومشاركتهم في جميع االمور املهمة 
في مجاالت احلياة وعلى رأس����ها 

الشريعان وليتشكا يزوران أبراج مياه العديلية

دارين درويش
قام وزير الكهرباء واملاء د.بدر الشريعان مبرافقة 
نائب رئيس مجلس النواب التشيكي جيري ليتشكا 
وسفير جمهورية التشيك مارتن فافرا والوفد املرافق 
لهما ورئيس بعثة الش����رف املرافقة النائب صالح 
عاش����ور بوضع لوحة تذكارية على ابراج املياه في 
منطق����ة العديلية. اجلدير بالذكر ان هذه االبراج مت 
بناؤها سنة 1975 من قبل شركة تشيكية، وانطالقا 
من تأكيد التعاون املش����ترك بن البلدين في جميع 

املجاالت، حرص نائب رئيس مجلس النواب التشيكي 
على وضع بصمة وتأكيد مبدأ الشراكة الفاعلة بن 

الكويت وجمهورية التشيك.
وفي هذه املناس����بة أكد الشريعان متانة وزيادة 
تراب����ط العالقة بن البلدي����ن الصديقن وان هناك 
مجاالت كثيرة للتعاون املش����ترك، وتوجه بالشكر 
إلى نائب رئيس مجلس النواب جيري ليتشكا على 
هذه املبادرة مم����ا يؤكد اهتمام اجلمهورية بتوطيد 

العالقات املشتركة بن البلدين.

أشاد بانتخابات لبنان وأكد وقوفه مع الشعب السوداني

»الصحافيين العرب« يندد بسياسة إسرائيل الظالمة

القاهرة ـ خديجة حمودة
ندد احتاد الصحافين العرب بالسياسة االسرائيلية 
الظاملة التي ترتكبها اسرائيل بحق الشعب الفلسطيني 
في غزة، مطالبا االدارة األميركية بالعمل على حتريك 
عملية الس����الم وحتقيق وع����ود الرئيس األميركي 

باراك اوباما.
واشار رئيس احتاد الصحافين العرب ابراهيم 
نافع في كلمته امس امام اجتماع املكتب الدائم واألمانة 
العامة الحتاد الصحافين العرب الى انقسام الصف 
الفلسطيني وتأثير ذلك على تراجع القضية األساسية 
مضيفا انه »كلما الح����ت في األفق بوادر املصاحلة 
يجد جديد يعيد خلط االوراق وقلب املسائل لنعود 

الى نقطة الصفر من جديد«.
واوضح ان االنقسام الداخلي والتراخي الدولي 
والصراعات اإلقليمية والتجاذبات العربية كلها تترك 
اثارا س����لبية على تطورات القضية الفلسطينية، 
مشيرا في ذلك الى ما تثيره ايران من مطامح ومطامع 
تضي����ف حتديا جديدا يضاف ال����ى التحديات التي 

تواجه الواقع العربي.
وعن القضية اللبنانية اش����ار الى ما حتقق في 
لبن����ان من انتخابات منوذجي����ة دميوقراطية والى 
تشكيل حكومة ائتالف، معربا عن امنياته بالنجاح 
وعودة األمن واالس����تقرار لربوع لبنان وليستمر 

الشعب اللبناني في تقدمه وازدهاره.
وحول الس����ودان اكد ناف����ع ان االحتاد يقف مع 
الشعب السوداني الشقيق ومع سيادته واستقراره 
ووحدة ترابه وسالمه الداخلي، معربا عن بالغ األسى 
للوضع األمني الس����يئ ومشاهد الدماء الفادحة في 

العراق الشقيق.
واكد ان الصحافة العربية تعمل في ظل ظروف 
بالغة الصعوبة، مؤكدا ان االحتاد يدافع عن حرية 
العالم العربي ازاء ما يتعرض له من محاوالت الهيمنة 
والع����دوان والتدخل من خارج����ه وعن وحدة األمة 
العربية وعن قيم التحديث والتنمية والتقدم وعن 

االنفتاح على العالم والتواصل مع اآلخر.
من جانبه، اكد نائب رئيس االحتاد ملحم كرم ان 
االجتماع يعقد في ظل اوضاع وحتديات قاسية متر 

بها الصحافة العربية وتتعرض المتحانات قاسية 
مع تعاظم نتائج وانعكاس����ات األزمة االقتصادية 

العاملية التي تسببت في اجراءات مؤملة.
واش����ار كرم الى ان التأثيرات الس����لبية لالزمة 
االقتصادية على الصحافة متعددة وشملت اإلعالم 
املكتوب واملسموع واملرئي مما يستدعى التوقف عند 
هذا التطور اخلطير الذي يهدد مستقبل الصحافين 

من مالحقات قانونية وتدابير تعسفية.
وطالب بالبحث في الوسائل التي تعن الصحافة 
والصحافين على الصمود في وجه األعاصير التي 
تعصف بهم وتهدد مستقبلهم، داعيا احتاد الصحافين 
الع����رب الى مواكبة هذه املوضوعات والتصدي لها 

بروح علمية.
وقال ان الصحافة العربية تبقى بقيادة االحتاد 
هي املرصد النوعي الذي يستشعر األخطار احملدقة 
باملهنة والضمان الستمراريتها معافاة وقادرة على 
مجابهة التحديات، مشيرا الى ان االحتاد يقوى ويتعزز 
دوره عبر التفاف النقابات املنضوية حتت لوائه حول 
أهدافه وبرامجه واقتناعها بأنه هو األساس واملعيار 

في التعامل مع اى كيان نقابي دولي او اقليمي.
ومن املقرر ان يبحث االجتماع تقريرا حول نشاط 
االحت����اد وموقفه من القضايا السياس����ية واملهنية 
والنقابية العربي����ة وكذلك التطورات اجلارية على 

الساحة العربية.
كم����ا يبحث االجتماع كذل����ك تقريرا مفصال عن 
العالقات بينه وبن املنظمات الدولية والعربية واهمها 
االحتاد الدولي للصحافين وكذلك اوجه التعاون بن 
االحتاد واألمانة العامة جلامعة الدول العربية اضافة 
الى بحث تقرير مالي مقدم من األمن العام لالحتاد 

للشؤون املالية حامت زكريا.
ويشارك في االجتماعات رئيس جمعية الصحافين 
ونائ����ب رئيس احت����اد الصحافين الع����رب احمد 

بهبهانى.
ويضم الوفد أمن سر جمعية الصحافين ورئيس 
الوفد فيصل القناعي وأمن الصندوق عدنان الراشد 
وعضوية كل من فاطمة حسن وعبد احلميد الدعاس 

وجاسم كمال ودهيران أبا اخليل.

»الصحة« تدعو الفئات األكثر عرضة لإلصابة
بإنفلونزا الخنازير إلى ضرورة أخذ اللقاح

راغب: »البروستاتا« رابع سرطان  يصيب الرجال 

الحمد يشيد باختيار الكويت الدويري جّدد تأكيده على أنه آمن تمامًا
ضيف شرف مهرجان السياحة العربية

السفير البوسني: اإلسالم انتشر 
في الغرب ألنه دين التسامح

السليمان ووزير الشؤون 
الخارجية الهندي بحثا 

العالقات الثنائية
نيودلهي � كونا: بحث سفيرنا 
لدى الهند سامي السليمان ووزير 
الدولة للشؤون اخلارجية الهندي 
د.شاشي ثارور س����بل تعزيز 
العالقات والتعاون املشترك بن 
الكويت والهند مبا يحقق مصلحة 

البلدين الصديقن وشعبيهما.
وقال السليمان ل� »كونا« امس 
انه اجتمع الى ثارور للتباحث 
حول املواضيع التي تهم البلدين 
مبا يسهم في االنطالق بالعالقات 
املتميزة بينهما الى آفاق أرحب. 
واض����اف ان االجتم����اع ال����ذي 
حضره وكيل شؤون اخلليج في 
وزارة اخلارجي����ة الهندية انيل 
تريغونيات كان مثمرا وايجابيا 
في مجمل اجلوانب التي مت بحثها 
وانه مل����س رغب����ة صادقة من 
اجلانب الهندي لتطوير العالقات 
الثنائية. واوضح السليمان انه 
بحث مع املسؤول الهندي رغبة 
الكويت في توقيع اتفاقيات مع 
الهند حول التع����اون التجاري 
واالقتصادي والفني انطالقا من 
الرغبة السامية لصاحب السمو 
االمير الش����يخ صب����اح االحمد 
ال����دور االقتصادي  في تفعيل 

والتجاري الكويتي.

المواش: عالقاتنا مع بنغالديش 
متينة وقوية في جميع المجاالت

التعاون ومد جس����ور  مفه����وم 
الش����راكة االيجابية مع مختلف 
العربية الشقيقة. واشار  الدول 
الى ان الكوي����ت تعد واحدة من 
الدول العربية املؤثرة في مجمل 
العربية نظرا  الس����ياحة  حركة 
لرواج النشاط السياحى بها سواء 
الكويت أو خارجها، الفتا  داخل 
الى ما تش����هده أعداد السائحن 
الكويتي����ن الى مختل����ف الدول 
العربية م����ن تزايد مطرد خالل 

الفترة األخيرة.

هناء السيد
القاهرة  اشاد س����فيرنا لدى 
الكويت  د.رشيد احلمد باختيار 
كضيف شرف ملهرجان السياحة 
العربية لع����ام 2009، مضيفا ان 
الكويت مشارك فاعل ومؤثر في 
منظومتها السياحية اخلليجية 
والعربي����ة. وأع����رب احلمد عن 
شكر الكويت ملجموعة الشركات 
واجلهات التي قامت بتنظيم هذا 
املهرجان، مشيرا الى ان سفارتنا 
بالقاهرة حرصت على ان يظهر 
احلفل مبستوى مشرف من خالل 
التراثية  ابراز مختلف األوج����ه 
واحلضارية للكوي����ت كالفنون 
الش����عبية والتراثية والثقافية 
وغيرها. وأشار الى ان السفارة 
نسقت مع مختلف اجلهات االعالمية 
الفنية والثقافية  والشخصيات 
البارزة في مصر والكويت والعالم 
والعربي خل����روج هذا االحتفال 
مبستوى يليق بالكويت كضيف 
شرف ملهرجان السياحة العربية. 
وأكد احلمد أهمية تفعيل مثل هذه 
االنشطة السياحية املشتركة التي 
تس����هم بدور بارز في ترس����يخ 

قال سفير البوسنة والهرسك 
لدى الكويت ياس����ن رواشدة ان 
اإلسالم في الغرب انتشر بصورة 
س����ريعة النه الدي����ن االمثل في 
التعاطي مع جميع االمور احلياتية 
ويدعو دائما الى احلب والتسامح 
واالمن، وقال رواشدة في محاضرة 
نظمها مركز التواصل احلضاري 
النجاة اخليرية  التابع جلمعية 
الليلة املاضية ان »االسالم كدين 
وجد ارضية خصبة له في اوروبا 
النه دين حب وسالم ويدعو الى 
الفضيلة والتسامي وحب اخلير 
ولذلك انتشر بسرعة على الرغم 

من ان املجتمع األوروبي آنذاك كان يخضع الى الكنيسة وسيطرتها«. 
واضاف ان التاريخ االسالمي »لم يشهد بانه لنشر الدين كان يجب ان 
يقتل او يحارب املس����لمون االخرين النهم غير مسلمن اال انه انتشر 

بسرعة في بقاع كثيرة في اوروبا دون حرب او قتال«.
وأوضح ان »املعاني الس����امية للق����رآن كانت هي املدخل احلقيقي 
اضافة الى ان من قام بنشر الدين في تلك الفترة كان يدعو الى التمعن 
والتدبر في السور واآليات التي يحملها هذا الكتاب السماوي«. واشار 
الى ان »املجتمع الغربي لم يش����هد يوما بأن املس����لمن قاتلوا غيرهم 
بسبب الدين وامنا كانت هناك بعض احلروب التي كانت جتري عادة 
بن الدول«، مبينا أن ايا «من اجلانبن املسلم واملسيحي لم يتعرض 
الى اماكن العبادة بسبب احلروب«. وقال رواشدة انه »على الرغم من 
انتشار االسالم في تلك الدول اال ان لها مفاهيمها في التطبيق بحيث 
ترى احلجاب والنقاب منتشرين في بعض املناطق وفي مناطق اخرى 

ال ترتدي فيها املسلمات احلجاب. 

دكا � كونا: اشاد سفيرنا لدى 
بنغالدي����ش عبداللطيف املواش 
بالعالق����ات املمي����زة التي تربط 
الكوي����ت بجمهورية بنغالديش 
الدائم  التطور  الشعبية، متمنيا 

لهذه العالقات.
وكان السفير املواش يتحدث 
خالل استقباله لوفد من مؤسسة 
اخلطوط اجلوية الكويتية الذي 
يرافقه وفد اعالمي من الصحف 
احمللية ووكالة األنباء الكويتية 
وعدد من ممثلي مكاتب السياحة 
والس����فر في الكويت مبناس����بة 
افتتاح خط جوي مباشر الى مدينة 

تشيتاغونغ البنغالديشية الى جانب الرحالت اليومية االصلية الى 
دكا. ورحب الس����فير املواش بهذه اخلط����وة »املباركة« التي قال انها 
ستسهم في زيادة التشغيل التجاري ملؤسستنا الوطنية، معربا عن 
اعتقاده بان شركات الطيران اخلليجية االخرى ستتبع الكويت في هذه 
اخلط����وة. وثمن املواش االجراءات التي قامت بها حكومة بنغالديش 
لتسهيل افتتاح اخلط اجلوى الكويت � تشيتاغونخ ثاني اكبر مدينة 

في بنغالديش والتي يقطنها ما يقارب 160 مليون نسمة.
وقال ان حكومة بنغالديش قامت بتش����غيل مطار تش����يتاغونغ 
على مدى اربع وعش����رين س����اعة لتس����هيل رحلة اخلطوط اجلوية 
الكويتية على الرغم مما يترتب على ذلك من تكاليف لوجس����تية من 

أمن وجوازات وجمارك.
وبهذه املناسبة متنى الس����فير املواش النجاح ملؤسسة اخلطوط 
اجلوية الكويتية ان تس����تمر املؤسس����ة التي تأسست عام 1954 بعد 
حتوله����ا الى القطاع اخلاص في املس����تقبل القريب باالحتفاظ »بهذا 

االسم املبروك شركة اخلطوط اجلوية الكويتية«.

عبداللطيف املواش
ياسني رواشدة


