
 3  محليات  الخميس ٢٣ يوليو ٢٠٠٩   
 نائب األمير استقبل المبارك والعبداهللا

 استقبل سمو نائب االمير وولي العهد الشيخ 
نـــواف االحمد بقصر بيان صبـــاح امس رئيس 
مجلس الوزراء باالنابة ووزير الدفاع الشيخ جابر 

املبارك. كما اســـتقبل سموه وزير النفط ووزير 
االعالم ووزير املالية ووزير التجارة والصناعة 

باالنابة الشيخ احمد العبداهللا. 

 سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ نواف األحمد خالل لقائه الشيخ أحمد العبداهللا

 سمو رئيس الوزراء يسلم الرئيس عبداهللا أحمد سامبي رسالة صاحب السمو األمير جانب من توقيع مذكرتي التفاهم بني حكومتي الكويت وجزر القمر 

 د.يوسف النصف

 الحمود تشارك في االجتماع الطارئ لوزراء صحة دول شرق المتوسط بالقاهرة

 «الصحة»: تسجيل ١٠ إصابات جديدة 
بإنفلونزا الخنازير ليرتفع العدد  إلى ٥٤

 الكهرباء: هيئة الربط الكهربائي لدول التعاون 
  هي المخولة بالتنسيق للتبادل في حاالت الطوارئ

 كونا: قالت وزارة الكهرباء واملاء امس ان هيئة 
الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون اخلليجي 
هي اجلهة املخولة بالتنسيق للتبادل التجاري بني 

الدول في احلاالت الطارئة واالعتيادية.
  وافادت الوزارة في بيان صحافي بأن االهداف 
الرئيســـية التي دعت الى انشـــاء شبكة الربط 
اخلليجي تتمثل في تعزيز أمن واستقرار شبكات 
دول مجلس التعـــاون اخلليجي في املقام األول 
وخفض احتياطي توليد الطاقة الكهربائية اضافة 
الى تبادل جتارة الطاقة بني الدول االعضاء حسب 

االتفاقية املبرمة.
  وقال البيان انه في احلاالت الطارئة تتم اعادة 
الطاقـــة املعوضة من الدولة املســـتفيدة للفصل 
املفاجئ للدولة املعوضة الحقا بالتنسيق مع مركز 
الربط اخلليجي وبذلك ال يكون هناك تزويد ألي 
طرف من دون حساب، وحق الكويت محفوظ من 

خالل هيئة الربط.
  واكد ان تفعيل دور هذه الهيئة يعتبر خطوة 
جادة في اجتاه التكامل بني دول مجلس التعاون 

اخلليجي على جميع االصعدة. 

تكون جهـــود الوزراء العرب 
موفقة في احلد من انتشـــار 
املـــرض وضمـــان ســـالمة 
املعتمرين واحلجاج وجميع 

مواطني األقطار العربية.
  ويضم وفـــد الكويت الذي 
ترأسه د.احلمود كال من وكيل 
وزارة الصحة د.ابراهيم العبد 
الهادي ومديـــر ادارة الصحة 
العامة بالوزارة د.راشد العويش 
الـــى مندوبنا لدى  باالضافة 
جامعة الدول العربية السفير 

عبداهللا املنصور.
  وكانت جامعة الدول العربية 
قد أكدت على أهمية االجتماع 
الطارئ لوزراء الصحة العرب 
األعضاء باللجنـــة االقليمية 
ملنظمة الصحة العاملية لدول 
اقليم شـــرق املتوسط املقرر 
املكتـــب اإلقليمي  عقده مبقر 

للمنظمة بالقاهرة.
  وذكرت اجلامعة في بيان 
صحافي ان االجتماع يأتي في 
اطار التأكيد على تنفيذ ما صدر 
من قرارات عن القمة العربية 
االقتصاديـــة واالجتماعيـــة 
والتنموية التي عقدت بالكويت 
فـــي ينايـــر املاضـــي خاصة 
مـــا يتعلق بصحـــة املواطن 

العربي.
  وأضـــاف البيـــان أنه فور 
ظهور املرض مت تشكيل جلنة 
من اخلبـــراء العرب ملراجعة 
اخلطة العربيـــة في مواجهة 
وباء ڤيـــروس «اتش ١ ان ١» 
واخلـــروج بصيغـــة موحدة 
وتوحيد النماذج للوصول الى 
احصائيات دقيقة وتوزيعها 

على جميع الدول العربية. 

الوباء ال تزيد على بضعة ايام 
ولم يعد هذا املرض خطيرا كما 
كان متوقعا ومعظم احلاالت 
التي أصيبت بالڤيروس كانت 
اصاباتهم خفيفـــة ومتاثلت 
للشفاء ويتوقع توفر التطعيم 
في البالد نهاية العام احلالي.

  مـــن جانب آخـــر، وصلت 
التربيـــة والتعليم  وزيـــرة 
العالي ووزيرة الصحة بالنيابة 
الى  د.موضي احلمـــود امس 
القاهرة للمشاركة في االجتماع 
لـــوزراء صحة دول  الطارئ 

الشرق املتوسط.
  وقالت احلمود في تصريح 
صحافي لدى وصولها مطار 
القاهرة «اننا سنشـــارك في 
االجتماع لدراســـة تداعيات 
انتشار مرض انفلونزا اخلنازير 
(اتش ١ ان ١) واالســـتعدادات 
التي سيتم اتخاذها للحد من 
انتشـــار املرض في األشـــهر 
القادمة خاصة في موســـمي 

العمرة واحلج».
  وأعربت عـــن أملها في أن 

 عائشة الجالهمة
  أعلنت وزارة الصحة امس 
تســـجيل ١٠ اصابات جديدة 
بإنفلونزا اخلنازير ملواطنني 
من بينهم مقيم ليصل اجمالي 

املصابني الى ٥٤ شخصا.
  وقال املتحدث الرسمي باسم 
ان  النصف  الوزارة د.يوسف 
الفحوصـــات املخبرية اكدت 
 ١ اصابتهم بڤيـــروس (اتش 
العالج  ١) ويتلقون حاليا  ان 
الالزم في مستشفى االمراض 
السارية مشيرا الى ان حالتهم 

مستقرة.
النصف ان ٥ من    واوضح 
املصابني مخالطـــون إلحدى 
احلاالت القادمة من العمرة في 
حني ان باقي املصابني قادمون 

من دبي وتايلند وإندونسيا.
  واكد ان الوزارة تتابع الوضع 
الصحي املتعلق مبرض «اتش ١ 
ان ١» بصورة دقيقة مع استعداد 
جميع املرافق الصحية واجلهات 
املختصة للتعامل مع أي طارىء 
وذلك طبقا لقواعد وتوصيات 

منظمة الصحة العاملية.
  كما اكد النصف ان الوزارة 
اتخذت كل االجراءات الكفيلة 
باحتواء املرض من خالل الرصد 
واملراقبة جلميع احلاالت مشيرا 
الى ان معظمهم متاثلوا للشفاء 
وغادروا املستشفى وعادوا الى 

ممارسة حياتهم الطبيعية.
اعمـــار معظم    وتتـــرواح 
احلاالت املسجلة في البالد بني 
١٦ و٣٥ اضافـــة الى ان بعض 
احلاالت سجلت ألطفال وكبار 

في السن.
  يذكر ان فترة الشفاء من هذا 

 العبدالهادي: تشكيل لجنة لخدمات 
  المساعدة  على اإلنجاب وعالج العقم

 الذويخ: زيارة رئيس الوزراء للسنغال تأتي لتعزيز العالقات

 عائشة الجالهمة 
  اصدر وكيــــل وزارة الصحة د.ابراهيم 
العبدالهادي قرارا بتشــــكيل جلنة مؤقتة 
برئاسة رئيس مجلس اقسام امراض النساء 
الهرمي لتقييم الوضع  والتوليد د.جهاد 
احلالي خلدمات املســــاعدة على االجناب 
وعالج العقم ووضــــع اخلطط والبرامج 

املناسبة لتطويرها.
  وجاء فــــي اختصاصات اللجنة حصر 
القوى البشرية العاملة حاليا مبركز اطفال 
االنابيب مبستشــــفى الــــوالدة وباملراكز 
املرخصة من الوزارة لتقدمي خدمات عالج 
العقم واملســــاعدة على االجناب بالقطاع 
االهلي (اطباء ـ هيئة متريضية ـ فنيون ـ 
فئات اخرى) من حيث اعدادهم وتأهيلهم 
العلمي والفني، كذلك حتديد الفحوصات 
واالجهزة املتاحة حاليــــا باملراكز ومدى 
االســــتفادة منها بالوقت احلالي ودراسة 

حجم العمل واخلدمــــات املقدمة باملراكز 
وفترات االنتظار ونظام املواعيد والهيكل 
التنظيمــــي وتوصيف الوظائف املختلفة 
باملراكز، ودراسة مقترح التوسع بتقدمي 
خدمات عالج العقم من خالل فتح مراكز 
فرعية مبناطــــق اجلهــــراء واالحـــمدي 

الصــحية.
  كما خص العبدالهادي اللجنة بتحديد 
الفرص واالمكانيات املتاحة للتعاون بني 
وزارة الصحــــة ومراكــــز القطاع االهلي، 
واقتراح اخلطط والبرامج الالزمة للتطوير 
والبرامج الالزمة للتطوير والبرنامج الزمني 

الالزم للتنفيذ.
  وتضم اللجنة في عضويتها كـــل من 
د.حازم الرميح ود.رائدة الفضل ونـــائب 
مديــر ادارة التراخيص الصحية د.محــمــــد 
البرازي ود.سامي الطاهر ود.نوال خاجـــة 

ود.ماجـــدة كميخ. 

ــنغال  ــفيرنا لدى الس ــا: قال س  دكار ـ كون
محمد الذويخ امس ان زيارة سمو رئيس مجلس 
ــى العاصمة  ــر احملمد ال ــيخ ناص ــوزراء الش ال
السنغالية بعد غد تأتي في سبيل تعزيز العالقات 
ــى تطوير عالقاتها  ــة وحرص الكويت عل الثنائي
ــا الدولية. واضاف  ــا يؤكد مكانته اخلارجية مب
ــمو  ــخ، في بيان صحافي، ان س ــفيرنا الذوي س
ــيخ ناصر احملمد الذي يقوم بجولة في عدد  الش

من دول غرب افريقيا سيجري محادثات رسمية 
مع الرئيس السنغالي عبداهللا واد ورئيس مجلس 
الوزراء السنغالي سليمان ندين اجناي. واوضح 
ــيبحث سبل توطيد  ــيخ ناصر احملمد س ان الش
ــيق  ــات الثنائية في جميع املجاالت وتنس العالق
ــهم  ــية واالقتصادية مبا يس ــف السياس املواق
ــمو االمير الشيخ  في حتقيق رؤية صاحب الس

صباح االحمد. 

 الكويت تشارك في المؤتمر العربي الـ ١٢ لرؤساء «الدفاع المدني»
 تونـــس ـ كونا: انطلق امس فـــي تونس املؤمتر 
العربي الـ ١٢ لرؤســـاء أجهزة الدفاع املدني مبشاركة 
كويتية تضم االدارة العامـــة للدفاع املدني واالدارة 
العامة لالطفاء.وقال االمني العام ملجلس وزراء الداخلية 
العرب د.محمد بن علي كومان في اجللسة االفتتاحية 
ان قطاع الدفاع املدني مطالب ببذل املزيد من اجلهد في 
مواجهة الكوارث الطبيعية وغير الطبيعية السيــما 
فيـــما يتعلق باالحتباس احلراري وتسرب النفــط 
والغـــاز واالشـــعاعات النـــووية. وشدد كومان على 
ضرورة جعل القطاع في مقدمة االهتمامات واالولويات، 
مؤكدا اهمية التعاون والتنسيق بني االجهزة العربية 
ومواكبة القطاع اخلاص للجهود الرسمية وجتاوبه 
بالدفاع  املعنـــية  لتوجيهات وارشـــادات االجـــهزة 
املـــدني. من جانبه اكد رئيس املؤمتر اللواء عبداهللا 
احلمادنة من االردن على اهمية الوصول الى قرارات 
تهدف الى تعزيز التعاون العربي في مجال احلماية 
املدنية مشددا على ضرورة اســـتمرار التواصل بني 

االجهزة العربية لالرتقاء بها الى افضل املستويات.
  وقال ان مواجهة حتديات وقوع الكوارث وآثارها 

املدمرة تتطلب تضافر جهود جميع املعنيني بالتعامل 
معها من خالل عمل مؤسسي يعتمد االجراءات الفاعلة 

لتحقيق التعاون واالستجابة السريعة.
  ويشارك في االجتماعات امني عام املنظمة الدولية 
للحماية املدنية نواف الصليبي ومنسق برنامج الشراكة 
االورومتوسطية فيليب ناردان ومدير املكتب العربي 
للحمايـــة واالنقاذ العقيد محمـــد بن زيان. وتتطرق 
االجتماعات الى آخر املستجدات في سبـــل مكافـــحة 
أخطار تلوث البيئة ومعايير السالمة في املباني الشاهقة 
وجتارب الدول العربيــة األعضـــــاء في مواجــــهة 
الكــــــوارث. ويتزامن عقد املؤمتر العربي مع امللتقى 
الثاني لرؤســـاء جمعيات الهـــالل والصليب األحمر 
فـــي الدول العربية. ومن املقرر ان يصدر عن املؤمتر 
مشروع اعالن نوايا بني االمانة العامة ملجلس وزراء 
الداخلية العرب والهيئة الدولية االستشارية للبحث 
واالنقاذ. ويضم وفد الكويت الذي يرأســـه مدير عام 
االدارة العامة للدفاع املدني اللواء فهد الشرقاوي كال 
من العميد اطفاء يوسف األنصاري والعقيد اطفاء خالد 

الزيد واملقدم ركن علي الرغيب واملقدم عمار علي.

 إجراء القرعة لقبول المتقدمين
  لدورة رقيب مكافحة بـ «اإلطفاء» ٢٩ الجاري

 العقيد أحمد أيوب سالم

 صرح مديــــر مركز اعداد رجال 
االطفاء ورئيس جلنة القرعة باالدارة 
العامة لالطفاء العقيد احمد ايوب 
ســــالم بان االدارة ستجري عملية 
القرعة لقبول املتقدمني لدورة رقيب 
مكافحة يــــوم االربعاء ٢٩ اجلاري 
الساعة التاسعة صباحا في صالة 
هــــالل فجحــــان املطيــــري بنادي 
القادسية وسيتم اختيار ١٥٠ شخصا 
ممن تنطبق عليهم الشروط االولية 
من اجمالي املتقدمني علما بأن الدورة 

ستبدأ ٤ اكتوبر املقبل. 

 باعتبارها أحد الصروح اإلعالمية الوطنية

 سمو الشيخ ناصر المحمد وصل إلى سوازيالند بعد زيارة إلى جزر القمر

 وفد من الحرس األميري اطلع على تجربة «كونا» 
  في نقل األخبار ودورها اإلعالمي لخدمة قضايا الكويت

 رئيس جزر القمر يقترح عقد قمة أفريقية ـ خليجية

عام ١٩٧٦ مما يؤكد ان الكويت تعتبر 
االكثر نشاطا في دعم بالدهم. وكان 
سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
ناصر احملمد والوفد املرافق لسموه 
غادر جمهورية اثيوبيا الفيدرالية 
الدميوقراطيـــة اليوم متوجها الى 
جمهورية جـــزر القمر في احملطة 
اخلامسة من جولته لعدد من الدول 

األفريقية.
  وكان في وداع سموه على ارض 
الدولي رئيس  أبابـــا  مطار أديس 
وزراء جمهورية اثيوبيا الفيدرالية 
الدميوقراطيـــة ميليـــس زيناوي 
وعدد من الوزراء وكبار املسؤولني 
بجمهورية اثيوبيا وأعضاء السلك 
العربي واألجنبي  الديبلوماســـي 
املعتمدين لدى اجلمهورية وسفيرنا 
لدى اثيوبيا فيصل العدواني وأعضاء 
السفارة. وذكر بيان صحافي مشترك 
صدر في ختام الزيارة ان محادثات 
اجلانبـــني ســـادتها روح الصداقة 
القضايا  الوفدان  حيث استعرض 
الثنائيـــة واإلقليميـــة وأعربا عن 
رغبتهما املتبادلة في دعم وتنمية 
العالقات الثنائية بني البلدين على 
مختلف املستويات. وأعرب رئيس 
وزراء جمهورية أثيوبيا الفيدرالية 
الدميوقراطية ميليس زيناوي عن 
ترحيبه احلار بسمو الشيخ ناصر 
احملمد والوفد رفيع املستوى املرافق 
لـــه في أول زيارة يقوم بها رئيس 
وزراء الكويت إلى جمهورية أثيوبيا. 
من جانبه، أعرب سمو الشيخ ناصر 
احملمد باسم الوفد املرافق وباسمه 
شخصيا عن شكره وتقديره حلسن 
الضيافة التي حظي بها سموه والوفد 
املرافق من حكومة وشعب جمهورية 
اثيوبيـــا الفيدرالية الدميوقراطية 

الصديقة.
  وأشار رئيســـا وزراء البلدين 
إلى أهمية هذه الزيارة التاريخية 
كونها أول زيارة رســـمية لرئيس 
وزراء كويتـــي جلمهورية إثيوبيا 
مما يتيح الفرصـــة املؤاتية لدعم 
وتعزيز العالقات القائمة بني البلدين 

الصديقني. 

 مانزينـــي - مورونـــي ـ كونا:  
مملكة سوازيالند التي وصل اليها 
سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر 
احملمد مســـاء أمس هـــي احملطة 
السادسة في اجلولة االفريقية التي 
يقوم حاليا سموه وتشمل ست دول 
أخرى.  وسيجري سمو الشيخ ناصر 
احملمد مع كبار املسؤولني في اململكة 
العالقات  مباحثات تتركز حـــول 
الثنائية بني البلدين الصديقني وسبل 
تعزيزها في املجاالت كافة إضافة إلى 
القضايا ذات االهتمام املشترك.  وكان 
امللك مســـواتي الثالث ملك مملكة 
سوازيالند رحب بهذه الزيارة في ظل 
تنامي العالقات املتميزة واملتطورة 
بني البلدين على كافة املســـتويات 
واألصعدة معربا عن تطلعه لفتح 
سفارة كويتية في بالده. وكان سمو 
الشيخ ناصر احملمد رئيس مجلس 
الوزراء غادر جمهورية القمر املتحدة 
الشقيقة بعد ظهر أمس بعد زيارة 
رسمية قصيرة متوجها الى مملكة 
السادسة  سوازيالند وهي احملطة 
من جولته األفريقية.  وكان سموه 
قد اجتمع مع رئيس جمهورية القمر 
املتحدة عبداهللا أحمد سامبي حيث 
نقل إليه رسالة خطية من صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
تتعلـــق بالعالقـــات الثنائية بني 
البلدين الشقيقني وسبل تنميتها 

وتطويرها في شتى املجاالت.
   كما نقل سموه تعازي صاحب 
العهد  السمو األمير وســـمو ولي 
الى الرئيس سامبي بوفاة ضحايا 
الطائرة املنكوبة التابعة للخطوط 
اجلوية اليمنية في نهاية الشـــهر 
املاضي. عقب ذلك عقدت جلســـة 
املباحثات الرسمية بني سمو الشيخ 
ناصر احملمد ورئيس جمهورية القمر 
املتحدة عبداهللا ســـامبي بحضور 
أعضاء الوفد املرافق لسموه وأعضاء 

احلكومة القمرية.
   وفـــي كلمة ترحيبية للرئيس 
سامبي وصف زيارة سمو رئيس 
مجلس الوزراء بقوله «ان زيارتكم 
املهمة لنا تأتي في إطار االهتمام الذي 

يوليه أخي صاحب السمو الشيخ 
صباح األحمد وتعبر عن أســـمى 
معاني التضامن واملصير املشترك 

بني بلدينا الشقيقني».
   وأشاد باملساهمات الكويتية منذ 
فجر االستقالل السيما دعمها املؤثر 
في احملافل الدولية ومساندتها في 
جميع القضايا خاصة املطالبة بعودة 
جزيرة مايوت القمرية إلى السيادة 
الوطنية. وأكد رئيس جمهورية جزر 
القمر املتحدة عبداهللا  سامبي أهمية 
جولة سمو الشيخ ناصر احملمد في 
عدد من الدول االفريقية مشيرا إلى 
ان هذه اجلولة ذات بعد استراتيجي 
وتفتح آفاقا جديدة من التعاون بني 

الكويت وجمهورية القمر.
   وقال سامبي ان شعب جمهورية 
جزر القمـــر كان ينتظر مثل هذه 
التي ســـتعمل  التاريخية  الزيارة 
العالقات  بالتأكيـــد على تعزيـــز 
الثنائية بـــني البلدين في مختلف 
املجاالت.  وأضاف ان القارة االفريقية 
حتتوي على كل ما يحتاجه العرب 
من األراضي الزراعية واملياه واملناجم 
والثروات املتعددة.  واقترح الرئيس 
سامبي في هذا اإلطار تنظيم عقد 
قمة افريقية خليجية مشـــيرا الى 
ان هذا االقتراح هو األول من نوعه 
وجاءت فكرته من جولة سمو رئيس 
مجلس الوزراء الكويتي في عدد من 
الدول االفريقية من بينها جمهورية 

جزر القمـــر.  وتناولت املباحثات 
بـــني اجلانبني بحث ســـبل تفعيل 
البلدين  الثنائيـــة بني  االتفاقيات 
الصديقني في املجاالت االقتصادية 

والثقافية والتربوية واإلعالمية.
   كما بحـــث اجلانبـــان أهمية 
التنســـيق بني البلدين في احملافل 
الدولية إزاء مجمل القضايا اإلقليمية 

والدولية ذات االهتمام املشترك.
   عقب ذلـــك وبحضور الرئيس 
عبداهللا سامبي وسمو رئيس الوزراء 
الشيخ ناصر احملمد احتفل بالتوقيع 
على مذكرتي تفاهم بني الصندوق 
الكويتي للتنمية االقتصادية العربية 

وجمهورية جزر القمر املتحدة.
   فقـــد وقع نيابة عـــن حكومة 
الكويـــت مديـــر عـــام الصندوق 
الكويتي للتنمية االقتصادية العربية 
عبدالوهاب البدر على مذكرتي تفاهم 
األولى بشأن تقدمي منحة بقيمة ١٥٠ 
ألف دينار لتمويل دراســـة توليد 
الطاقة الكهربائية باستخدام الطاقة 
اجلوفية والثانية بشأن تخصيص 
مبلـــغ ٧٠٥ آالف دوالر من منحة 
الكويـــت جلمهورية القمر املتحدة 
والبالغ قدرها مليوني دوالر لإلسهام 
في متويل مشروع ميناء موتسامودو 
في جزيرة أجنوان ووقعها اجلانب 
القمري وزير املالية وامليزانية محمد 

علي صالح.
  وكان سمو رئيس مجلس الوزراء 

الشيخ ناصر احملمد وصل ظهر أمس 
الى جمهورية القمر املتحدة الشقيقة 
في زيارة رســـمية تستغرق عدة 
ســـاعات في احملطة اخلامسة من 

جولته لعدد من الدول االفريقية.
  وتقدم مستقبلي سموه رئيس 
جزر القمر املتحدة عبداهللا سامبي 
وكبار املســـؤولني في اجلمهورية 
وســـفيرنا لـــدى جمهورية مصر 
لـــدى جمهورية  العربية واحملال 
القمر املتحدة السفير د.رشيد احلمد. 
وأعرب سمو رئيس مجلس الوزراء 
عن سعادته بزيارة جمهورية القمر 
الشـــقيقة وهي اول زيارة لرئيس 
وزراء، مؤكدا على عمق العالقات بني 
البلدين الشقيقني وحرص الكويت 
على توطيدها وتعزيزها فيما يحقق 
الرخاء لهذه اجلمهورية الشقيقة.

  وأجرى سمو الشيخ ناصر مع 
كبار املسؤولني في جمهورية جزر 
القمر مباحثات تتركز حول العالقات 
الثنائية بني البلدين وسبل تعزيزها 

في املجاالت كافة.
  وأشاد الكثير من املسؤولني في 
جمهورية القمر في مناسبات عديدة 
املتميزة بني  بالعالقات االخويـــة 
بالدهم والكويت، مؤكدين ان الكويت 
كانت من اوائل الدول التي ساهمت 
في تنميـــة بالدهم وذلك منذ اكثر 
من اربعة عقود حيث ان أول وفد 
كويتي قام بزيارة جزر القمر كان 

 قام وفد مــــن احلرس األميري باجليش امس 
باالطالع على جتربة «كونــــا» في نقل وجتميع 
األخبار وطريقة بثها للمشتركني ودورها اإلعالمي 
في خدمة قضايا الكويت. وأبدى الوفد العسكري 
الذي ضم عددا من الضباط وضباط الصف باحلرس 
األميري أثناء زيارته امليدانية جلميع اقسام الوكالة 
إعجابه باخلدمات اإلعالمية واالخبارية التي تقدمها 
«كونا» وبأسلوب عملها في متابعة األخبار احمللية 
واخلارجية في وقت قياســــي وموضوعي ومبا 
يتوفر لديها من معلومات وأرشيف للصور ومن 

امكانيات تصب في خدمة اإلعالم الكويتي.
  وأشــــاد الوفد الزائر مبستوى النظم التقنية 
املتطورة التي تســــتخدمها الوكالة ومبساهمتها 
في االرتقاء مبهنيتهما وسرعة االجناز وبالدور 
الريادي لـ «كونا» باعتبارها احد الصروح اإلعالمية 
الوطنيــــة التــــي تعكس واقع اإلعــــالم الكويتي 

 وفد احلرس األميري خالل زيارته لـ «كونا»واستراتيجياته. 
 


