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الحماد وصل عمان للمشاركة في اجتماع وزراء العدل الخليجيين2
مسقط ـ كونا: وصل نائب رئيس مجلس 
الوزراء للشؤون القانونية ووزير العدل ووزير 
االوقاف والشؤون االسالمية املستشار راشد 
احلماد الى مسقط امس للمشاركة في اجتماع 
وزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول اخلليج 

العربية الـ 21 املقرر عقده غدا.
وكان في اســــتقبال احلماد لدى وصوله 

وزير العدل في الســــلطنة الشيخ محمد بن 
عبداهلل الهنائي وسفيرنا لدى عمان شمالن 
الرومي. وسيناقش االجتماع عددا من املواضيع 
القوانني واالنظمة  املهمة واملتصلة بتوحيد 
واالجراءات املتبعة في دول املنطقة اضافة الى 
14 بندا اهمها تقارير جلان اخلبراء بشأن قرار 
املجلس االعلى لتسريع االداء وازالة العقبات 

التي تعترض مسيرة العمل املشترك.
كما سيبحث الوزراء توصيات جلنة اخلبراء 
املكلفة بدراســــة اجلوانــــب العدلية لالحتاد 
االوروبي وامكانية االستفادة من هذه التجربة 
وتوصيات االجتماع التنسيقي لدراسة موضوع 
االستعداد للمؤمتر االستعراضي للدول االطراف 

في نظام احملكمة اجلنائية الدولية.

»كونا« تفعّل نظاماً احتياطياً مسانداً لنظم التشغيل في إداراتها
باريــــس ـ كونا: فّعل فريــــق وكالة االنباء 
الكويتية )كونا( أمس نظاما احتياطيا مساندا 
لنظم التشــــغيل املوجودة حاليــــا في ادارات 

»كونا«.
وذكر مدير ادارة االتصاالت وتقنية املعلومات 
في »كونا« م.خالد الهقهــــق ان تفعيل النظام 
اجلديد بالتعاون مع وكالة الصحافة الفرنسية 
يضمن اســــتمرار عمل وكالة االنباء الكويتية 

دون توقف.
وقال ان تفعيل النظام يعد نقلة نوعية في 
تطوير نظام التشغيل احلالي بـ »كونا« مؤكدا 
ان هذا املشروع يحقق تأمني البيئة االلكترونية 
اخلاصة في الوكالة بإنشاء موقع بديل حتفظ 
فيه جميع األنظمة واملعلومات لتكون جاهزة 

عند الطوارئ.
وأضاف ان هذه اخلطوة ســــتكون ضمانا 
الستمرار بث نشرة الوكالة وخدماتها األخرى في 
حاالت الطوارئ إضافة الى انها حتفظ املخزون 

الهائل من املعلومات واملستندات لدى كل إدارات 
التحرير واملعلومات  إدارات  »كونا« الســــيما 

واألبحاث والشؤون املالية واإلدارية.
وأوضح انه وفقا للنظام االحتياطي ومقره 
باريس فان وكالة الصحافة الفرنسية توفر موقعا 
متكامال للطوارئ مجهزا بكل املعدات وخدمة 
انترنت مخصصة الســــعة وتركيب وتثبيت 
نظام »دلتا« خاص بــــإدارة التحرير لتحقيق 

االسناد املطلوب.
وأشار الى ان النظام املساند ميكن الراغبني 
في الدول األوروبية والغربية من الدخول على 
موقع الوكالة االلكتروني عبر املوقع اجلديد في 
باريس مبــــا يخفف العبء على املوقع احلالي 
املتاح جلميع دول العالم إضافة الى تغذية صفحة 

)كونا( االلكترونية باألخبار والصور.
وكان رئيس مجلــــس اإلدارة واملدير العام 
لوكالة األنباء الكويتية )كونا( الشيخ مبارك 
الدعيج قد وقــــع بالكويت في األول من ابريل 

املاضي اتفاقية النظام االحتياطي.
واجتمع الشيخ مبارك الدعيج في العاشر 
من شهر يونيو املاضي مع رئيس مجلس إدارة 
وكالة الصحافة الفرنسية بيار لوويت وبحث 

معه سبل تعزيز التعاون بني الوكالتني.
وأكد الشيخ مبارك خالل االجتماع اهتمام 
»كونا« بتطوير التعاون مع الوكالة الفرنسية 
في كافة املجاالت من اجل تطوير خدمات »كونا« 

االخبارية والتصويرية.
يذكــــر ان وكالة األنبــــاء الكويتية ترتبط 
بالعديد من اتفاقيات التعاون مع وكالة الصحافة 

الفرنسية منذ عام 1997.
ويزور وفد هندسي من وكالة األنباء الكويتية 
)كونا( وكالة الصحافة الفرنسية هنا حيث قام 
بتفعيل النظام االحتياطي املساند لوكالة »كونا« 
وهو برئاســــة م.الهقهق ويضم رئيس قســــم 
االتصاالت م.عادل السماك ومهندس االتصاالت 

النظام االحتياطيسعود الرشيد. توقيع عقود تفعيل النظام االحتياطي

فريق الغوص يعود بعد تسّلم 
جائزة اإلنجاز البيئي العالمي

نقابة »كونا« و»الصحافيين« توزعان جوائز 
مسابقة مبارك الحمد للتميز الصحافي

عاد وفد الكويت املكون من فريق الغوص باجلمعية الكويتية 
حلمايـــة البيئة وشـــركة البترول الوطنيـــة الكويتية من مدينة 
»اورالندو« بوالية »فلوريدا« األميركية أمس بعد تســـلم جائزة 
االجنـــاز البيئي العاملي من منظمة »ناوي« االحتاد العاملي ملدربي 

الغوص التابع لألمم املتحدة.
وصرح عضو الفريق محمود أشكناني بأن املشاركة كانت ناجحة 
بكل املقاييس، حيث اســـتطاع الوفد تكوين شبكة من االتصاالت 
واللقاءات مع العديد من املنظمات الدولية املهتمة بالبيئة ورياضة 
الغـــوص االمن وكان ذلك ضمن لقاء »دميـــا« الذي عقد في مركز 
املؤمترات بـ »أورالندو«، حيث بلغ عدد املشاركني من املؤسسات 

والشركات أكثر من 600 مشارك.

تقيم نقابة العاملني في وكالة االنباء الكويتية )كونا(، وجمعية 
الصحافيني اليوم حفال لتوزيع اجلوائز على الفائزين بالدورة 

الثانية ملسابقة الشيخ مبارك احلمد للتميز الصحافي.
وسيرعى احلفل الذي سيقام في مبنى الوكالة النائب االول 
لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر املبارك حيث 
سيتم خالله اعالن اسماء الفائزين في االقسام االربعة للمسابقة 
وهي افضل تقرير صحافي وافضل حتقيق صحافي وافضل لقاء 

صحافي وافضل صورة.
وبعد ان ادخل املركزان الثاني والثالث في هذه الدورة لتوسيع 
دائرة التنافس بني املشـــاركني فـــي خطوة تندرج ضمن خطة 
تطوير املسابقة ســـيحصل االول في كل قسم على 500 دينار 

والثاني على 300 دينار والثالث على 200 دينار.

من منظمة ناوي


