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محمد الصباح رداً على القلق األميركي إزاء حبس الجاسم: ال نقبل التدخل في شؤوننا
أكد أن للكويت سيادتها وأنظمتها وسلطاتها وأي تدخل يسيء للقضية

اتف�اق خليجي عل�ى إنهاء اتفاقية التجارة الحرة م�ع االتحاد األوروبي اآلن وإال ال تع�اون معهم تجارياً ولم نكن نتمنى ف�رض عقوبات على إيران 

)سعود سالم(الشيخ د.محمد الصباح متحدثا للصحافيني

الشيخة فريحة األحمد خالل زيارتها للمؤسسة 

ال جديد باالستجوابات

ال تعليق

رد الش���يخ د.محمد الصباح على س���ؤال عن تعامل احلكومة مع سلسلة 
االس���تجوابات اجلديدة ضد س���مو رئيس الوزراء بالقول »هل هناك شيء 

جديد؟«.

وبخص��وص ما اعلنه االمني العام لالمم 
املتحدة من ان الكويت قدمت وثائق واسماء 

عراقية لها صلة باملمتلكات الكويتية، رد بالقول 
»ال ميكنني التعليق على امر ال اعرفه«.

بعالقات واحدة ولكن عندنا مجموعة من 
العالقات متش���عبة مع روسيا االتحادية 
وكنت في روسيا وتباحثت بشكل مطول مع 
سيرغي الڤروڤ وزير الخارجية وحضرنا 
لزيارة صاحب السمو األمير قبل نهاية هذا 
العام، وسنعلن عن قيام منتدى بين روسيا 
ودول التعاون في الكويت وهو بداية الحوار 
االستراتيجي بين دول المجلس، وروسيا 
لها ثقل دولي كبير ولذلك هناك رغبة من 
الطرفين في ان نبدأ حوارا اس���تراتيجيا 

مع روسيا.
كيف تقيم الوض��ع في العراق خصوصا 

بعد تأخر التشكيلة الحكومية؟
نتمنى ان يتمكنوا من هذا األمر بأسرع 

وقت.

حبس الجاسم

الخارجية األميركية عبرت عن قلقها إزاء 
حبس محمد الجاسم، فما تعليقكم؟

هذا أم���ر خ���اص بالقض���اء الكويتي 
والعدالة الكويتية، لدينا كامل الثقة بأنه 
ال ين���ام مواطن كويت���ي دون أن يحصل 
على حقه في العدالة والدفاع عن حقوقه، 
نظام القضاء الكويتي مشهود له بالحياد 
والعدالة، ولذلك ال يمكن ان اعلق على شيء 
منظور في القضاء ولكن استطيع ان اقول 
اننا ال نقبل اطالقا بالتدخل في ش���ؤوننا 
الداخلية، الكويت دولة ذات س���يادة لها 
انظمتها وسلطاتها التي تحكم وتحدد مسار 
ومرئيات هذا البلد، ونحن لذلك جميعنا 
نثق في مؤسساتنا الدستورية ولذلك فإن 
اي تدخل سيسيء الى اي قضية تنظر في 

القضاء وال يدعمها.

يكون موضوع المحادثات التي أكد عليها 
الجميع وهي ان دول العالم ستبقى )فاتحة 
باب الحوار( مع إي���ران كي تتجاوب مع 
متطلبات وكالة الطاقة الذرية ومتطلبات 
قرارات مجلس األمن، ولذلك نتمنى على 
الرغم من أن هناك قرار مجلس االمن الصادر 
بموجب الفصل السابع، اال اننا نتمنى ان 
يعود الجميع الى طاولة المحادثات، وان 
يتم التجاوب بش���كل كامل مع متطلبات 
هذه الق���رارات كي نرفع ه���ذه العقوبات 
واالجراءات ضد ايران وان نزيل هذا الجو 
من التوتر. وان هذا الجو كما قلنا لم نكن 
نتمنى اطالقا ف���رض عقوبات على ايران 
بل كنا نتمنى دائما من اصدقائنا في ايران 
التعامل بايجابية إلزالة هذا الجو من التوتر 

باتفاقية التجارة الحرة بين دول التعاون 
واالتحاد األوروبي، وهذا األمر وصل الى 

مرحلة تحتاج الى قرار.
وهذا الكالم متفقون عليه كدول التعاون 
بأن نضع االتحاد األوروبي أمام األمر الواقع 
حيث ف���ي حال ان هن���اك اتفاقية تجارة 
ح���رة يجب انهاؤها اآلن وإال س���نتعاون 
في مجاالت اخ���رى وليس بالضرورة في 

موضوع التجارة.
ماذا عن موضوع السالم في الشرق األوسط 

وموقف االتحاد األوروبي؟
اعتقد ان موقف االتحاد األوروبي موقف 
جيد بالنسبة للمس���توطنات وبرنامجها 
التي تعد س���رقة اراض تقوم بها حكومة 
نتنياهو، فهذا موقف طيب وكذلك موقفهم 

في إقليم الخلي���ج وان نتجه مرة أخرى 
ال���ى بناء مجتمعاتن���ا وندخل في عملية 
التنمية وان نزيل التوتر الذي كان سائدا 
أيام صدام حس���ين، ونعتقد ان المبادرة 
التركية � البرازيلية تمثل خطوة سليمة 
ونتمنى أن نستطيع البناء عليها خطوات 
اخرى تؤدي بالنهاية الى التعامل بايجابية 
واثبات سلمية البرنامج النووي االيراني 
وان تزول بموجبها القرارات العقابية ضد 

ايران.

اتفاقيات مع روسيا

صاحب السمو األمير سيزور روسيا قريبا 
هل ستوقعون اتفاقيات اسلحة مع روسيا؟

عالقاتنا بروس���يا ليست محددة فقط 

من المب���ادرة العربية موقف ايجابي جدا 
لذلك نحن ننظر ال���ى الموقف األوروبي 
بش���يء من التقدي���ر خصوصا ان موقف 
االتحاد بشأن العدوان االسرائيلي األخير 
على قافلة الحرية كان ايجابيا جدا، لذلك 
هناك جملة م���ن القضايا على هامش هذا 
االجتماع حيث س���ألتقي بشكل ثنائي مع 
وزير خارجية بريطانيا الجديد وليام هيج، 
وكذلك سيكون هناك اجتماع آخر مع حاكم 

لوكسمبورغ.

العقوبات على إيران

كيف ستتعامل الكويت مع العقوبات التي 
فرضت مؤخرا على إيران؟

هذه ق���رارات مجلس األمن ونتمنى أن 

مبوج���ب الق���رارات الوزارية 
املنظمة، بالتواجد باملؤسسات 
العالجية األهلية املسموح لهم 
العمل فيها أثناء أوقات عملهم 
الرسمي بالوزارة، ولذلك شدد 
العبدالهادي على عدم السماح 
لهؤالء األطباء بعدم الس���ماح 
العمل  أوق���ات  أثناء  بالعم���ل 

الرسمية بالوزارة.
وفيما يتعلق باملؤسس���ة 
العالجية التي تسمح للطبيب 
التابع لوزارة الصحة بالتواجد 
بها أثناء أوقات العمل الرسمي 
س���يتم توقيع العقوبات وفقا 
ألحكام املرسومني بقانون رقم 
25 لسنة 1981 بش���أن مزاولة 
مهنة الطب البشري وتعديالته، 
وقانون املؤسس���ات العالجية 
رقم 49 لسنة 1960 وتعديالته 
الوزارية املنظمة  والق���رارات 
لهم���ا الت���ي قد تص���ل إللغاء 
الترخيص املمنوح لها. كما اصدر 
العبدالهادي ق���رارا إداريا رقم 
1749 لسنة 2010 لتشكيل جلنة 
فنية مؤقتة لدراس���ة موضوع 
جراحة السمنة ووضع املعايير 
واالشتراطات الواجب استيفاؤها 
في األطباء الذين يقومون بإجراء 
عمليات الس���منة ف���ي القطاع 
اخلاص على ان تكون مدة عمل 
اللجنة ثالثة أشهر من تاريخ 
الق���رار ويرفع رئيس  صدور 
اللجنة  اللجنة تقري���را بعمل 
وتوصياته���ا لوكي���ل الوزارة 
التخاذ ما يلزم بشأنها ويسري 
على عمل اللجنة واجتماعاتها 
الوزاري رقم 56  القرار  احكام 

لسنة 1984 وتعديالته.

افتتاح مركز جديد للفحص قبل 
الزواج في مبارك الكبير 27 الجاري

أعلنت وزارة الصحة انها س���تفتتح 
مركزا جديدا للفح���ص قبل الزواج في 

محافظة مبارك الكبير 27 اجلاري.
وقال مدير ادارة الفحص قبل الزواج 
في الوزارة د.يعقوب الكندري في تصريح 
ل� »كونا« ان املركز اجلديد سيعمل على 
تخفي���ف الضغط عن املركز الرئيس���ي 
الواقع في منطقة الصباح الصحية فضال 
عن تسهيل وتوفير الوقت واجلهد على 
اهالي وقاطني محافظتي االحمدي ومبارك 

الكبير.
ولفت د.الكندري الى »الوعي امللحوظ 
ل���دى املتقدمني الى الزواج« موضحا ان 
الهدف من تطبيق هذا القانون »هو ضمان 
اسرة آمنة وصحية وسعيدة وخالية من 
االمراض الوراثية او املعدية فيما االمر بعد 
النتيجة متروك خليار الزوجني وقرارهما 

وليس من الزام لهما«.
وأشار الى سعي االدارة لربط املراكز 
الفرعية االخرى عقب استكمال النظام االلي 
في تلك املراكز مؤكدا حرص الوزارة على 
تطبيق مشروع املكننة اجلديد وتطبيق 
مفهوم احلكومة االلكترونية لتوفير الوقت 
واجلهد للمقبلني على الزواج والعاملني 

في الوقت نفسه.

لوزارة الصحة خالل األس���بوع، 
ويقسم على ثالثة أيام خالل الفترة 
الصباحية من الس���اعة السابعة 
الثانية عصرا،  صباحا وحت���ى 
الفترة املس���ائية  ويومني خالل 
من الساعة الثالثة عصرا وحتى 
العاشرة مساء على أن يتم التناوب 
بني مديري املستشفيات واملراكز 
الطبية التخصصية ونوابهم خالل 
فترة الدوام املسائي أيام اجلمعة 

والسبت والعطالت الرسمية.
وكلف الوزير رؤساء األقسام 
اإلكلينيكية عبر القرار باحلضور 
إلى املستشفى خالل الفترة املسائية 
بصفة دورية لالشراف على أداء 
األطباء خ���الل خفارتهم املقررة 
لهم، ومتابعة حضورهم، ومدى 
التزام األطباء بكافة مستوياتهم 
باحلضور أثناء اخلفارة س���واء 
املقررة  ب���دون مبيت  أو  مببيت 

لهم.
 ومن جانبه اصدر وكيل وزارة 
العبدالهادي  الصحة د.إبراهي���م 
عدة قرارات وتعميما يحمل رقم 
»79« لسنة 2010 موجها ملديري 
مستشفيات القطاع األهلي ومديري 
الطبية واملس���توصفات  املراكز 
التراخيص  إدارة  األهلية ومدير 
الصحي���ة وأصح���اب تراخيص 
العيادات اخلاصة يهدد بس���حب 
التراخيص من الطبيب املسموح 
له بالعمل باملؤسسات العالجية 
األهلية خارج أوقات الدوام الرسمي 
وذلك نظ���را ملا لوحظ في اآلونة 
األخيرة م���ن قيام بعض األطباء 
العاملني بوزارة الصحة املسموح 
لهم بالعمل باملؤسسات العالجية 
األهلية خارج أوقات الدوام الرسمي 

وفقا الحتياجات كل منها، وأيضا 
إع���داد االحتياج���ات الس���نوية 
والدورية والطارئة ألقسام الطب 
املواد  النووي باملستشفيات من 

سالفة الذكر.
ون���ص الق���رار أيض���ا على 
تفويض رئيس قسم الطب النووي 
مبركز حسني مكي جمعة باعتماد 
الطلبيات، وتقع املسؤولية الفنية 
لتلك الوح���دة على عاتق رئيس 
الوحدة بتسلم وتوزيع املواد على 
أقسام الطب النووي باملستشفيات، 
وعليه تزويد رئيس القسم بكل 
املكاتبات اخلاصة بذلك، وتشكيل 
جلنة فنية برئاسة رئيس مجلس 
أقس���ام الطب النووي وعضوية 
من يراه مناس���با لذلك، العتماد 
كل االحتياجات السنوية ألقسام 

الطب النووي.
أما القرار الثاني والذي يختص 
بضبط قواعد العمل الرسمي، فقد 
نص عل���ى أن يعتمد دوام نواب 
مدي���ري املستش���فيات واملراكز 
الطبي���ة التخصصي���ة التابعني 

التأكيد  الطبية. وجدد  اخلدمات 
على حرص الوزارة في تطوير اداء 
العمل فيها فنيا واداريا ومعاجلة 
أوجه القصور ومكامن اخللل من 
خالل وضع خطط طويلة وقصيرة 
املدى للنهوض واالرتقاء باخلدمات 
الصحية لتحقيق املصلحة املرجوة 

في خدمة املرضى.
الى ذلك،  أصدر وزير الصحة 
الس���اير مجموعة من  د.ه���الل 
القرارات الوزارية، منها ما يختص 
باستحداث وحدة »املواد املشعة« 
مبركز فيصل للعالج االشعاعي، 
العمل  وتنظي���م ضبط قواع���د 
الرسمي، وأيضا قرار خاص بضم 
نائب مدي���ر اجلامعة للتخطيط 
التنس���يقي  لعضوي���ة املجلس 
املشترك، وأيضا ضم د.على أحمد 
الفودري للعمل كمستش���ار فني 
مبكتب وكي���ل الوزارة لعضوية 
اللجنة الدائمة لبحث توفير شروط 

شغل الوظائف اإلشرافية.
وقد نص القرار األول والذي 
يحمل رقم 129 لسنة 2010 بشأن 
اس���تحداث وحدة تسمى »وحدة 
املواد املشعة« مبركز فيصل للعالج 
اإلشعاعي التابع ملستشفى حسني 
مكي جمعة للجراحات التخصصية 
وتتبع مباشرة مدير مركز حسني 
مكي جمع���ة، عل���ى أن تختص 
الوحدة بتسلم املواد املشعة من 
املستودعات الطبية، وتوزيعها على 
أقسام الطب النووي باملستشفيات 
وفقا الحتياجات كل منها، وتسلم 
وحفظ امل���واد الدوائية اخلاصة 
التش���خيصية أو  بالفحوصات 
العالجية منها وتوزيعها على باقي 
أقسام الطب النووي باملستشفيات 

حنان عبدالمعبود
اعتمدت وزارة الصحة امس 
دوام نواب مديري املستشفيات 
التخصصية  واملراكز الصحي���ة 
التابعة لها خالل الفترة املسائية 
ال���دوام يومني في  بحيث يكون 
االسبوع مس���اء في حني يكون 
بالتن���اوب بني املديرين ونوابهم 
أيام اجلمعة والس���بت والعطل 

الرسمية.
ونص القرار على تكليف رؤساء 
األقس���ام اإلكلينكية باحلضور 
والتواجد بصفة دورية لإلشراف 
على اداء األطباء اثناء خفاراتهم 

ومتابعة حضورهم.
أكد وزير  الس���ياق  وفي هذا 
الصحة د.هالل الساير في تصريح 
له امس رغبة الوزارة وحرصها 
على تطوي���ر اخلدمات الصحية 
وأداء العمل من خالل رفع كفاءة 
مختل���ف أجهزتها واداء العاملني 
لديها. وشدد الوزير الساير على 
ضرورة ضب���ط خفارات األطباء 
بدءا باالستش���اريني الى األطباء 
والتأك���د من تواجد املس���ؤولني 
املعنيني بصفة دوري���ة ملتابعة 
العمل الى جانب وضع سياسات 
لفحص املرضى وعملية دخولهم 
وخروجهم من املستشفى وتنظيم 
العيادات املس���ائية واملرور على 

املرضى.
وأشاد الساير بحرص القيادة 
السياسية في البالد على تطوير 
اخلدمات الصحية واالرتقاء بها 
الفتا الى ان وزارة الصحة مستمرة 
الطبية  في حتس���ني اخلدم���ات 
وتوفير جميع السبل وتسخير 
كل اإلمكان���ات لتوفي���ر أفض���ل 

بيان عاكوم
بينما أكد نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير الخارجية الشيخ د.محمد الصباح 
على ان قضية حبس الكاتب محمد الجاسم 
بي���د القض���اء الكويتي، رد عل���ى وزارة 
الخارجية األميركية التي عبرت عن قلقها 
ازاء حبس الجاسم بعدم التدخل في شؤون 
الكويت الداخلية، مشيرا الى ان للكويت 
سيادتها وأنظمتها وسلطاتها، وذلك قبيل 
مغادرته الى لوكس���مبورغ للمشاركة في 
االجتماع الخليجي � األوروبي، مشددا على 
أن أي تدخل سيسيء ألي قضية تنظر في 
القضاء، معب���را عن ثقته الكاملة بأنه لن 
ينام مواطن كويتي دون ان يحصل على 
حقه، الفتا الى ان القضاء الكويتي مشهود 

له بالحياد والعدالة.
هذا وأكد الشيخ د.محمد الصباح على ان 
هناك اتفاقا بين دول التعاون على ضرورة 
إنهاء اتفاقية التجارة الحرة اآلن مع االتحاد 
األوروبي وإال لن يكون هناك تعاون معهم 

في موضوع التجارة.
وهذه تفاصيل ما دار بين وزير الخارجية 

الشيخ د.محمد الصباح والصحافيين:
ماذا عن االجتماع؟

هذا االجتماع هو العش���رون للمجلس 
الوزاري الخليجي � األوروبي وسنجتمع 
نح���ن دول التعاون مع 27 دولة أوروبية 
تمثل أعضاء االتحاد األوروبي، وسيتضمن 
جدول األعمال قضايا سياس���ية وأخرى 
بالبيئة  اقتصادية وكذلك قضايا متعلقة 
والطاقة واالرهاب، وأوجه التعاون الشامل 

بين دول التعاون واالتحاد األوروبي.
واألمر اآلخر الذي اخذ وقتا طويال يتعلق 

 مؤسسة ذوي اإلعاقة الپولندية
تمنح فريحة األحمد أعلى أوسمتها

منحت مؤسسة المعاقين وذوي االحتياجات 
الخاصة في مدينة »كراك���وف« جنوب پولندا 
رئيسة اللجنة العليا لجائزة األم المثالية واألسرة 
المتميزة الش���يخة فريحة األحمد أعلى أوسمة 
المؤسسة تكريما لجهودها المبذولة تجاه هذه 

الفئة على الصعيدين المحلي والعالمي.
وأوضح بيان صحافي أمس ان الشيخة فريحة 
قامت خالل زيارتها الى پولندا بزيارة مركز تدريب 
المعاقين التابع لمؤسسة إعانة المعاقين واطلعت 

على ما تقوم به المؤسسة تجاه هذه الفئة.
وافتتحت الشيخة فريحة في مقر المركز الدورة 
الثالثة عشرة ألولمبياد األطفال والشباب المعاقين 

هناك وتبرعت بمبلغ سخي للمؤسسة.
ووضعت الش������يخ�ة فريح�ة ع�لى هامش 
زيارته���ا الى پ�ولن�دا والت����ي تختت��مها اليوم 
أكاليل الزهور أمام ض�ريح الرئي�س الپ�ول�ندي 
ال�راح���ل وح��رمه اللذين ق�ض�ي���ا اثر تح�طم 
الطائرة الرئاسية التي كانت تقلهما فوق األراضي 

الروسية.
وتأتي زيارة الش���يخة فريحة تلبية لدعوة 
وجهها اليها رئي���س لجنة الصداقة البرلمانية 
الكويتي���ة � الپولندية عضو مجلس الش���يوخ 
الپولن���دي ورئيس لجنة مس���اعدة المعاقين 

استوانساف كوجوت.

افتتحت الدورة الـ 13 ألولمبياد األطفال والشباب المعاقين

د.هالل الساير

فيصل الدوسري

»الصحة«: اعتماد الدوام المسائي لنواب مديري المستشفيات 
استحداث وحدة »المواد المشعة« بمركز فيصل للعالج اإلشعاعي

الدوسري: بنك الدم يحتفل باليوم العالمي للمتبرعين

الصحة د. هالل الس���اير يوم 
الثانية  الساعة  غد )الثالثاء( 
عشر والنصف ظهرا، الوحدة 
اإلضافية لقسم العناية املركزة 
مبستشفى الصباح، واملقامة 
بتبرع من املرحومة الس���يدة 
أرملة املرحوم  الطويل  رفعة 

عبد الهادي فالح الكدم.

الدم املأمونة من أجل عمليات 
نق���ل الدم، ومن أج���ل إتاحة 
املتبرعني بالدم  أمام  الفرصة 
طوعا ومجانا لتقدمي إسهامهم 
إلى نظ���م الصحة  احلاس���م 
أربع  الوطنية، وأوضحت أن 
هيئات رئيسية دأبت منذ عام 
2004 على املشاركة في رعاية 
اليوم العامل���ي للتبرع بالدم، 
وهي: منظمة الصحة العاملية، 
الدول���ي جلمعيات  واالحتاد 
الصليب األحمر والهالل األحمر، 
واالحتاد الدولي ملنظمات التبرع 
بالدم، واجلمعية الدولية لنقل 

الدم. 
وبينت أن الدم اآلمن هو الذي 
ال يحتوي على أية ڤيروسات، او 
طفيليات، ومخدرات، وكحول، 
أو أي مواد كيميائية، أو عوامل 
التي قد تسبب  غريبة أخرى 
أذى أو خط���را أو اى أمراض 

للمستقبل لهذا الدم.

من جانبها ناشدت اخصائية 
تعزيز الصحة د. ليلي الفزيع 
الش���باب بض���رورة املبادرة 
الى  بالتبرع بالدم، مش���يرة 
أن الش���باب هم الفئ���ة التي 
بوس���عها تقدمي إس���هام أكبر 
إلشباع احلاجة املتزايدة للدم 
التبرع بدمه���م وبإقناع  عبر 
غيرهم من الشباب بالدخول 
في عداد املتبرعني، مبينة أن 
التركيز على دور الشباب أمر 
مهم لضمان توفير إمدادات الدم 
املأمون. خاصة أن اليوم العاملي 
للتبرع بالدم لعام2010، سيقام 
حتت شعار »دم جديد للعالم« 
حي���ث يركز عل���ى املتبرعني 

الشباب، 
وقالت الفزيع في تصريح 
صحاف���ي: االحتف���ال باليوم 
العاملي للتبرع بالدم يأتي بهدف 
العاملي باحلاجة  الوعي  إذكاء 
املأم���ون ومنتجات  الدم  إلى 

حنان عبد المعبود
العالقات  إدارة  أعلن مدير 
العامة واإلعالم بوزارة الصحة 
فيصل الدوسري عن بدء احتفال 
بنك الدم املركزي باليوم العاملي 
للمتبرعني اليوم وملدة 3 ايام 
من الساعة 7:30 مساء إلى 9:30 

مساء.
وأضاف أن احتفال بنك الدم 
باليوم العاملي للمتبرعني يقام 
حتت شعار )دم جديد للعالم( 
وهو موجه هذا العام للتأكيد 
الذين  الشباب  املتبرعني  على 
أكبر إسهام  بوس���عهم تقدمي 
املاس���ة للدم  لتلبية احلاجة 
من قب���ل احملتاجني كون الدم 
ال يصنع وإمنا يتم احلصول 
عليه من قبل القلوب الرحيمة، 
بالتبرع بدمهم وإقناع غيرهم 
من الشباب بالدخول في عداد 

املتبرعني. 
من جهة أخرى، يفتتح وزير 

الفزيع: تدريب المتخصصين لتجنب نقل الدم غير المناسب

استحداث نظام للطوارئ

الدعيج: النظام االحتياطي لنظم التشغيل 
يضمن استمرار البث في جميع الظروف

الشيخ مبارك الدعيج

وأشار الى انه من خالل نظام 
الطوارئ اجلديد ميكن بث خدمات 
وكالة األنباء الكويتية من فرنسا 
الى جميع مش���تركيها في دول 
العالم وعلى موقع الوكالة على 
شبكة املعلومات الدولية انترنت 
في حال توقف النظام في الكويت. 
وكان الشيخ مبارك الدعيج دشن 
صباح امس االول نظام االحتياطي 
املساند لنظم التشغيل في وكالة 
األنب���اء الكويتية )كونا( ومتت 
النظام عن طريق فصل  جتربة 
النظام املعمول به في الكويت وبث 
جميع خدمات »كونا« عن طريق 
النظام اجلديد من باريس طوال 
يوم أمس. يذكر ان رئيس مجلس 
اإلدارة املدير العام لوكالة األنباء 
الكويتية )كونا( الشيخ مبارك 
الدعيج وقع بال��كويت في األول 
م��ن ابريل ال�ع���ام املاضي على 
اتفاق�ي���ة الن��ظ��ام االح��تياطي 
م������ع وك�ال����ة الص���حاف����ة 

الفرن�سية )أ.ف.پ(

فرنسا.
وأوضح ان مهندسي »كونا« 
وبالتعاون مع مهندسي »أ.ف.پ« 
ووفق���ا لالتفاقي���ة املوقعة بني 
الوكالتني استحدثوا نظام الطوارئ 
في الوكالة الفرنسية لتالفي أي 
انقطاع خلدم���ات وكالة األنباء 
الكويتية مثل األخبار والصور 

وغيرهما.

باري���س � كون���ا: أكد رئيس 
مجل���س اإلدارة املدي���ر الع���ام 
الكويتية )كونا(  لوكالة األنباء 
الشيخ مبارك الدعيج ان النظام 
االحتياطي املساند لنظم التشغيل 
يضمن استمرار بث خدمات الوكالة 

في جميع الظروف.
وقال الشيخ مبارك في تصريح 
ل� »كون���ا« قبيل اختتام زيارته 
إلى فرنسا التي استمرت أربعة 
أيام في إطار جول���ة تنقله الى 
النظام االحتياطي  ان  بريطانيا 
اجلديد يعد نظاما للطوارئ في 
حال حدوث أي خلل أو عطل او 
ح���ادث للنظام املعم���ول به في 
وكالة »كونا« بالكويت. واضاف 
انه مت استحداث نظام للطوارئ 
في فرنس���ا بالتعاون مع وكالة 
الفرنس���ية )أ.ف.پ(  الصحافة 
ليكون نظاما بديال لنظام الوكالة 
في الكويت اثر أي طارئ للنظام 
األخي���ر حيث يت���م بث خدمات 
الوكالة عبر نظام الطوارئ ومقره 


