
محليات
االحد 24 مايو 2015

21

أبل لـ »األنباء«: ال يجوز االستبدال أو التنازل أو إجراء تغييرات ملساكن 
من تصرف في بيته ..وانتهاء عقد االنتفاع باحلصول على الرعاية السكنية الدائمة

القسائم احلكومية في منطقه 
املطالع الى تاريخ 2002/12/31، 
مضيف���ة انه عل���ى املواطنني 
مراجعة صالة اخلدمة اإلسكانية 
مببنى املؤسسة »جنوب السرة« 
الدور األرضي أو احلكومة مول 
مبنطقة اجلهراء أو جابر العلي 
وجليب الشيوخ أثناء الدوام 
الرس���مي اعتبارا من الثالثاء 
املقب���ل، متهي���دا للنظ���ر في 
التخصيص لهم، مصطحبني 

معهم املستندات.

مشيرا الى انتهاء عقد االنتفاع 
او االيجار ف���ي حال حصول 
األسرة على الرعاية السكنية 
الدائمة من خالل قرض البنك 
املقرر لها او زوال األسباب التي 
من اجلها مت تخصيص املسكن 

لألسرة. 
من جان���ب آخ���ر أعلنت 
العام���ة للرعاية  املؤسس���ة 
السكنية أنها مازالت تستقبل 
املواطنني املتقدمني بطلبات سكن 
والراغبني في التخصيص على 

على عنوانه باملسكن املخصص 
له إلزالة أسباب املخالفة خالل 
1٥ يوما يحدده���ا االنذار مع 
وضع ملصق بنوع املخالفة، 
مضيف���ا ان للمؤسس���ة بعد 
انقضاء مدة اإلنذار مع استمرار 
املخالفة اعتب���ار أي من عقد 
أو االيجار مفسوخا  االنتفاع 
مبا يترتب على هذا الفسخ من 
اثار وتسترد املؤسسة املسكن 
اداريا دون احلاجة الى اتخاذ 
أي اجراء قضائي أو إداري آخر، 

الش���روط،  التغيير أو زوال 
وللمؤسسة ان تضيف في عقد 
االنتفاع أو االيجار أي شروط 

او التزامات أخرى. 
وأوض���ح ابل ع���دم جواز 
اس���تبدال املس���اكن فيما بني 
املنتفعني او فيما بينهم وبني 
املؤسس���ة وكذلك عدم جواز 
التنازل عنها للغير وفي حال 
مخالفة املخصص له ألي من 
شروط التخصيص سيتم إنذار 
املخالف بكتاب موصى عليه 

مس���ؤولية املنتفع كاملة عما 
يصيب املسكن من أضرار وأن 
يلتزم بصيانته وإصالحه على 
نفقته كما يحظر عليه إجراء أي 
إضافات أو هدم أو إحداث أي 
تغييرات باملسكن، باإلضافة الى 
إخطار املؤسسة بكل ما يطرأ من 
تغيير على حالته االجتماعية 
وامللكية العقارية أو عند زوال 
أي شرط من شروط حصوله 
على املسكن وذلك خالل مدة ال 
تتجاوز شهر من تاريخ حدوث 

عادل الشنان 

شدد وزير الدولة لشؤون 
اإلسكان م.ياسر ابل من خالل 
القرار الوزاري رقم 1٤/201٥« 
عل���ى انه من الش���روط التي 
س���يحددها العق���د املبرم بني 
العام���ة للرعاية  املؤسس���ة 
الس���كنية والفئة املش���مولة 
بالقرار اخل���اص مبن حصل 
على قرض بنك االئتمان ومن 
م.ياسر ابلثم تصرف في بيته ان تكون 

جانب من التكرمي

جانب من ورشة العمل

احلرس الوطني احتفل بختام النشاط الرياضي

»التقدم العلمي« تختتم ورشة عمل
 في كيمبردج لقياديني كويتيني

الذات من خالل املنافسة الشريفة 
في مختل����ف االس����تحقاقات 
الرياضي����ة، مش����ددا على ان 
القيادة ال تدخر وسعا في دعم 
الرياضيني وتذليل العقبات امام 

طريق جناحهم.

مهندس هاشم الرفاعي، مثمنا 
دور االحتاد الرياضي في حتقيق 
انتص����ارات واجنازات جعلت 
احلرس الوطن����ي يتبوأ مكان 
الصدارة بني وزارات ومؤسسات 

الدولة.
وأكد أن اخلطة االستراتيجية 
للحرس الوطني أولت الرياضة 
اهتماما واضحا، ملا لها من فوائد 
عظيمة ف����ي االرتقاء بالقدرات 
البدنية  اللياقة  واحلفاظ على 
واحليوي����ة الذهنية، وحتقيق 

وأضافت أن الورشة تعنى بآليات 
اتخاذ القرار وس����ط املتغيرات 
الناجتة عن التنافس وغموض 
الظروف احمليطة بصاحب القرار 
وضمت ٤0 مشاركا ومشاركة 
ميثلون مجموعة من شركات 
القطاع اخلاص املس����اهمة في 
املؤسسة. وأوضحت أن املشاركني 
مت اختيارهم بشكل تنافسي بني 
عدد كبير من الشركات التي متت 
دعوتها لترشيح مشاركني عنها 
حيث قضى املش����اركون األيام 
اخلمس����ة املاضية في جلسات 
مكثفة قدمه����ا محاضرون من 
جامعة هارفرد حول اتخاذ القرار 
وقياس املخاطر وتطويع اخلطط 
وفقا للمتغيرات الكبيرة التي 
حتيق بها. ولفتت إلى أن البرنامج 
يركز على التعرف على املخاطر 
وتطويعها في السياقات اإلدارية 
املختلفة مثل التفاوض وإدارة 
التحوالت داخل الشركة وتقدير 
املخاطر واالستعداد لتجاوزها 

بأكبر قدر من املكاسب.

ضم����ن برنام����ج الكويت لدى 
جامعة هارفرد. وقالت املؤسسة 
في بيان إن الورشة التي افتتحها 
املستشار االقتصادي بالديوان 
األميري د.يوس����ف اإلبراهيم 
حتت عن����وان )صناعة القرار 
اإلستراتيجي في ظل املخاطرة 
والغموض( تأتي ضمن الورش 
املشمولة في اتفاقيات تعاون 
أكادميي جتمع املؤسس����ة منذ 
عام 2001 مع اجلامعة األميركية. 

دانيا شومان

اختتمت مؤسسة الكويت 
للتقدم العلمي ورشة العمل ال�21 
في مدينة كيمبردج األميركية في 
إطار سلسلة البرامج الدولية التي 
تقدمها للقياديني والتنفيذيني 

د. خالد السهالوي

م. هاشم الرفاعي

سامي العثمان

شريف، وأحمد اسامة، ومحمد 
أبواملجد. ويختص الفريق الذي 
اعاد تشكيله وكيل وزارة الصحة 
د.خالد السهالوي بدراسة وتقييم 
العروض الفنية الختيار املكاتب 
االستشارية الهندسية، ودراسة 
التصاميم وعروض االش����راف 
والفك����رة التصميمية، واعداد 
الشروط املرجعية للمشاريع 
TOR جلمي����ع املش����اريع. كما 
يختص الفريق بدراسة وتدقيق 
مستندات املناقصات قبل الطرح 
وبعد االنتهاء من اعدادها من قبل 
املكتب االستش����اري واملصمم، 
فضال عن اعداد الدراسة الفنية 
للعطاءات والتوصية بالترسية 
للمشاريع اإلنشائية، والتنسيق 
مع اجلهات الرقابي����ة »وزارة 
املالية � الفتوى والتش����ريع � 
ديوان احملاس����بة« والرد على 
استفساراتهم واخذ موافقتهم 

والتنمية خالل الفترة القادمة 
وإعادة هيكلة األمانة بشكل يعبر 
عن التغيير املنشود في املهام 
واسلوب العمل وضرورة بناء 
نظام للمتابعة يقوم على قياس 
مؤش����رات التنمية وربط هذا 
النظام ببناء املشاريع اجلديدة 
باإلضافة الى إعادة بناء القدرات 

واخلبرات باألمانة.
وأشار الى ان من املهم النظر 
في تكليف وحدة تقوم بوضع 
سياس����ات النم����و االقتصادي 
ن����وع ومج����االت  وحتدي����د 
االستثمارات املطلوبة للدولة 
ووضع املش����روعات التنموية 
الداعمة لرؤية الدولة واألهداف 
االستراتيجية للتنمية وتعزيز 
التكامل والتنسيق بني اجلهات 
احلكومي����ة في إع����داد اخلطة 
وخاص����ة اخلط����ط القطاعية 
ووضع اس����تراتيجية للتنمية 
طويلة امل����دى، مع تخصيص 
املوارد الالزمة وحتديد املشاريع 
املطلوبة لتحقيق أهدافها ونشر 
الوعي التخطيطي على مستوى 

املجتمع.
وشدد على أهمية املتابعة 
امليدانية ملواقع املشروعات مبا 
يخلق التزاما ومسؤولية لدى 
األفراد، واسقاط اخلطة اإلمنائية 
االستراتيجية على خطط اجلهات 
احلكومية، وفلت����رة املبادرات 
واملشروعات التنموية من قبل 
جهاز التخطيط فضال عن عدم 
التعديل على ميزانيات مشاريع 

بقوة القانون عندما وصل عدد 
األعضاء إلى ثالثة بعد انعقاد 
اجلمعية العمومي����ة وانتهاء 
عضوي����ة ثالثة آخرين في ظل 

تأجيل االنتخابات.
وأك����د العثم����ان أن وزارة 
الش����ؤون ال تتعم����د وقف أي 
انتخابات بأي جمعية تعاونية 
إميانا منها بأن القاعدة في العمل 
التعاوني هي اجراء االنتخابات 
وتشكيل مجالس ادارات منتخبة 
وان االس����تثناء ه����و التعيني 
لفترات مؤقتة، والوزارة على 
أمت االستعداد إلجراء االنتخابات 
في جمعية كيفان في أي وقت 
متى أصبح الوضع قانونيا دون 
أدنى مخالفات للقوانني واللوائح 

املنظمة للعمل التعاوني.
وأش����ار إل����ى أن القضي����ة 
بدأت في 201٤ عند بدء تطبيق 
االنتخابات اجلديدة للجمعيات 
التعاونية بنظام الصوت الواحد، 
وجمعية كيفان من اجلمعيات 
الت����ي رفعت دع����وى قضائية 
للطعن ف����ي عدم دس����تورية 
امل����ادة الثالثة من القانون رقم 
118 لس����نة 2013 متضمنا بهذه 
الدعوى شقا مستعجال بوقف 
إجراء االنتخابات حلني الفصل 
في الدعوى املوضوعية وصدر 
بالفعل احلكم بوقف تنفيذ قرار 
الوزارة بإجراء االنتخابات فيها إال 
أن الوزارة اتخذت كل اإلجراءات 
القانونية التي نص عليها القانون 
من استئناف الشق املستعجل 
واشكال للشق املستعجل، إال أن 
املدعي بجمعية كيفان قام بعمل 
اش����كال ايجابي من قبله وذلك 
للحيلولة دون اجراء االنتخابات 
احملددة سابقا من قبل الوزارة 
وقد صدر هذا احلكم في ٥ مايو 

201٤ باالستمرار في التنفيذ. 

»الصحة«: إعادة تشكيل فريق دراسة 
وتقييم البيوت االستشارية الهندسية

ملتقى احلوار التنموي: الكويت بحاجة 
خلطة إستراتيجية تنبع من رؤية جديدة

العثمان: وقف انتخابات »تعاونية كيفان« 
جاء بعد إشكال ألحد أعضاء مجلس اإلدارة

قبل التعاقد جلميع املشاريع، هذا 
باالضافة الى متابعة تنفيذ جميع 
املش����اريع والعمل على تنفيذ 
وتسليم املشاريع طبقا للبرنامج 

الوطني لكل مشروع.

اخلطة م����ع عدم تأخير صدور 
قانون ربط امليزانية وأن يكون 
للمجل����س األعل����ى للتخطيط 
والتنمية دور فاعل ومحوري في 
حتديد األولويات القطاعية خلطة 
التنمية. ولفت الى ان النقاش دار 
خالل امللتقى حول أبرز مشكالت 
التخطيط بالكويت ومنها عدم 
اس����تقرار الق����رار والتغيرات 
اإلدارية والسياسية املتواصلة، 
حيث بلغ عدد وزراء التخطيط 
منذ 1976 وحتى اآلن 27 وزير 
مبتوسط فترة سنة ونصف فقط 
لكل وزير، وهو ما انعكس في 
تغييرات متواصلة في أس����س 
العمل داخل اجلهات احلكومية، 
مما ساهم في تراجع مؤشرات 

األداء املؤسسي.

برعاي����ة وكي����ل احل����رس 
الوطني بالتكليف اللواء الركن 
م.هاشم الرفاعي وبحضور قائد 
التعليم العس����كري بالتكليف 
العمي����د الركن فالح ش����جاع، 
احتفل احلرس الوطني بختام 
النش����اط الرياضي للموس����م 
التدريب����ي 201٤/ 201٥ والذي 
اقيم في فرع االحتاد الرياضي 

مبعسكر التحرير.
وأش����اد العميد الركن فالح 
شجاع بالنتائج املتميزة التي 
الوطني  حققتها فرق احلرس 
في دوري الوزارات واملؤسسات 
الرياضي،  احلكومية للموسم 
منوه����ا الى أنهم رفعوا اس����م 
الوطن����ي عاليا فوق  احلرس 
منص����ات التتوي����ج مبختلف 
األلعاب. ونق����ل العميد الركن 
فالح شجاع إلى الفرق الفائزة 
تهنئة رئيس احلرس الوطني 
سمو الشيخ سالم العلي، ونائب 
رئيس احلرس الوطني الشيخ 
مشعل األحمد، ووكيل احلرس 
الوطني بالتكليف اللواء الركن 

وأضاف العثمان أنه اثر ذلك 
انعقدت اجلمعية العمومية في 
ذلك الوقت دون اجراء االنتخابات 
احترام����ا لس����يادة القان����ون 
واس����تقاللية القضاء واحكامه 
وتداولت اجللسات في استئناف 
الشق املستعجل، الفتا إلى انه 
صدر احلكم ف����ي فبراير 201٥ 
بإلغاء احلكم املستأنف بشأن 
وقف االنتخابات وفي هذه األثناء 
كانت الس����نة املالية للجمعية 
انتهت بحكم النظام األساسي 
للجمعي����ة ومت حتدي����د موعد 
النعقاد اجلمعية العمومية في 19 
مايو 201٥ واجراء االنتخابات في 
اليوم التالي طبقا للقانون، إال انه 
أثناء انعقاد اجلمعية العمومية 
تقدم اح����د أعض����اء اجلمعية 
العمومية بتقدمي صحيفة دعوى 
على اشكال احلكم الذي صدر 
في استئناف الشق املستعجل 
محددا لنظرها جلسة 7 يوليو 
املقب����ل إال انه في صباح اليوم 
التالي قامت الوزارة مبراجعة 
إدارة الفتوى والتشريع والتي 
أفادت بتأجيل االنتخابات حلني 

الفصل في االشكال.
واكد انه مت اجراء االنتخابات 
لكل اجلمعيات خالل العام املاضي 
بعد صدور املرسوم 118 لسنة 
2013 ما ع����دا 13 جمعية قامت 
برف����ع قضاي����ا اعتراضا على 
نظام الصوت الواحد، وصدرت 
األحكام لصالح الوزارة ومت اجراء 
االنتخابات لثماني جمعيات إلى 
اليوم ولم يتبق إال ٥ جمعيات، 
وهي القادسية، كيفان، العديلية، 
النس����يم، الف����ردوس، والعمل 
جار لتنظيم اجراء االنتخابات 
بها تباع����ا بعد صدور األحكام 
التي تس����مح للوزارة باجراء 

االنتخابات.

حنان عبدالمعبود 
 عبدالكريم العبداهلل

أعادت وزارة الصحة تشكيل 
فريق العمل املنوط بعمل دراسة 
وتقييم البيوت االستش����ارية 
الهندس����ية وشروط املرجعية 
جلمي����ع املش����اريع والتدقيق 
على شروط املناقصات برئاسة 
وكيل وزارة الصحة للشؤون 
الهندس����ية واملشاريع م.ناجي 
الصقر، وعضوية كل من مدير 
ادارة مشاريع املنشآت الصحية 
م.هاش����م أبواحلسن، ومراقب 
الشؤون الهندس����ية مبنطقة 
الصب����اح الطبية التخصصية 
بدر الفودري، ورئيس الشؤون 
الهندس����ية مبستشفى العدان 
ابراهيم النهام، ومحمد العمري، 
ومحي����ي البورصل����ي، ورائد 
حمودة، ووائل س����راج، ومي 

كشف األمني العام للمجلس 
األعل����ى للتخطي����ط والتنمية 
املهندس هاش����م الرفاعي عن 
توصيات ص����ادرة عن احللقة 
النقاشية التي نظمتها األمانة 
العامة للمجلس األعلى للتخطيط 
والتنمية في إطار ملتقى احلوار 
التنم����وي، والتي عقدت نهاية 
الشهر املاضي بعنوان »التخطيط 
في الكويت.... الواقع والطموح« 
مبش����اركة نخبة من اخلبراء 
واملختصني من مختلف قطاعات 
الدولة. وأوض����ح الرفاعي في 
تصريح صحاف����ي ان من أبرز 
التوصيات الصادرة عن املشاركني 
في امللتقى ان الكويت في حاجة 
خلطة اس����تراتيجية تنبع من 
رؤية جديدة لكويت 20٥0 مع 
ضرورة إجراء تعديالت تشريعية 
على قانون امليزانية تس����مح 
للجهة املسؤولة عن التخطيط 
مبرونة أكبر خاصة من ناحية 
التوقيتات وإنشاء كيان يقوم 
برسم السياسات االقتصادية 
امللزمة على جهات الدولة وإلى 
وضع توصيات جلنة تقليص 
الدورة املستندية موضع التنفيذ 
في أسرع وقت ممكن فضال عن 
إعادة تنظيم وحدات التخطيط 
بكافة األجهزة احلكومية ورفع 

قدرات العاملني فيها.
وذك����ر ان م����ن التوصيات 
على مستوى األمانة بناء رؤية 
واس����تراتيجية لألمانة العامة 
للمجل����س األعل����ى للتخطيط 

كريم طارق 

نفى الوكيل املساعد لشؤون 
التع����اون باإلنابة ف����ي وزارة 
الش����ؤون االجتماعية س����امي 
العثمان أن تكون الوزارة اتخذت 
قرارا تعس����فيا بوق����ف إجراء 
االنتخابات التكميلية في جمعية 
كيفان التعاونية، مشيرا إلى أن 
القرار جاء بناء على إشكال مقدم 
من احد أعضاء مجلس اإلدارة 
وأحد أعضاء اجلمعية العمومية 
بوقف اجراء االنتخابات حلني 
الفصل في دعوى قضائية في 
جلسة السابع من يوليو املقبل. 
وأوضح في تصريح صحافي 
أن إلغاء عقد انتخابات جمعية 
كيفان التعاونية جاء بتوصية 
من إدارة الشؤون القانونية في 
وزارة الشؤون بعد أن تقدم أحد 
أعضاء اجلمعية العمومية باشكال 
قضائي، حيث أوصت الشؤون 
القانونية بوقف االنتخابات بعد 
مراجعة إدارة الفتوى والتشريع، 
واصبح مجلس اإلدارة منحال 

»السكنية«: رفع 
تاريخ التخصيص 

على منطقه 
املطالع حتى نهاية 

ديسمبر ٢٠٠٢

محمد العواش

محمد الصراف

العواش يشيد باجتماع 
مجلس وزراء اإلعالم العرب

تعاونية السالم والصديق 
نظمت رحلة ناجحة 

للشاليهات 

أش���اد رئيس احتاد اذاعات الدول العربية 
وكيل وزارة االعالم لقطاع التخطيط االعالمي 
والتنمية املعرفية محمد العواش باجتماع الدورة 
العادية ال� ٤6 ملجلس وزراء االعالم العرب في 
االرتقاء مبنظومة االعالم العربي من حيث التأثير 

واالنتشار. 
 وقال العواش ان االجتماع الذي عقد في مقر 
جامعة الدول العربية بالقاهرة من شأنه خدمة 
األهداف العربية على مس���توى تفعيل العمل 
العربي املشترك واالستقرار املجتمعي والتنمية 
الفكرية والثقافية العربية وكافة أشكال التنمية 
املستدامة.   وأضاف أن اقرار مجلس وزراء االعالم 
العرب اعادة العمل باللجنة الدائمة لالعالم ميثل 
رؤية ثاقب���ة ملتطلبات العمل االعالمي العربي 
في هذه املرحلة بالغة الدقة واحلساسية التي 
متر بها األم���ة العربية من حيث كم التحديات 
االعالمية داخليا وخارجيا وانعكاس���اتها على 
الفرد واملجتمع، موضحا أن هذه اللجنة مبنزلة 
غرفة عمليات لوزراء االعالم العرب مبا تضمه 
من خيرة املتخصصني االعالمني العرب في كل 

املجاالت االعالمية التقليدية واجلديدة. 
 وذكر العواش أن احتاد اذاعات الدول العربية 
مبا ميثله من ذراع تنفيذية ملجلس وزراء االعالم 
العرب استقبل التوصيات الصادرة عن املكتب 
التنفيذي لوزراء االعالم وكذلك القرارات التي 
أسفرت عنها الدورة ال� ٤6 ملجلس وزراء االعالم 

بكل الترحاب. 
 وأكد في الوقت ذاته جاهزية االحتاد للعمل 
على تنفيذ تلك التوصيات وتفعيلها بالشكل الذي 
يؤدي الى مزيد من الفعالية للرسالة االعالمية 
العربية على املستوى االقليمي والدولي ملا ميتلكه 
االحتاد من عالقات وثيقة وقنوات تواصل وتعاون 
وتنس���يق مع االحتادات واملنظمات االعالمية 
القارية في آس���يا وافريقي���ا وأوروبا من أجل 
تصحيح الصورة الذهنية عن العرب واالسالم 

في وسائل االعالم الدولية. 

محمد راتب

أكد رئيس جلنة اخلدمات االجتماعية في جمعية 
الس����الم والصديق التعاونية محمد الصراف أن 
البرنامج الصيفي لهذا الع����ام امتاز بالعديد من 
األنشطة، واش����تمل على جميع الفئات العمرية 
للمساهمني، موضحا أنه جرى خالل الفترة األخيرة 
تسيير رحلة للشاليهات اشتملت على 130 شاليها 
مبختلف املستويات وبفعاليات مميزة ومسابقات 

ترفيهية وتوزيع للهدايا على املشاركني.
وأضاف أن فريقا من مجلس االدارة رافق األسر 
املشاركة في الرحلة للوقوف على احتياجاتها والتأكد 
من اخلدمات املقدمة لها على مدار الساعة، إضافة 
الى اإلشراف على األنشطة والبرامج سواء اخلاصة 
بالكبار او الصغار، األمر الذي دفع األهالي للثناء 
على التنظيم الرائع ومتابعة التفاصيل ومختلف 
الطلبات. وأشار إلى أن جلنة اخلدمة االجتماعية 
تعمل على قدم وس����اق إلدخال الفرحة والسرور 
على قلوب املساهمني عبر برامج فريدة من نوعها 
ومميزة، مبين����ا أن البرنامج الصيفي لهذا العام 
سيكون مبستوى الطموح حيث ستكون بانتظارهم 
مجموعة من الفعاليات الصيفية واألنشطة املوثقة 
في املجلة الصيفي����ة التي تقدمها ألهالي املنطقة 
والتي تتضمن على س����بيل املثال عروضا ملراكز 
صيفية ومعاهد رياضية بأسعار مخفضة للمساهمني 
وتذاكر ترفيهية، وبرامج لتشغيل الطلبة بالتعاون 

مع إعادة الهيكلة.

جلنة كبار املسؤولني تعقد اجتماعها التحضيري 
لالجتماع الوزاري اخلليجي ـ األوروبي

الدوحة � كونا: عقدت جلنة كبار املسؤولني امس 
اجتماعا حتضيريا لالجتماع الوزاري اخلليجي 
� االوروبي ال� 2٤ املقرر ان تستضيفه العاصمة 

القطرية الدوحة اليوم.
 وقال نائب مدير ادارة شؤون مجلس التعاون 
بوزارة اخلارجية الكويتية املستشار عبداهلل محمد 
املوعد ل�»كونا« ان االجتماع الذي انعقد برئاسة 
مساعد وزير اخلارجية للشؤون اخلارجية القطري 
محمد بن عبداهلل الرميحي بحث جميع املواضيع 
املشتركة بني اجلانبني اخلليجي واالوروبي السيما 

االوضاع االقليمية والدولية. 
 واض����اف املوعد وهو رئي����س وفد الكويت 

املشارك في االجتماع ان املواضيع التي مت بحثها 
ضمت عددا من القضايا االقليمية كاليمن وسورية 
والعراق اضافة الى موضوع »مكافحة االرهاب«.   
واش����ار الى النتائج االيجابية التي خرجت عن 
اجتماع كبار املسؤولني بني اجلانبني اخلليجي 
واالوروبي في بروكسل والذي انعقد في اخلامس 
من مايو اجلاري وناقش عددا من القضايا ذات 

االهتمام املشترك. 
 وش����دد املوعد على اهمية هذه االجتماعات 
في بحث العالقات الثنائية بني مجلس التعاون 
واالحتاد االوروبي وكذلك بحث القضايا املشتركة 

بني اجلانبني السيما السياسية واالقتصادية. 


