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جـامـعـة الكــويـــت
عمادة خدمة املجتمع و التعليم امل�ستمر

ق�سم برامج تقنية املعلومات

للت�شجيل : مراجعة عمادة خدمة املجتمع والتعليم امل�شتمر - جامعة الكويت - ال�شويخ  

مبنى اأكادميية 12 - ق�شم الت�شجيل واملتابعة - خالل الفرتة ال�شباحية من 8:30 اإىل 12:30 ظهرًا

لالإ�شتف�شار  ق�شم برامج تقنية املعلومات ت : 24987979 / 24985858

13- اأ�سا�سيات التحليل الفني

 يف الأ�سواق املالية
تاريخ الدورة : 7 - 2010/11/11

الوقت : 6 - 9 م

الر�سوم : 70 د.ك

14- احرتاف التحليل الفني
 يف الأ�سواق املالية ) امل�ستوى الثاين (

تاريخ الدورة : 11/21 - 2010/12/2

الوقت : 7 - 9 م

الر�سوم : 80 د.ك

1- مبادئ الإنرتنت
تاريخ الدورة : 7 - 2010/11/11

الوقت : 5 - 7 م

الر�سوم : 40 د.ك

٢- اأك�سل + اأك�س�س
تاريخ الدورة : 11/21 - 2010/12/2

الوقت : 5 - 7 م

الر�سوم : 50 د.ك

V.B.net  3- الربجمة بلغة
تاريخ الدورة : 10/31 - 2010/11/11

الوقت : 7 -9 م

الر�سوم : 60 د.ك

Author ware  4- برنامج
)برنامج لت�شميم الربامج التعليمية 

وال�شرح املف�شل والعرو�ض التقدميية ( 

تاريخ الدورة :11/21 - 2010/12/2

الوقت : 7 - 9 م

الر�سوم : 60 د.ك

5- تركيب �سبكات احلا�سوب

تاريخ الدورة : 21 - 2010/11/25

الوقت : 7 - 9 م

الر�سوم : 60 د.ك

6- احلكومة الإلكرتونية

تاريخ الدورة : 11/28 - 2010/12/2

الوقت : 5 - 7 م

الر�سوم : 60 د.ك

7- اآلية تقييم املوظفني 

با�ستخدام احلا�سب الآيل

تاريخ الدورة : 7 - 2010/11/11

الوقت : 5 - 7 م

الر�سوم : 60 د.ك

8- ت�سميم املباين الذكية
)تقنية حديثة للراغبني يف �شراء اأو بناء مبنى �شكني اأو جتاري 

اأجهزه املبنى عن بعد -  جديد- من خللالل التحكم يف بع�ض 

توفري الطاقة الكهربائية عن طريق ا�شتخدام تقنية الطاقة 

ال�شم�شية واأنظمة اإدارة التكييف الآلية- اأنظمة اأمن ومراقبة 

عن بعد- توزيع بث القنوات التلفزيونية والتحكم بها( 

تاريخ الدورة : 11/21 - 2010/12/2

الوقت : 7 - 9 م

الر�سوم : 75 د.ك

SPSS  9- التحليل الإح�سائي

تاريخ الدورة : 7 - 2010/11/11

الوقت : 5 - 8 م

الر�سوم : 75 د.ك

10- ت�سميم وحتليل املن�ساآت 

 Staad Pro الهند�سية

تاريخ الدورة : 21 - 2010/11/25

الوقت : 5 -8 م

الر�سوم : 75 د.ك

 3D Studio Max -11

تاريخ الدورة : 11/21 - 2010/12/2

الوقت : 7 - 9 م

الر�سوم : 75 د.ك

 Power Director -1٢
) لإن�شاء وتعديل وحت�شري اأفالم 

الفيديو وال�شور ( 

تاريخ الدورة : 7 - 2010/11/11

الوقت : 5 - 7 م

الر�سوم : 50 د.ك

دورات �شـهــر نـوفـمـبـر ٢٠١٠

أكد بعد اختتام المؤتمر الثالث للحوار اإلستراتيجي الخليجي ـ التركي أن ما يهم هو عالج المواطن العربي وعمله ورزقه

محمد الصباح: رفضنا مقررات قمة سرت حول تطوير العمل العربي
 ألن نفخ وتضخيم المؤسسات عملية تجميلية ليس إال

)متين غوزال(لقطة تذكارية للمشاركني في املؤمتر الثالث للحوار اإلستراتيجي الشيخ د.محمد الصباح ونظيره التركي احمد داود اوغلو خالل املؤمتر الصحافي

بيان عاكوم
فيما اكد نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ 
د.محمد الصباح رفض الكويت 
ملا قررته قمة سرت االستثنائية 
بخصوص تطوير منظومة العمل 
العربي املشترك، رد على سؤال 
بخصوص امكاني���ة طلب دول 
التي حتظى  التعاون من تركيا 
بعالقات جيدة مع ايران لعب دور 
ما بني هذه االخيرة و»اخلليج« 
حول امللف النووي االيراني بأن 
دول اخلليج ال حتتاج لوساطة 
من اصدقائها ف���ي تركيا وامنا 
اخلطوط مفتوح���ة بينها وبني 
ايران النها دولة صديقة وجارة 
وعالقاتن���ا ممتازة معها، اال انه 
بنينّ ان هناك هموما مشتركة بني 
»اخلليج« وتركيا جتاه البرنامج 
الن���ووي االيران���ي وهو اعطاء 
ايران ضمانة واطمئنانا بأن هذا 

البرنامج سلمي.
الفت���ا الى ان تركي���ا ودول 
التعاون تدعم البرامج السلمية 
في الطاقة النووية وهذا حق لكل 

الدول وال يوجد خالف عليه.
وقال الشيخ د.محمد الصباح 
خالل املؤمتر الصحافي الذي عقده 
امس مع نظيره وزير خارجية 
تركيا احمد داود اوغلو بخصوص 
االعتراض على مقررات قمة سرت 
االستثنائية حول تطوير منظومة 
العمل العربي املشترك ان الكويت 

املزيد من التعاون.
وق����ال أوغلو »هن����اك فرص 
اس����تثمارية يج����ب تطويره����ا 
وزيادتها والعمل معا في آس����يا 
والشرق األوسط والعراق لزيادة 
التعاون االقتصادي«، مشيرا الى 
ان هناك آراء مشتركة بني الكويت 
وتركيا حول االستقرار في منطقة 
الشرق األوسط سياسيا واقتصاديا 
ولذلك كان التركي����ز على العمل 
على مشاريع تنطلق من الكويت 
والعراق الى تركيا وأوروبا، ومنها 
وسائل النقل واملطارات ومشاريع 

الطاقة.
ولفت أوغلو ال����ى انه لتنفيذ 
هذه املشاريع يجب ان يكون هناك 
استقرار في العراق، مبينا ان تركيا 
كان����ت فعالة في جميع املس����ائل 

املتعلقة بالسالم في املنطقة.
وبخصوص عملية السالم قال 
»لسوء احلظ احلكومة اإلسرائيلية 
لم تنتهج سياسة السالم«، مؤكدا 
ان »العزلة التي تعيشها غزة غير 

مقبولة«.
وبني ان تركيا دعمت املباحثات 
املباشرة بني إسرائيل وفلسطني، 
لك����ن لس����وء احل����ظ مت إيقافها 
بسبب اإلصرار اإلسرائيلي على 
االستيطان، داعيا إسرائيل إليقاف 
بن����اء املس����توطنات والبدء في 
محادثات سالم شاملة في املنطقة 
على جميع املستويات الفلسطينية 

والسورية واللبنانية.

الى جانب سبع دول اخرى ارسلت 
مذك���رة برفضها لهذه القرارات، 
الكويت  الى ان موقف  مش���يرا 
ينطلق من ثواب���ت وفرضيات 

واستراتيجية.
وبنينّ الشيخ د.محمد الصباح 
ان اي تغيير في ميثاق جامعة 
الدول العربية تنظر اليه الكويت 
ليس م���ن منظور عمل روتيني 
عادي وامنا عمل استراتيجي له 
ابعاد امنية واستراتيجية خطيرة 
على دولنا جميعا ولذلك يجب 
دراسته مبسؤولية عالية وليس 
بشكل سريع حيث لم يعط فرصة 
التي وردت في  ملناقشة االفكار 

اللجنة اخلماسية.

عملية تجميلية

وقال ان الفرضيات التي بنيت 
عليها هذه التوصيات جتاهلت قضية 
االلتزام في القرارات واستبدلتها 
وكأن النفخ وتضخيم املؤسسات 
هو عالج للعمل العربي املشترك 
فهذه عملية جتميلية فقط، مشيرا 
الى انه ليست االشكالية هي االلتزام 
بامليثاق والتعهدات والقرارات، الفتا 
الى القرار الذي صدر باالجماع في 
القمة االقتصادية بانشاء صندوق 
التنمية والذي انطلق اليوم )امس( 
من قب����ل 10 دول التزمت به النها 

مؤمنة بالعمل العربي املش����ترك. 
مشيرا الى ان النتيجة عدم التزام 
اجلميع بالقرارات وحتى االمانة 
العامة للجامعة العربية ال تلتزم 
باللوائح وتساءل الشيخ د.محمد 
الصباح انه عند تعديل مس����مى 
اجلامع����ة العربية الى احتاد دول 
عربية فكيف س����يحل هذا قضية 
باللوائح  الدول واالمان����ة  التزام 

والقرارات.محاربة الفقر واجلهل
ولفت الى كلمة صاحب السمو 
األمير خالل القمة التي أشار فيها 
ال����ى ان تطوي����ر العم����ل العربي 
املش����ترك يأتي من ربط مصالح 
الشعوب بعضها ببعض ووجود 

قم����م متخصص����ة ف����ي التنمية 
واالقتصاد والتعليم ومحاربة الفقر 
واجلهل، مؤكدا ان هذا هو األساس 
وما يهم املواط����ن العربي وليس 

هياكل إدارية ومجالس.
وقال »ما نحتاجه هو معاجلة 
اخللل األساسي وااللتزام مبا نتفق 
عليه ومعاجلة العلة التي يشتكي 
منها املواطن العربي وهي في عالجه 
وصحته ورزقه، ونركز عليها من 
خالل خلق ش����بكة مترابطة من 
العالقات جندها في سكك احلديد 
الكهربائي وفتح احلدود  والربط 
واملطارات، مش����ددا عل����ى ان هذا 
يطور العمل العربي املشترك وليس 

التقوقع في املكان نفسه، مشيرا الى 
ان القرار الذي اتخذ في قمة سرت 

وان وجد فكأنه لم يكن.

تركيا قبلة للسياح العرب

وردا على سؤال حول االقتصاد 
التركي قال الشيخ د.محمد الصباح 
ان معدالت النمو فاقت ال� 15% في 
الربعني األول والثاني من هذا العام، 
مشيرا الى انه تعافى بسرعة بعد 
األزمة االقتصادية، مؤكدا ان هذا 
األمر يدل على إدارة تركيا احلكيمة 

لالقتصاد.
وق����ال ان تركي����ا لديها موقع 
متميز في اجلغرافي����ا والتاريخ 

واحلضارات تستطيع من خالله 
توفير فرص عمل وأصبحت قبلة 
للسياح العرب، خصوصا من قبل 
اخلليجيني، الفتا الى ان للجانبني 
أفكارا متطورة في املجال االقتصادي 
تؤخذ بإيجابية وستتم ترجمتها 

على أرض الواقع.

فرص استثمارية

وم����ن جهت����ه، وص����ف وزير 
اخلارجية التركي أحمد داود أوغلو 
العالقات التركية � الكويتية باملمتازة 
والتاريخية في شتى املجاالت، الفتا 
الى ان هناك زيارات متواصلة على 
مستوى رفيع بني البلدين لتحقيق 

الفايز: دول المجلس تسعى لتمتين عالقاتها مع تركيا 
التي تسعى للعب دور في المنطقة

شدد السفير السعودي في الكويت 
د.عبدالعزيز الفايز على اهمية احلوار 
االستراتيجي بني دول التعاون وتركيا، 
مش��يرا الى انه يكتسب اهميته من 
كون دول املجلس متثل تكتال له ثقل 
دولي واقليمي في املجاالت السياسية 
واالقتصادية، الفتا الى ان تركيا دولة 
اسالمية مهمة تلعب دورا متزايدا على 
الساحة الدولية واالقليمية. وقال: مثل 
هذه اللقاءات تكتسب أهميتها أيضا 
من انها تعطي صانع القرار ومنفذيه 
في مجال السياسة اخلارجية فرصة 

لاللتقاء والتشاور، مؤكدا على ان هذا االجتماع سيؤدي الى متتني وزيادة 
حركة التواصل في مجال العالقات اخلارجية واالقتصادية بني اخلليج 
وتركيا. ولفت الى ان تركيا لها مكانتها، وفي الس��نوات األخيرة أبدت 
اهتماما ملحوظا باملنطقة العربية وهو اهتمام له جذوره التاريخية، آمال 
ان تتمخض هذه االجتماعات نتائج تكون في مصلحة اجلميع. ورأى ان 
مجال العالقات الدولية مجال رحب وفسيح وهناك امكانية لكل دولة ألن 
تلعب دورا مبا تس��مح لها به امكاناتها وقدراتها، وجناحها في التفاعل 

مع الدول األخرى يعتمد على األسلوب واملصالح املشتركة.

نريد حكومة طمأنة
رد الش���يخ د.محمد الصباح على س���ؤال بخصوص تأخير تشكيل 
احلكوم���ة العراقية حيث قال »موقفنا واض���ح ونتمنى في أقرب وقت 
تشكيلها وان تكون حكومة توافق وطني تضم جميع مكونات الشعب 
العراقي« مجددا قوله: »ان ما يهم ليس املرسول وامنا الرسالة وان حتمل 
احلكومة رسائل طمأنة الى دول اجلوار وحتمل تأكيدات على التزاماتها 

بالقرارات الدولية«.

 »الجزر اإلماراتية«  تشكل عائقًا
 أمام تطوير العالقات مع إيران

قال العطية ان اس���تمرار ايران في احت���الل اجلزر االماراتية 
الثالث وعدم جتاوبها مع مس���اعي االمارات العربية املتحدة حلل 
قضية هذه اجلزر عن طريق املفاوضات املباشرة او باللجوء الى 
محكمة العدل الدولية يش���كل عائقا يق���ف امام تطوير العالقات 
اجلماعية لدول التعاون مع ايران، وتعاونها يشكل دافعا لتطوير 

قرر اجلانبان في مش����روع البيان املش����ترك الصادر عن اجتماعهما هذه العالقات.
تشكيل فرق عمل مشتركة من اجلانبني لوضع آليات زيادة التعاون في 
املج����االت االقتصادية والتعليمية والطاق����ة والثقافة والصحة وغيرها. 
كما دعوا الى عقد اجتماع في أقرب فرصة الستكمال مفاوضات التجارة 
احلرة، وتطرقا الى القضايا االقليمية والدولية، حيث عبر اجلانبان عن 
قلقهما من عدم التقدم في حل النزاع حول اجلزر اإلماراتية الثالث، وأكدا 
ال إس����رائيل مسؤولية توقف املفاوضات. وهذه  على وحدة العراق وحمنّ
تفاصيل البيان املش����ترك: أوال: إقرار خطة للعمل املشترك للتعاون بني 
اجلانبني خالل الفترة 2012/2011 في مجاالت التجارة واالستثمار والزراعة 
واألمن الغذائي والنقل واملواصالت والطاقة والثقافة والصحة والسياحة 

والتعليم والبيئة.
ثانيا: تشكيل فرق عمل مشتركة من اجلانبني في املجاالت املنصوص 
عليها في خطة العمل املشتركة على ان تبدأ اجتماعاتها في أقرب فرصة 
ممكن����ة، ومبا ال يتجاوز نهاية النصف األول من عام 2011 حس����بما جاء 

في خطة العمل.
ثالثا: الس����عي من خالل فرق العمل املشتركة الى وضع آليات لزيادة 
التعاون بني مؤسسات البحث والتعليم العالي واألرشفة الوطنية واملؤسسات 
الثقافية، وتشجيع برامج التبادل الثقافي والتعليمي مبا في ذلك تبادل 
الديبلوماس����يني والباحثني لتعلم اللغات والتدري����ب على رأس العمل، 
وتش����جيع ودعم إنشاء أقسام للدراس����ات التركية ومراكز تعليم اللغة 
التركية في دول املجلس وكذلك أقسام للدراسات العربية ومراكز تعليم 

اللغة العربية في تركيا.
رابعا: تعقد اللجنة املشتركة للتعاون االقتصادي اجتماعها القادم في 
أنقرة في ش����هر مايو 2011 ملراجعة ما تتوصل اليه فرق العمل املشتركة 

والتوصية بشأنها لالجتماع الوزاري املشترك املقبل.
خامسا: جدد اجلانبان عزمهما على استمرار املشاورات بينهما بهدف 
اس����تكمال مفاوضات التجارة احلرة بينهم����ا، والعمل على حتديد موعد 

اجلولة اخلامسة من تلك املفاوضات في أقرب فرصة ممكنة.
سادس����ا: تقوم األمانة العامة ملجلس التعاون باملتابعة ورفع تقارير 
دورية للجنة كبار املس����ؤولني من اجلانبني متهيدا لرفعها الى االجتماع 
الوزاري املش����ترك بني اجلانبني، عن التقدم احملرز في إطار تنفيذ خطة 

العمل املشترك.
وفيما يتعلق بالقضايا االقليمية والدولية: أكد اجلانبان على ان العالقات 
بني دول املنطقة يجب ان تكون مبنية على حسن اجلوار واالحترام الكامل 
لسيادة الدول واستقاللها وس����المة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها 

الداخلية. وأكد اجلانبان على ما يلي:
1 � أع����رب اجلانبان عن قلقهما إزاء عدم احراز تقدم للوصول الى حل 
النزاع حول اجل����زر )اإلماراتية( الثالث )طنب الكبرى وطنب الصغرى 
وجزيرة أبوموسى(، وأكدا دعمهما لتسوية هذا النزاع بالطرق السلمية 
وفقا للقانون الدولي سواء من خالل املفاوضات املباشرة أو بإحالة القضية 

الى محكمة العدل الدولية.
2 � أكد اجلانبان أهمية احلفاظ على وحدة العراق وسيادته وسالمة 
أراضيه، مؤكدين دعمهم الكامل الس����تكمال العملية السياسية لهذا البلد 

بنجاح.
3 � شدد اجلانبان على ضرورة استكمال العراق تنفيذ جميع قرارات 
مجلس األمن ذات الصلة، وحثا األمم املتحدة والهيئات األخرى ذات العالقة 
على االستمرار في جهودها املشكورة إلنهاء موضوعي التعرف على من 
تبقى من األس����رى واملفقودين من مواطني الكويت وغيرهم من مواطني 

الدول األخرى وإعادة املمتلكات واألرشيف الوطني لدولة الكويت.
4 � وبشأن النزاع العربي � اإلسرائيلي، والقضية الفلسطينية، وعملية 
السالم في الشرق األوسط، حمل اجلانبان احلكومة اإلسرائيلية مسؤولية 
توقف املفاوضات املباشرة نتيجة الستمرارها في سياساتها االستيطانية 

غير املشروعة.

5 � أع����رب اجلانبان ع����ن قلقهما العميق وإدانتهم����ا القوية للهجوم 
اإلس����رائيلي على أسطول اإلغاثة اإلنسانية الذي حدث في املياه الدولية 
ف����ي 31 مايو 2010، أدان اجلانبان الهجوم اإلس����رائيلي باعتباره مخالفة 
صريحة للقانون الدولي وأبديا أس����فهما العميق ملا نتج عنه من سقوط 

ضحايا مدنيني. 
6 - اكد اجلانبان اهمية االلتزام مببادئ القانون الدولي، وحل النزاعات 
بالطرق السلمية، وجعل منطقة الشرق االوسط، مبا فيها منطقة اخلليج، 
منطقة خالية من اسلحة الدمار الشامل، ومن ضمنها االسلحة النووية.

7 - اكد اجلانبان االهمية القصوى المن واس����تقرار لبنان بالنس����بة 
لكل املنطقة، مع دعوة كل االطراف في لبنان لتبني منهج بناء وتصاحلي 

يخدم املصلحة الوطنية اللبنانية.
8 - ورحب الوزراء باس����تضافة دولة قط����ر وفدي احلكومة اليمنية 
واحلوثيني، وفاعلية املبادرة القطرية الهادفة للم الش����مل بني االش����قاء 

اليمنيني.
9 - اكد اجلانبان تضامنهما مع الس���ودان واحترام سيادته ووحدة 
اراضيه واستقالله، ودعم املساعي الرامية الى حتقيق السالم في ربوعه، 
واعرب الوزراء عن ترحيبهم باالتفاقيات التي مت توقيعها، بني احلكومة 
الس���ودانية واحلركات املس���لحة، بالدوحة، برعاية كرمية من حضرة 

صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، امير دولة قطر.
10 - اكد اجلانبان دعمهما املس���تمر حلكومة وشعب افغانستان في 

اعادة بناء بلدهم، وتقوية اسس السالم املستدام.
11 - اكد اجلانبان دعمهما المن واس���تقرار باكس���تان، ومساندتهما 
للشعب الباكستاني الشقيق في كارثة الفيضانات التي اجتاحت البالد 

مؤخرا.
12 - رحب اجلانبان بإجراء االنتخابات البرملانية في قرغيزس���تان 

بطريقة انسيابية وشفافة.
 13 - يول���ي اجلانب���ان أهمية للتوصل الى تس���وية عادلة ودائمة 
وشاملة في قبرص، من خالل املفاوضات اجلارية برعاية االمم املتحدة 

قبل نهاية عام.
14 - أكد اجلانبان اهتمامهما بالتطورات اجلارية في البلقان، وكذلك 
اهمية السالم واالستقرار في البلقان بالنسبة للمنطقة بكاملها. 15 - أكد 
اجلانبان أهمية احلفاظ على سالمة أراضي وسيادة البوسنة والهرسك، 

ضمن حدودها املعترف بها دوليا.
16 - في ضوء اهتمام اجلانبني بحقوق االقليات املسلمة في العالم، 
ناقشا وضع املسلمني في بلغاريا مؤكدين اهمية احترام حقوقهم االنسانية 

وااللتزام باملعايير الدولية حلرية االديان.
17 - أعرب اجلانبان عن تأييدهما للجهود الدولية ملكافحة القرصنة 
البحري���ة في اطار القانون الدولي واجله���ود التي تبذلها دول املنطقة 

ملكافحتها.
18 - اكد اجلانبان ادانتهما القوية لالرهاب بكل أشكاله وصوره، كما 
اكدا ان أي عم���ل ارهابي غير مبرر بغض النظر عن دوافعه ومرتكبيه 
وتوقيت���ه. كما أكدا وجوب عدم ربط االرهاب بأي دين أو جنس���ية أو 

مجموعة عرقية.
19 - أعرب وزراء خارجية دول مجلس التعاون عن دعمهم النضمام 
تركيا لالحتاد االوروبي، والذي سيعزز احلوار والتفاهم بني الثقافات، 

كما ستكون له نتائج ايجابية لكل املنطقة.
20 - رحب الوزراء بتوقيع اتفاقي���ة التعاون في ميادين التدريب 
والتقنية والعلوم العسكرية بني اململكة العربية السعودية وجمهورية 

تركيا في 22 مايو 2010م.
21 - أكد اجلانبان أهمية تش���جيع احلوار والتفاهم واالحترام بني 
الثقافات. وأعلن اجلانبان دعمهما الكامل ملبادرة خادم احلرمني الشريفني 
امللك عبداهلل بن عبدالعزيز، ملك اململكة العربية الس���عودية، للحوار 

بني أتباع كل االديان والثقافات.

مشروع البيان المشترك: آليات لزيادة التعاون

العطية: قلق دائم من التسلح النووي
قال األمني العام ملجلس التعاون عبدالرحمن 
العطية عق���ب االجتماع انه مت االنتهاء من 
معظم املسائل ذات الصلة بعالقات التعاون 
ومت االتفاق على تشكيل ورش عمل ملواضيع 
تتصل بالطاقة والتعليم والثقافة والسياحة 
والبيئة وكل ماله صلة باالستثمار والتجارة 
واالقتصاد، مشيرا الى ان ورش العمل هذه 
س���تبدأ عملها بعد ان مت اعتمادها في هذا 
االجتماع في الكويت ستشكل خارطة طريق 

مهمة لتحقيق الكثير.
وأش���ار الى ان املجتمعني ملسوا اهتماما 

خاصا من الوزراء مبوضوع سكك احلديد، 
الفت���ا الى انه لدى األمان���ة العامة اجتماع 
للجنة املشتركة في مايو املقبل ملتابعة التقدم 
احملرز مبا يتعلق بورش العمل التسع التي 

مت اقرارها في االجتماع.
وردا على سؤال بخصوص ما ذكره بكلمته 
من تشكك دول اخلليج من البرنامج النووي 
االيراني وما اذا كانت هناك معطيات جديدة 
قال »القلق دائما يساور اجلميع في قضايا 
التسلح النووي«، مجددا دعوة دول املجلس 
النتهاج احلوار الديبلوماس���ي حلل األزمة 

مع الغرب، مش���يرا الى تطلع دول املجلس 
ألن تكون املنطقة خالية من أسلحة الدمار 

الشامل.
وردا على س���ؤال بخصوص ما اذا كان 
احلوار م���ع تركيا لتغليب ال���دور التركي 
على حساب الدور االيراني في املنطقة، قال 
العطية ان دول اخلليج تقف في عالقاتها مع 
األصدقاء واألشقاء مبسافة واحدة، مشيرا الى 
ان تركيا متيزت عالقاتها مع دول املجلس 
مؤخرا وبالتالي انتهجنا احلوار االستراتيجي 
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