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األمير هنأ الدومينيكا 
وبنما بالعيد الوطني

  محمد الصباح تلقى رسالة 
من وزير خارجية النمسا

 سموه ترأس اجتماعًا مشتركًا لمجلس الوزراء والمجلس األعلى للتخطيط والتنمية

رئيس الوزراء: الحلّ الجذري الشامل لمشكلة البدون إنجاز وطني

ترأس سمو الشيخ ناصر احملمد 
رئي���س مجلس ال���وزراء اجتماعا 
الوزراء واملجلس  مشتركا ملجلس 
األعلى للتخطيط والتنمية صباح 

امس في ديوانه بقصر السيف.
وعقب االجتماع صرح نائب رئيس 
مجلس ال���وزراء ووزير اخلارجية 
ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء 
باالنابة الش���يخ د. محمد الصباح 
بأن س���مو رئيس مجلس الوزراء 
اس���تهل أعمال االجتماع املش���ترك 
بكلمة عبر فيها عن عميق التقدير 
واالعتزاز بالدور املهم الذي يضطلع 
به املجلس األعلى للتخطيط والتنمية 
في التصدي للقضايا واملشكالت التي 
تهم الوطن واملواطنني مشيدا بروح 
املسؤولية والعمل اجلاد الذي يشكل 
منوذجا طيبا للتعاون املأمول بني 
مؤسسات الدولة وأجهزتها املختلفة 
فيما يخ���دم املصلح���ة العامة كما 
رحب سمو رئيس مجلس الوزراء 
بعضو املجل���س األعلى للتخطيط 
والتنمية أحمد باقر مبناسبة صدور 
مرس���وم بتعيينه عضوا باملجلس 
مؤكدا جدارته به���ذه الثقة الغالية 
وانه سيكون اضافة جيدة للمجلس 

وحتقيق أهدافه السامية.
وأضاف الشيخ د. محمد الصباح 
أنه جرى خالل هذا االجتماع مناقشة 
تقرير اللجن���ة التي كلفها املجلس 
األعلى للتخطيط والتنمية لدراسة 
مشكلة املقيمني بصورة غير قانونية 
العملية ملعاجلتها  وتقدمي احللول 

على نحو جذري شامل.
الى شرح  واس���تمع املجلس���ان 
تفصيلي قدمه رئيس اللجنة صالح 

الفضال���ة عرض في���ه النتائج التي 
انتهت اليها اللجنة واملقترحات الكفيلة 
بايجاد احللول املناسبة لهذه املشكلة 
موضحا اجلهود التي بذلت في مواجهة 
املشكلة عبر السنوات املاضية واألرقام 
والبيانات االحصائية املتعلقة بأوضاع 
املقيمني بصورة غير قانونية موزعة 
حس���ب تاريخ أقدم تواجد لكل فرد 
منهم ومن ثم التوصل ملعرفة حقيقة 
جنسياتهم األصلية وكذلك من قاموا 
باملب���ادرة الى تصحي���ح أوضاعهم 
القانونية كما تضمن العرض شرحا 
للتس���هيالت واخلدمات واملزايا التي 
تقدمها الدولة لكل من يقيم على أرضها 
ومنهم املقيمون بصورة غير قانونية 
والتي تعكس الص���ورة احلضارية 
للكويت ف���ي حرصها عل���ى حقوق 

االنس���ان واحترامه وتأمني اخلدمات 
األساسية لكل املقيمني فيها ومنها ما 
يتصل باخلدمات الصحية والتعليمية 
املجانية الى جانب تقدمي املساعدات 
املالية والعينية ملس���اعدة احملتاجني 
على مواجهة تكاليف املعيشة وغير 

ذلك من اخلدمات واملزايا.
كما عرض الفضالة على املجلسني 
تفاصيل االجراءات املقترحة ملعاجلة 
أوضاع املقيمني بصورة غير قانونية 
وفق الشرائح املختلفة بحسب ظروف 
ومقومات كل حالة على حدة والتي 
روعي فيها جميع االعتبارات االنسانية 
واألمنية والقانونية واالجتماعية 
واالقتصادية ومقتضيات املصلحة 
الوطنية وكذل���ك اآلليات واألدوات 
املقترحة  املناسبة لتفعيل احللول 

واجنازها خالل الس���نوات اخلمس 
املقبلة.

وقد ناقش احلضور مختلف األبعاد 
املتعلقة بهذه القضية وانعكاساتها 
املختلفة وقد تق���رر اعتماد تقرير 
اللجنة مب���ا تضمنه من مقترحات 
وتوصي���ات على أن يتولى مجلس 
الوزراء اتخ���اذ االجراءات واآلليات 

الكفيلة بتنفيذ احللول املعتمدة.
ونوه سمو رئيس مجلس الوزراء 
باجلهود املخلص���ة التي قامت بها 
اللجنة في اعداد هذا التقرير املتميز 
برئاس���ة صالح الفضالة مؤكدا ان 
اجناز احلل اجلذري الش���امل لهذه 
املشكلة املتشابكة ميثل اجنازا وطنيا 
مهما مبا يستوجب تعاون اجلميع 
مؤسسات وأفرادا الجناز هذا املشروع 

الوطني املهم.
وعل���ى صعيد آخر اس���تعرض 
الوزراء  االجتماع املشترك ملجلس 
واملجلس األعلى للتخطيط والتنمية 
التقرير نصف السنوي ملتابعة اخلطة 
االمنائية متوسطة األجل واخلطة 
السنوية بشأن متابعة ما مت املراحل 
التنفيذية للمش���روعات احلكومية 
الت���ي تضمنتها اخلط���ة التنموية 
التنفيذي���ة لكل من هذه  واملواقف 

املشروعات.
واستمع املجلس الى شرح قدمه 
كل من نائب رئيس مجلس الوزراء 
للشؤون االقتصادية ووزير الدولة 
الدولة  التنمية ووزي���ر  لش���ؤون 
لش���ؤون االس���كان الش���يخ أحمد 
العام للمجلس  األم���ني  الفهد ومن 

األعلى للتخطيط والتنمية د.عادل 
الوقيان تناوال فيه توضيح جميع 
البيان���ات املتعلق���ة مبش���روعات 
اخلطة ومكوناته���ا ومالمح التقدم 
واالجنازات التي حتققت في شأنها 
وأهم املتغي���رات احمللية والعاملية 
وأبرز املؤش���رات املكمل���ة للخطة 
ومتابعة موقف املتطلبات التشريعية 
واملؤسس���ية وكذلك املعوقات التي 
تعرقل االجناز وسبل معاجلتها وقد 
ناقش املجلسان مختلف اجلوانب 
املتعلق���ة مبضامني التقرير وقد مت 
اعتماد التقرير نصف السنوي ملتابعة 
اخلطة االمنائية متوس���طة األجل 
)2011/2010 � 2014/2013( واخلط���ة 
السنوية )2011/2010( متهيدا الحالته 

الى مجلس األمة.

بع����ث صاحب الس����مو األمير 
الش����يخ صباح األحم����د ببرقية 
الرئي����س نيكوالس  ال����ى  تهنئة 
ج.او ليفرب����ول رئيس جمهورية 
الدوميني����كا الصديقة، عبر فيها 
سموه عن خالص تهانيه مبناسبة 
العي����د الوطني لبالده، متمنيا له 

موفور الصحة ودوام العافية.
كما بعث س����مو ول����ي العهد 
الشيخ نواف األحمد وسمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد 

ببرقيتي تهنئة مماثلتني.
إلى ذلك، بعث صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد ببرقية 
تهنئ����ة ال����ى الرئيس ري����كاردو 
مارتينيل����ي بي����روكال رئي����س 
جمهورية بنما الصديقة، عبر فيها 
سموه عن خالص تهانيه مبناسبة 
العي����د الوطني لبالده، متمنيا له 

موفور الصحة ودوام العافية.
كما بعث س����مو ول����ي العهد 
الشيخ نواف االحمد وسمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد 

ببرقيتي تهنئة مماثلتني.

تلق����ى نائب رئي����س مجلس 
الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ 
د.محمد الصباح رسالة خطية من 
وزير خارجية النمس����ا ميخائيل 
ش����بيندليغر حول العالقات بني 
البلدين وبحث سبل تطويرها.إلى 
ذلك، اجتمع وكيل وزارة اخلارجية 
خالد اجلاراهلل بسفير بوتان لدى 
الكويت شيراب تنزن ترافقه رئيسة 
قسم املعاهدات واالتفاقيات الدولية 
مبكتب وزير خارجية بوتان.ومت 
خ����الل اللقاء بح����ث بعض أوجه 

العالقات بني البلدين.

عبداللطيف الروضان وصالح الفضالة مع عدد من احلضور د.موضي احلمود وناصر الروضان وخالد السالم وأحمد باقر خالل االجتماع

جانب من عملية القرعة الختيار الضباط وضباط الصف

الشيخ أحمد العبداهلل وعبدالرحمن العطية مع وزراء اإلعالم اخلليجيني

الحرس الوطني: قبول 44  ضابطًا وضابط صف 
من حملة الشهادات الجامعيةو الدبلوم

»التربية«: اتفاقية مع إحدى المبرات
 لدعم الطلبة البدون المعاقين

وّقع����ت وزيرة التربية ووزي����رة التعليم العالي 
د.موضي احلم����ود اتفاقية تعاون م����ع مبرة »خير 
الكويت« لدعم الطلبة ذوي االحتياجات اخلاصة من 
غير محددي اجلنس����ية وحتمل رسومهم الدراسية 
ومصروفاتهم في املدارس اخلاصة بذوي االحتياجات 
واجلامعات اخلاصة. جاء ذلك في االجتماع الذي عقد 
في وزارة التربية أمس بحضور وكيل الوزارة متاضر 
السديراوي والوكيل املس����اعد للتعليم اخلاص فهد 
الغيص وحضور أمني عام املبرة ناصر العيار والشيخة 
مرمي محمد الصباح وسوسن املهنا وم.فوزي الرويشد 
من فريق عمل املبرة التي تترأس مجلس ادارتها الشيخة 
فريال الدعيج.وقال����ت الوزيرة احلمود في تصريح 
للصحافيني عقب التوقيع ان االتفاقية تضمنت دعم 
الطلب����ة ذوي االحتياجات اخلاصة من غير محددي 
اجلنسية وتعليمهم في املدارس اخلاصة على ان يتم 
االتفاق بشأن آلية التعاون مستقبال والتي سيشترك 
فيها قطاعا التعليم النوعي واخلاص واملس����ؤولون 

في املبرة.وأضافت ان التعاون بني )فريقي( التربية 
واملبرة سيتضمن دعم العمل التطوعي خصوصا لطلبة 
املرحلة الثانوية كما سيكون للمبرة الدور في ارساء 
أسس العمل التطوعي ونشر القيم اخلاصة ورعاية 
فئات املجتمع املختلفة.وذكرت ان فريق العمل الذي 
سيشكل برئاسة الوكيل متاضر السديراوي وعضوية 
وكيلي التعليم اخلاص والنوعي سيعمل على وضع 
آلية التعاون وكيفية دعم الفئات احملتاجة من الطلبة 
على ان يوافي املبرة بأعداد الطلبة املطلوب دعمهم.
وأوضحت ان االتفاقية ش����ملت كذل����ك التعاون بني 
اجلهتني بشأن تنظيم مسابقة »رسالة اليتيم« التي 
تشترك فيها جميع مدارس وزارة التربية مبختلف 

املراحل االبتدائية واملتوسطة والثانوية.
وقالت ان االتفاقية تتيح الفرصة لطلبة اجلامعات 
اخلاصة وجامعة الكوي����ت والهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب املش����اركة في املسابقة لتقدمي 

بحوث أعلى مستوى في املراحل الدراسية العليا.

تطبيقا ملبدأ العدالة وتكافؤ الفرص الذي تنتهجه 
دائما قيادة احلرس الوطني وفقا لتوجيهات س����مو 
رئيس احلرس الوطني الش����يخ سالم العلي ونائب 
رئيس احلرس الوطني الشيخ مشعل األحمد، ومتابعة 
وكيل احلرس الوطن����ي اللواء ناصر الدعي، أجريت 
قرعة قبول ضباط االختصاص من حملة الش����هادة 
اجلامعية وضباط الصف من حملة شهادة الدبلوم في 
قاعة الشهداء مبعسكر الصمود بحضور رئيس جلنة 
القبول قائد التجهيز واملشاريع العميد مشعل راشد 
محمد وعضوية كل من قائد الشؤون العسكرية العميد 
ركن وليد النويف وركن عمليات وتدريب الش����ؤون 
األمنية العقيد ركن فهد احمليطيب ومدير مديرية األمن 
العسكري العقيد ركن فهد املجحم وآمر مدارس احلرس 
الوطني العقيد ركن خالد الوش����مي ومدير مديرية 

التوجيه املعنوي العقيد محمد الفرحان.
وقال قائد التجهيز واملشاريع ورئيس جلنة القبول 
العميد مشعل راشد محمد ان القرعة متت بني املتقدمني 
الذين استوفوا شروط التقدمي واجتازوا الفحوصات 
الطبية واختب����ارات التخصص واالختبارات الفنية 
والذين بلغ عددهم 760 متقدما من حملة الش����هادات 
اجلامعية و39 من حملة ش����هادة الدبلوم بعد ان مت 
اس����تبعاد غير الالئقني ومن لم يستطيعوا اجتياز 
االختبارات واملقابالت، الفتا الى ان الذين مت قبولهم 

لدورة ضباط االختصاص بعد إعالن القرعة 29 شخصا 
لدورة ضباط االختصاص، و15 شخصا لدورة ضباط 
الصف.وأش����ار الى ان نظام القرعة لقبول الضباط 
وضباط الصف جاء لتحقيق العدالة واملساواة، موضحا 
ان مدة الدورة ستكون 6 أشهر، حيث يحصل حملة 
الشهادة اجلامعية بعد التخرج على رتبة مالزم اول، 
بينما يحصل حملة شهادة الدبلوم على رتبة رقيب 
أول.وأضاف ان القرعة اقتصرت على املتقدمني الذين 
استوفوا الشروط واملقابالت واالختبارات الالزمة وانها 
الفيصل في قبوله����م، مبينا ان من لم يحالفه احلظ 
في القرعة هذه السنة يستطيع ان يتقدم في السنة 

املقبلة لكن بشرط ان يكون مطابقا للشروط.
من جانبه، أكد مدير مديري����ة التوجيه املعنوي 
وعضو جلنة قبول الضباط العقيد محمد الفرحان ان 
إجراء قرعة قبول ضباط االختصاص وضباط الصف 
جاء تطبيقا ملبدأ تكافؤ الفرص الذي حرص عليه سمو 
رئيس احلرس الوطني الش����يخ سالم العلي، ونائب 
رئيس احلرس الوطني الشيخ مشعل األحمد، ومتابعة 

وكيل احلرس الوطني اللواء ناصر الدعي.
وأوض����ح العقيد الفرح����ان ان القرعة متت أمام 
املتقدمني، وهذا بدوره عكس كل الرضا عند اجلميع 
ملا آلت إليه النتيجة، خصوصا انها متت بشكل علني 

وبشفافية تامة وبعيدا عن اي تدخالت شخصية.

انعقاد االجتماع المقبل باإلمارات في سبتمبر من العام القادم

وزراء اإلعالم الخليجيون وافقوا على اإلستراتيجية 
اإلعالمية المشتركة 2010 ـ 2020

 عائشة الجالهمة
افتت����ح وزير النف����ط ووزير 
العبداهلل  الش����يخ أحمد  االعالم 
االجتم����اع ال� 18 ل����وزراء االعالم 
التعاون اخلليجي  بدول مجلس 
الذي يأتي في سياق االجتماعات 

الدورية للجان الوزارية.
ف����ي كلمته  العبداهلل  واك����د 
اهمي����ة دور االعالم احملوري في 
مس����اندة ما تتوصل اليه اللجان 
الوزارية التي شهدت الكويت عددا 
منها خالل ه����ذا العام في جميع 
مجاالت العمل املشترك االقتصادية 
واالجتماعية واالمنية.وقال »اننا 
كاعالميني معنيون حصريا بتطوير 
منظومة عملنا االعالمي املشترك 
ليكون قادرا على التعامل بايجابية 
مع االنفت����اح االعالمي والتطور 
االتصالي املتالحق الذي انشأ واقعا 
اعالميا ال حتده احلدود وال متنعه 
الى »اس����تثمار  احلواجز«.ودعا 
ما منلكه من مقوم����ات وطاقات 
ومؤسسات مشتركة لتوفير املنتج 
القادر  امللتزم واملشوق  االعالمي 
على املنافسة وتلبية االحتياجات 
املعرفية والنفسية خصوصا لفئة 
الشباب والنشء الذين هم عماد 

مستقبلنا ومرتكز اهتمامنا«.
وذك����ر ان االجتماع يحمل في 
جدول اعمال����ه موضوعات منها 
االس����تراتيجية االعالمية لدول 
مجل����س التع����اون 2010 � 2020 
والتي اعدت مسودتها االولى وزارة 
الثقافة واالعالم في الس����عودية 
وكذلك ق����رار املجلس االعلى في 
دورته ال� 30 الذي اقيم في الكويت 
بشأن الفضائيات والنشء اضافة 
الى توصيات ومقترحات مقدمة من 
مؤسسة االنتاج البرامجي املشترك 
اذاعة وتلفزيون اخلليج  وجهاز 
واللج����ان االعالمية املتخصصة 
التي »نرى ان في اقرارها اضافة 
نوعية للمس����يرة التعاونية بني 
دول املجلس وثمرة جتنيها شعوب 

دول املجلس«.
ووجه الوزير العبداهلل الشكر 
الى وكالء وزارات االعالم واالمانة 
العامة ملجلس التعاون اخلليجي 
الذين اجتمعوا في اليومني املاضيني 

العداد جدول اجتماع الوزراء.
م����ن جانب����ه، اش����اد االم����ني 
التعاون اخلليجي  العام ملجلس 
عبدالرحمن العطية بقرار املجلس 
األعلى في دورته ال����� 29 والتي 
اقيمت في مسقط عام 2008 بشأن 
اعداد استراتيجية للعمل االعالمي 
املش����ترك بني دول املجلس على 
مدى الس����نوات العش����ر املقبلة، 
مضيفا ان وزارة الثقافة واالعالم 
الس����عودية اعدت مسودتها  في 
»بأس����لوب علم����ي مهن����ي جمع 

بني الرؤي����ة االكادميية واخلبرة 
العملية«.

العطية بقرار املجلس  واشاد 
االعلى في دورته ال� 30 الذي اقيم 
بالكويت في ديسمبر املاضي املتمثل 
في تشكيل جلنة تنسيقية دائمة من 
وكالء وزارات االعالم واملؤسسات 
االعالمي����ة واألمانة العامة بهدف 
تخطيط وتنسيق التعاون املشترك 
الفضائيات والشباب،  في مجال 
مبينا ان هذه اللجنة اجتمعت ثالث 
مرات خالل هذا العام وتوصلت الى 
العديد من املقترحات العملية التي 
سيتضمنها تقريرها الذي سيعرض 
على مقام املجل����س الوزاري في 
دورته التحضيرية للدورة ال� 31 
للمجلس االعلى الذي سيقام في 

ابوظبي خالل ديسمبر املقبل.
هذا واستعرض وزير االعالم 
مسودة االستراتيجية االعالمية 
اخلليجي����ة 2010 � 2020 وبع����د 
املناقشة مت االتفاق على مشروع 
االستراتيجية ورفعها الى املجلس 
التحضيرية  الوزاري في دورته 
املقبلة متهيدا لرفعها الى املجلس 
األعل����ى ف����ي دورته ال����� 31 في 

أبوظبي.
وانتهى اجتماع وزراء االعالم 
اخلليجي����ني الذي ترأس����ه وزير 
الش����يخ  النف����ط ووزير االعالم 
أحمد العبداهلل الى اصدار قرارات 
وتوصي����ات عدة بش����أن االعالم 

اخلليجي املشترك.
واعتبر االجتماع االستراتيجية 
االعالمية اخلليجية اطارا مرجعيا 
تستهدي به دول املجلس في مجال 
تفعيل جلان العمل االعالمي املشترك 
ودورها في تعزيز التعاون بني دول 
املجلس اضافة الى اعتبار مجملها 
اطارا فكريا متكامال ميكن ألجهزة 
االعالم بدول املجلس االستفادة منه 
نحو تعزيز أدائها وتعميق فرص 

التعاون مع دول العالم مبا يحقق 
أهدافها في النمو والتطور.

كما قرر االجتم����اع ان تعمل 
اللج����ان االعالمي����ة املختلفة من 
خالل اجتماعاتها الدورية وورش 
العمل على ترجمة مضامني مشروع 
االستراتيجية الى برامج ومشاريع 

عملية كل حسب اختصاصها.
وبالنسبة الى التأثير السلبي 
لوسائل االعالم على النشء اطلع 
الوزراء على مذكرة األمانة العامة 
بشأن قرار الدورة ال� 30 للمجلس 
األعلى اخلاص بتوصيات منتدى 
القيمي  الفضائي����ات والتح����دي 
واألخالقي الذي يواجه الش����باب 
ف����ي دول املجلس وأحيطوا علما 
مبا توصلت اليه اللجنة التنسيقية 
الدائم����ة في مج����ال الفضائيات 
والشباب من تقارير وتوصيات 
في االجتماعات الثالثة التي عقدتها 

في كل من الرياض والكويت.
واستعرض وزراء االعالم بدول 
املجلس مذكرة األمانة العامة بشأن 
التعاون بني دول املجلس ورابطة 
دول اآلسيان خصوصا ما يتعلق 
بقرار املجلس الوزاري في دورته 
ال� 116 في جدة بشأن املوافقة على 
ما عرضه جانب اآلس����يان لعقد 
االجتماع األول لفريق العمل املعني 
بالثقافة واالعالم في 12 من الشهر 

اجلاري في سنغافورة.
واتفق����وا على مش����اركة دول 
املجلس ف����ي هذا االجتماع بهدف 
استطالع فرص ومجاالت التعاون 
ب����ني اجلانب����ني وأن تعقد وفود 
دول املجلس اجتماعا تنس����يقيا 
قب����ل االجتماع م����ع رابطة دول 

االسيان.
كما استعرض الوزراء مذكرة 
األمانة العامة بشأن أيام مجلس 
التعاون في أوروبا وأحيطوا علما 
بالتنسيق القائم بني األمانة العامة 

وسفارتنا في س����يئول لتنظيم 
التعاون في  أيام مجلس  انشطة 
كوريا اجلنوبية خالل شهر فبراير 
من العام املقبل وأشادوا باجلهود 
التي تبذلها الدول األعضاء وسفارات 
دول املجلس واألمانة العامة في 
تنفيذ هذه االنش����طة واخراجها 
بالصورة املشرفة مؤكدين أهمية 
الثقافي����ة  النش����اطات  تكثي����ف 
املصاحبة لهذه االنشطة.وحول 
انضمام اليمن الى مؤسسة االنتاج 
البرامجي املشترك ناقش وزراء 
االعالم اخلليجيون مذكرة األمانة 
العامة وأحيطوا علما مبوافقات 
دول املجل����س على طلب صنعاء 
االنضمام للمؤسسة واتفقوا على 
رفع توصية الى املجلس الوزاري 
في دورت����ه املقبلة باملوافقة على 
انضمامها وف����ق اآلليات املتبعة 
في انضم����ام اليم����ن للمنظمات 

املماثلة.
التن����اول االعالمي  وبش����أن 
للقضاي����ا الصحية اتفق الوزراء 
على تأكيد الدور احملوري لالعالم 
الصحي في مس����اندة ما حتققه 
مسيرة مجلس التعاون من خطوات 
في جميع املجاالت ومنها التعاون 
الصحي بني دول املجلس ووافقوا 
على املقترحات الواردة في التصور 
املقترح ح����ول التناول االعالمي 
بالقرار  املرفق  للقضايا الصحية 
رقم 8 في املؤمتر 68 ملجلس وزراء 
الذي عقد  الصحة بدول املجلس 

بأبوظبي في فبراير املاضي.
كما دع����وا األجه����زة املعنية 
بالصحة بدول املجلس لالستفادة 
البرامجي  من مؤسس����ة االنتاج 
املش����ترك العداد وانتاج البرامج 
والرس����ائل التوعوية في املجال 
الصحي وتوفير الدعم والتمويل 
الالزم لهذه البرامج من قبل هذه 
ال����وزراء  األجهزة.واس����تعرض 

توصيات االجتماعات 20 و21 و22 
ملسؤولي االعالم اخلارجي بدول 
املجلس واتفقوا على اقرار ما ورد 

فيها من توصيات.
املدير  واطلعوا عل����ى تقرير 
التنفيذي ملؤسسة االنتاج البرامجي 
الذي  املشترك وأش����ادوا بالدعم 
تلقاه املؤسسة من رئيس مجلس 
ادارتها ووزير النفط ووزير االعالم 
الش����يخ أحمد العبداهلل واعضاء 

املجلس.
وثمن وزراء اعالم املجلس الدعم 
الذي يلقاه جهاز اذاعة وتلفزيون 
اخلليج من السعودية ومن رئيس 
مجل����س ادارتها ووزي����ر الثقافة 
واالعالم السعودي د.عبدالعزيز 

خوجة واعضاء املجلس.
الوزراء توصية  واستعرض 
الوكالء في اجتماعاتهم التحضيرية 
بشأن اعادة انتاج برنامج االطفال 
»افتح يا سمسم« والدور الرئيسي 
البرامج����ي  ملؤسس����ة االنت����اج 
املش����ترك في هذا املجال واتفقوا 
على أهمية حصر انتاج البرنامج 

باملؤسسة.
واتفقوا على ارس����اء عالقات 
واضحة وش����فافة مع »ورش����ة 
السمسم« في نيويورك خالل جميع 
خطوات التحضير للبرنامج ووضع 
أس����س مهنية وحرفية لصياغة 
تعاون معه����ا باعتبارها صاحبة 
احلقوق للبرنامج األصلي واملواد 
الفنية التي سيتم استخدامها فيه 

من انتاجاتها السابقة.
املقبل لوزراء  وعن االجتماع 
اع����الم دول مجل����س التعاون مت 
االتفاق على تكليف األمانة العامة 
بالتنسيق مع الدولة املستضيفة 
االمارات لتحديد موعد ومكان عقد 
التاس����ع عشر لوزراء  االجتماع 
االعالم بدول املجلس خالل شهر 

سبتمبر من العام املقبل.

المجلس استعرض التقرير النصف سـنوي لمتابعة الخطة اإلنمائية متوسطة األجل والخطة السنوية


