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الصقعبي قّدم أوراق اعتماده قنصاًل عامًا جديدًا للكويت في جدة

جدةـ  كونا: التقى القنصل العام للكويت 
في جدة صالح علي الصقعبي اليوم مدير عام 
فرع وزارة اخلارجية السعودية في منطقة 
مكة املكرمة السفير محمد الطيب حيث قدم 
لــــه اوراق اعتماده قنصال عاما للكويت في 
جدة. واكد الصقعبي في تصريح لـ »كونا« 
عقب تقــــدمي اوراق االعتمــــاد حرصه على 

تدعيم الوشائج االخوية والعالقات املتينة 
بني البلدين الشقيقني مضيفا انه لن يدخر 
جهــــدا في زيادة التعاون مبا يعود بالفائدة 
ويحقق مصلحة الشعبني الشقيقني في شتى 
املجاالت. وذكر انه نقل للسفير الطيب حتيات 
حضرة صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
االحمد واحلكومــــة الكويتية. وحتدث عن 

االهمية اخلاصة والرفيعة للعالقات الكويتيةـ  
السعودية التي وصلت بفضل جهود القيادتني 
البلدين وحرصهما على  السياســــيتني في 
تطوير العالقات في كافة االصعدة. وقال ان 
العالقات الكويتية ـ السعودية تتجلى فيها 
ابهــــى صور التعاون والتــــآزر االخوي بني 

الشعبني الشقيقني.

االجتماع يناقش أمورًا تشريعية بهدف إيجاد قاعدة موحدة في شتى المجاالت

الكويت تستضيف اجتماع اللجنة الدائمة 
لمسؤولي التشريع الخليجيين 12 الجاري

أعلن رئيس الفتوى والتشريع املستشار 
الشيخ محمد الســــلمان الصباح أن الكويت 
ستستضيف االجتماع الثاني للجنة الدائمة 
ملسؤولي إدارات التشريع بدول مجلس التعاون 
لدول اخلليج العربية يومي 12 و13 اجلاري.

وقال الشــــيخ محمد لـــــ »كونا« اليوم ان 
االجتماع يكتسب أهمية خاصة ملا سيناقشه 
من أمور تشريعية بهدف ايجاد قاعدة تشريعية 
موحدة في شــــتى املجــــاالت كثمرة من ثمار 
التعاون ومبا يكفل رعاية مصالح دول مجلس 

التعاون اخلليجي.
وأضاف ان االجتماع سيبحث كذلك أوراق 
العمــــل املقدمة من الــــدول االعضاء وتتعلق 
بالعديد من املوضوعات لتذليل الصعاب التي 
تواجه مســــيرة العملية التشريعية في دول 
التعاون. وذكر ان ورقة العمل التي ستقدمها 
ادارة الفتوى والتشــــريع فــــي الكويت لهذا 
االجتماع تتضمن دليال استرشاديا لصياغة 
التشريعات اشرف على اعداده وكيل االدارة 
املستشار هدى الشايجي وتولى اعداده فريق 
عمل في قسم التشريع باالدارة واملكلف مبتابعة 
تنفيذ قرارات اللجنة الدائمة ملسؤولي ادارات 
التشريع بدول مجلس التعاون برئاسة د.فهد 

العفاسي.
وأكد ان هذا االجتماع يأتي بناء على القرار 
الذي أصدره املجلس الوزاري ملجلس التعاون 
لدول اخلليج العربية اثناء اجتماع دورته الـ 
114 الذي عقد في الرياض في التاسع من مارس 
املاضي برئاسة رئيس الدورة احلالية للمجلس 

الوزاري نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 
اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح الذي وافق 
على توصية مسؤولي ادارات التشريع بدول 
مجلس التعاون اخلليجي واملتضمن اقتراحا 
بعقد لقاءات دورية إلدارات التشــــريع بدول 
املجلس حتت مظلة االمانة العامة للمجلس. 
وقال ان القرار نص على املوافقة على انشاء 
جلنة دائمة ملسؤولي ادارات التشريع بدول 
مجلس التعاون وان تعقد هذه اللجنة اجتماعات 
دورية لتحقيق أهدافها بتقوية وتعميق التعاون 
التشريعي بني ادارات التشريع في دول املجلس 
وتبادل اخلبرات التشــــريعية من خالل عقد 
الندوات التشريعية املشتركة وتبادل الزيارات 

بني مســــؤولي وأعضاء ادارات التشريع في 
دول التعاون.

وأضاف ان من بــــني اهداف اللجنة أيضا 
املشــــاركة واملســــاهمة مع اجلهــــات املعنية 
واملختصة في تنســــيق مواقف ورؤى دول 
املجلس في املجال التشــــريعي املطروح في 
احملافل واملنظمات العربية والدولية والعمل 

على تبادل التشريعات بني دول املجلس.
وذكر الشيخ محمد أن القرار نص ايضا على 
أن ترفع نتائج هذه االجتماعات الدورية الى 
املجلس الوزاري ملجلس التعاون لدول اخلليج 
العربية. وأوضح انه بناء على هذا القرار عقد 
مسؤولو ادارات التشريع بدول مجلس التعاون 
اخلليجي اجتماعهم االول في مقر االمانة العامة 
للمجلس بالرياض برئاسة الكويت ممثلة في 
وكيل ادارة الفتوى والتشريع املستشار هدى 
الشايجي ومت خالله اعداد نظام عمل اللجنة 
وحتديد أهدافها واختصاصاتها وكيفية عقد 
اجتماعاتها. وأعرب الشيخ محمد عن خالص 
الشكر واالمتنان لصاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف 
االحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
ناصر احملمد على دعمهم الســــتضافة دولة 

الكويت لهذا االجتماع.
كما أعرب عن خالص شكره لنائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ د.محمد 
الصباح على جهوده املخلصة في دعم مسيرة 
العمل التشــــريعي املشترك بني دول مجلس 

التعاون اخلليجي.

الشيخ محمد السلمان الصباح

بدء العمل في إنشاء المبنى الجديد إلدارة التأهيل المهني

رئيس األركان التقى قائد القوات األميركية في العراق

بشرى شعبان
كشف مدير إدارة التأهيل املهني للمعاقني 
حمد اخلالدي ان االدارة تعمل حاليا على 
اعـــداد املخطط التنفيذي اخلـــاص لبناء 
املجمع اخلاص في االدارة مبنطقة جنوب 

الصباحية.
وقال في تصريـــح لـ »األنباء«: بعد ان 
تسلمت الوزارة الكتب الرسمية من البلدية 
لتخصيص املوقع من اجل بناء مجمع حديث 

الدارة التأهيل املهني باشرت االدارة بإعداد 
املخطط التنفيذي، موضحا ان املبنى سيكون 
متكامال ويســـتوعب اكبر عـــدد من ذوي 
االعاقة رجاال ونساء، ومبواصفات عاملية 
تتماشى مع املؤشرات الهندسية اخلاصة 
بذوي اإلعاقة  عامليا تنفيذا لقانون املعاقني 

اجلديد 2010/8.
واشـــار اخلالدي الـــى ان تنفيذ املبنى 
يأتي ضمـــن خطة التنمية للدولة وضمن 

الـــوزارة بتوسيع اخلدمات  استراتيجية 
التأهيليـــة للمعاقـــني لتشـــمل جميـــع 
احملافظــــات مبا يوفر على اولياء األمور 

واالبناء صعوبات االنتقال.
مضيفا: هناك مراســـالت بـــني الوزارة 
واجلهـــات املعنية بشـــــــأن تخصيـــص 
موقع للتأهيل املهني في منطقــــة اجلهراء 
نأمـــل ان تنتهــي االجــــــراءات في وقت 

قريب.

استقبل رئيس األركان العامة للجيش الفريق 
الركــــن أحمد اخلالد مبكتبه صباح أمس قائد 
القوات األميركية في العراق الفريق أول اوسنت 
والوفد املرافق له وذلك مبناسبة زيارته للبالد. 

حيــــث مت خالل اللقاء تبادل األحاديث الودية 
وبحــــث اجلوانب العســــكرية املتعلقة ضمن 
محور الزيارة، مشيدا بعمق العالقات الثنائية 
بني البلدين الصديقني وحرص الطرفني على 

تعزيزها وتطويرها.
حضر اللقاء نائــــب رئيس األركان العامة 
للجيش الفريق الركن خالد اجلراح وعدد من 

كبار ضباط اجليش.


