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األربعاء ١٤ سبتمبر ٢٠٢٢ محليات

نائب األمير شهد أداء النائب العام اليمني الدستورية

استقبل سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ 
مشــعل األحمد بقصر بيان صباح امس سمو 

الشيخ ناصر احملمد.
واســتقبل ســمو نائب األمير وولي العهد 
الشيخ مشعل األحمد رئيس مجلس الوزراء 
باإلنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة 

الشيخ طالل اخلالد.
واســتقبل ســمو نائب األمير وولي العهد 

الشــيخ مشــعل األحمد وزير العــدل ووزير 
الدولة لشؤون تعزيز النزاهة ووزير األوقاف 
والشؤون اإلسالمية املستشار جمال اجلالوي 
والنائب العام املستشار سعد الصفران، حيث 
أدى اليمني الدســتورية أمام سموه مبناسبة 

تعيينه مبنصبه اجلديد.
حضــر املقابلة كبار املســؤولني بالديوان 

األميري وديوان سمو ولي العهد. 

مــن جانب آخــر، بعث ســمو نائب األمير 
وولي العهد الشــيخ مشــعل األحمــد ببرقية 
تهنئة إلــى الرئيس د.ويليم ســاموي روتو 
رئيس جمهورية كينيا الصديقة، ضمنها سموه 
خالص تهانيه مبناسبة فوزه في االنتخابات 
الرئاســية وأدائه اليمني الدســتورية رئيسا 
جلمهورية كينيا الصديقة، متمنيا سموه له 

كل التوفيق والسداد.

سموه استقبل احملمد واخلالد واجلالوي وهنّأ رئيس كينيا

سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ مشعل األحمد مصافحا املستشار سعد الصفران بحضور 
الشيخ أحمد العبداهللا والشيخ محمد العبداهللا

 سمو نائب األمير وولي العهد خالل استقباله املستشار جمال اجلالوي واملستشار سعد الصفران

السلمان لوقف التعاقد مع مستشارين 
دون وجود ضامن وشريك فعلي كويتي

السفير اليمني: تشاور مستمر مع الكويت حول مختلف القضايا

املكاتــب  ناشــد احتــاد 
الهندسية والدور االستشارية 
الكويتية سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ أحمد نواف 
األحمــد الصبــاح، وقــف 
الوزارات  مخالفات بعــض 
والهيئات واألجهزة احلكومية 
ألنظمــة وقوانــني ولوائح 
مزاولــة املهنــة الهندســية 
واملناقصات املركزية، الفتا 
الى أن آخــر هذه املخالفات 
لهــذه  مخالفــة صريحــة 
األنظمة وقعــت بها الهيئة 
العامــة للزراعة بخصوص 
مناقصتها لتنفيذ وتطوير 
وصيانة الزراعات التجميلية 
والري مبنطقة صباح األحمد 
الســكنية ومدينة اخليران 
الســكنية والطرق احملاذية 

لها.
وقــال رئيــس االحتــاد 
م.بدر السلمان في تصريح 
صحافي إننا نشد على يدي 
ســمو رئيــس الــوزراء في 
نهجــه اجلديــد الــذي يلقى 
إشادة شعبية منقطة النظير 
ويدعمون هذا العمل اجلاد، 
مضيفا أنه ومن هذا املنطلق 
وتعزيــزا لدور مؤسســات 
املجتمــع املدني في دعم هذا 
التوجه فإننا نأمل وقف هذه 

املناقصة.
أن  الســلمان  وأوضــح 

أسامة دياب

ثمــن ســفير اليمن لدى 
البروفيســور علي  البــالد 
بن سفاع العالقات املتميزة 
بني الكويت واليمن، مشيرا 
إلى وجود تواصل دائم بني 
البلدين  قيادتي ومسؤولي 
وخصوصا وزيري خارجية 
البلدين، حيث ان التشاور 
بينهما مستمر حول القضايا 
ذات االهتمام املشترك، فضال 
عن التشاور حول القضايا 

العربية والدولية.
وقــال ان العالقــات بني 
البلدين ضاربــة بجذورها 
في اعماق التاريخ وان هذه 
العالقات مميــزة منذ زمن، 
مشيرا إلى ان نفس الكويت 
العربــي االصيل  وتوجهها 
جتســد من خــالل مواقفها 
مع احلكومة الشــرعية في 
احملافــل الدولية وايضا من 
خالل الدعم امللموس سواء 
كان في اجلانب السياسي او 
االغاثي او املعنوي، ونحن 
نستشــعر دائما ان مواقف 
الكويــت دائما تثلج صدور 
الشــعب اليمنــي مبختلف 
شرائحه ومختلف توجهاته 

السياسية وطوائفه.
وقــال بــن ســفاع، فــي 
تصريحات صحافية للحديث 
عن موقف الشــرعية جتاه 

الالئحة املعتمدة وفق هذين 
القرارين تنص على «مع عدم 
اإلخالل بأية شروط تتطلبها 
أية قوانني أخــرى ال يجوز 
للمكاتب الهندسية أو الدور 
االستشارية االجنبية مزاولة 
الهندســية  مهنــة األعمــال 
االستشارية داخل الكويت إال 
بعد توقيع اتفاقية تعاون مع 
أحد املكاتب الهندسية أو الدور 
االستشارية احمللية املرخصة 
وفقــا لألحــكام والقوانــني 
واللوائح املعمول بها داخل 
الكويت»، لذا فإن طرح هذه 
املناقصة ودعوة الهيئة العامة 
للزراعة املقاولني الى توفير 
مستشار هندسي عاملي يعمل 
حتت مظلــة املقاول يخالف 
أنظمة وقرارات مزاولة املهنة 

الهندسية في البالد.

العام ٢٠١٤، فقد اســتجابت 
اليمنية بإيجابية  احلكومة 
املبعــوث اخلاص  ملقتــرح 
لألمني العــام لألمم املتحدة 
إلى اليمن لهدنة مدتها شهران 
والتي تزامنت في حينها مع 
بدء شــهر رمضان املبارك، 
تغليبــا للمصلحــة العامة 
وبهدف خلق بيئة إيجابية 
لصنع السالم وحتقيق األمن 
واالســتقرار فــي الوصول 
حلل سياســي شــامل وفقا 
للمرجعيــات املتفق عليها، 
وهــي املبــادرة اخلليجيــة 
وآليتها التنفيذية ومخرجات 
احلوار الوطني الشامل وقرار 

مجلس األمن ٢٢١٦.
وأضــاف ان احلكومــة 
اليمنية دعمت جهود املبعوث 
األممــي اخلاص إلــى اليمن 
هانس غرودنبرغ في متديد 

املشروع على املقاولني على 
أن يكون املكتب مسؤوال أمام 
الهيئة (املالك) عن التصميم 
التنفيــذ  واالشــراف علــى 
وفق املواصفات والتصاميم 
املوضوعة واملعتمدة من جهاز 

االشراف بالهيئة.
الســلمان عــن  وأعــرب 
أمل االحتــاد في املســارعة 
إلــى التوجيــه لوقــف هذه 
إلــى  والعــودة  املناقصــة 
القــرارات ولوائــح أنظمــة 
املهنة االستشــارية  مزاولة 
واملناقصــات  الهندســية 
املركزيــة حفاظــا على املال 
العام وتشجيع القطاع املهني 
الهندسي اخلاص للمساهمة 
في تنفيذ خطط التنمية التي 
تنشــدها الكويت في عهدها 
اجلديد، مضيفا أننا نناشــد 
سمو رئيس مجلس الوزراء 
أيضا إصدار التعليمات إلى 
كافة مؤسسات الدولة بعدم 
طرح مشــاريع دون وجود 
ودور  هندســية  مكاتــب 
استشــارية كويتية مؤهلة 
ومرخصة من جلنة املزاولة 
الدولة  حفاظا على حقــوق 
واملجتمــع وتعزيــزا لــدور 
التنمية  القطاع اخلاص في 
وملنع تداخل االختصاصات 
العمــل االستشــاري  بــني 

الهندسي واملقاوالت.

املشتقات النفطية وكيف مت 
الشراء وعدم وجود غسيل 

اموال.
وشدد على أن احلكومة 
اليمنيــة وحتالــف دعــم 
الشرعية يدعمان استمرار 
الهدنــة وتنفيذ بنودها ملا 
لها مــن أثــر إيجابي على 
الشعب اليمني، ويشجعان 
العمل على استمرار جهود 
املبعوث األممي الرامية لعقد 
مفاوضــات مع ميليشــيا 
احلوثــي حتــت اشــراف 
األمم املتحــدة للتواصــل 
إلــى حل سياســي شــامل 
وفقــا للمرجعيــات املتفق 
عليها، ورفــع املعاناة عن 
أبناء شعبنا، على أن تلتزم 
ميليشــيا احلوثــي ببنود 
الهدنة، وأال تســتغلها في 
إعــادة تنظيــم صفوفهــا 
وحشــد مقاتليها واإلعداد 
جلــوالت حــرب جديــدة، 
والســعي نحو الســيطرة 
على أهــداف تكتيكية كما 

هو ديدنها.
وأكد علــى أن احلكومة 
دعــم  اليمنيــة وحتالــف 
الشــرعية بقيــادة اململكــة 
العربية السعودية قد عمال 
بشــكل وثيق مــع املبعوث 
األممي إلجناح مهمته وضمان 
األطــراف  التــزام جميــع 

بالهدنة.

وزاد السلمان قائال: إن عدم 
وجود مكتب هندسي أو دار 
استشارية كويتية كشريك 
االستشــارية  باالتفاقيــة 
العاملية يخالف أيضا قرارات 
جهــاز املناقصــات املركزي 
وتوجهات خطة التنمية ٢٠٣٥

والتي من أحد أهدافها تشجيع 
القطاع اخلاص احمللي لقيادة 
التنمية، موضحا أن الطرح 
على املكاتب الهندسية والدور 
االستشارية احمللية سيوفر 
في ميزانية الدولة، باإلضافة 
إلى تدريب وتأهيل املهندسني 
واجلهاز الفني املســاند من 
الكويتيني، حيــث انه يوفر 
فــرص عمل ويشــجع على 
انتقــال العمالــة الكويتيــة 
للعمل بالقطاع اخلاص مما 
يخفــف العــبء عــن كاهل 

الدولة.
وأضاف: مــن املهم أيضا 
االشــارة إلى أن عمل املكتب 
االستشاري - الهندسي حتت 
مظلــة املقــاول وفــق نظام 
Design التصميــم والتنفيذ
build &، يعــرض املشــروع 
للكثير من الهدر، فاألصل أن 
االستشاري الهندسي هو الذي 
يصمم ويشرف على التنفيذ 
وفــق املواصفــات التي يتم 
اإلعالن عنها وتعتمدها الهيئة 
(املالك). ومن ثم تتم ترسية 

وتعزيز االلتزام بالهدنة التي 
ترعاها األمم املتحدة مرتني 
والتي ستنتهي في ٢ اكتوبر 
املقبــل، ووافقــت احلكومة 
اليمنية وبدعم من التحالف 
على دخول سفن املشتقات 
النفطية إلى ميناء احلديدة 
وفقــا آلليــة دخول ســفن 
املشــتقات النفطيــة ملوانئ 
احلديــدة املعمــول بها منذ 
ديسمبر ٢٠١٩ حتت اشراف 
األمم املتحدة، بحيث تلتزم 
امليليشيات احلوثية بتوريد 
املبالــغ للحســاب اخلاص 
بالرواتــب وحتــت رقابــة 
مكتب املبعوث وفقا التفاق 
ستوكهولم، اال ان امليليشيات 
صادرت في حينه املبالغ التي 
مت توريدها لدفع املرتبات، 
وامتنعت بعد ذلك عن عملية 

التوريد حتى يومنا هذا.
وقــال انــه بعــد جتديد 
الهدنة للمرة الثالثة وفي ظل 
امتناع احلوثيني عن االلتزام 
بها، قامت هذه امليليشيات 
منذ تاريخ ١٠ اغسطس ٢٠٢٢
بتصعيد غيــر مبرر، وذلك 
بتعطيل آلية دخول ســفن 
املشــتقات النفطيــة ملوانئ 
احلديــدة املعمــول بها منذ 
ديسمبر ٢٠١٩ حتت إشراف 
األمم املتحــدة، وهي اآللية 
التي تسمح بالتأكد من سالمة 
الشركة املوردة ومصدر شراء 

أشار إلى مخالفات في إحدى مناقصات «الزراعة» ألنظمة وقوانني ولوائح مزاولة املهنة الهندسية

أكد أن احلكومة اليمنية وحتالف دعم الشرعية يدعمان استمرار الهدنة وتنفيذ بنودها

م. بدر السلمان

السفير علي بن سفاع

مناشدتنا لوقف هذه املناقصة 
ترتكز على وجــود مخالفة 
صريحة لالئحة مزاولة املهنة 
التي حتمي املال العام وتشجع 
القطاع اخلاص للمشاركة في 

التنمية بالكويت.
وأشار رئيس االحتاد إلى 
أنه ضمن الشروط املعلنة في 
هذه املناقصة يتضمن البند 
رقم ١٥ «على املقاول التعاقد 
مع مكتب استشــاري عاملي 
لديــه خبرة ســابقة ألعمال 
تصميم وإشــراف مشــابهة 
ألعمــال العقد وكذلك أجواء 
مناخية وطبيعية مشــابهة 
ألجواء الكويت»، وهذا البند 
يخالف الئحة مزاولة املهنة 
الصــادرة مبوجــب القــرار 
الوزاري رقم ١٢٣ لسنة ٢٠٢١

بتاريخ ٢٠٢١/٧/١١ الصادر بناء 
على قرار املجلس البلدي رقم 
(م ب/م م ٤/ ٢٠٢١/١٥/١٩٠ د 
٣) بتاريخ ٢٠٢١/٣/١ بشــأن 
املوافقــة على الئحة مزاولة 
املهنــة للمكاتب الهندســية 

والدور االستشارية.
وأكــد الســلمان أن هذه 
القرارات املصادق عليها من 
وزير الدولة لشؤون البلدية 
ممثال عن مجلــس الوزراء، 
ملزمة جلميع اجلهات بالدولة 
ويجب عدم مخالفتها، الفتا 
إلى أن املادة الرابعة عشرة من 

الهدنــة، ان مواقف الكويت 
الشــعب  جتــاه  مشــرفة 
اليمنــي وال توجد لديها أي 
مآرب سياسية او توجهات 
سياسية، ودائما تنطلق من 
دعمها وحرصها الشديد على 
حل هذه االشكالية، مشيرا 
إلى ان مواقف الكويت ليست 
وليدة الصدفة او برزت من 
خالل هذه االزمة في اليمن، 
ولكــن العالقــات الكويتية 
ـ اليمنيــة تاريخيــه، حيث 
يشعر كل ميني ان الكويت لها 
بصمات في حياته سواء في 
اجلانب التنموي او اجلانب 
االغاثي او االنساني، وحيث 
ما وجهت وجهك في كل أرجاء 
اليمن وجدت منشأة او دليال 

على وجود الكويت هناك.
واضــاف: نحــن نثّمــن 
ونقدر عاليا موقف الكويت 
جتاه اليمن، مشــيرا إلى ان 
املسؤولني في بالده يطلعون 
القيــادة الكويتيــة بجميع 

املستجدات هناك.
انــه اســتمرارا  وتابــع 
اللتــزام احلكومــة اليمنية 
الشــرعية  وحتالــف دعــم 
وجهودهما املستمرة إلنهاء 
احلــرب التــي تســبب بها 
انقــالب ميليشــيا احلوثي 
االرهابيــة علــى احلكومــة 
وعلــى نتائــج مخرجــات 
احلوار الوطني الشامل في 

األمير هّنأ رئيس كينيا مبناسبة فوزه باالنتخابات

سفيرنا لدى بريطانيا شارك في تسجيل 
تعزية السفارة بوفاة امللكة إليزابيث

الناصر بعث برسالة إلى نظيره في زميبابوي
بعــث وزير اخلارجية الشــيخ د.أحمد 
ناصــر احملمد برســالة خطية إلــى وزير 
اخلارجيــة والتجــارة الدولية بجمهورية 
زميبابــوي الصديقة فريدريك شــافا، قام 
بتسليمها مبعوث وزير اخلارجية مساعد 
الوزير لشؤون التنمية والتعاون الدولي 

الوزير املفوض حمد املشعان خالل اللقاء 
الذي مت في مقر وزارة اخلارجية الزميبابوية 

بالعاصمة (هراري).
ومت خالل اللقاء بحث العالقات الثنائية 
الوثيقة بني البلدين الصديقني وسبل تطوير 

التعاون املشترك في مختلف املجاالت.

بعث صاحب الســمو 
الشــيخ نــواف  األميــر 
األحمد ببرقية تهنئة إلى 
الرئيس د.ويليم ساموي 
روتو رئيــس جمهورية 
كينيــا الصديقــة، عبــر 
فيها ســموه عن خالص 
تهانيه مبناسبة فوزه في 
االنتخابات الرئاسية في 
جمهورية كينيا الصديقة 
وأدائه اليمني الدستورية 
رئيسا جلمهورية كينيا 
الصديقة، متمنيا سموه 
له كل التوفيق والســداد 
وموفور الصحة والعافية 
وجلمهورية كينيا املزيد 
مــن التقــدم واالزدهــار 
وللعالقــات الوطيدة بني 
البلدين الصديقني املزيد 

من التطور والنماء.

ـ كونــا: شــارك  لنــدن 
سفيرنا لدى اململكة املتحدة 
بــدر العوضــي بتســجيل 
تعزية الســفارة فــي وفاة 
الثانية،  إليزابيــث  امللكــة 
وذلك في املراسم املقامة في 
قصر النكستر في العاصمة 

البريطانية (لندن).
وجاءت مشاركة السفير 
العوضي بنــاء على دعوة 
اخلارجيــة  وزارة  مــن 
البريطانية ملشاركة البعثات 
الديبلوماســية فــي تقدمي 
واجب العزاء في وفاة جاللة 

امللكة إليزابيث الثانية.
وسجل السفير العوضي 

في كتاب التعزية املفتوح في القصر لتلقي 
رســائل التعازي كلمة جدد فيها االعتزاز 
بالعالقــة الوطيدة التــي جمعت أصحاب 
الســمو حــكام الكويــت مع جاللــة امللكة 

إليزابيث الثانية على مدى العقود السبعة 
املاضية والتي تبني عمق تلك العالقة وقوة 
وشــائج الصداقة التاريخيــة بني البلدين 

الصديقني.

صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد

السفير بدر العوضي خالل تسجيل كلمة في سجل العزاء

الشعالني لـ «األنباء»: ٢٥٦ طالبًا 
استفادوا من «التدريب الصيفي»

بشرى شعبان

كشف نائب املدير العام 
لقطاع العمالة الوافدة ونائب 
املدير العام للعمالة الوطنية 
سلطان الشعالني أن عدد 
املتدربني الذين شاركوا في 
التدريب الصيفي  برنامج 
للعام ٢٠٢٢ بلغ ٢٦٠ طالبا 
وطالبــة، موضحا أن عدد 
والشــركات  املؤسســات 
التي شاركت في استقبال 

املتدربني بلغ ٣٠ شركة.
وبني الشــعالني في تصريح خاص لـ 
«األنبــاء» أن برنامــج التدريــب الصيفي 
امليدانــي للطلبــة في الشــركات اخلاصة 
امتد ملدة شــهر وحتديدا خالل الفترة من 
٢٠٢٢/٧/١٧ إلى ٢٠٢٢/٨/١٦، وقد اســتهدف 
طلبة الفرقتني الثالثة والرابعة في التعليم 
اجلامعي باإلضافة إلى طلبة الصفني احلادي 
عشر والثاني عشــر من املرحلة الثانوية 
وطلبة املرحلة الثانية من الكليات واملعاهد 
التــي ال تتجاوز فيها مدة الدراســة عامني 

دراسيني.

وعن أهداف املشــروع، 
قال الشعالني إنه يهدف إلى 
خلــق روح التحدي وحب 
العمل لدى الشباب والتأكيد 
علــى أهميــة التدريب في 
اجلهــات غيــر احلكومية 
حلثهــم نحــو العمــل بها 
جانــب  إلــى  مســتقبال، 
تهيئة الطلبة مهنيًا للعمل 
مبا يتوافق مع احتياجات 
ســوق العمــل، باإلضافــة 
إلى تقوية وبنــاء مهارات 
وقــدرات الطلبــة وتدعيم 
ثقتهم بأنفسهم ومتكينهم من دخول بوابة 
العمل في القطــاع اخلاص، ومبوازاة ذلك 
تقدمي صــورة واضحة ملســؤولي القطاع 
اخلاص عن العمالة الوطنية للتعرف على 

قدراتهم وإمكاناتهم العملية.
وأكد أن الوزارة حترص على تنظيم هذا 
املشروع كل عام من أجل حتقيق األهداف 
وصقل مهارات املتدربني وتشجيعهم على 
العمــل في القطــاع اخلاص ومد جســور 
التواصل بــني أصحاب األعمال واملتدربني 

عبر اخلدمات التي تقدمها الهيئة.

نائب املدير العام للعمالة الوطنية باإلنابة أشار إلى تفاعل ٣٠ شركة مع املشروع

سلطان الشعالني

أمير قطر تسلم أوراق اعتماد السفير املطيري
الســفير خالــد  قــدم 
املطيــري أوراق اعتماده 
إلى أمير دولة قطر الشيخ 
صاحب السمو الشيخ متيم 
بن حمد آل ثاني ســفيرا 

للكويت لدى الدوحة.
وقالت ســفارتنا لدى 
قطــر في بيــان إن تقدمي 
الســفير املطيري أوراق 
اعتماده جاء في مراســم 
خاصة جرت في الديوان 
األميــري بالعاصمــــــة 

الدوحة.
ونقل املطيري، بحسب 
البيان، حتيــات صاحب 
الشــيخ  الســمو األميــر 

نواف األحمد، وسمو ولي العهد الشيخ 
مشعل األحمد، إلى أمير دولة قطر الشيخ 
متيم بــن حمد آل ثانــي، مؤكدا حرص 

الكويــت على توطيد العالقات الثنائية 
في مختلف املجــاالت مبا يحقق صالح 

البلدين والشعبني الشقيقني.

صاحب السمو الشيخ متيم بن حمد يتسلم أوراق اعتماد السفير خالد املطيري

ملشاهدة الڤيديو


