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نائب األمير: دور إيجابي لـ«احملاسبة» في احملافظة على املال العام

والتدقيــق على حســابات 
الدولة، حيث  وميزانيــات 
قدموا لســموه نســخة من 
التقريــر الســنوي لديوان 
احملاسبة عن نتائج الفحص 
واملراجعــة علــى تنفيــذ 

استقبل سمو نائب األمير 
وولي العهد الشــيخ نواف 
األحمد بقصر السيف صباح 
امس ســمو الشــيخ ناصر 

احملمد.
كما استقبل سمو نائب 

املال العام وحتسني كفاءة 
وأداء األجهــزة احلكوميــة 
خلدمــة مســيرة التنميــة 
البــالد،  االقتصاديــة فــي 
متمنيا لهــم دوام التوفيق 

والنجاح.

واحلســابات  امليزانيــات 
اخلتامية للدولة عن السنة 

املالية ٢٠١٩/٢٠١٨.
وقد أشاد سموه بالدور 
اإليجابــي واملتميز لديوان 
احملاسبة في احملافظة على 

سموه استقبل احملمد وتسلم نسخة من التقرير السنوي لديوان احملاسبة

سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ نواف األحمد
سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال عادل الصرعاوي ووفد ديوان احملاسبة مستقبال سمو الشيخ ناصر احملمد

األمير وولي العهد الشــيخ 
نواف األحمد بقصر السيف 
رئيــس ديــوان احملاســبة 
باإلنابة عــادل الصرعاوي 
والفريــق املكلــف من قبل 
ديوان احملاســبة لالشراف 

النائب األول عّزى البحرين بوفاة عبداهللا بن سلمان آل خليفة
بعث النائب األول لرئيس 
مجلس الوزراء ووزير الدفاع 
الشيخ ناصر صباح األحمد 
ببرقيات تعزيــة إلى القائد 
العام لقوة دفــاع البحرين 
املشير الركن الشيخ خليفة 
بــن أحمد آل خليفــة، وإلى 
الداخليــة مبملكــة  وزيــر 
البحرين الشقيقة الفريق أول 
الشيخ راشد بن عبداهللا آل 
خليفة، وإلى وزير شــؤون 
الدفاع اللواء الركن عبداهللا 
بــن حســن النعيمــي.  عبر 
فيهــا عــن خالــص تعازيه 
وصــادق مواســاته بوفــاة 

خليفة، داعيا املولى عز وجل 
أن يتغمده بواســع رحمته 

الشــقيقة جميل  البحريــن 
الصبر وحسن العزاء.

ويســكنه فســيح جناتــه، 
ويلهم ذويه وشعب مملكة 

الشيخ ناصر صباح األحمد 
الفريق أول الشيخ راشد بن عبداهللا 

آل خليفة
املشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد 

اللواء الركن عبداهللا بن حسن النعيميآل خليفة

املغفور له بإذن اهللا تعالى 
الشيخ عبداهللا بن سلمان آل 

اخلالد تسّلم نسخة من أوراق اعتماد سفير اليونان

العفاسي: إعادة تنظيم عمل استشاريي ومحكمي األحوال الشخصية

تســلم الشــيخ صباح اخلالد نائــب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير اخلارجية في مكتبه بديوان 
عــام الوزارة نســخة من اوراق اعتماد الســفير 
اجلديد جلمهورية اليونان الصديقة لدى الكويت 
كونســتانتينوس بيبريجوس.  وأعرب الشيخ 
صبــاح اخلالد خــالل اللقاء عن اطيــب متنيانه 
للسفير اجلديد بأن يحظى بكل التوفيق والنجاح 
في مهــام عمله لدى الكويت وللعالقات الثنائية 
التــي تربط البلدين الصديقــني املزيد من النمو 
واالزدهار.  كما اســتقبل الشــيخ صباح اخلالد 
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية في 
مكتبه بديوان عام الوزارة سفير جمهورية العراق 
الشقيق عالء مجيد الهاشمي مبناسبة انتهاء فترة 

عمله ســفيرا لبالده لدى الكويت. واشاد الشيخ 
صباح اخلالد خالل اللقاء بجهود الســفير خالل 
فترة عمله في البالد وإســهاماته التي قدمها في 
إطار دعم وتعزيز العالقات الثنائية الوثيقة التي 
تربط بني البلدين الشقيقني. كما استقبل الشيخ 
صباح اخلالد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 
اخلارجية في مكتبه بديوان عام الوزارة ســفير 
مملكة تايلند الصديقة دوسيت مانابان مبناسبة 
انتهاء فترة عمله سفيرا لبالده لدى الكويت.واشاد 
الشيخ صباح اخلالد خالل اللقاء بجهود السفير 
خالل فترة عمله في البالد وإسهاماته التي قدمها 
في اطار دعم وتعزيز العالقات الثنائية الوثيقة 

التي تربط بني البلدين الصديقني.

أسامة أبو السعود 

أصدر وزير العدل ووزير الدولة لشؤون 
مجلس االمة املستشار د.فهد العفاسي القرار 
الوزاري رقم ٢٠٩٤ لسنة ٢٠١٩ القاضي بإعادة 
تشــكيل اللجنة املنصوص عليهــا بالقرار 
الوزاري رقم ٣٩ لســنة ٢٠٠٧ بتنظيم عمل 
االستشاريني واحملكمني في قضايا األحوال 
الشــخصية بإدارة االستشــارات األسرية، 
واللجنــة املنصــوص عليهــا فــي القــرار 
الوزاري رقم ٤٤ لســنة ٢٠١٠ بشأن ترشيح 
االختصاصيني مبراكز األســرة وقيدهم في 
اجلداول املعدة لذلك في احملكمة الكلية لتصبح 
جلنة واحدة برئاسة وكيل الوزارة. وجاء في 

القرار الذي حصلت عليه «األنباء»:
 تكون اللجنة بعضوية كل من: وكيل الوزارة 
املساعد لشؤون األسرة والتحكيم «نائب الرئيس»، 
واملستشار القانوني في إدارة االستشارات األسرية، 
ومدير إدارة االستشارات األسرية، وعدد من ذوي 
اخلبرة مبا ال يجاوز ثالثة أعضاء، إضافة إلى أحد 
موظفي إدارة االستشارات األسرية - مقررا رئيس. 
 وتابــع القرار: «ويصدر رئيس اللجنة قرارا 
بتسمية املستشار القانوني بإدارة االستشارات 

األسرية واألعضاء من ذوي اخلبرة».
وأصــاف القــرار: «تتولــى اللجنة ترشــيح 

واالجتماعيــني  النفســيني  االستشــاريني 
واالختصاصيني النفسيني واالجتماعيني والشرعيني 
والقانونيني من بني أعضاء هيئة التدريس بجامعة 
الكويت أو هيئة التعليم التطبيقي والتدريب أو 
اجلهات احلكومية األخــرى ذات االختصاص أو 
غيرهم مــن أصحاب اخلبــرة والتخصص وفقا 
للفقــرة الرابعة من القانون رقم ١١ لســنة ٢٠١٨ 
بتعديل بعض أحكام قانون محكمة األسرة، كما 
تتولى ترشــيح احملكمني الذيــن يصدر قرار من 
رئيس احملكمة الكليــة بقيدهم في اجلدول بناء 
على هذا الترشيح، وذلك وفقا للضوابط املقررة 

في هذا الشأن».
وجاء في املادة الثالثة من القرار: ترفع اللجنة 
تقريــرا بنتيجة أعمالها إلــى وزير العدل، حيث 
يصدر قرارا بقيد من استوفى الشروط في اجلداول 
املخصصة لكل فئة. وتختص اللجنة بوضع تصور 
عن اآلليات والتدابير الالزمة لتطوير العمل بإدارة 
االستشارات األسرية وحتقيق األهداف التي أنشت 

من أجلها، كما تختص كذلك مبا يلي: 
أ - وضع اخلطط واملقترحات الالزمة لرفع مستوى 
األداء للعاملــني بــاإلدارة من املوظفــني املعينني 

واملستعان بهم. 
ب - متابعة وتقييم عمل املســتعان بهم ووضع 

التوصيات الالزمة بشأنهم.
ج - حصر املعوقات التي تعترض أعمال اإلدارة 

واقتراح احللول املناسبة لها. 
د - متابعة إحصائيات اإلدارة واقتراح وحتديد 
الدراسات والبحوث الالزمة لتطوير العمل وتقدمي 

أفضل اخلدمات.
هـ - وضع رؤية وآلية بشأن الدورات والبرامج 
واحملاضرات املتعلقة بالتوعية واإلرشاد األسري 

للموظفني واجلمهور. 
و - إبداء الرأي فيما يقدم لإلدارة من مقترحات 

وطلبات من قبل املستعان بهم.
الشــروط العامــة: وأوضــح القــرار فــي مادته 
اخلامســة: يشــترط لالســتعانة باالستشاريني 
وقيد االختصاصيني واحملكمني في قضايا األحوال 

الشخصية ما يلي: 
١ - أن يكون كويتي اجلنسية. 
٢ - أال يقل عمره عن ٤٠ سنة. 

٣ - أن يكون محمود الســيرة وحســن السمعة 
ولم يصدر ضده حكم في جرمية ماســة باألمانة 

والشرف.
وبالنسبة للشروط اخلاصة باالستشاريني فهي: 
١ - أن يكــون حاصال علــى درجة الدكتوراه في 
اإلرشاد النفســي أو الصحة النفسية أو اخلدمة 

االجتماعية تخصص «عالقات أسرية». 
٢ - أن تكــون لديــه خبرة عمليــة ال تقل عن ٣ 
ســنوات في مجال اإلرشاد النفسي واالجتماعي 

أو اإلرشاد األسري.

أما الشــروط اخلاصــة باالختصاصيني فجاءت 
كما يلي: 

 ١ - أن يكــون حاصــال على مؤهــل جامعي في 
علوم النفس أو اخلدمة االجتماعية أو الشريعة 
أو شؤون األسرة والطفولة وأن تتوافر فيه القدرة 

على التوفيق واإلصالح بني الزوجني. 
٢ - أن تكــون لديــه خبرة عمليــة ال تقل عن ٥ 
ســنوات في اإلرشاد األســري، أو آليات احلماية 

من العنف. 
 ٣ - أن يلتــزم بحضور الــدورات التي تقررها 

إدارة االستشارات األسرية. 
 ٤ - يــؤدي االختصاصي الــذي يقبل للقيد في 
اجلدول قبل مزاولة عمله ميينا «بأن يؤدي عمله 
بالصدق واألمانة»، وذلك أمام إحدى دوائر محكمة 

األسرة.
أما الشروط اخلاصة باحملكمني فهي: 

 ١- أن يكــون حاصال على اإلجازة اجلامعية في 
الشريعة - الفقه أو أصول الفقه - أو العالقات 
األســرية واملجاالت االجتماعية والنفسية، وأن 

تكون لديه القدرة على التوفيق واإلصالح.
 ٢ - أن يلتزم بحضور الدورات اخلاصة باحملكمني 

التي تقررها إدارة االستشارات األسرية. 
 ٣ - يــؤدي احلكم الذي يقبل للقيد في اجلدول 
قبل مزاولة عمله ميينا بأن يؤدي عمله بالصدق 
واألمانة وذلك أمام إحدى دوائر محكمة األسرة.

الشيخ صباح اخلالد مستقبال السفير العراقي

األمير هنأ الرئيس التونسي بفوزه في االنتخابات
بعث صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمــد ببرقية تهنئة إلــى أخيه الرئيس 
قيس سعيد رئيس اجلمهورية التونسية 
الشقيقة، عبر فيها سموه عن خالص تهانيه 
مبناســبة فوزه في االنتخابات الرئاسية 
للجمهورية التونســية الشــقيقة، راجيا 
ســموه له كل التوفيق والســداد، مشــيدا 
بالعالقــات الوطيدة التي تربــط الكويت 
واجلمهورية التونسية الشقيقة، ومتمنيا 
له موفور الصحة والعافية وللبلد الشقيق 

كل التقدم واالزدهــار. وبعث نائب األمير 
سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد ببرقية 
تهنئة إلى أخيه الرئيس قيس سعيد رئيس 
اجلمهورية التونســية الشــقيقة، ضمنها 
ســموه خالص تهانيه مبناسبة فوزه في 
االنتخابات الرئاسية للجمهورية التونسية 
الشــقيقة، متمنيا ســموه له كل التوفيق 

والسداد وموفور الصحة والعافية.
كما بعث سمو الشيخ جابر املبارك رئيس 

مجلس الوزراء ببرقية تهنئة مماثلة.

رئيس الوزراء تسّلم التقريرين السنويني 
لـ «احملاسبة» و«مكافحة الفساد»

اســتقبل ســمو رئيس مجلس الوزراء 
الشــيخ جابــر املبــارك في قصر الســيف 
امــس رئيــس ديــوان احملاســبة باإلنابة 
عــادل الصرعاوي واعضاء فريق التدقيق 
احلسابي للدولة، حيث قدموا لسموه التقرير 
السنوي لديوان احملاسبة عن نتائج الفحص 
واملراجعة على تنفيذ امليزانيات واحلسابات 
اخلتامية للدولة عن السنة املالية ٢٠١٨-
٢٠١٩. حضر املقابلة رئيس ديوان رئيس 

مجلس الوزراء الشيخة اعتماد اخلالد.

كما استقبل سمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ جابر املبارك رئيس الهيئة العامة 
ملكافحة الفساد عبدالرحمن النمش، حيث 
سلم سموه التقرير السنوي ألعمال هيئة 

مكافحة الفساد.
واستقبل سمو رئيس مجلس الوزراء 
الشــيخ جابــر املبــارك في قصر الســيف 
االعالمي خالد احلربــان واملؤلف عبداهللا 
الشــمري، حيث اهديا ســموه نسخة من 

كتاب «خالد احلربان والزمن اجلميل».

سموه تسلَّم كتاب «خالد احلربان والزمن اجلميل»

سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر املبارك يتسلم تقرير ديوان احملاسبة من عادل الصرعاوي

حصة الصباح تؤكد دور الكويت
بصناعة السياحة الثقافية

بكــنيـ  كونا: اكدت املشــرف العام علــى دار اآلثار 
اإلســالمية الشــيخة حصة الصباح دور الكويت في 
صناعة السياحة الثقافية من خالل انشائها املتاحف 
واملراكز الثقافية في البالد. جاء ذلك في مداخلة للشيخة 
حصة الصباح بصفتها متحدثا رسميا خالل اجللسة 
النقاشية الرئيسية ملؤمتر املنتدى االقتصادي العاملي 
للسياحة ٢٠١٩ الذي عقد في مدينة ماكاو. واستعرضت 
الشيخة حصة الصباح خالل اجللسة اجلهود الكبيرة 
التي قامت بها الكويت في سبيل النهوض بالسياحة 
الثقافية، مشيرة الى قيام الكويت بتأهيل وانشاء العديد 
من املتاحف واملراكز الثقافية فيها إدراكا منها بأهمية 
صناعة الســياحة الثقافية وإلبراز الوجه احلضاري 

للكويت.

الشيخة حصة الصباح خالل مداخلتها في اجللسة النقاشية باملنتدى

إبراهيم الدعيج 
وإخوانه يستقبلون رواد 

الديوانية ٢١ اجلاري
يعاود الشيخ د. إبراهيم الدعيج الصباح وإخوانه 
اســتقبال رواد الديوانيــة الكرام وذلك بعد صالة 
العشاء اعتبارا من يوم االثنني املوافق ٢٠١٩/١٠/٢١ 

في ديوان املغفور له بإذن اهللا تعالى الشيخ دعيج اإلبراهيم الصباح في منطقة 
الشعب البحري قطعة ٨ شارع اخلليج العربي.

الشيخ د. إبراهيم الدعيج

وزير الديوان استقبل 
احلربان والشمري

استقبل وزير شؤون الديوان األميري الشيخ علي 
اجلــراح في مكتبه بقصر الســيف صباح امس خالد 
يوسف احلربان وعبداهللا محمد الشمري حيث قدما 
اهداء الى صاحب السمو االمير الشيخ صباح األحمد 

كتابا بعنوان (خالد احلربان والزمن اجلميل).

 الشيخ علي اجلراح مستقبال خالد احلربان وعبداهللا الشمري 

وزير العدل ترأس اجتماع اللجنة الوطنية ملنع االجتار باألشخاص وتهريب املهاجرين
أسامة أبو السعود

ترأس وزير العدل ووزير 
الدولة لشــؤون مجلس األمة 
العفاســي  املستشــار د.فهــد 
للجنــة  الثالــث  االجتمــاع 
الوطنية الدائمة املعنية بتنفيذ 
االســتراتيجية الوطنية ملنع 
االجتار باألشــخاص وتهريب 
املهاجريــن، وقــد مت االطــالع 
على تقريــر وزارة اخلارجية 
االميركيــة عن حالــة االجتار 
بالبشــر في الكويــت، والذي 
حصلت فيه دولة الكويت على 
الترتيــب الثاني في تصنيف 
وزارة اخلارجيــة االميركية، 
وهنأ رئيــس اللجنة اجلهات 
املمثلــة في عضويــة اللجنة 
على هــذا االجناز، حيث متت 
مناقشــته مــن قبــل أعضــاء 
اللجنــة للعمل على حتســني 

مواصلــة أعمــال اللجنة وفقا 
لالختصاص الوارد في القرار 
الوزاري رقم ٢٠١٨/٢٠٦٢. كما 
تابعت اللجنة باهتمام أعمال 
الهيئــة العامة للقوى العاملة 
فيمــا مت اجنازه بشــأن امللجأ 
اخلاص بضحايــا االجتار من 

بروتوكــول مكافحــة تهريب 
الكويت  املهاجرين، وأصدرت 
القانون رقم ٢٠١٣/٩١ في شأن 
مكافحة االجتار باألشــخاص 

وتهريب املهاجرين.
مــن جهة ثانية، أكد وكيل 
وزارة العدل عمر الشــرقاوي 

حــرص الكويت على محاربة 
«ظاهرة االجتار بالبشر» على 
املستويني اإلقليمي والدولي.

الشــرقاوي فــي  وأشــار 
تصريح لـ«كونا» على هامش 
«املنتــدى احلكومــي ملكافحة 
الذي  االجتــار باألشــخاص» 
انطلقــت أعمالــه فــي مملكة 
البحرين أمس االثنني مبشاركة 
دوليــة، إلــى أهــم اخلطوات 
والقوانــني  والتشــريعات 
واملبــادرات التــي قامــت بها 
الكويــت في مواجهة «ظاهرة 
االجتار بالبشر» على املستويني 

االقليمي والدولي.
وقــال ان املنتــدى تناول 
فــي يومــه االول العديــد من 
احملاور املهمة والتي من أبرزها 
االوجه غير التقليدية لالجتار 
باألشخاص  في منطقة الشرق 

االوسط ومعايير قياسها.

الذكــور، حيث اثنــى الوزير 
على االجراءات املتخذة في هذا 
الشــأن. وقد صادقت الكويت 
على االتفاقية الدولية ملكافحة 
اجلرمية املنظمة وبروتوكوالتها 
الثــالث املتضمنــة مكافحــة 
االجتار باألشــخاص، وكذلك 

الشرقاوي: حريصون على محاربة «ظاهرة االجتار بالبشر»

 د.فهد العفاسي مترئسا االجتماع

صورة دولة الكويت، كما ناقش 
االجتماع امورا مهمة من بينها 
مرئيــات اجلهــات حيال دليل 
آلية اإلحالة الوطنية باإلضافة 
الى اإلجراءات املتخذة في تنفيذ 
االســتراتيجية كمــا مت النظر 
في مقترحات األعضاء بشــأن 

عمر الشرقاوي مترئسا وفد الكويت في مؤمتر محاربة االجتار بالبشر


