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تشغيل كبائن الدخول واخلروج بطاقتها الكاملة في النويصيب

أمير زكي

وجه مدير اإلدارة العامة للجمارك سليمان الفهد 
تعليمات بتشغيل كبائن الدخول واخلروج في 
منفذ النويصيب، بكامل طاقتها وبعدد ٢ موظف 
لكل كابينة تفاديا لالزدحام وتأخير املسافرين، 
وأعطى توجيهات ملدير فريق املشروع باإلسراع 
فــي توفيــر جهاز األشــعة املتحــرك (املوبايل) 
اخلاص مبسار املشغل االقتصادي ووضعه في 
املكان املناســب له بأســرع وقت وتشغيله، إلى 

جانب تشــديد إجراءات التفتيش والتدقيق في 
الدخول واخلروج. وجاءت توجيهات مدير عام 
اجلمارك خالل زيــارة تفقدية إلى إدارة جمارك 
النويصيب، حيث كان في استقباله مدير إدارة 
جمارك النويصيب ســامي عبدالعزيز الشرف، 
ومساعد املراقب محمد عيسى البلوشي، ومراقب 
التوثيق والتدقيق بإدارة جمرك الصليبية وشبرة 
اخلضار يوسف الكندري، ومدير فريق املشروع 

أحمد اجلريد.
وخالل اجلولة، اطلع مدير عام اجلمارك على 

سير العمل فيما يخص استيراد السيارات وآلية 
تخليصها في املنفذ، كما وجه الفهد بتسهيل العمل 
بالتعاون مع الهيئة العامة للصناعة والفحص 
الفني، وإنهاء إجراءاتها كاملة مبا فيها صرف لوحة 
السيارة، تنفيذا لتوجيهات النائب األول لرئيس 

الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طالل اخلالد.
هذا، وشكر مدير عام اإلدارة العامة للجمارك، 
إدارة جمارك النويصيب وكل العاملني في املنفذ 
للجهود املبذولة، وحثهم على التعاون املثمر مع 

اجلهات األخرى لتسهيل العمل.

الفهد اطلع على سير العمل فيما يخص استيراد السيارات وآلية تخليصها في املنفذ

جانب من اجلولة في منفذ النويصيبسليمان الفهد خالل اجلولة

سفيرنا بنيوزيلندا قدم أوراق اعتماده 
سفيرًا غير مقيم لدى جزر كوك

كواالملبور - كونا: قدم 
سفيرنا لدى نيوزيلندا أحمد 
الوهيب أوراق اعتماده إلى 
ممثــل امللك فــي جزر كوك 
السير توم مارستيرز كأول 
ســفير غير مقيم للكويت 

لدى جزر كوك.
وقال السفير الوهيب في 
تصريح هاتفــي لـ «كونا» 
انــه نقــل ملمثل امللــك في 
جــزر كوك حتيات صاحب 
السمو األمير الشيخ نواف 
األحمد وحتيات سمو ولي 
العهد الشيخ مشعل األحمد 

واحلكومة الكويتية.
وأكــد أهميــة تطويــر 
الثنائيــة بــني  العالقــات 
البلديــن، متمنيا حلكومة 

وشــعب جزر كوك دوام األمن واالستقرار 
ومزيــدا من التقــدم واالزدهــار. يذكر أن 
الســفير الوهيب وقع في ديســمبر ٢٠٢١

على بيان مشترك مع املفوض السامي جلزر 

كــوك في نيوزيلندا أليزابيث رايت إلقامة 
عالقات ديبلوماسية بني الكويت وجزر كوك 
وتأسيس عالقات الصداقة والتعاون في كل 

املجاالت ذات االهتمام املشترك.

سفيرنا لدى نيوزيلندا أحمد الوهيب خالل تقدمي أوراق اعتماده إلى ممثل 
امللك في جزر كوك السير توم مارستيرز

«العدل»: دوام قطاع احملاكم واألسرة والتحكيم 
واخلبراء في رمضان من ٩٫٤٥ إلى ٢٫١٥

أسامة أبو السعود

أصدر وكيل وزارة العدل 
هاشم سيد القالف تعميم رقم 
٦ لسنة ٢٠٢٣ بشأن مواعيد 
دوام موظفي الوزارة خالل 

شهر رمضان املبارك.
وجاء فــي التعميم الذي 
حصلت «األنباء» على نسخة 
منــه أوال: تكــون مواعيــد 
العمل الرســمي خالل شهر 
رمضان املبارك للعام الهجري 
(١٤٤٤هـ) بواقع أربع ساعات 

ونصف يوميا من الساعة التاسعة (٤٥) دقيقة 
صباحا حتى الســاعة الثانيــة و(١٥) دقيقة 
ظهرا للقطاعات التالية واإلدارات التابعة لها: 
قطاع شــؤون احملاكم، قطاع شؤون األسرة 

والتحكيم، واإلدارة العامة للخبراء.
ثانيا: تكون مواعيد العمل الرسمية لباقي 
قطاعــات الــوزارة واإلدارات األخرى (دوام 

مرن) كالتالي:
١- من الساعة التاسعة و(٤٥) دقيقة صباحا 

حتى الساعة الثانية و(١٥) دقيقة ظهرا.
٢- من الساعة العاشرة و(١٥) دقيقة صباحا 

حتى الساعة الثانية و(٤٥) دقيقة ظهرا.

٣ - من الســاعة العاشــرة 
و(٤٥) دقيقة صباحا حتى 
الساعة الثالثة و(١٥) دقيقة 

عصرا.
وتابع قرار وكيل العدل 
«يكلــف رؤســاء القطاعات 
ومديــرو اإلدارات بتحديــد 
نســب وأســماء املوظفــني 
املكلفني بكل نظام وذلك مبا 
ال يخل بحســن سير العمل 
الشــؤون  إدارة  وموافــاة 
اإلدارية بهم بحد أقصى يوم 
األربعاء املوافق ٢٢/٣/٢٠٢٣.

وأضاف «التزام املوظــف بالدوام احملدد 
له وال يجوز تعديله خالل الشهر الكرمي».

وتابع: قرار وكيل العدل «ثالثا: وقف العمل 
بنظام تخفيف ساعات العمل بسبب املجلس 
الطبــي العام - احلمل - الرضاعة - املعاق 
- املكلف برعاية معاق» خالل شهر رمضان 
املبارك، حيث يسري على املوظفني املعينني 
بذلك النظام املواعيد املقررة للدوام الرسمي 
الكامل. وأضاف القرار «مع عدم اإلخالل بفترة 
الســماح املقررة في بداية الدوام (١٥) دقيقة 
أو فترة السماح املقررة للموظفات في نهاية 

الدوام بواقع (١٥) دقيقة».

تطبيق «الدوام املرن» في بقية قطاعات الوزارة

هاشم سيد القالف

نائب األمير عّزى رئيس اإلكوادور بضحايا الزلزال

ى رئيس اإلكوادور بضحايا الزلزال رئيس الوزراء عزَّ

بعث سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ 
مشعل األحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس غييرمو 
الصديقة  السو رئيس جمهورية اإلكوادور 

ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته 
بضحايا الزلزال الذي وقع  جنوب اإلكوادور، 

متمنيا سموه للمصابني الشفاء العاجل.

بعث رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ 
أحمد نواف األحمد الصباح ببرقية تعزية 
إلى الرئيس غييرمو السو رئيس جمهورية 

اإلكوادور الصديقة ضمنها سموه خالص 
تعازيه وصادق مواســاته بضحايا الزلزال 

الذي وقع جنوب اإلكوادور.

األمير عاد إلى أرض الوطن بعد زيارة خاصة إلى إيطاليا

بحفظ اهللا ورعايته، عاد صاحب السمو األمير 
الشــيخ نواف األحمد إلى أرض الوطن مســاء 
امس قادما من اجلمهورية اإليطالية الصديقة 

وذلك بعد زيارة خاصة.
وكان في مقدمة مستقبلي سموه على أرض 
املطار ســمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد 
وســمو الشــيخ ناصر احملمــد ورئيس ديوان 
سمو ولي العهد الشيخ أحمد العبداهللا وسمو 
الشيخ صباح اخلالد وسمو الشيخ أحمد نواف 

األحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ونائب 
رئيس احلرس الوطني الشيخ فيصل النواف 
والنائــب األول لرئيس مجلس الوزراء ووزير 
الداخليــة ووزير الدفاع باإلنابة الشــيخ طالل 
اخلالد ووزير شــؤون الديوان األميري الشيخ 

محمد العبداهللا وكبار املسؤولني بالدولة.
رافقت سموه السالمة في احلل والترحال.

من جانب اخر، بعث صاحب الســمو األمير 
الشيخ نواف األحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس 

غييرمــو الســو رئيــس جمهوريــة اإلكوادور 
الصديقة عبر فيها ســموه عن خالص تعازيه 
وصادق مواســاته بضحايا الزلزال الذي وقع 
جنوب اإلكوادور، وأســفر عن سقوط عدد من 
الضحايا واملصابني وتدمير للممتلكات واملرافق 
العامة، راجيا ســموه للمصابني سرعة الشفاء 
والعافية، وآمال ســموه أن يتمكن املسؤولون 
فــي البلد الصديق من جتاوز آثار هذه الكارثة 

الطبيعية.

صاحب السمو عّزى رئيس اإلكوادور بضحايا الزلزال

صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد لدى عودته إلى أرض الوطن وفي استقباله سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد بحضور الشيخ مبارك الفيصل

سمو الشيخ ناصر احملمد وسمو الشيخ صباح اخلالد والشيخ أحمد العبداهللا وسمو الشيخ أحمد نواف األحمد الصباح والشيخ فيصل النـــواف والشيـــخ محمـــد العبداهللا والشيخ طالل اخلالد 
والشيخ خالد العبداهللا واملستشار د.حمود العتيبي في استقبال صاحب السمو

صاحب السمو لدى مغادرته املطار

صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد يحيي مستقبليه في املطار لدى عودته

ملشاهدة الڤيديو

العمر: إعادة النظر في إحالة املعلمني الكويتيني إلى التقاعد
أكد أكادمييون وخبراء في 
مجال التعليم ضرورة تضافر 
جهود جميــع أجهزة الدولة 
واملجتمع في سبيل تطوير 
وإصالح التعليم في الكويت.

جاء ذلك في ندوة حوارية 
بعنوان «إصــالح التعليم.. 
مــاذا بعــد؟» اســتضافتها 
«كونــا» دعمــا لرســالتها 
اإلعالميــة واالجتماعية في 
تطويــر املجتمع وتســليط 
الضوء على احلوارات البناءة 

في سبيل ذلك.
وأكدت املدير العام ملنطقة 
العاصمة التعليمية ســابقا 
التربوي يسرى  املستشــار 
العمــر فــي كلمة لهــا خالل 
الندوة التــي أدارها الزميل 
في «كونا» عبداهللا العتيبي 
أهمية تعزيز القيم واألخالق 
كأولى اخلطوات املهمة نحو 
إصــالح التعليــم بــدءا من 
مراحله األولى إلى املتقدمة 

حاجة سوق العمل والتطور 
والتكنولوجــي  العلمــي 
لتحويــل الكويت إلى مركز 

مالي وجتاري.
العمر «القيادة  وناشدت 
التعليمية والسياســية إلى 
إعادة النظر في إحالة املعلمني 
الكويتيــني مــن أصحــاب 
اخلبــرات للتقاعــد ألنهــم 
خبــرات نحتاج االســتفادة 

الكويتيــة  األنبــاء  لوكالــة 
(كونا).

من جانبها، أكدت عضو 
هيئة التدريــس في جامعة 
اخلليج للعلوم والتكنولوجيا 
د.فاطمة الهاشــم فــي كلمة 
مماثلة احلاجة املاسة للدفع 
بعمليــة إصــالح وتطويــر 
التعليم في الكويت السيما 
بعد جائحة (كورونا) التي 
«بعدها باتت معاناة التعليم 

بالظهور والوضوح أكثر».
من جهتهــا، قالت املدير 
التنفيــذي للعمليــات فــي 
شركة الوزان التعليمية أمني 
سر احتاد املدارس اخلاصة 
جلني الوزان في كلمتها خالل 
الندوة إن اخلطوة األساسية 
إلصالح التعليــم في البالد 
هي أن يكون «مشروع الدولة 
املتكامــل» بتعــاون جميــع 
اجلهات الرسمية نحو إيجاد 

حل للقضية التعليمية.

منهم خصوصا وبعد تدريبهم 
وتطويرهــم مهنيــا ليتــم 
استبدالهم بحديثي املهنة أو 
االستعانة من خارج الكويت 

لسد تلك الثغرات».
وأكدت أهميــة مثل هذه 
الندوات واجللسات احلوارية 
الهادفــة حلــل العديــد مــن 
املشــاكل التي يعانــي منها 
املجتمــع متوجهة بالشــكر 

أكادمييون وخبراء في التعليم أكدوا ضرورة تضافر جميع أجهزة الدولة واملجتمع لتطوير التعليم بالكويت

املشاركون في ندوة «إصالح التعليم.. ماذا بعد؟» ومسؤولو وكالة األنباء الكويتية (كونا)

منــه. وقالت العمــر إنه من 
الضروري أن تصبح املناهج 
تعليمية أكثر من مجرد كتب 
بل تفاعليــة مواكبة للعالم 
احلديث مع إعطاء مســاحة 
للمعلم والطالب نحو التميز 

واحلث عليه.
الــى أن تكــون  ودعــت 
املناهج وفق منظور متكامل 
الرؤية للدولة وهويتها حسب 


