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موظفو هيئة الغذاء خالل وقفة احتجاجية: نطالب 
اجلهات املسؤولة بتحرك ملموس إلقرار حقوقنا

حنان عبداملعبود

نظم عدد كبير من العاملني 
فــي الهيئــة العامــة للغذاء 
والتغذية وقفــة احتجاجية 
في مقر الهيئة مبنطقة صباح 
الســالم، جتاوبا مع الدعوة 
التــي أطلقتهــا نقابتهــم في 
ظل عدم االســتجابة ملطالب 

منتسبيها.
وعلى هامش الوقفة، قال 
رئيس النقابة مبارك الشمري 
إن الوقفة ســلمية لتوصيل 
صوتنا، الفتا إلى أن رسالتهم 
وصلــت إلى رئيــس مجلس 
الوزراء ســمو الشــيخ أحمد 
النواف، مثمنا سياسة الباب 
التي وجه ســموه  املفتــوح 
باتباعها في مختلف اجلهات 

احلكومية.
وأوضح الشمري أن النقابة 
اجتمعــت مع نائــب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير النفط 
ووزير الدولة لشؤون مجلس 
الوزراء د.محمد الفارس الذي 
اســتمع إلى مطالب العاملني 
فــي الهيئة، مبينا أن مطالب 
وحقــوق العاملني في الهيئة 
تتضمن إقرار الكادر والبدالت 
ورفع ســقف مكافأة األعمال 

الوقفة االحتجاجية باحلرمان 
من األعمال املمتازة الفتا إلى 
ان هناك ظلما وإجحافا بحق 
بعض موظفي الهيئة من قبل 
بعض قياديي الهيئة بيد أنه 

ال نستطيع إثباته قانونيا.
كمــا حــذر مــن طلبــات 
االستهانة بطلبات التظلمات 
اخلاصة بالعاملني واملقدمة من 
النقابة إلى الهيئة وعدم تعزيز 
آليات العمل الكفيلة بحماية 
العاملــني وعــدم تزويدهــم 
باالحتياجات األساسية التي 
تتوافــق وطبيعــة عملهــم، 
مشــيرا إلى أن إقــرار الكادر 
لن يسعد ١٨٠٠ موظف فقط 

ولكن سيســعد ١٨٠٠ أسرة، 
مضيفا: من يسألني هل الكادر 
سيتم إقراره؟ أقول «قريبا» 
بإذن اهللا، وهذا ليس بغريب 
على رئيــس مجلس الوزراء 

سمو الشيخ أحمد النواف.
واختتم قائال: «رســالتنا 
من خالل الوقفة االحتجاجية 
ليست تخريب منشأة حكومية 
او تعطيــل مصالــح الناس 
ولكن إميانــا بالدور النقابي 
الذي وضع حلماية احلقوق 
العمالية، مثمنا موقف وزارة 
الداخلية والتزام العاملني في 
الهيئة بالوقت احملددة إليصال 

رسالتنا».

تتضمن إقرار الكادر ورفع سقف األعمال املمتازة وتسكني الشواغر

عدد كبير من موظفي هيئة الغذاء خالل الوقفة االحتجاجية

الوظائف  املمتازة وتســكني 
اإلشــرافية وإعــادة الوصف 
الوظيفــي الــذي حــرم منه 
موظفون، معربا عن استيائه 
من جتاهل مطالبات العاملني 
بالهيئة وعدم متابعة الكادر 

مع ديوان اخلدمة املدنية.
وطالب الشمري املسؤولني 
بتحرك ملمــوس نحو إقرار 
الكادر، مشددا على ضرورة 
االلتفــات والتجاوب من قبل 
اجلهــات املختصــة حلماية 
حقوق ومتطلبــات العاملني 
في الهيئة، مشيرا إلى أن هناك 
ظلما يقع على بعض موظفي 
الهيئة وتهديدهم حال حضور 

الواليات املتحدة: الكويت قائد رائد في الشرق األوسط

واشنطن ـ كونا: أكد نائب 
مساعد وزير الدفاع األميركي 
لشــؤون االمن الدولــي إيالن 
غولدنبــرغ التــزام الواليــات 
املتحــدة القــوي بالدفــاع عن 
الكويت، مشــددا على ان ذلك 
الزاويــة فــي  يشــكل حجــر 

العالقات بني البلدين.
وقــال خــالل حفــل اقامه 
املجلــس الوطنــي للعالقــات 
األميركية - العربية مبناسبة 
تنصيب السفير جاسم البديوي 
سفيرا في واشنطن ان «الكويت 
تظل قائــدا رائدا في الشــرق 
االوســط ومنارة لالســتقرار 
االقليمي». وأضاف أن «الشراكة 
الدفاعية تعد من أهم العالقات 
األمنية التي جتمــع الواليات 
املتحدة والكويت وسنقدر دائما 

هذه الشراكة».
وأعــرب غولدنبــرغ عــن 
امتنــان وزير الدفاع األميركي 
«للعناصــر  أوســنت  لويــد 
الرئيســية التي متيز العالقة 
القوية» التي تربط واشــنطن 

بالكويت.
مــن جانبــه، قال الســفير 
البديوي ان الكويت والواليات 
املتحــدة «شــريكان حقيقيان 
وموثــوق بهمــا»، معربــا عن 
اعتزاز الكويت القوي بالعالقة 
مع واشــنطن وأن «الشــعور 

العاملية الســيما بعــد جائحة 
كوفيد - ١٩.

وذكــر ان من بــني االفكار 
جتــري  التــي  العديــدة 
مناقشــتها بــني البلدين على 
املستوى الثنائي التعاون في 
مجــال األمن الغذائــي واألمن 
الســيبراني وتعزيــز النظــم 
الصحيــة والتعليميــة عالوة 
على فتح آفاق مبتكرة وجديدة 
للتعــاون الثنائي في املجالني 
االقتصــادي والبيئــي. وتابع 
أنــه علــى املســتوى املتعــدد 
االطراف ينصب جهد الكويت في 
التنسيق اإلقليمي مع األشقاء 

وزيــر اخلارجيــة األميركــي 
دانيــال بنيــام إن واشــنطن 
والكويــت «ترتبطــان بعالقة 
مهمة ودائمــة». وان «النصب 
التذكاري لعاصفــة الصحراء 
ودرع الصحراء» سيكون شاهدا 
على اهمية ما حققه البلدان في 
هذ اإلطار. وأضاف ان «التحدي 
الذي نواجهه اآلن هو االرتقاء 
إلــى مســتوى هــذا اإلرث في 
الوقــت احلالــي»، موضحا ان 
«ثمة الكثير الذي يتعني القيام 

به معا».
وهنأ بنيام السفير البديوي 
علــى مهــام عملــه اجلديد في 
واشــنطن، معربــا عن تطلعه 
إلى العمل املشترك معه لتعزيز 
اواصر العالقات بني البلدين.

وفي هذا الســياق، ســلط 
املبعــوث األميركــي اخلــاص 
إلى اليمن تيموثي ليندركينغ 
الضــوء على جهــود الكويت 
«كصانع سالم وباني جسور». 
وقال إنه يتطلع إلى العمل مع 
الســفير الكويتي الســيما في 
«القضايــا التي متيز عالقاتنا 

معا».
الــى  وأشــار ليندركينــغ 
الكويتية بشــأن  املســاهمات 
الوضع اإلنســاني فــي اليمن، 
مشيدا باجلهود االنسانية التي 
تبذلها الكويت في هذا اإلطار.

في مجلس التعاون اخلليجي 
والعالم العربي وذلك ملا تتمتع 
به من مكانة مهمة واستراتيجية 
في «مجــال العمل واملصاحلة 
الديبلوماســية  والوســاطة 

الوقائية».
وأكــد أنــه «فيمــا نواصل 
العمل بشكل وثيق وبناء على 
املســتويني الثنائــي واملتعدد 
األطــراف ومــن خــالل إظهار 
التزامنا املتبادل بأمن واستقرار 
منطقة اخلليج والشرق األوسط 
فإن مصالــح بلدينا ســتنمو 

وتزدهر في املنطقة».
بدوره، قال نائب مســاعد 

خالل حفل أقامه املجلس الوطني للعالقات األميركية - العربية مبناسبة تنصيب البديوي سفيراً في واشنطن

نائب مســاعد وزير الدفاع األميركي لشــؤون األمن الدولي إيالن غولدنبرغ والسفير جاسم البديوي ونائب مساعد 
وزير اخلارجية األميركي دانيال بنيام خالل احلفل

متبادل بني البلدين».
احلكومــة  أن  وأضــاف 
إليه «مهمة  الكويتية أوكلــت 
مشــرفة» تتمثــل فــي تعزيز 
العالقات مع الواليات املتحدة 
الثنائــي  «علــى الصعيديــن 
واملتعدد األطراف»، مشيرا الى 
حتديات تواجه مهام عمله في 

هذا الشأن.
التحــدي ذو  ان  وأوضــح 
شــقني، االول «حماية ورعاية 
ما أجنزناه كدولة وأفراد»، ثانيا 
احلفــاظ على زخــم املبادرات 
التي ترمي الى تعزيز التعاون 
الثنائــي مبواجهــة التحديات 

إيالن غولدنبرغ: الشراكة الدفاعية من أهم العالقات األمنية التي جتمع الواليات املتحدة والكويت وسنقدر دائمًا هذه الشراكة
البديوي: بحث التعاون في مجال األمن الغذائي واألمن السيبراني وتعزيز النظم الصحية والتعليمية واملجالني االقتصادي والبيئي

فيصل احلمود: دور مهم لـ «احتاد املبرات» 
في دعم وتعزيز العمل اخليري

استقبل املستشار في الديوان األميري 
الشــيخ فيصــل احلمود مبكتبــه رئيس 
احتاد املبرات واجلمعيات اخليرية د.ناصر 
العجمــي ومدير العالقــات العامة خليفة 
الشطي، وتناول اللقاء األحاديث املتعلقة 
بــدور احتاد املبرات واجلمعيات اخليرية 
ومــا يقدمه من أعمال بهدف نشــر الوعي 
اخليري. وأشاد احلمود بالدور الذي يقوم 
به احتاد املبرات واجلمعيات اخليرية في 
دعم وتعزيــز العمل اخليــري والتعاون 

علــى البر والتقوى فــي البالد وخارجها، 
وتنظيم احلركة اخليرية، والتنسيق بني 
نشاطات املبرات واجلمعيات ورفع كفاءتها 
مبا يحقق أهــداف احلركة اخليرية. وفي 
نهاية اللقاء، تقدم االحتاد بإهداء درع شكر 
وتقدير وإصدارات كتب احتاد اجلمعيات 
واملبرات للشيخ فيصل احلمود، معبرين عن 
جزيل الشكر والتقدير له على االهتمام مبا 
ينعكس على نشاطات املبرات واجلمعيات 

اخليرية لتقدمي األفضل.

الشيخ فيصل احلمود يتلقى درعاً تكرميية من د.ناصر العجمي وخليفة الشطي

السند: فتح آفاق جديدة للتعاون مع سويسرا
مبا يســهم في دعم أواصر 
الصداقة ويحقق طموحات 
البلدين والشعبني الصديقني.
ونقــل الســفير الســند 
حتيــات ومتنيــات صاحب 
السمو األمير الشيخ نواف 
األحمد، وســمو ولي العهد 
الشــيخ مشــعل األحمــد، 
إلــى رئيس مجلــس احلكم 
االحتادي السويسري مبوفور 
الصحــة والســرور والــى 
الشعب السويسري مبزيد 
من التقدم واالزدهار. وأوضح 
أن الرئيس السويسري حمله 
حتياته الى صاحب السمو 
األمير وســمو ولــي العهد 
ومتنياتــه للكويت حكومة 
وشــعبا مبزيد من التطور 
والنماء واألمن واالستقرار.

وتبادل اخلبرات.
اعتــزازه  وأعــرب عــن 
بالعالقة اخلاصة بني الكويت 
وسويســرا وحرصــه على 
تطويرها في شتى املجاالت 

بــني  الثنائيــة  العالقــات 
البلدين الصديقني مبا يخدم 
املصالح املشــتركة ويحقق 
رخاء الشعبني عبر فتح آفاق 
جديــدة للتعاون املشــترك 

أكــد  جنيــڤ - كونــا: 
االحتــاد  لــدى  ســفيرنا 
السند  السويسري يعقوب 
عمق العالقــات الكويتية- 
الراســخة  السويســرية 
واملتطورة في كافة املجاالت.
جــاء ذلك فــي تصريح
لـــ «كونــا» عقــب تســليم 
السفير السند أوراق اعتماده 
الــى رئيس مجلــس احلكم 
االحتادي وزيــر اخلارجية 
ايغناســيو  السويســري 
كاسيس سفيرا مفوضا فوق 
العادة للكويت لدى االحتاد 
السويســري، وذلــك مبقر 
وزارة اخلارجية السويسرية 

بالعاصمة (برن).
الســند  الســفير  وأكــد 
لـ«كونــا» ضــرورة تعزيز 

السفير يعقوب السند خالل تقدمي أوراق اعتماده الى ايغناسيو كاسيس

اجلالوي: الكويت سباقة في احملافظة على حقوق اإلنسان
قال وزير العدل ووزير الدولة لشــؤون تعزيز النزاهة 
ووزير األوقاف والشؤون اإلسالمية املستشار جمال اجلالوي 
إن اجلهود التي تبذلها الكويت في تعزيز حقوق االنســان 
تعــد ترجمة حلرص القيــادة العليا على العمل اإلنســاني 

بجميع مجاالته.
جــاء ذلك فــي تصريح صحافي للوزيــر اجلالوي عقب 
اســتقباله ممثلة املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون 

الالجئني نسرين ربيعان والوفد املرافق لها.
وأوضــح اجلــالوي أن اللقاء مع ممثــل املفوضية «هام 
جدا»، مشيرا إلى أن الكويت سباقة في احملافظة على حقوق 
االنســان وتعزيز متطلبات جميع الفئات التي تعيش على 

املستشار جمال اجلالوي خالل استقباله ممثلة املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئنيأرضها الطيبة.

«التعريف باإلسالم» كّرمت «االستثمارات الوطنية»
التعريف  كرمت جلنة 
باإلسالم شركة االستثمارات 
الوطنيــة، وذلــك تقديــرا 
جلهودها البارزة في دعم 

أنشطة اللجنة.
جاء ذلك خــالل زيارة 
وفــد مــن إدارة العالقات 
العامــة بلجنــة التعريف 

باإلسالم، للشركة.
العالقات  وأكــد مديــر 
العامــة واإلعــالم واملوارد 
بلجنة التعريف باإلســالم 
الــذي  الكنــدري  عمــار 
تــرأس الوفد، أن لشــركة 
االستثمارات الوطنية جهودا 
طيبة وملموســة في دعم 
جلنة التعريف باإلســالم. 

وأشار إلى أن الشركة ساهمت في دعم أنشطة 
اللجنة الترفيهية، وذلك مببادرة كرمية منها 
الستضافة رحلة لدعاة جلنة التعريف. ولفت 
إلــى أن مثل هذه املبــادرات، لها أثر طيب في 
تعزيــز التواصل والترابط بــني العاملني في 

املجال الدعوي من مختلف اجلنسيات.
وفي اخلتــام، أهدى وفد جلنة التعريف، 
نائب الرئيس التنفيذي محمد الراشــد، درع 
اللجنــة وشــهادة تقديــر، مشــيدا بحفاوة 

االستقبال وكرم الضيافة.

وفد من اللجنة زار الشركة وشكر دعمها ألنشطتها الترفيهية

تكرمي شركة االستثمارات الوطنية


