 امل�ؤمت��رات الطارئة وغريها من التح��ركات جميعها حالفهاالبط�لان ملخالفته��ا د�س��تور االحت��اد الع��ام لعم��ال الكوي��ت،
والإلتفاف حول �أحكام الق�ضاء الكويتي العادل ..لذلك مل يعتد
بنتائجها و�أ�صبحت ك�أن مل تكن.
واملعل��وم للجمي��ع ان ه��ذه امل�ؤمت��رات الطارئ��ة عمق��ت �ش��ق
اخل�لاف يف احلرك��ة النقابية الكويتي��ة ،وكان هدفها احلفاظ
على املنا�ص��ب على ح�س��اب العمال ،و�إثارة البلبلة والت�ش��وي�ش
وتعطيل م�س�يرة اال�ص�لاح الت��ي يتبناها االحتاد الع��ام لعمال
الكوي��ت يف ه��ذه املرحلة ،وحق��ق من خاللها املزي��د من الثقة
والتعاط��ف وااللتف��اف حول��ه م��ن قب��ل القواع��د العمالية يف
خمتلف القطاع��ات من جهة  ،واملزيد م��ن االحرتام والتقدير
من قبل امل�س�ؤولني املعنيني يف وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية والعمل
والهيئة العامة للقوى العاملة من جهة اخرى.

�أمل يكن من املمكن مل ال�شمل النقابي وعمل
م�صاحلة بني اجلميع؟
 نح��ن كمجل�س تنفي��ذي لالحتاد الع��ام لعم��ال الكويت منذعودتنا فتحنا ايدينا وقلوبنا للجميع للعمل معا ل�صالح احلركة
النقابي��ة والعاملني ..ومل نكن ن�س��عى نحو احداث خالفات من
�ش�أنها تعرقل م�س�يرة العمل النقابي ..ولكن البع�ض �أبى ذلك،
واخذ املو�ض��وع ب�ش��كل �شخ�ص��ي ،خا�ص��ة عندما �أعلنا م�سرية
ا�صالح ال�ش���أن النقابي وتطوير �آليات عمله مبا يحقق م�صالح
العامل�ين ..فيم��ا يب��دوا ان البع���ض قد ا�ص��ابه اخل��وف على
الكرا�س��ي ،فلم ي�ستجب الي من مبادرات الوفاق ،وعملوا طوال
اال�شهر املا�ضية على تعميق هذا اخلالف.

كلمات اخرية ..ملن توجهها؟

اعاد معهد الثقافة العمالية ت�شكيل جمل�س ادارته ،وو�ضع
خطة عمله للفرتة القادمة والتي احتوت على العديد من
ال��دورات واالن�شطة املختلفة والتي تخدم العاملني وترفد
احلركة النقابية بقيادات نالت التدريب والتثقيف النقابي.
وقد �أ�صبح جمل�س ادارة املعهد على ال�شكل التايل:
 فايز عطا اهلل املطريي مديرا للمعهـد عو�ض �شقري املطريي نائبا للمدير عبداهلل ثواب ال�سبيعي ال�سكرتري العام �سامل نايف املطريي ال�سكرتري العام امل�ساعد نا�صر �صالح العجمي االمني املايل هادي حم�سن املحيلبي م�س�ؤول االبحاث والدرا�سات فهد عمي�ش املطريي ع�ضو نا�صر حممد الزعبي ع�ضو -مبارك �شايف بو عجيم ع�ضو
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العــامـــل

 اوج��ه �ش��كري للنقاب��ات التي وقف��ت معنا ،وتقدي��ري التامللعاملني وخا�ص��ة اجلمعيات العمومي��ة للنقابات على مواقفها
املقدرة من قيادة االحتاد العام لعمال الكويت يف رحلة ا�ص�لاح
العم��ل النقاب��ي ،وه��ذا يدل على م��دى الوع��ي واحلر�ص على
م�س��تقبل احلركة النقابية الكويتية ..كما احيي وا�ش��كر معايل
وزيرة ال�ش���ؤون االجتماعي��ة والعمل وقيادات وزارتها وخا�ص��ة
م�س���ؤويل الهيئة العام��ة للقوى العاملة على مواقفهم امل�ش��رفة
ووقوفه��م بجانب احلق رغم ال�ض��غوط الكبرية التي تعر�ض��وا
لها لتثنيهم عن منا�ص��رة ا�ص��حاب احلق ،ولكنهم اثبتوا انهم
�أ�ص��حاب مبادئ وجعلوا اجلميع ي�ض��مئن ان االن�سان املنا�سب
يف املكان املنا�س��ب ..كما اوجه �ش��كري للقيادات النقابية التي
وقفت معنا و�س��اندتنا ..وال�شكر مو�صول ملجلة العامل وادارتها
على اتاحة الفر�صة لتو�ضيح احلقائق امام العاملني.

معهد الثقافة العمالية يعيد
ت�شكيل جمل�س �إدارته

