حوار نقابي

االنتخابات ب�إ�شراف االحتاد العام لعمال
الكويت وحتت �أعني اجلمعية العمومية
حر�صا على النزاهة وال�شفافية

عودة االنتخابات وفتح االبواب املغلقة
هما نتاج جلهود املجل�س التنفيذي
لالحتاد العام لعمال الكويت

جمل�س ادارة نقابة اال�شغال يقدم درع تذكاري لرئي�س االحتاد العام الزميل املهند�س �سامل �شبيب تقديرا لدور االحتاد يف دعم م�سرية الإ�صالح

عودتنا يف هذا التوقيت احل�سا�س �أوقفت التزكية والهيمنة على النقابة

هل معنى ذلك �أن عودتكم قد تكون م�ؤقتة؟
تذكريي��ة ..وكذلك قمنا بن�شر اعالنات به��ذا املعنى يف خمتلف اق�سام
 ال ن�ستطي��ع ان جنزم بانها م�ؤقت��ة �أو م�ستمرة لدورة نقابية جديدة ..ومواق��ع وزارة اال�شغ��ال ..وه��ذا ي��دل على م��دى حر�صن��ا ورغبتنا يفالعدد  549يناير 2016

جمـلة العامــل

بداي�ة نب�ارك لك�م وملجل�س�كم الع�ودة لقي�ادة نقاب�ة فهذا م��ا �ستحدده االنتخابات التي �ستج��ري بتاريخ  17يناير احلايل..
فاالم��ر موكول للجمعية العمومي��ة يف اختيار من ت��راه منا�سبا ..ونحن
اال�شغال ،ماذا تقول يف ذلك؟
 نحم��د اهلل تع��اىل على ما تف�ض��ل به علينا من نعم وم��ا حبانا به من على ثقة يف جمعيتنا العمومية وقدرتها على ح�سن االختيار.توفي��ق يف عودة جمل���س ادارتنا من جديد لتويل زم��ام االمور يف نقابة ه�ل �ست�ش�هد النقاب�ة عر�س�ا انتخابي�ا؟ وم�اذا �أعددمت
اال�شغال العامة ..وكما يعلم اجلميع ان نقابة اال�شغال من النقابات ذات ل�ضمان م�شاركة اجلميع؟
التاريخ الطويل وتعج بالكوادر النقابية اجليدة والقادرة على قيادة هذا  -ب��كل ت�أكيد ..نعم� ..ست�شهد النقابة عر�سا انتخابيا وب�إذن اهلل �سيكون
العمل ،وال نذكي �أنف�س��نا وال ندعي ب�أننا االف�ض��ل ،ولكن عودتنا يف هذا نزيه��ا و�شفافا ..وهذا دورنا وما جئنا من �أجله ..وقد وعدنا ..وها نحن
التوقي��ت احل�سا�س هو ل�صالح النقابة وبرغب��ة جمعيتها العمومية التي نويف بوعدن��ا ..فبعد ت�سلمنا ادارة النقابة بيوم�ين فتحنا باب الرت�شيح
لل��دورة اجلدي��دة  ،2020 - 2016م��ن ي��وم  12/23وحت��ى نهاية دوام
�أولتنا ثقتها ال�صالح ما اف�سده بع�ض الزمالء واعادة االمور اىل م�سارها
 ،2015/12/31و�أعلن��ا ذل��ك عرب اعالنات مدفوع��ة االجر يف ال�صحف
الطبيعي مبا ير�ضي اجلميع وينعك�س عليهم وعلى العمل النقابي باخلري
وعلى م��دى ايام للتذكري ..وهذه �سابقة بالن�سبة لنقابات احتاد القطاع
�إن�شاء اهلل.
احلكوم��ي ان يتم ن�شر اعالنات عن فتح ب��اب الرت�شيح ويليها اعالنات
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