منا�سبات

نقابيون يف حفل نقابة البلدية بعودة «فراج العرادة» من رحلة عالجية:

الزميل �صاحب ب�صمات م�ضيئة ..وفرحتنا كبرية بعودته �ساملا معافى

جملـ�س الأمـة اجلـديد مطالـب بتبني الق�ضايا النقابية

�أقامت نقابة العاملني يف
بلدية الكويت يف مقر االحتاد
العام لعمال الكويت حفل
ع�شاء مبنا�سبة عودة الزميل/
فراج العرادة ال�سكرتري العام
لالحتاد العام والرئي�س اال�سبق
للنقابة من رحلة عالجية
باخلارج.
وقد ح�ضر احلفل عدد كبري
من القيادات النقابية يف
خمتلف النقابات واالحتادات
يف قطاعات العمل املختلفة
احلكومي والنفطي واخلا�ص.
وقد عربت القيادات النقابية
عن فرحتها بعودة زميلهم
العرادة �ساملا معافى من رحلة
العالج ،وحتدثوا عن �آمالهم
وطموحاتهم من جمل�س االمة
اجلديد ،وطالبوه ب�ضرورة
تبني الق�ضايا التي تهم الطبقة
العاملة وحركتها النقابية..

العامــل
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 يف البداية بارك رئي�س االحتاد العام لعمال الكويت م� .س��امل �ش��بيب العجمي عودة ال�س��كرتري العام�سامل��ا معاف��ى ،مو�ضحا �أن الع��رادة من ال�شخ�صي��ات النقابية امل�شه��ود لها بالكف��اءة وتاريخه يف العمل
النقابي خري �شاهد.
واك��د العجمي ان جمل�س االمة املقبل مطالب بتبنى جميع الق�ضايا النقابية والتي مت�س �شريحة كبرية من
ال�شع��ب الكويتي ,فه��ي ت�ضم العاملني يف القطاع احلكومي والنفط��ي وكل امل�ؤ�س�سات احلكومية ,كما يجب
احلف��اظ على خمتل��ف املكت�سبات العمالي��ة من قبل النواب اجل��دد باال�ضافة اىل اهمي��ة �إ�شراك ممثلي
النقاب��ات العمالي��ة يف �س��ن كل الت�شريع��ات والقوان�ين التي تتعلق به��م فاليعقل ان تتخذ ق��رارات وت�سن
ت�شريعات اليكون هناك من ميثل احلركة النقابية فيها .وقال العجمي :ان جمل�س االمة املنحل مل يرق �إىل
م�ستوى طموح املواطن لذا فالعبء الواقع على كاهل جمل�س االمة املقبل كبري وامل�س�ؤوليات ج�سيمة وهناك
العديد من امللفات التي البد من العمل على حلها من قبل النواب الذين �سيوليهم املواطن ثقته.
 بدوره قال �س��كرتري عام االحت��اد العام لعمال الكويت فراج عبداهلل الع��رادة �أ�شكر زمالئي النقابنيعلى �إقامة حفل الع�شاء و�أخ�ص بال�شكر رئي�س االحتاد العام ورئي�س و�أع�ضاء نقابة العاملني يف البلدية.
و�أ�ش��ار العرادة اىل وجود العديد من املطالب النقابية التي نطالب اع�ضاء جمل�س االمة اجلدد العمل على
حلها اهمها ا�صدار القوانني والت�شريعات التي ت�صب يف م�صلحة الطبقة العمالية خا�صة وال�شعب الكويتي
عام��ة فالنقاب��ي يف النهاي��ة مواطن يطم��ح اىل ا�صدار ت�شريعات تخ��دم م�صاحلة وتعاون��ه على مواجهة
اعب��اء احلي��اة خا�صة فالبد من العمل على �إلغاء كافة القرارات احلكومي��ة اخلا�صة برفع ا�سعار البنزين
وال�ضرائب والت�صدي للقوانني التي تثري الفتنة داخل املجتمع ومنها �سحب اجلنا�سي والب�صمة الوراثية.
 وم��ن جانبه او�ضح رئي�س نقابة العاملني يف بلدي��ة الكويت م .حممد فهاد املطريي ان نقابة البلديةحري�ص��ة كل احلر�ص على مل ال�شمل النقابي وتوحيد ال�صفوف من �أجل التكاتف والتعا�ضد ملواجهة جميع
التحدي��ات التي تواجه احلركة النقابية .وبني املطريي ان تنظيم هذا احلفل هو عرفان للنقابي املخ�ضرم
فراج العرادة ودوره الكبري يف خدمة احلركة النقابية والطبقة العاملة ،فهو �صاحب تاريخ طويل يف العمل
النقابي.

