دورة قيادية وثقافية نظمها معهد الثقافة العمالية
نظ��م معه��د الثقافة العمالي��ة التابع لالحت��اد العام لعم��ال الكويت يوم االح��د يف 2016/12/18
(بقاعة املرجان) فندق نبو بارك ،دورة تدريبية ثقافية وقيادية ،بدعم من م�ؤ�س�سة الكويت للتقدم
العلمي ،ا�ستمرت ملدة خم�سة ايام و�شارك فيها عدد كبري اع�ضاء اجلمعيات العمومية للنقابات يف
خمتلف قطاعات العمل احلكومي والنفطي واخلا�ص.
ويف حف��ل االفتتاح حت��دث عو�ض �شقري املطريي نائ��ب مدير معهد الثقافة ووج��ه ال�شكر مل�ؤ�س�سة
الكوي��ت للتق��دم العلمي على جهوده��ا يف تـــ�أدية ر�سالتها التنموية التي ترتك��ز على تنمية املوارد
الب�شرية وخا�صة القوى العاملة الوطنية وحاجتها اىل التثقيف والتدريب مبا يتنا�سب مع متطلبات
اخت�صا�صاته��ا  ،ورعاية املبدعني واملتميزين من �أبناء ه��ذا ال�شعب ،منذ ان�شاءها يف عام .1976
واك��د املطريي ان تنظيم هذا الن�شاط ي�أتي �ضمن ن�شاطات عدة يعمل على تنفيذها معهد الثقافة
العمالي��ة �ضمن برناجمه ال�سنوي ال��ذي يهدف يف املقام االول اىل تدريب وت�أهيل العاملني وتنمية
ثقافتهم مبا ي�ساهم يف االرتقاء بالعمل وت�أديته بال�شكل املطلوب.
وقد الق��ى الباحث القانوين فهاد �شارع الديحاين حما�ضرة عن القانون االداري الكويتي مو�ضحا
خاللها ان القرار الإداري �أهم مظهر من مظاهر ن�شاط وامتيازات ال�سلطة التي تتمتع بها الإدارة
وت�ستمدها من القانون العام � ،إذ بوا�سطته ت�ستطيع الإدارة ب�إرادتها املنفردة على خالف القواعد
العامة يف القانون اخلا�ص �إن�شاء حقوق �أو فر�ض التزامات  ،ويرجع ال�سبب يف ذلك �إىل �أن الإدارة
تراعي امل�صال��ح العامة والتي يجب تغليبها على امل�صالح الفردية اخلا�صة ،و�شرح القرار الإداري
والفرق بينه وبني الأعمال القانونية الأخرى ،و�سبل الطعن يف القرار الإداري ق�ضائي ًا والتظلم منه
و�شروط رفع الدعوى الق�ضائية لإلغاء القرار الإداري املتظ ّلم منه.
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اعلن��ت نقابة العاملني يف وزارة الكهرباء وامل��اء �أنها بالتحري�ض الذي
ميار�س��ه البع���ض م��ن �أجل دف��ع اجله��ات املعني��ة يف الدول��ة ل�سحب
تراخي���ص ا�ستثمار «مق�ص��ف» حمطة �ضخ ال�صليبيخ��ات مبا يخالف
القان��ون وعقد اال�ستثمار اخلا�ص بها الذي تع��ود حقوق ملكيته لنقابة
العامل�ين يف وزارة الكهرباء واملاء .وقالت النقاب��ة� :إن املق�صف حائز
عل��ى جميع الرخ�ص اخلا�ص��ة مبزاولة الن�شاط وه��ي متار�س منذ 30
عام��ا لذا ف��ان املطالبة بازالته دون �إبداء �أ�سب��اب موجبه �أمر ال ميكن
القب��ول به �إ�ضاف��ة �إىل �أنه خمال��ف للقانون واتباع لاله��واء وا�ستهتار
باحلقوق القانوني��ة واملالية للم�ستثمر والنقاب��ة والعاملني يف املق�صف
باعتباره م�صدر رزق �أ�سرهم  .وا�ضافت النقابة �أن البلدية وافقت على

جتديد ترخي�ص املق�ص��ف يف  20نوفمرب املا�ضي �أي قبل �شهر تقريبا،
فماذا ا�ستجد خالل فرتة الأ�سابيع هذه لكي تغري البلدية ر�أيها وتطالب
التجارة ب�سحب الرتخي�ص ؟! وا�ستنكرت النقابة الهجمة ال�شر�سة غري
امل�بررة التى ق��ام بها البع���ض ولدواف��ع خا�صة به��دف �إزالة مق�صف
مرخ���ص م��ن اجلهات املعني��ة  .و�أكدت �أنه��ا لن تقف موق��ف املتفرج
�أم��ام اال�ض��رار مب�صاحلها وم�صال��ح عمالها وحتذر اجله��ات املعنية
من الر�ضوخ لالبت��زاز وامل�ساومة وخمالفة القوانني وحتملها يف الوقت
نف�س��ه كل ما �سيرتتب على �إجراءاتها الغ�ير القانونية من �آثار وحقوق
للغري ،و�أنها ب�صدد اتخاذ الإجراءات القانونية بحق وزير التجارة وزير
البلدية وكل من قام بالتحري�ض للإ�ضرار مب�صاحلها.

