شـــــــؤون نقـابيـة

املطريي :انتخابات النقابات
متت وفق القانون

العامــل

دعا رئي�س نقابة القط��اع النفطي اخلا�ص من�صور
نا�ص��ر املط�يري ،اع�ضاء جمل�س الأم��ة �إىل حتري
الدقة بخ�ص��و�ص ما �أث�ير �أخريا ب�ش���أن انتخابات
النقاب��ات اجلدي��دة ،م�ش�يرا �إىل انه��ا مت��ت وفق
القان��ون ود�س��تور االحت��اد الع��ام لعم��ال الكوي��ت
يف امل��ادة  66من��ه الت��ي تن�ص عل��ى ان االحتاد هو
املمث��ل جلميع العاملني ،وهذه املاده �ص��ريحه تتيح
اال�ش��راف من قبل االحتاد عل��ى جميع االنتخابات
النقابية.
وذك��ر �أن ما �أث�ير �أن الهيئة العامة للق��وى العاملة
ووزي��رة ال�ش���ؤون االجتماعي��ة والعم��ل تدخل��وا يف
العمل النقابي كالم عار عن ال�ص��حة فال ميكن ان
نتجنى ونظلم وزيرة ال�ش�ؤون فهي من وقفت وتبنت
القان��ون النقاب��ي اجلدي��د الذي �س��وف ي��ردع كل
حمكرت �سواء يف االنت�ساب �أو االنتخاب ،مو�ضحا �أن
اجلمعيات العمومية ب�صفتها ال�سلطة العليا للنقابة
هي الت��ي تدخلت فقط ،وقد مت خ�لال االنتخابات
ا�ستبدال النقابات املحتكرة بدماء �شابة.
وطال��ب بالإ�س��راع يف �إق��رار قانون تنظي��م العمل
النقاب��ي امل��درج يف جمل���س الوزراء و�إي�ص��اله �إىل
جمل���س الأمة لتف��ادي مثل ه��ذه الأح��داث ،حيث
�س��يكون القان��ون اجلدي��د رادعا ل��كل حمتكر ،مع
تنظيم انتخابات �ش��فافة بني النقاب��ات ،ال احتكار
فيها الي فئة ،ويكون الق�ضاء هو الفي�صل وامل�شرف
االول واالخ�ير عليه��ا ،وعلى ر�أ�س��ها االحتاد العام
لعم��ال الكويت واحت��اد نقابات القط��اع احلكومي
واحت��اد الب�ترول ،مبين��ا �أن القان��ون مين��ح جميع
النقابات احلق يف امل�شاركة بامل�ؤمتر العام لالحتاد
العام لعمال الكويت.
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نقابة البلدية �شاركت النقابات الرتكية احتفاالتها

م�شعل العتيبي مع رئي�س نقابة البلدية الرتكية  -توقيع اتفاق التعاون

�ش��اركنا النقابات الرتكية احتفالها مبرور  ٢٣عاما على ت�أ�سي�س احتادهم
املهني وبحثنا معهم دور النقابات يف التطور الوطني واي�ضا تطوير ومتتني
العالقات مع نقابة البلدية يف تركيا من خالل توقع اتفاق تعاون.
جاء ذلك خالل ت�صريح ادىل به م�شعل حممد العتيبي �سكرتري عام نقابة
العامل�ين يف بلدي��ة الكوي��ت عقب عودته من تركيا �ض��من وفد �ض��م اىل
جانبه ال�سيد /عو�ض مناور املطريي االمني املايل.
واو�ضح العتيبي ان هذه الزيارة جاءت تلبية لدعوة كرمية من نقابة البلدية
الرتكية حيث �ش��اركناهم احتفالهم الكبري الذي �ش��اركت فيه �شخ�صيات
من خمتلف التنظيمات النقابية العربية والدولية  .و�أكدنا خالل كلمتنا يف
ه��ذا االحتفال على عمق العالقات التي ترب��ط البلدين تركيا والكويت يف
خمتلف املجاالت وخا�ص��ة العالقات النقابية والتي نحر�ص على تطويرها
ومتتينه��ا لتحقيق اال�س��تفادة الكاملة من تبادل اخل�برات وتوحيد الر�ؤى
واملواقف ون�س��اهم معا يف ن�ض��ال احلركة النقابي��ة يف مواجهة التحديات
الت��ي ت�ؤث��ر على واقع ومعي�ش��ة الطبق��ة العاملة  .كما اعلن��ا جميعا رف�ض
التنظيم��ات النقابية والطبقة العاملة لكل �أ�ص��ناف الإرهاب الذي يجتاح
العامل و�أكدنا وقوف احلركة النقابية �ضد الإرهاب  ،وت�أييدنا التام جلميع
الإجراءات التي يتخذها العامل ملحاربته والق�ضاء عليه .
وب�ين العتيبي انه يف نهاية هذه الزيارة مت توقيع بروتوكول تعاون مع نقابة
البلدي��ة الرتكي��ة اتفقنا خالله على الوق��وف معا وبكـل قـ��وة مع احلقوق
واملكا�س��ب التي تهم الطبقة العاملة وا�س��تمرار برامج الزيارات املتبادلة
وتنظيم دورات تدريبية م�ش�تركة  .ا�ض��افة اىل تن�سيق املواقف والآراء يف
املحافل وامل�ؤمترات العربية والدولية وتبادل اخلربات الإعالمية والثقافية
النقابية لزيادة التوا�صل الفكري والثقايف بني عمال البلدين  .ونقدر عاليا
لالخوة النقابيني يف تركيا ح�سن اال�ستقبال وكرم ال�ضيافة.

