حوار نقابي...
يف هذا العدد نلتقي مع مدير معهد
الثقافة العمالية الزميل /نا�صر
د�شتي ..وقد �أف�صح د�شتي عن
خطة املعهد القادمة التي �ستت�ضمن
العديد من الدورات املختلفة التي
تالم�س متطلبات العاملني واحلركة
النقابية .كما �شرح د�شتي الدور
الكبري الذي يلعبه معهد الثقافة
العمالية يف تدريب و�إعداد الكوادر
النقابية ،مو�ضحا وعي النقابات
لهذا الدور وم�ساندتها للمعهد..
وطالب د�شتي ب�ضرورة االعرتاف
باالول من مايو كيوم لعمال الكويت
ا�سوة بعمال العامل..
ف�إىل تفا�صيل احلوار...
حوار :فتحي طنطاوي

م�ؤكدا �أن عمال الكويت ي�ستحوق الإعرتاف بيومهم

ناصر دشتي:

نعمل على تطوير �آداء املعهد مبا يخدم العاملني

العامـل

بداي�ة نبارك لكم توليك�م ادارة معهد الثقاف�ة العمالية..
ون�ود ان تطلعنا عن �أوىل خطواتك�م يف ادارة هذه امل�ؤ�س�سة
الهامة؟
 �شك��را عل��ى التهنئ��ة ،وبدوري اق��دم خال���ص الته��اين والتربيكاتللنقابي�ين يف خمتلف القطاعات على جهودهم الطيبة يف جناح اعمال
امل�ؤمت��ر العام ال�س��ابع ع�ش��ر لالحتاد الع��ام لعمال الكوي��ت ،وانتخاب
جمل���س تنفيذي جديد نتمنى ل��ه التوفيق يف قي��ادة املرحلة القادمة..
كما ا�ش��كر زمالئي يف املجل�س التنفيذي لالحتاد العام على هذه الثقة
وتكليفي كمدير ملعهد الثقافة العمالية..
ام��ا ع��ن خطواتن��ا االوىل يف ادارة املعهد ،فكان��ت يف انتخاب جمل�س
ادارة يتك��ون م��ن خمتلف النقاب��ات املنتمية لالحتاد الع��ام ..وبحمد
اهلل اجنزن��ا هذه اخلطوة ومت ت�شكيل جمل���س االدارة وي�ضم نخبة من
النقابي�ين ،وندع��و اهلل ان يوفقن��ا يف ت�آدي��ة الر�سال��ة والنهو�ض بهذه
امل�ؤ�س�سة لت�ؤدي دورها يف تدريب وتثقيف العاملني.
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وماذا عن برناجمكم التدريبي؟
 نعمل حاليا على و�ضع برنامج للفرتة املتبقية من هذا املو�سم و�سوفيت�ضمن �سل�سلة من الدورات تتوزع على مدار اال�شهر القادمة وي�شارك
فيها عدد كبري من الكوادر النقابية من خمتلف النقابات يف القطاعني
احلكومي والنفطي والقطاع اخلا�ص على ال�سواء.
وي�ستع�ين املعه��د يف تنفي��ذ برناجم��ه بع��دد وا�س��ع م��ن املحا�ضري��ن
االكادميي�ين والفنيني وذوي االخت�صا�ص واخلربة يف خمتلف املجاالت
االقت�صادي��ة واالجتماعي��ة والعمالية والتنظيمي��ة النقابية ،وكذلك يف
جم��االت القوان�ين والت�شريع��ات املنظمة لعالق��ات العم��ل ،وال�صحة
وال�سالم��ة املهني��ة ،واتفاقي��ات العم��ل العربية والدولي��ة ،وغريها من
الق�ضايا التي تهم الطبقة العاملة واحلركة النقابية.
�شهد املعهد يف ال�سنتين الأخريتني ن�شاطا ملحوظا من خالل
تنظيمه لل�دورات رغم قلة �إمكانياته ..ما هو توجهكم نحو
تطوير هذا االداء؟

