اخلدم��ات التي يقدّمها املعه��د ويجعله قاد ًرا
على تنفيذ الأهداف التي �أن�شئ من �أجلها.
ر�س�الة حت�ب ان توجهه�ا للنقابات من
�أجل تفعيل التعاون م�ع معهد الثقافة
العمالية؟
 النقاب��ات تعي متاما �أه ّمي��ة معهد الثقافة،والهدف الذي ان�ش��ئ من �أجل��ه ودوره يف رفد
احلرك��ة النقابي��ة بالكوادر املدرب��ة والقادرة
عل��ى قي��ادة العم��ل النقابي ولع��ب دورها يف
خدمة العاملني وحتقي��ق مطالبهم من خالل
التفاو���ض وغريه��ا م��ن �س��بل التح��رك من
خالل م��ا يتعلمه م��ن م�ش��اركته يف الدورات
التدريبي��ة ..وكذلك تعي هذه النقابات اهمية
م� ّؤ�س�س��ات االحت��اد الع��ام لعم��ال الكوي��ت
ك��ـ «جمل��ة العام��ل» ..وتعل��م جي��دا �أن ه��ذه
امل� ّؤ�س�س��ات لن ت�س��تطيع القيام بواجبها دون
دع��م النقابات ،لذلك نراها دائ ًما ت�س��ارع يف
تر�شيح دار�سيها ملختلف الدورات التي ّ
ينظمها
التخ�ص�صية التي
املعهد� ،إ�ضافة �إىل الدورات
ّ
تطلبه��ا النقابات ل�صالح منت�سبيها ،لإدراكها
ب�أهمي��ة التثقيف النقاب��ي ،وحر�صها ال�شديد الفاعل��ة يف تنمي��ة وبن��اء االوط��ان ،ونح��ن
كنقابي�ين �سع��داء به��ذه املنا�سب��ة العزي��زة
على تدريب كوادرها،
عل��ى قلوبن��ا ،،وننتهز ه��ذه املنا�سب��ة لنبعث
ماذا تقول يف يوم العمال؟
اىل جمي��ع موظف��ي وعم��ال الكوي��ت والعامل
 االول م��ن ماي��و ه��و ت�أكي��د وعرف��ان م��ن �أجمل الته��اين والتربي��كات القلبي��ة متمننياملجتمع جله��ود الطبقة العامل��ة وم�ساهمتها ان تكون ه��ذه املنا�سبة انطالق��ة نحو حتقيق
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النقابات تعي اهمية
املعهد ..ومل ولن تق�صر
يف دعمه وم�ساندته
مطال��ب العامل�ين وعل��ى ر�أ�سها �إق��رار االول
من ماي��و كعطلة ر�سمية تكرميا لكفاح عمالنا
بالكويت لي�شاركوا اخوانهم عمال العامل بهذه
املنا�سبة ،فعمال الكويت ي�ستحقون هذا اليوم
كتقدي��ر لعطائهم وجهده��م الكبري يف تنمية
وتطوي��ر الكوي��ت ،ونحن عل��ى ثقة تام��ة ب�أن
حكومتن��ا تقدر ذلك وحت�ترم الطبقة العاملة
وتق��در احلركة النقابية ولكن مع ذلك ما زال
ه��ذا املطلب حت��ى يومنا ه��ذا بعي��د املنال..
ولكن كلنا �أمل يف حتقيق هذا املطلب الهام يف
القريب العاجل ب�إذن اهلل..
كلمة �أخرية؟
 ن�شكر االحتاد العام لعمال الكويت والنقاباتعل��ى وقوفهم بجانب معه��د الثقافة العمالية،
ونعد اجلميع ب�أننا كمجل�س �إدارة عازمون على
ب��ذل اجلهد مب��ا ي�ضمن تطوير ه��ذا ال�صرح
الثقايف وا�ستمراره يف �أداء ر�سالته التي �أن�شئ
من �أجلها ..وال�شكر مو�صول لـ «جملة العامل»
التي �أتاح��ت لنا هذه الفر�ص��ة ونتم ّنى تكرار
مثل هذه اللقاءات ونقدر اهتمام ادارة املجلة
بتغطية ون�شر ن�شاطات املعهد.

