شـــــــؤون نقـابيـة
رئيسا
اتحاد العاملين بالقطاع الخاص يشكل مجلسه التأسيسي و(الحجيالن)
ً

احلجيالن :نعاهد العاملني بالدفاع عن حقوقهم ونطلب من اجلميع التعاون
عق��دت اجلمعية العمومية الحتاد العاملني بالقطاع اخلا�ص اجتماعها يف
مقر االحتاد العام لعمال الكويت م�س��اء يوم االربعاء املوافق 2017/5/24
ووافقت على الئحة النظام اال�سا�سي لالحتاد وانتخبت املجل�س الت�أ�سي�سي.
وي�ضم احتاد القطاع اخلا�ص يف ع�ضويته نقابة املدققني ال�شرعيني ونقابة
العاملني بالقطاع النفطي اخلا�ص ونقابة العاملني يف القطاع التعاوين.
وق��د اجتمع املجل�س الت�أ�سي�س��ي و�ش��كل هيئة مكتبه وجاءت على ال�ش��كل
التايل:
رئي�س االحتاد
� -1سعود را�شد فالح احلجيالن
نائب الرئي�س	
 -2يعقوب انور عي�سى ال�سليم
	�أمني ال�سر
 -3جمال فالح دع�سان الف�ضلي
نائب �أمني ال�سر
 -4م�سفر نا�صر منري العجمي
الأمني املايل
 -5را�شد حممد مناور احلجيالن
�سكرتري العالقات اخلارجية
 -6من�صور نا�صر منري املطريي
�سكرتري العالقات الداخلية
� -7سامل خالد احمد ال�شرهان
ع�ضو
 -8م�شعل مبارك م�ضحي املطريي
ع�ضو
 -9يو�سف را�شد نا�صر العازمي
ع�ضو
 -10بداح عبداهلل بداح الهاجري
ع�ضو
 -11خالد علي مذكر
 -12هادي جريان اخلرف�شي العازمي ع�ضو
ع�ضو
 -13حممد طارق عبداهلل الذياب
 -14عبداهلل طارق عبداهلل ال�شعيب ع�ضو
ع�ضو
� -15سليمان خالد حممد بودي

العامــل

وعقب ذلك حتدث �س��عود را�ش��د ف�لاح احلجيالن رئي�س احت��اد القطاع
اخلا�ص موجها �ش��كره على اختياره رئي�س��ا ،معت�برا �أن هذا االختيار هو
و�سام على �صدره ويدفعه �إىل املزيد من العطاء وتقدمي االف�ضل يف قيادة
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املرحل��ة املقبلة ،مو�ض��حا ان هذا االحتاد ميثل �ش��ريحة كب�يرة من ابناء
الوطن واملقيمني فيه.
وعاه��د احلجيالن جميع العاملني بالقطاع اخلا�ص بالدفاع عن حقوقهم
امل�س��تحقه والتوا�ص��ل مع خمتلف اجله��ات لتوفري البيئة ال�ص��حية لهم،
فالإنت��اج والتطوي��ر ال يكونان �إال �إذا مت منح العامل حقوقه كاملة ،و�ش��عر
ب�أنه يعمل من اجل هدف عظيم ي�ساهم يف حتقيقه.
وا�ض��اف احلجيالن �إن الكويت منحتنا احلياة الكرمية ومن واجبها علينا
ان نعمل من �أجلها ،و�أن نبنيها بايدينا ون�ساهم يف نه�ضتها ،والعاملون يف
القطاع اخلا�ص ي�ش��كلون لبنة حمورية يف ه��ذا الهدف النبيل الذي تعمل
احلكومة عليه منذ ع�شرات ال�سنوات.
و�أف�ص��ح احلجي�لان عن �أن تا�س��ي�س احتاد العامل�ين يف القطاع اخلا�ص
�إال �ض��رورة ملح��ة الكتم��ال البنيان النقابي ،فقد �س��بقه تا�س��ي�س احتاد
الب�ترول و�ص��ناعة البرتوكيماوي��ات واحت��اد نقاب��ات القط��اع احلكومي
وكان م��ن املفرت�ض ت�أ�س��ي�س احتادنا .م�ض��يفا انه بحم��د اهلل اكتمل هذا
العمل بجهود املخل�ص�ين من ابناء هذا الوطن ،ونحن يف االحتاد ا�صبحنا
املمثلني القانونيون جلميع العاملني يف القطاع اخلا�ص �سواء كانوا كويتيني
او وافدي��ن ،ومند يد التعاون ل�ش��ركائنا من ا�ص��حاب الأعمال و احلكومة
لدفع عجلة التنمية ونطالب ب�إ�ش��راك االحتاد يف جميع اللجان املخت�صة
وذلك للم�صلحة العامة فنحن منثل �شريحة كبرية وقوة لها ثقلها التنموي
واخلدمي.
ودع��ا احلجي�لان جمي��ع امل�س���ؤولني يف الدول��ة وال�ش��ركات �إىل التعاون
وال�ش��راكة احلقيقي��ة م��ع ممثل��ي العم��ال يف القط��اع اخلا���ص ،تطبيقا
لالتفاقات التي �ص��ادقت عليها الكويت يف منظمة العمل الدولية اخلا�صة
بالعم��ل النقاب��ي وال�ش��راكة بني احلكومات وا�ص��حاب االعم��ال وممثلي
العاملني ،ونب�ش��ر العاملني يف القطاع اخلا�ص ب�أننا �س��نقدم االقرتاحات
مب�شاريع قوانني �إىل جمل�س الأمة ونفعل دور العمل النقابي من جديد.

