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العوضي يهنئ القيادة السياسية بالعيد

رفع النائب والوزير السابق عبدالواحد العوضي أسمى آيات التهاني 
والتبريكات إلى صاحب السمو األمير وسمو ولي العهد وسمو رئيس 
مجلس الوزراء وأعضاء السلطتني التشريعية والتنفيذية واملواطنني 
واألمتني العربية واإلسالمية مبناسبة حلول عيد الفطر السعيد، داعيا 
املولى عز وجل ان يتقبل صيامهم وقيامهم وان يحفظ الكويت وأميرها 
وش���عبها من كل مكروه. وقال العوضي انه مبناسبة العيد السعيد 
سيستقبل املهنئني كعادته السنوية أول يوم بعد صالة العيد مباشرة 

وحتى صالة الظهر، وذلك في ديوان العائلة مبنطقة الدعية.

»اتحاد العمال«: خطة لتنظيم 
العمل النقابي  بما يحفظ وحدته

أكد أمني الش���ؤون الثقافية 
واإلعالمي���ة في االحت���اد العام 
الكويت عوض املطيري  لعمال 
ان االحت���اد يعمل ف���ي املرحلة 
احلالية على إعداد خطة لتنظيم 
العمل النقابي مبا يحفظ وحدة 
الكويتية وان  النقابية  احلركة 
هذه اخلط���ة س���تعرض على 
العام لالحتاد في شهر  املؤمتر 
أبريل القادم العتمادها. واوضح 
املطيري ان اخلطة ستعمل على 
ضبط العم���ل النقابي في اطار 
مؤسساته، مشيرا الى ان بعض 
القيادات النقابية أخذت تسيء في 
اآلونة األخيرة من حيث تدري أو 
ال تدري الى العمل النقابي وان 
االحتاد سيقوم من خالل اخلطة 
بوضع حد ملثل هذه التجاوزات 
واألعمال غير املس���ؤولة ومبا 
يحف���ظ حق متثي���ل املنظمات 
النقابية في اطار املهام واألعمال 
التي أش���هرت من أجلها وذلك 
س���عيا من االحتاد العام البعاد 
العمل النقابي عن الفوضى التي 
بدأنا نشهدها مؤخرا من خالل 
التصريحات الصحافية لبعض 
النقابيني. وفي ختام تصريحه 
طالب املطيري القيادات النقابية 
باحملافظ���ة على وح���دة العمل 
النقابي وااللت���زام عند اطالق 
التصريحات الصحافية بحدود 
مسؤوليات متثيلها العمالي الذي 
حددته اللوائح وتركيب بنائها 
النقابي، فمن املعروف ان النقابة 
متثل مصالح عمال منشأة العمل، 
واالحتاد املهن���ي ميثل مصالح 
نقابات القطاع، أما االحتاد العام 
لعمال الكويت فهو وحده من ميثل 
أمام مؤسسات  العمال  مصالح 
الوطني  الدولة على املستويني 
والدولي. وأهاب املطيري بوسائل 
اإلعالم وقيادات الدولة للرجوع 
الى االحتاد العام لعمال الكويت 
في القضايا التي تهم العمال وعدم 
النقابية  التعاطي مع املنظمات 
اال من خالل الصفة التي أعطتها 
إياها القوانني احمللية وذلك جتنبا 

لالحراجات واملساءلة.

عوض املطيري

عاشور لزيادة إجازة العيد للعاملين في البنوك
اعربت النقابة العامة للبنوك عن بالغ اسفها لالجراء 
االداري الذي اتخذه اعالن احتاد مصارف الكويت بالتنسيق 
مع بنك الكويت املركزي بتحديد عطلة ايام عيد الفطر 
املبارك بالنس���بة جلميع البنوك بثالثة ايام فقط اذا ما 
صادف اول ايام العيد يوم االحد املقبل واربعة ايام في 

حال كان اول ايام العيد يوم االثنني املقبل.
وقال رئيس مجلس ادارة النقابة منصور عاشور في 
بيان صحافي ان النقابة العامة للبنوك باعتبارها صوت 
املوظفني والعاملني في جميع البنوك تنتقد بشدة مثل 
هذا االجراء الذي ال يراعي في احلد االدنى وقع املناسبة 

املباركة وال حتى الظروف العائلية واالجتماعية والنفسية 
للموظفني العاملني في البنوك والتي تقتضي من اجلميع 
حتمل املسؤولية والنظر الى ظروفهم وظروف املناسبة 
بعني كرمية ورحيمة بعيدا عن اي تكسب مادي او وظيفي، 
مشيرا الى ان املؤس���ف في االجراء وما هو مالحظ في 
اتخاذه هو إلزام املوظف���ني بالدوام ألجل الدوام وليس 
العمل واالنتاج في اشارة منه الى أنه لو كان االمر غير 
ذلك لكان هناك حس���بة دقيق���ة النتاجية خدمات عمل 
البنوك في مثل هذه املناس���بة البلد بجميع مسؤوليه 
وزارته ومؤسس���اته االدارية واخلدماتية واالقتصادية 

معطل بق���رار وزاري رعى في نصه ومضمونه ظروف 
املوظفني والعاملني في جميع قطاعات العمل احلكومي 
دون االعتبار ألي موظ���ف من موظفي القطاع اخلاص 

ومنه القطاع املصرفي.
وختم عاشور تصريحه بالتأكيد على أهمية العدول 
عن القرار واعطاء املوظفني والعاملني في البنوك فرصة 
االستمتاع بعطلة العيد اعاده اهلل على اجلميع باخلير 
والبركة مشيرا الى ان االستجابة ملثل هذا املطلب ستكون 
لها بكل تأكيد اثر ايجابي على نفس���ية جميع املوظفني 

وعلى نتاج عملهم وعطائهم في القادم من االيام.

استنكر تحديدها بـ 3 أيام فقط إذا كان العيد األحد


