
اليوم  2019/04/15 العدد ) 3 (  نشرة صحفية تصدر عن منظمة العمل العربية                  |                                                               السيد/ فؤاد نمر حدرج
 أصحاب أعمال

  الجمهورية اللبنانية

السيد الدكتور/ بشارة األسمر
 عمال

  الجمهورية اللبنانية

 السيد/ عامر سالم شنة
 حكومات

  دولة ليبيا

 السيد الدكتور/ عبد الستار عشرة
 أصحاب أعمال

  جمهورية مصر العربية

 السيد/ حسين قاسم علي مجاور
 عمال

  جمهورية مصر العربية

 السيد/ الكوري ولد أحميتي
 عمال

  الجمهورية اإلسالمية الموريتانية

 المرحوم/ سليمان علي أحمد
منظمة العمل العربية

 السيد/ حسن عبد الحكيم محمود مصطفى
منظمة العمل العربية

جــدد أطــراف اإلنتــاج الثــاث الثقــة بســعادة األســتاذ فايــز المطيــري 
اســتكمااًل   )2023  -  2019( ثانيــة  لفتــرة  المنظمــة  إدارة  ـي  لتوـل
لجهــوده المبذولــة ـفـي تعزيــز آليــات العمــل ـفـي منظمــة العمــل 
ـى جميــع الســادة الحضــور ـفـي كلمــة  العربيــة، وتوجــه ســعادته إـل
ارتجاليــة مــن القلــب قائــًا: » هنــاك علــى أرض الكويــت الحبيبــة 
عقــد  الــذي   ، ـيِّ العرـب العمــِل  لمؤتمــِر   42 الــدورة  انعقــاد  وخــال 
برعايــة كريمــة مــن  قائــد اإلنســانية حضــرة صاحــب الســمو أميــر دولــة 
الكويــت الشــيخ صبــاح األحمــد الصبــاح حفظــه هللا ورعــاه، منحتونــي 
ثقتكــم الغاليــة ألمثلكــم فــي منظمتكــم وأمــام المنظمــات العربيــة 
أماَمكــم  ثــم  هللا  أمــاَم  حينهــا  تعهــّدُت  الدوليــة،  المحافــل  وـفـي 
بالعمــِل بــكلِّ جهــد وإخــاص وبــكلِّ مــا أوتيــُت مــن قــوة؛ الســتكماِل 
المســيرة الناجحــة للمنظمــة منــذ إنشــائها. وحرصــُت علــى أن أعمــل 
جاهــدًا لصــون هــذه األمانــة والحفــاظ عليهــا والعمــل علــى تطويرهــا، 
ــم  ــتنيرًا بتوجيهاتك ــودة، مس ــا المنش ــق أهدافه ــا لتحق ــع أدائه ورف
وبتوفيــق  والمتواصــل.  المخلــص  دعمكــم  معتمدًاعلــى  وآرائكــم، 
مــن هللا عــز وجل،اســتطعت أن أنهــض بآليــات العمــل فــي المنظمــة 
لتواكــب المســتجدات االقليميــة والعالميــة، ونحــن اليــوم علــى أرض 

الكنانــة، أحظــى للمــرة الثانيــة بشــرف ثقــة دولتــي الكويــت التــي قدمــت لــي الدعــم ألواصــل مســيرتي، كمــا أتقــدم بعظيــم الشــكر لكــم علــى 
ثقتكــم لتجديــد واليتــي لفتــرة ثانيــة، وإنهــا لثقــة لــو تعلمــون كــم أعتــز بهــا، ووســام أضعــه علــى صــدري وأفتخــر بــه، يمنحنــي اإلرادة الكافيــة 
ألتعهــد مجــددًا أمــام هللا ثــم أمامكــم علــى أن أحافــظ علــى هــذه األمانــة، وأواصــل المســيرة بــكل جهــد وإخــاص لمــا فيــه مصلحــة أطــراف 

ــة«.  ــدول العربي ــة فــي ال ــاج الثاث اإلنت

 بإجماع الفرق الثالث في الدورة 46
 »المطيري« مديرًا عامًا لمنظمة العمل العربية لفترة ثانية  

تكريم رواد العمل العرب

تقــدم ســعادة العيــن زيــاد الحمصــي بكلمــة باســمه وباســم رواد 
ــة  ــر لمنظم ــكر والتقدي ــر الش ــة بواف ــن فــي الجلس ــل المكرمي العم
ــادرة القيمــة والكريمــة  ــى هــذه المب ــة والمؤتمــر عل العمــل العربي
كمــا شــكر الســادة المكرميــن علــى تكليفــه بالتحــدث نيابــة عنهــم، 
ــر عــام منظمــة  ــري مدي ــز المطي ــًا جهــود ســعادة األســتاذ فاي مثمن
العمــل العربيــة لمــا يبذلــه مــن جهــود لرفــع أداء المنظمــة وإحــداث 
نقلــة نوعيــة علــى جميــع المســتويات متطلعــًا إلــى انطاقــة جديــدة 
للمنظمــة فــي ظــل المتغيــرات والظــروف التــي تمــر بهــا منطقتنــا 
العربيــة لتوظيــف اإلمكانــات البشــرية فــي إطــار لــم الشــمل العربــي 

وتعزيــز العاقــات البينيــة .

وإثــراء  والعمــال  العمــل  قضايــا  دعــم  ـفـي  بجهودهــم  عرفانــًا 
ـي المشــترك، وبــكل فخــر واعتــزاز نســلط الضــوء  العمــل العرـب
اليــوم علــى الكوكبــة السادســة مــن رواد العمــل العــرب الذيــن 
كانــت لهــم بصمــات وإنجــازات هامــة، 24 شــخصية عربيــة تفانــت 
التكريم،هــذا  هــذا  بجــدارة  فاســتحقت  أوطانهــا،  خدمــة  ـفـي 
وأضــاف »المطيــري«: »منهــم مــن غادرنــا ولكــن ذكراهــم العطــرة 
باقيــة بيننــا، ندعــو هللا أن يتغمدهــم بواســع رحمتــه، ومنهــم مــن 
ال يــزال يثرينــا بجهــوده المخلصــة ويشــاركنا فــي رفــع رايــة العمــل 
ومنهــم مــن ســيبقى مســتودعًا للخبــرة والحكمــة، أنــا علــى يقيــن 
ــم نمــاذج مشــرفة«. ــى تقدي ــة قــادرة باســتمرار عل ــا العربي ــأن دولن ب

كلمة عن السادة المكرمين كلمة المدير العام لمنظمة العمل العربية



 سعادة العين/ زياد بهجت محمد الحمصي
 أصحاب أعمال

  المملكة األردنية الهاشمية

 السيد/ كاظم شمخي عامر
 حكومات

  جمهورية العراق

 السيد/ محمد عبد الجليل المرباطي
 عمال

مملكة البحرين

 السيد/ هاشم ذنون علي األطراقجي
 أصحاب أعمال

  جمهورية العراق

 السيد/ كمال عمران
 حكومات

  الجمهورية التونسية

 السيد/ حاجم كاطع جبارة حسين العبودي
 عمال

  جمهورية العراق

 السيد/ محمد خياط
 حكومات

  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 السيد/ صالح بن عايل بن خميس العامري
حكومات

سلطنة عمان

 السيدة/ سعيدة نغزة
 أصحاب أعمال

  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 السيد/ جالل عبد الفتاح أحمد مخارزة
 أصحاب أعمال
  دولة فلسطين

 المرحوم/ حسن جمام
 عمال

  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 السيد/ حسين يوسف المال
حكومات

  دولة قطر

 السيد/ نضال محمد رضوان
 عمال

  المملكة العربية السعودية

معالي السيدة/ هند صبيح براك الصبيح
حكومات

  دولة الكويت

 السيد/ محمد شعبان عزوز
عمال

  الجمهوية العربية السورية

 السيد/ هايف عصام ناصر العجمي
 عمال

  دولة الكويت

تكريم الكوكبة السادسة من رواد العمل الـعرب
البند الحادي عشر


