عبرت فعالي�ات نقابي�ة ع�ن تهانيه�ا للكوي�ت قي�ادة وحكوم�ة
و�ش�عبا مبنا�س�بة الأعي�اد الوطني�ة ،متمنين املزي�د م�ن التق�دم
واال�س�تقرار للكوي�ت .وقال�ت الفعالي�ات ان ذكرى االحتف�االت البد
ان تك�ون فر�ص�ة لزي�ادة اللحمة الوطني�ة بني جميع اطياف ال�ش�عب
الكويت�ي .واو�ض�حت الفعالي�ات ان االعي�اد الوطني�ة لي�س�ت جم�رد
رف�ع االعلام واقام�ة املهرجان�ات واالحتف�االت فق�ط ب�ل يجب ان
ت�س�تغل يف اخ�ذ العبر والدرو��س م�ن كف�اح االج�داد الذي�ن بذل�وا
و�ض�حوا بالغ�ايل والنفي��س م�ن اج�ل اقامة دول�ة ذات �س�يادة تنعم
باال�ستقرار الذي اليتوفر لكثري من دول العامل.

نقابيون :أيام الوطن..
شعاع ينير طريق األجيال

عايض:
حافز
لمواجهة
التحديات

بداية ي�س��عدنا ان نرفع التهاين والتربيكات ال مقام ح�ضرة �صاحب ال�سمو امري البالد ال�شيخ �صباح االحمد
اجلابر ال�ص��باح وويل عهده االمني ال�ش��يخ نواف االحمد اجلابر ال�صباح و�سمو رئي�س جمل�س الوزراء ال�شيخ
جابر املبارك ال�ص��باح واىل ال�ش��عب الكويتي العظيم مبنا�سبة االعياد الوطنية اعادها اهلل علينا باخلري من
ع��ام اىل عام وان نكون مرتابطني �ص��فا واحدا لنتغلب على كافة ال�ص��عاب الت��ي تواجهنا يف جميع املجاالت
والقطاع��ات .ففي هذه املنا�س��بات الوطنية البد وان تذكر ما قدمه اهل الكويت من ت�ض��حيات يف ا�س��تعادة
الكويت وحتريرها وا�س��تقاللها ،والبد ان نتذكر �ش��هداء الكويت االبرار ،رحمهم اهلل ،الذين قدموا دماءهم
و�أرواحهم دفاعا عن تراب هذا الوطن و�سجلوا �أروع البطوالت ،والبد من ا�ستخال�ص العرب والدرو�س من هذه
التجارب التي اثبتت �ص�لابة هذا ال�ش��عب ووقوفه �صفا واحدا خلف قيادته يف مقاومة كل من ت�سول له نف�سه
العبث ب�أمن وا�س��تقرار الكويت ..والبد من ا�س�ترجاع هذه املعاين يف مواجهة التحديات التي تواجه الكويت
داخليا وخارجيا.
�أن ه��ذه املنا�س��بات الغالية عل��ى الكويت و�أهلها تفر�ض علين��ا التزامات نحو احلر�ص على م�ص��لحة الوطن
وتعطينا احلافز على االنطالق نحو امل�س��تقبل امل�شرق من �أجل ت�أمني الأجيال القادمة وتوفري �أ�سباب الرخاء
واحلياة الكرمية لهم يف ظل التحديات ال�صعبة التي تواجه اقت�صادنا الوطني ،فالبد ان تكون هذه املنا�سبات
نقطة حتول نحو حتقيق املزيد من االجنازات والتنمية يف بلدنا الكويت والنكتف فقط برفع االعالم والرايات،
فاالمر يحتاج منا اىل املزيد من بذل اجلهد والعمل لتحقيق اهداف وطموحات ال�شعب الكويتي.
الطبق��ة العامل��ة حتتاج اىل الرعاي��ة واالهتمام من كافة الأجهزة املعنية بالدول��ة الن هذه الطبقة هي عماد
البن��اء والتنمي��ة والتطور – فه��ي التي تتحمل الأعباء اجل�س��يمة – ومن ثم فيجب �أن يكون هناك ان�ص��اف
للطبق��ة العاملة وخا�ص��ة يف ظل �أجواء معي�ش��ية قا�س��ية وغالء فاح�ش �أ�ص��بح ينال من �أية مكت�س��بات لهذه
الطبق��ة .وكذلك احلال بالن�س��بة للحركة النقابية الكويتية فهي بحاج��ة اىل مزيد من االهتمام كونها املمثل
ال�ش��رعي للطبقة العاملة وهي �ص��احبة دور وطني م�شهود له ،وت�سعى دائما يف خدمة املجتمع وطبقته العاملة
و�إعالء ا�سم و�سمعة الكويت عاليا والدفاع عن ق�ضايا وم�صالح الوطن وايالء م�صلحته فوق كل اعتبار..

							
العامــل
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