املطريي :حركة نقابية فاعلة

وج��ه فه��د مطل��ق العنزي االم�ين امل��ايل لالحتاد الع��ام لعمال
الكويت ا�ص��دق التهاين والتربيكات للطبقة العاملة على كل �شرب
من االر�ض وللحركة النقابية الكويتية والعربية والعاملية مبنا�سبة
االحتفال بالأول من مايو تقدي ًرا لدورهم الكبري يف بناء االوطان
وت�شييد ح�ضارات الأمم على م ّر الع�صور.
مو�ض��حا �أن االول م��ن مايو هو يوم جت�سيدانت�ص��ار العمال على
الظلم وال�ش��جع ،حيث عانت الطبقة العاملة يف كافة دول العامل
الكثري من ّ
الذل والهوان يف القرون املا�ض��ية ،وكانت تعانى �أ�ش�� ّد
املعان��اة ،وكان �أ�ص��حاب الأعمال ي�س��تغلونهم �أ�س��و�أ ا�س��تغالل،
�إىل �أن تط�� ّورت الظروف االجتماعية و�أ�ص��بحت للطبقة العاملة
قيمة �إن�س��انية وتوفرت له��ا بيئات عمل منا�س��بة ونالت التقدير
واالحرتام.
وقد حر�ص��ت الدول عل��ى تقدير الطبقة العامل��ة عندما ادركت
انها قاعدة رئي�سية من قواعد االنتاج ،وعندما ايقنت انه ال تنمية
حقيقية بدون طبقة عاملة م�ستقرة حا�صلة على حقوقها ..وكان
يوما للعمال
من �أهم مظاهر هذا التقدير هو جعل الأول من مايو ً
يحتفلون به ،و�أ�صبح عنوان ًا للطبقات العاملة على م ّر الأجيال.
ونح��ن كنقابي�ين ن�ؤك��د ان عم��ال الكوي��ت يتمتع��ون بالتقدي��ر
واالحرتام وذلك من خالل ح�ص��ولهم عل��ى الكثري من احلقوق
واملكت�س��بات ..ومع ذل��ك نطمح نحو حتقيق املزي��د من املطالب
العادلة للعاملني وهذا هو الدور الذي ت�ؤديه النقابات واحتاداتها
ب�ش��كل رائع م��ن خالل عر���ض املطالب والتح��رك عرب خمتلف
االطر القانونية واملفاو�ضة لتحقيق �آمال وتطلعات العاملني..
ونتمنى ان يتم اقرار االول من مايو كيوم لعمال الكويت لي�شاركوا
عم��ال الع��امل الفرحة بهذا الي��وم ،وهذا لي�س بكث�ير على عمال
الكوي��ت ..م��ع تهانينا القلبية ل��كل عامل ي���ؤدي عمله باخال�ص
وتفاين من �أجل تقدم ورقي جمتمعه ووطنه..
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وليد ف�لاح املط�يري �س��كرتري العالقات اخلارجي��ة باحتاد
القطاع احلكومي وع�ض��و جمل���س ادارة نقابة الكهرباء واملاء
هن�أ احلركة النقابية الكويتية على جناح اعمال امل�ؤمتر العام
ال�س��ابع ع�ش��ر لالحتاد العام لعمال الكويت وانتخاب جمل�سه
التنفي��ذي بقي��ادة االخ املهند���س� /س��امل العجم��ي ،متمني��ا
للمجل���س التنفي��ذي اجلدي��د كل التوفيق والنج��اح يف قيادة
احلرك��ة النقابي��ة نحو املزيد م��ن االجن��ازات على خمتلف
امل�ستويات ومبا يخدم الطبقة العاملة.
وق��ال �إن عمال الع��امل يحتفلون بيوم العم��ال كونه يرمز اىل
انت�ص��ارهم وتوحدهم ،كما انه اليوم الذي مت االعرتاف فيه
بجه��ود العم��ال وم�س��اهمتهم الكبرية يف خدم��ة املجتمعات
وبناء االوطان وتقدمها.
ويف الكويت قدمت طبقتها العاملة م�ساهمات كبرية و�شاركت
بفاعلية واقتدار يف بناء الكويت احلديثة واملتطورة و�أدت دورا
بارزا يف امل�س��توى املعي�شي الراقي الذي ت�شهده الكويت ..وقد
�أوج��دت لنف�س��ها تنظيما نقابيا قويا قاده��ا ونظم خطواتها
يف طريق حت�س�ين �أو�ض��اعها ولق��د كانت احلرك��ة النقابية
عل��ى مدى تاريخها الطويل عند ح�س��ن ظ��ن الطبقة العاملة
مبا حققته من اجنازات على خمتلف امل�ستويات فنالت بذلك
تقدير واحرتام اجلميع.
و�أ�شار اىل �أن ما ينق�ص عمال الكويت هو االعرتاف الر�سمي
بي��وم العمال كما هو حا�ص��ل يف خمتل��ف دول العامل رغم �أن
العم��ال يبذل��ون ق�ص��ارى اجله��د والع��رق يف عملي��ة البناء
والتنمي��ة ويلق��ون التقدير واالح�ترام من الدول��ة واملجتمع.
واحلركة النقابية مل تق�ص��ر يف حتركاتها نحو املطالبة بهذا
احلق وت�ش��ارك الع��امل احتفاله به��ذا اليوم وتبذل ق�ص��ارى
جهدها يف حتركاتها املطلبية التي تهم العمال..
تهانين��ا لعمال الكويت والعامل اجمع مبنا�س��بة االول من مايو
ومتنياتنا لهم بالتوفيق ومزيدا من التقدم والرقي.

العنزي :جت�سيد لإنت�صار العمال

