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العازمي« :يوم» لت�أكيد الوحدة
فالح جمعان العازمي� ،أمني مايل جملة العامل قال:

بداية ي�سعدنا ان نهنئ املجل�س التنفيذي اجلديد لالحتاد العام لعمال الكويت
برئا�سة الزميل املهند�س �سامل �شبيب العجمي على الثقة التي نالها من امل�ؤمتر
العام ال�سابع ع�شر والذي تكللت اعماله بالنجاح ،ونتمنى لهم جميعا التوفيق
والنجاح يف قيادة املرحلة نحو مل �ش��مل احلركة النقابية ودفعها للأمام يف كل
ما يحقق مطالب العاملني وطموحاتهم..
كما نهنئ اي�ضا الطبقة العاملة وحركتها النقابية مبنا�سبة يوم العمال العاملي
(االول من مايو) هذه املنا�سب��ة العظيمة التي كر�ست �أهمية العمال و�ضرورة
نيله��م حقوقه��م حتى يوا�صل��وا العمل ب��كل جد واجته��اد لتنع��م الب�شرية
بجهودهم وترتقي املجتمعات ..فالطبقة العاملة بتحديد هذا اليوم لها تكون

العنزي :العامل الكويتي يحظى بالتقدير
فار���س �ضي��دان العنزي نائ��ب رئي�س نقابة
االعالم �أو�ضح ان االول من مايو يوم عزيز
عل��ى كل عامل ومنت��ج وم�ساه��م يف تنمية
الب�ش��رية وتطورها يف �ش��تى بقاع االر�ض..
حي��ث ان��ه كر���س مفه��وم الوق��وف ام��ام
انتقا�ص حقوق العمال..
وب�ين العنزي ان��ه يف الكوي��ت يعلم اجلميع
ان طبقته��ا العامل��ة �شارك��ت ب��كل فاعلية
يف بناء ونه�ض��ة الكوي��ت و�أ�صبحت عالمة
ممي��زة وم�ضيئ��ة يف م�سرية الرخ��اء التي
يعي�شها املجتم��ع الكويتي ..لذلك ا�ستحقت
تقدير املجتمع واحلكومات املتعاقبة وعملت
بالتع��اون مع التنظيمات النقابية على تلبية
مطالب العاملني مبا يرفع ويح�سن امل�ستوى
االجتماع��ي واملعي�ش��ي للطبق��ة العامل��ة..
م�ضيف��ا �أن احلرك��ة النقابي��ة الكويتي��ة
ا�ستطاعت على مدى تاريخا الطويل حتقيق
الكث�ير م��ن االجن��ازات للطبق��ة العامل��ة
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و�أ�صبح��ت مكت�سبات،باعتباره��ا الطبق��ة
التي تقوم عل��ى �سواعدها عمليات الت�شييد
والبناء..
وب�ين العنزي ان��ه رغم ه��ذا التقدير الذي
حتظ��ى به الطبقة العامل��ة الكويتية �إال انها
مازال��ت حمرومة من م�شاركة عمال العامل
فرحتهم ب��االول من مايو وذلك النه مل يتم
االع�تراف ب��ه يف الكويت كي��وم تعطل فيه
امل�صال��ح واالعمال ليت��اح للعمال االحتفال
�أ�س��وة مب��ا ه��و معمول ب��ه يف معظ��م دول
العامل..
وطال��ب العن��زي ب�ضرورة ني��ل العمال هذا
احل��ق الطبيع��ي ..وم��ن املعل��وم للجمي��ع
اجله��ود تبذله��ا القي��ادات النقابي��ة يف
التحرك وعر�ض مطال��ب العاملني العادلة
ومنها اق��رار الأول من مايو كعطلة ر�سمية
وتفعي��ل حق التف��رغ النقابي ال��ذي ت�ضمنه
قان��ون العمل يف القط��اع االهلي  2010الن

حتقيق املطالب العمالي��ة ي�صب يف النهاية
يف م�صلح��ة العمل والعم��ال والوطن �أي�ضا
ك��ون ا�ستق��رار العامل�ين ورف��ع م�ستواهم
املادي واالجتماعي ي���ؤدي وي�ساهم اىل حد
كبري ف��ى حتفيزهم لبذل املزيد من اجلهد
يف العمل وامل�شاركة بفعالية يف نه�ضة وبناء
الكويت.
وكل عام والطبقة العاملة الكويتية والعربية
والعاملية وتنظيماتهم النقابية ب�ألف خري.

