قد نالت ما ت�س��تحقه من التقدير واالح�ترام ليكون هذا اليوم
منا�س��بة لتجم��ع العمال واحتفاله��م مع تنظيماته��م النقابية
وفر�ص��ة تعر�ض خاللها النقابات ما اجنزت��ه ل�صالح جمعياتها
العمومية وتراجع معه��م ما مل يتم اجنازه وتتلم�س من خالله
همومهم ومطالبه��م ..لري�سما معا طرق التح��رك والتفاو�ض
لتحقي��ق االجنازات ..كما ان ه��ذا اليوم هو نربا�س وت�أكيد امام
الع��امل اجمع لوحدته��م وتوا�صلهم لبذل اجله��د والعطاء من
�أجل احل�صول على مزيد من احلقوق واملكت�سبات.
ويف كويتنا احلبيب��ة ال �أحد ينكر ما يتمتع به العمال من تقدير
وعرفان بدورهم الهام يف البناء والتنمية ،وهذا وا�ضح من خالل
املكت�سب��ات التي ناله��ا العمال على م��دى ال�سن��وات ،وما زالوا
يح�صل��ون على االمتيازات التي ي�ستحقونها بف�ضل وجود حركة

نقابية قوي��ة ومتما�سكة متتلك وعيا كب�يرا مبطالب العاملني
ودراية باال�ساليب املثلى للتفاو�ض ...لكن مع ذلك مازال العامل
الكويت��ي ي�ش��عر ب�أنه منتق�ص احلقوق ب�س��بب ع��دم االعرتاف
باالول من مايو �أ�س��وة مبعظم دول العامل ..حيث �أن االعرتاف
به��ذا اليوم هو ت�أكيد من املجتمع بقيمة الطبقة العاملة ودورها
الهام ،كونها �أ�سا�س وركيزة التنمية..
لذلك نطلب من احلركة النقابية موا�صلة التحرك نحو حتقيق
هذا املطلب الهام ونتمنى من احلكومة اال�ستجابة لهذا املطلب،
فعمال الكويت ي�س��تحقون االع�تراف بيومه��م ...حتى تكتمل
التنمية املن�ش��ودة ...ف�لا تنمية بدون الطبق��ة العاملة ...ومن
امل�ؤكد �أن حتقيق هذا املطلب املعنوي �سيكون له مردود كبري على
عطاء العاملني..

الطوالة :العمال على اكتافهم تقوم التنمية
قال الزميل الأ�ستاذ /احمد دو�شان الطوالة،
ع�ض��و جمل�س �إدارة نقاب��ة العاملني بوزارة
ال�ش���ؤون االجتماعية والعم��ل وع�ضو احتاد
نقابات العاملني بالقطاع احلكومي.
ان الأول م��ن ماي��و (ي��وم العم��ال العاملي)
�سيظ��ل �شعل��ه م�ضيئ��ة يف عق��ول الطبق��ة
العامل��ة الكويتي��ة وم�ص��در فخ��ر واعتزاز
جلمي��ع العامل�ين و�س��وف تظ��ل دول��ة
الكوي��ت �شاخم��ة بدميقراطيتها وتاريخها
وح�ضارتها.
وم��ن ه��ذا املنطلق ف�إنن��ا نتق��دم بخال�ص
الته��اين للطبق��ة العامل��ة ب�صف��ة عامة يف
دولتن��ا احلبيبة الكوي��ت مبنا�سبة الأول من
مايو يوم العمال العاملي .
حتتف��ل دول الع��امل املتقدم��ة بعماله��ا
و�شعوبه��ا بي��وم العم��ال العامل��ي وكذل��ك
العاملني يف دولتنا احلبيبة والغالية الكويت
والذين يعملون بكل اجتهاد ون�شاط واهتمام

م��ن اج��ل العي���ش يف حي��اة ح��رة كرمية.
حي��ث قام��ت عل��ى �أكت��اف ه���ؤالء العمال
دعائم وركائز العملي��ة التنموية والإنتاجية
واالقت�صادي��ة واالجتماعي��ة بت�ضحياته��م
الرائعة وجهودهم املميزة ودمائهم الزكية.
وعل��ى م�ست��وى احلرك��ة النقابي��ة العمالية
الكويتي��ة ،ف�إنن��ا �إذ ن�ستذك��ر بالتقدي��ر
اجنازاته��ا يف حتقي��ق مكت�سب��ات قانوني��ة
واقت�صادي��ة ومطلبي��ه للعامل�ين والدف��اع
ع��ن حقوقهم وم�صاحله��م ،مثلما ن�ستذكر
�أي�ض�� ًا للحرك��ة النقابي��ة العمالي��ة دوره��ا
التاريخي امل�شهود يف تبني املواقف الوطنية
والدميقراطية .
وم��ن �أه��م مكا�س��ب واجن��ازات ون�ضاالت
العم��ال يف الكوي��ت ظه��رت جلي��ه وا�ضحة
م��ن خالل كفاحهم ون�ضاله��م والعمل على
اال�ستق��رار املعي�ش��ي والأ�س��ري والنف�س��ي
واالقت�ص��ادي ،وتوف�ير مب��د�أ العدال��ة
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االجتماعي��ة ،وحت�س�ين م�ست��وى الأج��ور
وظروف العم��ل وتخفي�ض �ساع��ات العمل،
وتر�سيخ العمل النقابي يف دولتنا الغالية..
ويف ه��ذا املج��ال ف�إنن��ا ندع��و امل�س�ؤول�ين
واملعني�ين بالأم��ر ب�أن يك��ون الأول من مايو
ي��وم العمال العاملي �إج��ازة ر�سميه مدفوعة
الأج��ر تكرميا ووفاء لعمالن��ا الذين �ضحوا
بالغ��ايل والنفي���س والذي��ن يحمل��ون عل��ى
عاتقهم م�س�ؤولية العم��ل والكفاح والن�ضال
م��ن اجل حياة كرمية ومن اجل غدا م�شرق
وانه من منطلق الواج��ب العمايل والنقابي
يف الدف��اع ع��ن حق��وق العم��ال واملوظفني
ف�إنن��ا نطال��ب بتح�س�ين الروات��ب والأجور
وتعديل ال�سل��م الوظيفي حتى ينعم اجلميع
بحياة كرمية  .واهلل ويل التوفيق ،،

