الهدبان:
على السلطتني
التشريعية والتنفيذية
أخذ العظة من املناسبة
التاريخية

خليفة:
إن االحتفال بالعيد
الوطني للكويت ذكرى
عزيزة على قلوبنا
جميعا
ً

احتفاالتن ��ا الوطنية من مظاهر وحقائق على
أرض الواقع.
وأوض ��ح الهدب ��ان أن مث ��ل ه ��ذه الذكري ��ات أو
األعي ��اد الوطنية ال يجب أن مت� � ّر مرور الكرام،
ب ��ل يجب أخذ العبرة والعظ ��ة منها في حياتنا
اليومي ��ة وفي كل التص ّرفات حتى الس ��لوكيات،
فيج ��ب أن ت ��دلّ كاف ��ة تص ّرفاتن ��ا عل ��ى م ��دى
الوطني ��ة واالنتم ��اء له ��ذا الوط ��ن ،م ��ن خالل

اخلضر:
جميعا أن
علينا ً
نستلهم روح البسالة
والفداء من أجل
الوطن

مواجه ��ة الس ��لب ّيات الت ��ي تص ��در عن ��ا بقص ��د
وبدون قصد ،حتى فيما يتعلق بأبس ��ط األمور
مثل احملافظة على نظافة املسكن ومق ّر العمل
ال ��ذي نعم ��ل فيه ،فعلى كل إنس ��ان منا أن يبدأ
بنفس ��ه حتى تكتمل الصورة في النهاية وجند
البلد جميلة.
وأضاف الهدبان :وعلى املستوى السياسي يجب
أن تأخ ��ذ الس ��لطتان التش ��ريعية والتنفيذي ��ة

احليدر:
مطلوب منا االجناز
لكي تكون احتفاالتنا
ليست مجرد أقوال بل
أفعال

العظ ��ة م ��ن املناس ��بة التاريخية ،وأن تس ��تلهم
ما جرى فيها من كفاح ونضال السابقني حتى
أصبح ��ت الكوي ��ت دولة لها اس ��تقاللها و ُيعمل
لها ألف حس ��اب داخل املنطق ��ة ،بل ويحترمها
اجلمي ��ع بق ��در م ��ا تبذل ��ه م ��ن جه ��ود خيرية
ومس ��اعي إلقرار السالم على املستويني العاملي
والعرب ��ي ،باإلضافة إل ��ى مواقفها اخلالدة مع
احل ّري ��ات وكف ��اح الش ��عوب ،ومن هن ��ا يجب أن
نتع ��اون ونتصال ��ح فيم ��ا بينن ��ا ،وأن ننبذ كافة
األحق ��اد واخلالف ��ات بيننا لنبن ��ي كويت العزة
والكرام ��ة والتنمي ��ة في ظل القي ��ادة احلكيمة
لسمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد.
> وم ��ن جهت ��ه ق ��ال الكاتب واحمللل السياس ��ي
س ��امي خليف ��ة :بداي ��ة ال يس � ُ�عنا في مناس ��بة
االحتف ��االت بأعي ��اد حتري ��ر الكوي ��ت وأعي ��اد
االس ��تقالل إال أن نه ّن ��ئ الكوي ��ت وش ��عبها
العظي ��م مبناس ��بة االحتفاالت التي تعايش ��ها
البالد اآلن ،كما نهنّئ القيادة السياس ��ية وعلى
رأس ��ها س ��مو أمير البالد الشيخ صباح األحمد
وول ��ي عه ��ده األم�ي�ن وس ��مو رئي ��س مجل ��س
الوزراء ،وبهذه املناس ��بة العظيم ��ة والتاريخية
ندعو أبناء الشعب الكويتي العظيم إلى العودة
إل ��ى املصاحلة ونبذ كل اخلالفات وأي مش ��اكل
أخ ��رى ،فه ��ذه املناس ��بة م ��ن املمك ��ن أن تك ��ون
نقطة انطالق نح ��و حتقيق االجناز واخلطط
الت ��ي حلمنا بها طويال ،وهذا لن يتأتى إال من
خالل الترابط والتعاون والعمل كفريق واحد،
خاصة من السلطتني التش ��ريعية والتنفيذية
اللتني نع ّول عليهما في املرحلة املقبلة ،خاصة
بعد انتهاء االس ��تجوابات األخي ��رة ،فالفرصة
س ��انحة اآلن لك ��ي نب ��دأ العمل من أج ��ل إقرار

العامل 13

