العتيبي:
المسؤوليات
الوطنية

الزمانان:
تجديد
العهد بالوفاء
يحل علينا �ش��هر فرباير من كل عام حمم ًال بب�ش��ائر الفرحة
والبهجة وال�س��رور فهو يحمل ذكرى منا�سبتني عزيزتني على
قلوبن��ا جميع��ا �أال وهم��ا العي��د الوطني وعي��د التحرير حيث
يحتفل ال�ش��عب الكويتي بحلول الذكرى ال�ساد�س��ة واخلم�سون
لال�س��تقالل وذك��رى التحرير ال�ساد�س��ة والع�ش��رون لوطننا
العزي��ز الكويت واللتان ُتعربان عن بذل وعطاء ودفاع و�صمود
�أبن��اء الكويت  ،فهنيئ ًا لأبن��اء الكويت بوطن ي�سكن بني طيات
قلوبه��م ي�سري حب��ه يف �شرايينه��م جمرى ال��دم ،هنيئ ًا لهم
ب�أمريه��م وقائ��د م�سريتهم وراعي نه�ضته��م ح�ضرة �صاحب
ال�سم��و ال�شي��خ �صباح الأحم��د اجلابر ال�صب��اح �أميـر البـالد
املفــ��دى حفظ��ه اهلل ورع��اه والتي تزامنت الذك��رى احلادية
ع�شر لتويل �سموه مقاليد احلكم يف البالد مع ذكرى احتفاالتنا
بالعي��د الوطني وعيد التحري��ر والتي حتمل يف نفو�سنا جميع ًا
مع��اين الوطنية ال�سامية وجتديد العهد بالوفاء والوالء ل�سموه
ولهذه الأر�ض الطيبة.
�أح��د ع�ش��ر عام ًا م��رت بالتم��ام والكم��ال على ت��ويل �سموه
مقالي��د احلكم يف الب�لاد ومن خلفه �سم��و ويل عهده الأمني
ال�شي��خ نواف الأحم��د ال�صباح حفظه اهلل ورع��اه فهو ال�سند
والع�ض��د حل�ض��رة �صاحب ال�سم��و� ،أحد ع�شر عام�� ًا ا�ستطاع
�سمو الأمري م��ن خاللها وبحنكة القائد املاهر والربان البارع
املحن��ك �أن ي�ص��ل ب�سفين��ة الكوي��ت و�أهله��ا �إىل ب��ر الأم��ان
و�سط �أج��واء ملتهبة مبحيطنا الإقليم��ي فجميعنا يعلم حجم
التحدي��ات املحيطة بنا وعلى ر�أ�سها ظاهرة الإرهاب البغي�ض
وال�صراع��ات والنزاعات التي متر بها املنطقة ولكن بخربات
ال�سنوات املرتاكمة ل�سم��وه وحكمته ونفاذ ب�صريته ال�سيا�سية
الثاقب��ة وحبه لوطنه كان لهما ال��دور البارز يف احلفاظ على
�أمن و�سالمة وا�ستقرار الكويت فهو بحق ال�سد املنيع واحل�صن
احل�صني للكويت و�شعبها .
ن�س���أل العلي القدير �أن ُيدمي على الكويت و�أبنا�ؤها نعمة الأمن
والأمان والتق��دم والرقي وعلى �سموه نعم��ة ال�صحة والعافية
وط��ول البق��اء و�أن ي�س��دد على طري��ق احلق خط��اه وم�سعاه
من �أج��ل حتقيق �آمالنا جميعا نحو م�ستقب��ل ينعم فيه وطننا
احلبيب بنعمة الأمن واال�ستقرار والرفاهية واالزدهار ،حفظ
اهلل الكويت و�أمريها و�شعبها من كل مكروه .

العامــل

			
			
10

حممد عبداهلل الزمانان
رئيــ�س نقابة الإعالم

االيام الوطنية لها اهمية خا�صة لدى ال�شعوب ،ونحن يف الكويت
نعت��ز مبنا�سباتن��ا الوطنية خا�ص��ة يومي التحري��ر واال�ستقالل
وذكرى تويل ح�ضرة �صاحب ال�سمو امري البالد ملقاليد احلكم،
انه��ا منا�سب��ات عظيمة ملا فيه��ا من معاين �سامي��ة تتعلم منها
االجيال مع��اين الوالء واالنتماء للوطن وا�ستغالل طاقة اجلميع
وتكاتفه��م من اجل البن��اء والتنمية لك��ي ت�سريالكويت يف ركب
التق��دم ..لذا البد من اال�ستف��ادة من هذه املنا�سبات يف ا�شعال
حما���س ال�شب��اب وطاقاتهم يف بذل املزيد م��ن اجلهد والعطاء
م��ن اجل الكويت .و الب��د من تعريف الن�شئ م��ا قدمه االجداد
واالب��اء من ت�ضحيات ال�ستق�لال وحترير الوطن وما قدموه من
عرقه��م ودمائهم من اجل �أن تك��ون الكويت دولة م�ستقرة ينعم
�شعبه��ا باالمن واالمان واال�ستقرار ..والب��د ان تغر�س املفاهيم
الوطني��ة يف نفو�س االجي��ال التي �ستتحمل يوما م��ا م�س�ؤوليات
هذا الوطن..
هذه املنا�سبات العزيزة تفر�ض على اجلميع القيام مب�س�ؤولياته
جت��اه الوط��ن فعلى احلكوم��ة �أن تب��ذل كل طاقاته��ا و�أن يكون
هدفه��ا الأ�سم��ى والأعل��ى هو العمل عل��ى حتقي��ق الرخاء لكل
املواطن�ين والنهو�ض بالكويت يف �شت��ى املجاالت .وعلى ال�سلطة
الت�شريعية �أن ت�ضع ن�صب اعينها ان ممثلوها جاءوا اىل الربملان
بثقة املواطنني ويق��ع عليهم العبء الأكرب من �أجل حتقيق �آمال
وتطلع��ات كل مواط��ن .وعلى كل فرد من ه��ذا املجتمع ان يقوم
مب�س�ؤولياته جتاه هذا الوطن من خالل العمل واحرتام القوانني
وال�سلوكيات العامة.
وعلينا كنقابيني ان نعمل يف خدمة نقاباتنا وجمعياتها العمومية
الت��ي �أولتنا ثقته��ا وحملتنا االمانة ..وان نحاف��ظ على ال�صرح
النقابي ونعمل من �أجل حتقيق املزيد من االجنازات.
وبه��ذه املنا�سبة نهنئ ح�ضرة �صاحب ال�سم��و امري البالد واىل
�سم��و ويل عه��ده واىل �سمو رئي�س جمل�س ال��وزراء ،متمنيا لهم
ال�صح��ة والعافية يف خدمة الكويت واهله��ا ..كما نهنئ ال�شعب
الكويت��ي وطبقته العاملة واحلركة النقابي��ة – ونتمنى �أن تكون
ه��ذه املنا�سبة نقطة انط�لاق للحركة النقابية نح��و الأمام من
�أجل حتقيق املزيد من املكا�سب واالجنازات لي�ضاف اىل ر�صيد
االجنازات الذي حتققت عرب م�سريتها الطويلة.
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