م .مانع:
وحدة الصف

الذك��رى  11لتويل �س��مو �أمري الب�لاد مقالي��د احلكم وذكرى
اال�ستقالل والتحرير منا�سبات وطنية كبرية وعزيزة على قلب
كل كويتي ،حيث يحتفل �ش��عب الكويت بهذه املنا�سبات وينتظر
قدومه��ا كل ع��ام ليفرح ويزي��ن الكويت ويعرب ع��ن مدى حبه
ووال�ؤه للوطن ولقائد م�س�يرته وربان �س��فينته ح�ض��رة �صاحب
ال�س��مو امري الب�لاد حفظه اهلل ورعاه ،وادام على �س��موه نعمة
ال�ص��حة والعافية ليوا�صل مع �شعبه م�سرية بناء وتنمية وتطور
الكويت..
منا�س��بات مليئة بالفخر واملجد والعزة ،ج�س��دت تالحم �أبناء
�شعبنا ون�ضاله يف �أبهى �صور ومعاين الوطنية .فهذه املنا�سبات
لي�س��ت م�ص��در فرح وابتهاج وح�س��ب ،و�إمنا هما م�صدر عزة
وفخر نتذكر فيهما ت�ض��حيات الرجال والن�ساء من �أبناء �شعبنا
ال��ويف الذين قدم��وا الغايل والنفي�س من �أج��ل �أن تبقى بالدنا
حرة �شاخمة م�ستقلة.
منا�س��بات نتذك��ر فيها م��ا قدمه هذا ال�ش��عب من ت�ض��حيات
ونرتحم على �ش��هدائنا الإبرار الذين �ض��حوا بكل ما هو غايل
ونفي�س من اجل ان يبقى تراب الوطن الغايل طاهرا من براثن
الع��دوان الغا�ش��م وان ت�ض��حياتهم ت�ش��عرنا بالع��زة والكرامة
واحلري��ة وجتعلنا دائما نقف �ص��فا واحد ًا للحف��اظ على بلدنا
العزيزة الكويت يف قلوبنا ون�صب �أعيننا.
ان تاريخ ال�ش��عب الكويتي ون�ضاله �ص��فحات م�ضيئة من العمل
الوطن��ي اخلال���ص ولقد مرت الأجيال ال�س��ابقة ب�ص��عاب مل
يراها اجليل احلايل لذلك البد ان نعتز بالأجداد والآباء الذي
�ض��حوا من اجل الوطن وحتملوا متاعب وم�صاعب احلياة من
اج��ل ان نعي���ش نحن االن يف دولة م�س��تقرة ذات �س��يادة تنعم
بكثري من اخلريات فتحية تقدير و�إعزاز للأجيال ال�سابقة التي
كانت مثاال يحتذي به يف الوالء واالنتماء للوطن.
وي�س��عدنايف هذا املقام ان نتقدم بخال�ص التهاين والتربيكات
�إىل مقام ح�ض��رة �صاحب ال�سمو �أمري البالد املفدى و�سمو ويل
عهده الأمني و�س��مو رئي�س جمل�س الوزراء ومن ال�شعب الكويتي
العظيم والطبقة العاملة واحلركة النقابية ..وكل عام والكويت
واهلها بخري وامن وامان..
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م .مانع نايف العجمي
رئي�س نقابة املوا�صالت

العبيدان:
دامت افراحك
ياكويت
ي�أتي كل عام �ش��هر فرباير حامال اخلري والأفراح ل�شعب الكويت
الأ�صيل حيث يحتفي اجلميع بذكرى حترير االر�ض من االحتالل
العراقي الغا�ش��م وذكرى اال�س��تقالل يوم��ي  ٢٥و  ٢٦فرباير من
كل عام ،والتي اثبتت قوة هذا ال�شعب الأبي والتفافه حول قيادته
احلكيمة .
وقب��ل ايام قالئل كانت الكويت علي موع��د مع احتفال مرور ١١
عاما علي تويل ح�ضرة �صاحب ال�سمو امري البالد ال�شيخ �صباح
االحمد اجلابر ال�صباح  -حفظه اهلل ورعاه  -مقاليد احلكم يف
الب�لاد وتبعه��ا االحتفال بالذكرى ال  ١١لتويل �س��مو ويل العهد
االمني ال�شيخ نواف االحمد من�صبه الكرمي .
وخالل هذه ال�س��نوات �ش��هدت الكوي��ت العديد م��ن الإجنازات
املختلفة علي كافة اال�صعدة وما كان يتحقق ذلك اال بر�ؤية حكيمة
وقيادة حمنكة من ح�ض��رة �ص��احب ال�سمو ال�شيخ �صباح االحمد
الذي عرب بالبالد اىل بر الأمان يف ظل و�ض��ع �إقليمي خطري متر
فيه املنطقة بحروب و�ص��راعات ون�ش��وء جماعات عنف وارهاب
اكتوت بنريانه معظم �شعوب املنطقة ومنها الكويت .
يِوف و�س��ط ه��ذه االج��واء امللتهب��ة يعرب ام�ير االن�س��انية ببلدنا
احلبيب الكويت بر الأمن واالمان واال�س��تقرار بف�ضل ر�ؤية ثاقبة
وب�صرية نافذة وعلم واطالع وا�سع من ال�سيا�سة املحلية والدولية
التي يو�صف �سموه  -حفظه اهلل  -بانه عميدها .
وت�س��تمر م�س�يرة العطاء الكويت��ي يف ظل قيادة �س��موه احلكيمة
لتتبو�أ الكويت مكانة دولية مرموقة لت�صبح مركزا ان�سانيا عامليا
ويتوج �س��مو االمري لقب امري االن�س��انية بف�ض��ل اخل�ير الكويتي
واليد املمدودة بالعطاء والبناء يف كافة ربوع املعمورة.
وختاما نرفع �أ�س��مى �آيات التهاين والتربيكات حل�ض��رة �صاحب
ال�س��مو امري البالد و�س��مو ويل عهده االمني واحلكومة الر�شيدة
وال�ش��عب الكويتي الكرمي مبنا�س��بة الأعي��اد الوطنية وندعو اهلل
ان ت�س��تمر �أعياد الكوي��ت و�أفراحها وان يدمي علي بلدنا احلبيب
نعمة الأمن واالمان واال�س��تقرار واخلري والرخاء يف ظل القيادة
احلكيمة حل�ضرة �صاحب ال�سمو االمري و�سمو ويل عهده االمني..
ودامت افراحك ياكويت.
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