






لألعياد الوطنية في الكويت رونقها اخلاص مكانتها املميزة في قلوب الكويتيني، متأصلة في نفوسهم، فهي ال تفقد 
زخمها مع مرور السنني أو تعاقب األجيال، مظاهرها متجددة وفعالياتها متنوعة، البهجة عنوانها وحّب الوطن والوالء 
لقيادته مضمونها.. طابعها عام، إذ تقام في جميع محافظات الكويت ومناطقها، في ساحاتها ومرافقها، وهو ما يعكسه 

العدد الكبير من املشاركني، ويحرص عليها اجلميع على اختالف أعمارهم وفئاتهم.
 واالحتفاالت بأعياد الوطن املجيدة تعتبر من أثمن الفرص لشحذ الهمم والطاقات للتأكيد على أهمية التمسك 
بثوابت العمل الوطني اجلاد لبناء كويت الغد على قواعد راسخة من االنتماء والوالء الوطني ومبادئ احملبة والتسامح 
ونبذ التعّصب تعزيزًا لركائز الدولة احلديثة، ودعمًا لقيم املواطنة التي عاش في ظلها أهل الكويت في إطار من احملبة 

والتسامح.
ونتشّرف في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بهذه املناسبات العزيزة على قلوبنا جميعًا أن نؤكد، من خالل 
نواف  الشيخ  ولي عهده األمني  الصباح، ولسمو  الشيخ صباح األحمد اجلابر  األمير  السمو  املنبر، والءنا لصاحب  هذا 

األحمد اجلابر الصباح، ولسمو الشيخ جابر املبارك احلمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظهم الله ورعاهم.
كما علينا جميعًا أن نعمل على تعزيز مفهوم املواطنة في نفوسنا ونفوس أبنائنا، وأن نكون مع الشباب نقدم كل ما 
نستطيع إلبراز دورهم البّناء في حتقيق التنمية الشاملة التي نطمح لها، ومبا يرّسخ توجيهات صاحب السمو األمير نحو 
بناء الكويت احلديثة واحلفاظ على مكتسباتنا الدميوقراطية واالقتصادية والسياسية ضمن وطن يجمع أبناءه على قلب 

واحد ونحو هدف مشترك وثابت وهو بقاء الكويت عزيزة شامخة دائمًا وأبدًا.
ونقولها بصراحة: إن حب الوطن ال يختزل في يومني، وإمنا بجعلهما نقطة انطالق نحو مستقبل مشرق، عبر تطوير 
واإلبداع  والريادة  التميز  إلى  وصواًل  محددة،  واستراتيجيات  علمية  أسس  وفق  املنهجي  والعمل  املؤسسي  األداء  آليات 
لتحقيق مزيد من اإلجنازات النوعية في شتى املجاالت وإعالء رايات الوطن وشأن املواطن، كّل في مجاله ومن موقعه 

وضمن تخصصه.
الكويت كانت بفضل الله تعالى وبجهود وتضحيات آبائنا وأجدادنا املؤسسني الذين قدموا التضحيات.. كافحوا في 
البحر وواجهوا أمواجه، كما عاشوا أصعب الظروف وأحلكها، وتشّبثوا بهذه األرض.. زرعوا اخلير أينما حلوا فحصدوا 
اخلير أينما ذهبوا، واستمرت الكويت وحتقق لها أن تصبح »مركز العمل اإلنساني« وصاحب السمو »قائد العمل اإلنساني« 

فلصاحب السمو األمير الدور الريادي في قيادة دفة البالد نحو االستقرار والتقدم والتنمية.
 واخلير موجود في نفوس أبناء الكويت وهذا ما يشهد به العالم، فأياديهم البيضاء وصلت إلى معظم بقاع األرض 
ممدودة للمحتاجني واملعوزين ممن تعرضت بلدانهم للكوارث واألزمات على اختالف أنواعها فتبوأت دولة الكويت مركز 
إنسان،  الكرمية لكل  املعاناة وتوفير احلياة  العالم لكل حدث يساهم في رفع  أنظار  الريادة واالهتمام، وأصبحت محّط 

وأينما يحّل الكويتي جتد سمعته الطيبة سابقة له، بأخالقه وسعيه للبذل والعطاء.
ومما يثلج الصدر ما شهدته احتفاالت هذا العام من رقي ومشاهد إيجابية رائعة من حيث التنظيم، وتكامل عمل 
اجلهات املشاركة، واملظهر احلضاري الرائع للمواطنني واملقيمني الذين عّبروا عن حبهم للكويت وعشقهم لترابها بأبهى 

الصور وأجملها، فشاهدنا صورًا جميلة نابعة من قلوب مخلصة، متعلقة بهذا الوطن وبقيادته احلكيمة.
فلتكن أعيادنا الوطنية محفزًا لنا على العطاء، ولنبقى متكاتفني لترسيخ دعائم الكويت وإعالء رايتها في سماء 
املجد، محافظني على وحدتنا الوطنية، داعني املولى تعالى أن يعيد على الكويت وقيادتها وأهلها هذه األعياد وهي ترفل 

بأثواب العزة واملجد والفخار واالزدهار.

مع حتيات  أسرة جملة صناع املستقبل
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األعياد الوطنية تمثل ترسيخًا لعالقة الشعوب بأوطانها، وتعتبر هذه الذكريات من أكثر األمور 
التي تفتخر بها الدول من خالل استقاللها وتحررها عن المحتل وتبعاته.

ولدول���ة الكوي���ت يوم���ان وطنيان تحتفل فيهما بج���الء االحتالل عن أراضيه���ا، األول هو ذكرى 
االستقالل "العيد الوطني"، والثاني ذكرى التحرر من الغزو العراقي الغاشم قبل 28 عامًا.

اجتمع العيدان في ش���هر فبراير يومي 25 و 26، وأصبحت الكويت تتزين وتحتفل فرحًا بهما، 
فأصبح فبراير شهر األعياد، خصوصًا وأن هذه الفرحة تتزامن مع احتفالنا بالذكرى الثالثة عشرة 
لتول���ي صاحب الس���مو األمير الش���يخ صباح األحم���د الجابر الصب���اح، حفظه الله ورع���اه، مقاليد 

الحكم، وسمو الشيخ نواف األحمد الجابر الصباح، حفظه الله، والية العهد. 
وإن كان���ت مظاه���ر الفرح والتعبير عنه تختلف من ش���خص إلى آخر ولكنها تجتمع في النهاية 
بفرحة تظهر على وجوه أهل الكويت والمقيمين الشرفاء على أرضها ودعواهم دائمًا "اللهم احفظ 

الكويت وأهلها من كل مكروه". 
أيام التحرير مناسبة وطنية سعيدة وفرحة كبيرة تفنن فيها الجميع بما أظهروه من جماليات 
وص���ور  مختلف���ة ومعّبرة س���واء ف���ي إنارة الش���وارع واألبنية الحكومي���ة والخاصة، وتزيي���ن المرافق 
والحدائ���ق باألن���وار بألوان علم الكوي���ت، إضافة إلى انتش���ار األغاني الوطنية واألهازيج الش���عبية، 

والمعارض الفنية والتراثية التي أقيمت بهذه المناسبات العزيزة على قلوبنا.
 وكم كانت االحتفاالت هذا العام رائعة ومميزة من خالل التآلف بين الناس، ومشاركة الجميع 
ب���كل إخ���الص، وهن���ا ال بد أن نتوج���ه إلى جميع الجهات المش���اركة بكل الش���كر والتقدير، فلرجال 
الداخلي���ة والح���رس الوطني واإلطفاء دورهم المش���هود إذ كانت الصورة أكث���ر تعبيرًا من الكالم من 
خ���الل التنس���يق المميز والجهود المبذولة منهم وعلى م���دار أيام االحتفاالت، حتى خرجت بأبهى 

صورها.
وألن لكل ذكرى ِعبرة.. فالعبرة من ذكرى التحرير هي األكبر، حيث تكمن في التعلم من دروس 
االحت���الل، وترس���يخ معاني حب الوطن في القلوب والعق���ول، وتوجيه األبناء وغرس قيم المواطنة 
وال���والء للكوي���ت ف���ي قلوبهم، كم���ا علينا أن نعمل م���ن أجل بناء مس���تقبل واعد وتكري���س الجهود 
والقدرات واإلمكانات للنهوض بجميع جوانب وطننا الحبيب والوصول به إلى أعلى مراتب التقدم 

والنماء. 
وليك���ن يوم���ا التحري���ر واالس���تقالل، عل���ى الرغم م���ن كونهما يوم���ي احتف���ال إال أنهما كذلك 
يعتب���ران فرص���ة للوقف���ة مع النفس وقياس درج���ة االلتزام تجاه واجباتنا نح���و كويتنا الغالية، وما 
قدمناه لوطننا الحبيب، كل في مجاله مع االستفادة من دروس الماضي والنظر للمستقبل بتفاؤل 
أكب���ر م���ع العمل الج���اد، وهذا هو النه���ج البّناء للهيئة العام���ة للتعليم التطبيق���ي والتدريب الذي 

تعمل وفقه إليصال أهدافها وتحقيق اآلمال بالنهوض بالكويت إلى أرقى المستويات. 
إن كلمة "الوطن" بسيطة بحروفها، لكنها تحمل معاني كبيرة نعجز عن وصفها، فلتكن أعيادنا 
دائمًا أيام خير، ولتبقى الكويت عزيزة ش���امخة تحت قيادة صاحب الس���مو األمير وس���مو ولي عهده 

األمين حفظهما الله ورعاهما. 
اللهم احفط الكويت وقائد مسيرتها وأدم علينا نعمة األمن واألمان.

أعياد الكويت فرٌح وبناء

إطاللة

شيخة العازمي
نائب مدير التحرير















































أعيادنا  ف���ي  ش��ع��ب��ن��ا  اح��ت��ف��االت  أص��ب��ح��ت 
بعد  عامًا  تألقًا  ت��زداد  مميزة،  عالمة  الوطنية 
العزيز  شعبنا  أب��ن��اء  تجمع  وه��ي  ال  كيف  ع��ام، 
واحد  الغالي على قلب  وثراه  على حّب وطنهم 
األمير  السمو  لصاحب  الحكيمة  القيادة  خلف 
ولسمو  الصباح،  الجابر  األحمد  صباح  الشيخ 
ولي عهده األمين الشيخ نواف األحمد الجابر 

الصباح، حفظهما الله ورعاهما.
االحتفاالت  ه����ذه  ف���ي  ش��ارك��ن��ا  ف��ق��د  ن��ع��م 
ومتنوعة،  كثيرة  فعاليات  شاهدنا  وتابعناها، 
اتفقت  ولكنها  وأسلوبها  طريقتها  في  اختلفت 
في مضمونها وأهدافها على حّب الوطن وعشق 

أرض الكويت الطيبة.
جميع  في  حاضرة  كانت  االحتفال  مظاهر 
العام  للقطاعين  التابعة  والمؤسسات  الجهات 
وال��خ��اص م��ن خ��الل م��ا تزّينت ب��ه م��ن األعالم 
والالفتات والصور، واإلضاءات التي أضفت إلى 

مبانيها ومرافقها الشيء الكثير.
نعم ..اكتست الشوارع بالالفتات التي تحمل 
العامة  الميادين  واكتظت  الوطنية،  العبارات 
الذين  والمرتادين  ب��ال��زوار  التراثية  واألم��اك��ن 
والتراثية  الوطنية  الفعاليات  لمتابعة  ج��اءوا 
وتراثها  الكويت  تاريخ  تعكس  التي  والثقافية 

وعادات أهلها وتقاليدهم.
وكما هي العادة سنويًا لم يخل شارع الخليج 
الكويت، وسط  المعّبرة عن حّب  المسيرات  من 
أجواء تملؤها الفرحة والسرور بمشاركة جميع 
والميادين  المباني  كانت  كما  العمرية،  الفئات 
وال����ش����وارع م���زدان���ة ب����األض����واء، ك��ذل��ك شهدت 
تفاعاًل  االجتماعي  التواصل  وم��واق��ع  منصات 
رائعًا مع المناسبة ال يقّل زخمًا عن التفاعل في 

األسواق والشوارع والساحات.
استقبلت  ف��ق��د  ع����ام،  ال��ك��وي��ت  ع��ش��ق  وألن 
والبرية(  والبحرية  )الجوية  الحدودية  منافذنا 

زوار الكويت من دول مجلس التعاون الخليجي 

إل���ى الكويت  ال��ح��ض��ور  ال���ذي���ن ح���رص���وا ع��ل��ى 

وم��ش��ارك��ت��ن��ا أع��ي��ادن��ا وف��رح��ت��ن��ا ب��وض��ع الصور 

فرحة  الكويت  فأعياد  سياراتهم،  على  واألع��الم 

للجميع.

االحتفاالت،  م��ن  ال��زخ��م  ه��ذا  خضم  وف��ي 

من  وال���دروس  الِعبر  ونستلهم  نتذكر  أن  علينا 

باألمن  علينا  ال��ل��ه  ن��ع��م  نشكر  وأن  ال��م��اض��ي، 

الحكيمة  القيادة  ظل  في  واالستقرار  واألم��ان 

لصاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد، وأن 

نستذكر شهداءنا األبرار الذين ضحوا بدمائهم 

وأرواحهم فداء لتراب هذا الوطن الغالي.

كما علينا استغالل هذه المناسبة الوطنية 

ل��غ��رس قيم ال���والء واالن��ت��م��اء وال��وف��اء للوطن 

دائمًا  ندعوهم  وأن  وشبابنا،  أبنائنا  نفوس  في 

يكونوا  وأن  الوطنية  الوحدة  الحفاظ على  إلى 

على قلب رجل واحد، مع المساهمة في تطوير 

وتقّدم هذا الوطن والمشاركة في خطط التنمية 

جديدة  »كويت  ب�  السمو  صاحب  رؤي��ة  وتحقيق 

2035«، علينا أيضًا في ظل احتفاالتنا وأعيادنا 

أن نعمل بجّد، وأن نساهم بقوة في دفع عجلة 

دائمًا،  عهدناها  كما  الكويت،  لتبقى  التنمية 

شامخة قوية عزيزة علينا، وأن نعمل جميعًا لما 

فيه خيرها، فهي تستحق منا كل جهد، ومهما 

قّدمنا لها ال نوفيها حقها.

ولينعم  وقيادتها،  الكويت  الله  فليحفظ 

عليها وعلينا من خيره وبركاته، وكل عام والكويت 

وقيادتها وشعبها بألف خير، وليكن شعارنا دائمًا 

العمل لها ومن أجلها.

أ. فاطمة العازمي
مدير التحرير

أعيادنا الوطنية ..دروٌس وِعبر 


