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سعود احلجيالن: احتاد العاملني
في القطاع اخلاص ميد يد التعاون لرئيس الوزراء

محمد راتب

طالــب رئيــس احتــاد 
العاملني في القطاع اخلاص 
ســعود احلجيــان ســمو 
الــوزراء  رئيــس مجلــس 
الشيخ جابر املبارك بتذليل 
جميع العقبات أمام االحتاد 
ليقوم بدوره على أكمل وجه، 
مشيرا إلى أنه يجب إشراك 
االحتاد في عضوية جميع 
اجلهــات املختصــة وذلــك 
للمســاهمة في دفع عجلة 

التنمية.
وأصــاف فــي تصريح 

صحافي أنه مــن أولويات 
احلكومة دعم القطاع اخلاص 
واالســتفادة من اإلمكانات 
الهائلة لديه والتي تشــكل 
عامــا مســاندا للتطويــر 
واإلجنــاز، مبينا أننا نحن 
املمثلون القانونيون جلميع 
العاملني بالقطاع اخلاص، 
لذا البد مــن أن يتم تفعيل 
دور العمل النقابي بالطريق 
الصحيح، لكوننا شركاء مع 
احلكومة في العمل، وال ميكن 
أن يتم جتاهل دور االحتاد 
الــذي تراقبــه املنظمــات 
الدولية ومنها منظمة العمل 

الدولية وغيرها.
وزاد أنه من مسؤولياتنا 
أن مند يد التعاون لســمو 
الــوزراء  رئيــس مجلــس 
وذلــك للتعــاون احلقيقي 
بــني االحتــاد واحلكومــة 
وتقــدمي افضــل مــا لدينا 
الكويت، خصوصا  خلدمة 
أن احتاد العاملني في القطاع 
اخلــاص ينضــوي حتتــه 
أكثر من مليون شخص ما 
يعني أنه قــوة فاعلة على 
األرض يجب وضعها موضع 
االهتمام والتنســيق معنا 

خلدمة اجلميع.

سعود احلجيالن

y.abdul@alanba.com.kwومضات
يوسف عبدالرحمن

طوال اكثر مــن 40 عاما.. كبرت وأنا احمل 
آماال وطموحات كثيرة أهمها أن تكون فخورا 
بي ومبا اعمل بالرغم من انني لســت ذلك 
االبن املثالي، ولكننــي اجتهد وفق قناعاتي 
ألكون االبن الذي يرفع رأسك ويحمل بذور 
امتدادك يا جذري.. كبرت وأنا أرى بني عيني 
ذلك احلب الذي حتمله لي.. لطاملا كنت انت 
القائد فــي مفاهيمي للحياة ولالعالم ألنني 
دائما عندما اتوه في طريقي دســتورك هو 
من يوجهني بشكل مباشر او غير مباشر.. 
دائما في قراراتي واختياراتي احترم ما متليه 

علي خبراتك وتاريخك.
في يوم االب 2017/6/18.. كل عام وانت مدرسة 

اتشرف بأن اكون تلميذك فيها.
ابنك ومحبك

مهند
ابني الغالي مهند

فتحت الواتساب صباحا واطلعت على رسالتك، 
وحمدت اهلل على بّرك، وأنا شاكر لك هذه الرسالة 
اجلميلة وأمتنى ان تتلقاها »يوما« من حفيدي 

»يوسف« ان شاء اهلل.
اعلم حبيبي أن الدنيا قصيرة جدا، وكلما علوت 
وارتفعت تواضع، وتذكر مني دائما انك من نسل 
»فرسان« لم جننب باحلق قط، ولن ابتعد كثيرا 
في امتدادك ويكفيــك مثلما فرحت انا بتاريخ 
والدي البحري وجعلته دائما قدوتي أراك جتعلني 
اليوم قدوتك وسيسير حفيدي »يوسف« على 

دربك وأجداده.
طول عمرك بار بأهلك وستراه في نسلك وذراريك 

إن شاء اهلل.
اما في احلياة فاعلم وكما علمتك دائما ان مصلحة 

الكويت فوق اي اعتبار، وان شهدت فاشهد دائما 
باحلق، ومن اجل احلق فقط، دون منة من احد.

قطاع عملك فيه اغراء ومال وجاه وسلطة ونقود 
وبريق، وايضا حسد، وغيره، ونكد ووشايات 
واشاعات، فالزم التُقى وحتمل وإياك االحتقار 
واالســاءة باملثل، بل أصــغ واعتدل واعترف 
بأصحاب الفضل، والزم الشكر هلل واالستغفار 
فــي بصيرة الواثق وبالغة البيان والتســامي 
والتسامح بعيدا عن التعصب والتكبر، متوكال 
على اهلل بعيدا عــن احلماقة واالحمق املتعالي 
اخلداع املرتشي الغائص في اخلطيئة واخليانة 

ونقض العهد.
ومضة: طبقت في حياتك قوله تعالى }ووصينا 

االنسان بوالديه حسنا{ ـ )العنكبوت: 8(.
آخر الكالم: يقول الشاعر الكويتي محمود شوقي 

االيوبي رحمه اهلل:
نقمــة االبويــن  فعقــوق 

ــد ــا االنك ــي لظاه ــردى ف يت
كــم شــقت امك فــي حملك ما

لــم يطقه فــي احلياة اجللمد
ولكــم خاض ابوك الهول في

ــك الظلمــاء فيمــا ينجــد ُحل
زبدة احلچي: شكرا »يبه« على رسالتك اللطيفة 
القيمة، وال أقول اال ما تعلمنا »اهلل يرضى عليك 
ويوفقك« وتشوف يوسف كما أراك ويراك 
مهند القادم ان شــاء اهلل كما ترى يوسف، 
هكذا هي احلياة، واألوالد زينتها منشي في 
مناكبها نفرح ونبكي، لكنني اشعر من أوالدي 
وبناتي بأن كل أيامــي أعياد وهذا ما أمتناه 
للجميع.. لآلباء في كل مكان في »يوم األب« 

لكم حتية وسالم.

يوم األب!


