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سمو األمير هنأ رئيس سيشل بالعيد الوطني

ولي العهد استقبل املبارك و4 وزراءصاحب السمو استقبل ولي العهد واملبارك واخلالد
استقبل صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد بقصر السيف صباح امس 
سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد.
كما اســتقبل سموه ســمو الشيخ 

جابر املبارك رئيس مجلس الوزراء.
واستقبل سموه النائب األول لرئيس 
مجلس الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ 

صباح اخلالد. 
الى ذلك، بعث صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد ببرقية تهنئة إلى 
الرئيس دانــي فاور رئيس جمهورية 
سيشل الصديقة عبر فيها سموه عن 
خالص تهانيه مبناسبة العيد الوطني 
لبالده، متمنيا سموه له موفور الصحة 
والعافية وللبلد الصديق دوام التقدم 

واالزدهار.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف 
األحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس داني 
فاور رئيس جمهورية سيشل الصديقة 
ضمنها سموه خالص تهانيه مبناسبة 
العيد الوطني لبالده، متمنيا له موفور 

الصحة والعافية.
كما بعث سمو الشيخ جابر املبارك 
رئيــس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة 

مماثلة.

استقبل سمو ولي 
العهــد الشــيخ نواف 
األحمد بقصر السيف 
صبــاح امــس ســمو 
املبارك  الشــيخ جابر 
رئيس مجلس الوزراء.
كما استقبل سموه 
النائــب األول لرئيس 
مجلس الوزراء ووزير 
الشــيخ  اخلارجيــة 

صباح اخلالد. 
واستقبل سمو ولي 
العهــد نائــب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير 
الدفاع الشــيخ محمد 

اخلالد.
واســتقبل ســموه 
بقصــر الســيف امس 
نائب رئيــس مجلس 
ووزيــر  الــوزراء 
الداخلية الشيخ خالد 

اجلراح.
كما اســتقبل سمو 
ولي العهد وزير الدولة 
لشؤون مجلس الوزراء 
ووزير اإلعالم بالوكالة 
الشيخ محمد العبداهلل. صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مستقبال الشيخ صباح اخلالد 

سمو ولي العهد الشيخ نواف االحمد خالل استقباله الشيخ محمد اخلالد  صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مستقبال سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر املبارك 

سمو ولي العهد الشيخ نواف االحمد مستقبال الشيخ خالد اجلراح

صاحب السمو دعا في كلمته بمناسبة العشر األواخر إلى استشعار ما أفاء اهلل به علينا من نعمه وأفضاله الجليلة التي ال تعد وال تحصى

األمير: نأمل جتاوز التطورات األخيرة في بيتنا اخلليجي ومعاجلتها باحلوار

أعرب صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد عن األمل 
في جتاوز التطورات األخيرة »في بيتنا اخلليجي ومعاجلتها 
وتهيئة األجواء حلل اخلالفات املؤسفة ورأب الصدع باحلوار 
والتواصــل في ظل ما يجمع دول مجلس التعاون وشــعوبها 
من روابط تاريخية راســخة وعالقات أسرية حميمة ومصير 

واحد ومصالح مشتركة«.
جاء ذلك في كلمة ألقاها صاحب الســمو مبناســبة العشر 
األواخر من شهر رمضان وهذا نصها: بسم اهلل الرحمن الرحيم 
احلمــد هلل الــذي أكرمنا باإلميــان وأعزنا باإلســالم والصالة 
والسالم على نبينا محمد أفضل الرسل وخير األنام وعلى آله 

وصحابته الكرام.
إخواني وأبنائي أحييكم حتية طيبة من عند اهلل مباركة.. 

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
في لقاء متجدد ومحبب إلى نفسي ملؤه الود واإلخاء ألتقي 
بكم ألجدد لكم التهاني بشهر رمضان املبارك وأبارك لكم دخول 
العشر األواخر منه شاكرين املولى تعالى أن بلغنا هذا الشهر 
الفضيل وأعاننا على صيامه وقيامه متضرعني إليه أن يتقبل 
أعمالنــا فيه وأن يعيــده على وطننا العزيز وشــعبنا الكرمي 
واملقيمــني على أرضه الطيبة بوافر اخليــر واليمن والبركات 

وعلى أمتينا العربية واإلسالمية بالعزة والرفعة والسؤدد.
يترقب املسلمون في شتى بقاع املعمورة قدوم شهر رمضان 
املبارك الذي شرفه املولى تعالى على سائر الشهور مبا خصه 
من فضائل عظيمة ومضاعفة لألجر والثواب فحري بنا اغتنام 
أيامه ولياليه باالســتزادة من األعمال الصاحلة واإلقبال على 

كتابه العزيز تالوة وتدبرا والتسابق إلى فعل اخليرات.
كما أن علينا استشعار ما أفاء اهلل به علينا من نعمه وأفضاله 
اجلليلة التي ال تعد وال حتصى فقد تكرم علينا بسعة الرزق 

ورغد العيش وهيأ لنا أمنا واستقرارا وطمأنينة وأشاع بيننا 
األلفة واحملبة والتواد وتلك نعم من اهلل تستوجب منا الشكر 
والثناء للمنعم جل وعال وتستدعي احملافظة عليها بالتمسك 
بتعاليم ديننا اإلسالمي احلنيف وبتوحيد الصفوف ونبذ الفرقة 
واخلالف والتمسك بوحدتنا الوطنية التي هي السور احلصني 
للوطــن وبدســتورنا الذي ارتضيناه والــذي هو محل فخرنا 
واعتزازنا واحملافظة على ثوابتنا الوطنية وقيمنا السامية التي 
توارثناها عن اآلباء واألجداد وال سيما في ظل الظروف الدقيقة 
واألوضاع احلرجة التي تعصف باملنطقة وما يشــهده العالم 
بأسره من تنامي ظاهرة اإلرهاب الذي امتد وباؤه فطال الدول 
واملجتمعات حتت مختلف املسميات والشعارات املتطرفة في 
ظاهرة غير مسبوقة فأصبح يهدد أمنها واستقرارها واستهداف 

أرواح األبرياء االمنني..
ودولة الكويت التي تعي خطورة اإلرهاب ودوافعه الشريرة 
فإنهــا تقف صفا واحدا متضامنة مع املجتمع الدولي حملاربته 
بكافة أشــكاله وصوره والعمل علــى جتفيف منابعه للقضاء 
على هذه الظاهرة اخلطيرة ليعم األمن واالستقرار كافة الدول 
والشعوب وإن ما أشرنا إليه من مخاوف ومخاطر يتطلب منا 
املزيــد من احليطة واحلذر والتكاتــف والتالحم للحفاظ على 

أمن وطننا وسالمته.
اخواني وأبنائي اننا نتطلع بكل الرجاء واألمل في هذا الشهر 
الفضيل وفي لياليه املباركة لتجاوز التطورات األخيرة في بيتنا 
اخلليجي ومعاجلتها وتهيئة األجواء حلل اخلالفات املؤســفة 
ورأب الصدع باحلوار والتواصل في ظل ما يجمع دول مجلس 
التعاون وشعوبها من روابط تاريخية راسخة وعالقات أسرية 
حميمــة ومصير واحد ومصالح مشــتركة حتتم علينا العمل 
وبكل اجلهد للحفاظ على هذا الكيان اخلليجي ليبقى متماسكا 

ومحققــا آلمال وتطلعات أبنائــه مبتهلني إلى املولى جل وعال 
أن تكلل املساعي املبذولة واجلهود املخلصة للوصول إلى كل 
ما من شــأنه احلفاظ على دولنا اخلليجية وشعوبها وجتنب 

كل ما يعكر صفو عالقاتها الوطيدة ويهدد أمنها وسالمتها.
إخوانــي وأبنائي، حققت الديبلوماســية الكويتية جناحا 
وإجنــازا متميــزا هو محل التقدير والثنــاء بنيل الكويت ثقة 
املجتمع الدولي، وذلك بانتخابها عضوا غير دائم في مجلس األمن 
لعامــي ٢٠١8 و٢٠١٩ تقديرا للمكانة املرموقة واالحترام الكبير 
الذي حتظى به على املســتويني الدولي واإلقليمي وللسياسة 
املعتدلة واملتزنة التي تنتهجها الكويت في سياساتها اخلارجية 
واملرتكزة على االلتزام مبيثاق األمم املتحدة والقانون الدولي 
ولدورها اإلنســاني املشهود ومشــاركتها في اجلهود الدولية 
للحفاظ على األمن والسلم الدوليني وتخفيف حدة التوتر في 
مناطق الصراع، وإنني ألجدها فرصة ألتوجه بالتقدير للدور 
املميز الذي قامت به وزارة اخلارجية لتحقيق هذا النجاح مهنئا 
شعبنا الكرمي بهذا االجناز التاريخي املستحق الذي يضاف إلى 

االجنازات الوطنية لوطننا الغالي.
إخواني وأبنائي، يحدونا األمل في أن نرى املزيد من التعاون 
املثمر والبناء الذي ملسناه بني السلطتني التشريعية والتنفيذية 
مــن أجل توجيه اجلهود والطاقــات للنهوض بالوطن العزيز 
وتنميته وحتقيق التطلعات االقتصادية والتنموية التي ينشدها 
املواطنون ومعاجلة كافة القضايا املطروحة مبا يخدم مصالح 
الوطن واملواطنني، معربني عن ســرورنا مبا شــهده ويشهده 
وطننا العزيز من تدشني وافتتاح للعديد من املشاريع احليوية 
والتنموية التي مت تنفيذها، والتي ستسهم باالرتقاء مبستوى 
اخلدمات العامة في الدولة وتقدمي اخلدمات املنشودة للمواطنني 

وتخفيف األعباء عنهم.

إخوانــي وأبنائــي، كما أســلفنا وأكدنا مــرارا وتكرارا بأن 
شبابنا هم ثروة الوطن احلقيقية فهم عدته وأمله ومستقبله 
وهم يحظون منا دائما بكل اهتمامنا، بهم يبنى ويعلو الوطن 
وبسواعدهم ينمو ويزدهر، وإنه ليتوجب علينا أن نحصنهم 
مــن األفكار الضالة والســلوك املنحرف والنــأي بهم عن امليل 
واالجنراف وراء من يتربص بهم وبالوطن شــرا والعمل على 
غــرس روح الوالء والوفاء للوطن في نفوســهم وحثهم على 
التسلح بالعمل والتزود من معارف وعلوم العصر واستغالل 
طاقاتهم في خدمة الوطن وتنميته، مؤمنني بقدراتهم اخلالقة 
التي حققوا من خاللها إجنازات ومراكز متقدمة بامليادين العلمية 
والطبية والرياضية واالختراعات ويكفيكم شبابنا فخرا بأن 

اختيرت الكويت عاصمة للشباب العربي.
إنني أدعوكم أبنائي وبناتي لالســتفادة مما وفرته الدولة 
من تسهيالت ودعما للمشاريع الصغيرة واملتوسطة من خالل 
الصندوق الوطني لرعاية وتنمية املشاريع الصغيرة واملتوسطة 
إلقامة املشاريع التي تعود عليكم وعلى وطنكم باخلير والنفع.
إخواني وابنائي، اننا نستذكر بكل التقدير واإلجالل أميرنا 
الراحل الشيخ جابر األحمد وأميرنا الراحل الوالد الشيخ سعد 
العبداهلل السالم الصباح طيب اهلل ثراهما، مبتهلني إلى الباري 
جل وعال أن يسبغ عليهما واسع رحمته ومغفرته ويسكنهما 
فسيح جناته ويجزيهما خير اجلزاء على ما قدماه للوطن العزيز 
من أعمال مشرفة وجليلة وأن يحفظ وطننا الغالي ويدمي عليه 
نعمة األمن والرخاء واالزدهار وأن يتقبل شهداءنا األبرار الذين 
ضحوا بدمائهم الزكية دفاعا عن الوطن العزيز وينزلهم منازل 
الشهداء ويرحم جميع موتانا ويتغمدهم مبغفرته ورضوانه 

وأن يحقن دماء املسلمني ويجمع كلمتهم على احلق.
والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد يلقي كلمته مبناسبة العشر األواخر من شهر رمضان 

التمسك بوحدتنا الوطنية التي هي السور احلصني للوطن

الكويت تقف صفًا واحدًا متضامنة مع املجتمع الدولي 
حملاربته بكل أشكاله وصوره 

الديبلوماسية الكويتية حققت جناحًا وإجنازًا متميزًا بانتخابها 
عضوًا غير دائم في مجلس األمن

يحدونا األمل في أن نرى املزيد من التعاون املثمر والبناء 
بني السلطتني التشريعية والتنفيذية من أجل توجيه اجلهود 

والطاقات للنهوض بالوطن

شبابنا هم ثروة الوطن احلقيقية فهم عدته وأمله ومستقبله 
وهم يحظون منا دائماً بكل اهتمامنا

اإلعالن عن استقالل الكويت.. يوم مفصلي في تاريخ البالد
يعد اإلعالن عن اســتقالل الكويت في ١٩ يونيو عام ١٩6١ 
مــن األيام املفصلية التي شــكلت مرحلة جديــدة في تاريخ 

البالد املعاصر.
ففي ذلــك اليوم الذي تصادف ذكــراه اليوم االثنني أيقن 
الكويتيون وعلى رأسهم األمير الراحل الشيخ عبداهلل السالم 
الصباح، رحمه اهلل، أن معاهدة احلماية املوقعة بني الكويت 
وبريطانيا عام ١8٩٩ لم تعد صاحلة بعد تغير ظروف إمارة 
الكويت التي سارت بخطوات واضحة في طريق االستقالل.
وامتلكــت الكويــت في تلك الفتــرة الكثير مــن مقومات 
االستقالل، ولم يعد أبناء هذا البلد يقبلون باستمرار القيود 
التي فرضتها معاهدة احلماية ألنها ال حتقق للكويت سيادتها 
التامة وحريتها رغم إدراكهم أن تلك احلماية كانت لها إيجابيات 

في وقت ما.
ومع استقرار الظروف الدولية واإلقليمية احمليطة بالكويت، 
رأى الشــيخ عبداهلل الســالم الصباح احلاكــم الـ ١١ للكويت 
ضرورة إلغاء املعاهدة من خالل توقيع وثيقة استقالل البالد 
مع املندوب الســامي البريطاني في اخلليج العربي الســير 
جورج ميدلنت نيابة عن احلكومة البريطانية، واستبدلت تلك 
املعاهدة باتفاقية صداقة بني احلكومتني الكويتية والبريطانية.
وبعد توقيع الوثيقة، وجه الشــيخ عبداهلل السالم كلمة 
للشعب الكويتي قال فيها »شعبي العزيز.. إخواني وأوالدي.. 

في هــذا اليوم األغر من أيام وطننا احملبوب.. في هذا اليوم 
الــذي ننتقل فيه مــن مرحلة إلى مرحلة أخــرى من مراحل 
التاريخ ونطوي مــع انبالج صبحه صفحة من املاضي بكل 
ما حتمله وما انطوت عليه لنفتح صفحة جديدة تتمثل في 
هــذه االتفاقية التي نالت مبوجبها الكويت اســتقاللها التام 

وسيادتها الكاملة«.
ولم يكن سعي الشيخ عبداهلل السالم الصباح إلى احلصول 
على االستقالل وليد تلك اللحظة، بل ثمرة جهد دائم وتخطيط 
مســتمر للوصول إلى الهدف املنشــود، فقد قام بالعديد من 
اإلجراءات التي من شأنها أن تعجل وحتفز على إعطاء الكويت 
استقاللها، حيث تسلمت البالد في األول من فبراير عام ١٩58 
مســؤولية اخلدمات البريدية في الداخل وفي اليوم ذاته من 
عام ١٩5٩ تسلمت الكويت املسؤوليات اخلارجية للبريد، وهو 

العام الذي أمر فيه بوضع قانون اجلنسية.
وألن أركان الدولــة ال تكتمــل دون أن تكــون لها عملتها 
املســتقلة، وهو ما أدرك أهميته الشــيخ عبداهلل السالم قبل 
عام االستقالل، فقد حث دائرة املالية على إجراء دراسة عاجلة 
إلصدار عملة وطنيــة، وبالفعل وضع قانون النقد الكويتي 
فــي ١٩ أكتوبــر ١٩6٠ حيث قرر أن يكــون الدينار هو وحدة 

النقد الكويتية وفي ١ ابريل ١٩6١ مت طرح الدينار للتداول.
وشــهد عام االستقالل صدور مرسوم أميري بشأن العلم 

الكويتــي وهــو أول علم يرفــع بعد االســتقالل ومت حتديد 
شــكله وألوانه وجاءت اخلطوة التالية بتقدمي الكويت طلبا 
لالنضمام إلى جامعة الدول العربية وقد مت قبول عضويتها 

في ١6 يوليو ١٩6١.
ولم ميض شــهران على توقيع معاهدة االســتقالل حتى 
كانت اخلطوة األولى التي جاءت في ٢6 أغســطس عام ١٩6١ 
بصدور مرسوم أميري يدعو الى اجراء انتخابات عامة ملجلس 

تأسيسي يتولى عند تأليفه إعداد دستور للبالد.
وعقد املجلس التأسيسي أولى جلساته في ٢٠ يناير ١٩6٢ 
إذ أكد الشــيخ عبداهلل السالم في جلســة االفتتاح أن إعالن 
االســتقالل كان فاحتة عهد جديد للكويت التي ما عرفت منذ 

وجدت اال احلرية والكرامة.
وخالل تسعة أشهر أجنز املجلس مشروع دستور الكويت 
الذي يتكون من ١83 مادة وقدمه للشيخ عبداهلل السالم الذي 

صادق عليه وأصدره في ١١ نوفمبر ١٩6٢.
ومنذ صدور الدســتور والبالد تشــهد اســتقرارا داخليا 
ونهضة شــاملة وتوسعا نحو مزيد من العالقات املتينة مع 
دول العالم تقوم على االحترام املتبادل، كما اتســم دســتور 
الكويت بروح التطور التي تعطي الشــعب الكويتي احللول 
الدميوقراطية لالنطالق في درب النهضة والتقدم واالزدهار 

ما مكن البالد من انتهاج حياة دميوقراطية سليمة.

وشــهدت الســنوات التي أعقبــت االســتقالل العديد من 
اإلجنازات، فعلى الصعيد الديبلوماسي جاءت اخلطوة األولى 
بإنشاء وزارة اخلارجية إذ صدر مرسوم أميري في ١٩ أغسطس 
١٩6١ يقضــي بإنشــاء دائرة للخارجيــة تختص دون غيرها 

بالقيام بالشؤون اخلارجية للدولة.
ونص املرسوم في مادته الثانية على دمج سكرتارية حكومة 
الكويت بدائرة اخلارجية التي حتولت في أول تشكيل وزاري 
إلى وزارة اخلارجية وبعد صدور مرسوم إنشاء الدائرة صدر 
مرسوم أميري بتعيني أول رئيس للخارجية عقب االستقالل 

وهو الشيخ صباح السالم الصباح وذلك في عام ١٩6١.
وفي عام ١٩6٢ عني الشيخ صباح السالم وزيرا للخارجية 
في أول تشكيل وزاري وأعقبه صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد في التشكيل الوزاري الثاني حينها عام ١٩63.

وعلى املستوى الدولي، بدأ مجلس األمن الدولي النظر في 
طلب الكويت االنضمام إلى منظمة األمم املتحدة بعد استقاللها 

إلى أن نالت عضويتها في ١4 مايو ١٩63.
وسارت الكويت بخطى ثابتة جتاه النظام العاملي اجلديد 
والشــرعية الدولية برفض العــدوان وبالتأكيد على حماية 
حقوق اإلنسان واحملافظة على خصوصية الدول وعدم التدخل 
في شــؤون الدول األخرى، كما آمنت بدور األمم املتحدة في 

احلفاظ على األمن والسالم الدوليني.


