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مبعوث سمو األمير يشارك في حفل إحياء ذكرى
 التوقيع على املعاهدة الكويتية البريطانية 

غادر مبعوث صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح 
األحمد نائب وزير شؤون الديوان األميري الشيخ محمد 

العبدالله البالد صباح أمس متوجها إلى اململكة املتحدة 
الصديقة وذلك للمشاركة في احلفل املزمع إقامته إلحياء 

الذكرى الـ 120 على التوقيع على املعاهدة الكويتية 
البريطانية لعام 1899.
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سموه عزى  الرئيس الصيني بضحايا زلزال »ييبني«واألمني العام السابق لألمم املتحدة بوفاة والدته

األمير يستقبل ولي العهد والغامن واحملمد و رئيس غرفة التجارة والصناعة

استقبل صاحب السمو أمير البالد 
الشيخ صباح األحمد بقصر بيان صباح 
أمــس سمو ولــي العهد الشيخ نــواف 
األحمد. كما استقبل سموه رئيس مجلس 
ــرزوق الــغــامن. واستقبل سموه  األمــة م
سمو الشيخ ناصر احملمد. كما استقبل 
ســمــوه رئــيــس غــرفــة جتـــارة وصناعة 

الكويت علي الغامن.

من جهة أخــرى بعث صاحب السمو 
أمير البالد الشيخ صباح األحمد ببرقية 
تعزية إلى الرئيس شي جني بينغ رئيس 
جمهورية الصني الشعبية الصديقة عبر 
فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق 
مواساته لفخامته وألسر ضحايا الزلزال 
الـــذي ضـــرب مــديــنــة ييبني مبقاطعة 
)سيتشوان( والذي أسفر عن سقوط عدد 

من الضحايا واملصابني، راجيا سموه 
للضحايا الرحمة وللمصابني سرعة 
الشفاء والعافية وبأن يتمكن املسؤولون 
في البلد الصديق من جتــاوز آثــار هذه 

الكارثة الطبيعية.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف 
األحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس شي 
ــني بينغ رئــيــس جــمــهــوريــة الصني  ج

الشعبية الصديقة ضمنها سموه خالص 
تعازيه وصادق مواساته لفخامته وألسر 
ضحايا الزلزال الذي ضرب مدينة ييبني 
مبقاطعة )ســيــتــشــوان(. راجــيــا سموه 
للضحايا الرحمة وللمصابني سرعة 

الشفاء والعافية.
كما بعث صاحب السمو أمير البالد 
الشيخ صباح األحمد ببرقية تعزية إلى 

بان كي مون األمني العام السابق لألمم 
املــتــحــدة والــرئــيــس املــشــارك فــي مركز 
ــون للمواطنة العاملية عبر  ــان كــي م ب
فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق 
مواساته بوفاة والدته راجيا سموه لها 
ــه وألســرتــهــا جميل الصبر  الرحمة ول

وحسن العزاء.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف 

األحمد ببرقية تعزية إلى بان كي مون 
ــام الــســابــق لـــألمم املتحدة  ــع ـــني ال األم
والرئيس املشارك في مركز بان كي مون 
للمواطنة العاملية ضمنها سموه خالص 

تعازيه وصادق مواساته بوفاة والدته. 
كما بعث سمو الشيخ جابر املبارك 
ــوزراء ببرقيتي تعزية  رئيس مجلس ال

مماثلتني.

يتجدد احتفال دولــة الكويت عاما بعد 
ــام بــذكــرى استقاللها ويــصــادف اليوم  ع
األربعاء الذكرى الـ 58 وقد أضحت محط 
أنظار العالم في دورهــا احملــوري وسعيها 
الدؤوب في نزع فتيل األزمات وحل القضايا 
العالقة إقليميا ودوليا عدا عن ثقلها الكبير 

في عمليات اإلغاثة اإلنسانية.
ولم يكن 19 يونيو 1961 يوما عاديا في 
حياة أهل الكويت عندما مت توقيع وثيقة 
استقالل البالد وإلغاء اتفاقية احلماية مع 
حكومة بريطانيا، إذ شهد مثل هــذا اليوم 
انطالقة خالقة في عمر الدولة وحتولت إلى 
)درة اخلليج( بفضل جهود حكامها وتالحم 

شعبها حول قيادتهم.
وبعد مرور 58 عاما ال يخفى دور الكويت 
الكبير في حتقيق املصاحلات بني األشقاء 
وتقدمي الدعم واإلغــاثــة للمحتاجني حول 
العالم مــا دعــا منظمة األمم املتحدة الى 
تسميتها )مركزا للعمل اإلنساني( ومنح 
سمو أمــيــر الــبــالد الشيخ صــبــاح األحمد 
اجلابر الصباح لقب )قائد للعمل اإلنساني(.
وجنحت الكويت ومن خالل عضويتها 
احلالية غير الدائمة في مجلس األمــن في 
ــرارات حتمل طابعا إنسانيا  إصــدار عدة ق
بامتياز تدعو إلى تخفيف معاناة املنكوبني 
والالجئني واغاثة احملتاجني وخصوصا 
األشقاء السوريني واليمنيني وآخرها القرار 
األممي حول املفقودين في النزاعات املسلحة 
والــذي تقدمت به الكويت منفردة وأقــره 

مجلس األمن باالجماع.
وكـــان األمــيــر الــراحــل الشيخ عبدالله 
السالم »رحمه الله« أدرك أن اتفاقية 23 
يناير 1899 التي وقعها الشيخ مبارك 
الصباح مع بريطانيا في ذلك الوقت حلماية 
ــاع اخلــارجــيــة لــم تعد  ــم الــكــويــت مــن االط

صاحلة.

وفــي 19 يونيو 1961 أعــلــن الشيخ 
عبدالله السالم انتهاء معاهدة احلماية 
البريطانية من خالل توقيع وثيقة استقالل 
البالد مع املندوب السامي البريطاني في 
اخلليج العربي السير جورج ميدلنت نيابة 

عن احلكومة البريطانية.
وعقب التوقيع وجــه الشيخ عبدالله 
السالم كلمة للشعب الكويتي قــال فيها 
»شعبي العزيز.. إخواني وأوالدي.. في 
هذا اليوم األغــر من أيــام وطننا احملبوب.. 
في هــذا اليوم الــذي ننتقل فيه من مرحلة 
ـــرى.. ونــطــوي مــع انبالج  ــى مرحلة أخ إل
صبحه صفحة من املاضي بكل ما حتمله وما 
انطوت عليه لنفتح صفحة جديدة تتمثل في 
هذه االتفاقية التي نالت مبوجبها الكويت 

استقاللها التام وسيادتها الكاملة«.
ــدر مــرســوم بدمج  ــام 1963 ص ــي ع وف
العيد الوطني بعيد اجللوس وهــو ذكرى 
تسلم الشيخ عبدالله السالم مقاليد احلكم 
في البالد والتي تصادف في 25 فبراير 
ــام. وسبق التوقيع على وثيقة  مــن كــل ع
االستقالل خطوات مدروسة من قبل الشيخ 
عبدالله السالم منذ توليه مقاليد احلكم عام 
1950 إذ عمل على حتقيق االستقالل وإعالن 
الدستور خصوصا أن البالد كانت في تلك 
الفترة مهيأة للتطور والنهضة في مختلف 
ــام االســتــقــالل صــدور  ــاالت. وشــهــد ع ــج امل
مرسوم أميري بشأن العلم الكويتي وهو 
أول علم يرفع بعد االستقالل ومت حتديد 
شكله وألوانه وجاءت اخلطوة التالية عقب 
االستقالل بتقدمي الكويت طلبا لالنضمام 
جلامعة الدول العربية ومت قبول عضويتها 

في 16 يوليو 1961.
وفي 26 أغسطس 1961 صدر مرسوم 
أميري في شأن إجــراء انتخابات للمجلس 
التأسيسي حتقيقا لرغبة الشيخ عبدالله 

السالم بإقامة نظام حكم قائم على أسس 
واضحة ومتينة وإصـــدار دستور يستند 
إلى املبادئ الدميقراطية حيث أجنز املجلس 
املنتخب مشروع الدستور الذي يتكون من 

183 مادة خالل تسعة أشهر.
واتسم دستور الكويت بــروح التطور 
الــتــي تعطي للشعب الــكــويــتــي احلــلــول 
الدميقراطية لالنطالق في درب النهضة 
والتقدم واالزدهـــار والــذي مكن البالد من 
انتهاج حياة دميقراطية سليمة مستمدة من 
دستورها املتكامل الذي أقر من قبل مجلس 

تأسيسي منتخب من الشعب.
وكان عهد الشيخ عبدالله السالم الذي 
امتد 15 عاما من السنوات البارزة في تاريخ 
الكويت وأطلق عليه لقب »أبو االستقالل« 
و«أبو الدستور« نظرا إلى جهوده املضنية 

وتضحياته وحكمته لنيل هذا االستقالل.
وبــدأت الكويت في تلك احلقبة بوضع 
القوانني واألنظمة مثل قانون اجلنسية 
وقانون النقد الكويتي وقانون اجلــوازات 
وتنظيم الدوائر احلكومية وكلها خطوات 
على طريق االستقالل التام ومت إجناز نحو 

43 قانونا وتشريعا مدنيا وجنائيا.
كما صدر مرسوم أميري بتنظيم القضاء 
ــال جلــمــيــع االخــتــصــاصــات  ــام وجــعــلــه ش
ــات الــتــي تــقــع في  ــزاع ــن ــي ال القضائية ف
البالد بعد أن كانت بعض القضايا تنظر 
أمــام هيئات غير كويتية. ونالت الكويت 
عضوية العديد من املؤسسات الدولية منها 
ــاد  املنظمة االستشارية البحرية واالحت
الدولي للمواصالت السلكية والالسلكية 
وبعد ذلك نالت عضوية االحتــاد البريدي 
العاملي ومنظمتي الصحة العاملية واألغذية 

والزراعة )فاو(.
وانضمت الكويت أيضا إلــى منظمتي 
األمم املتحدة للتعليم والبحث العلمي 

والــثــقــافــة )يــونــســكــو( والــــدول املــصــدرة 
للبترول )أوبــك( ولم تكن الكويت في ذلك 
الوقت بعيدة عن التفاعل واملشاركة في 
العديد من األنشطة االجتماعية والثقافية 
العربية. وكانت البالد زاخرة بالعديد من 
اإلدارات املنظمة جيدا واملهيأة على مستوى 
البنية الهيكلية ملزيد من التوسع والتطوير 
كــإدارات األشغال العامة والصحة العامة 
واملطبوعات والنشر وأمالك الدولة املالية 
ــى املــعــارف والبلدية والبريد  اضــافــة إل
والبرق والهاتف والكهرباء واملــاء والغاز 
والــشــؤون االجتماعية واألوقـــاف العامة 

واإلذاعة والتلفزيون.
وشهدت السنوات التي أعقبت االستقالل 
ـــــازات فعلى الصعيد  ــن اإلجن الــعــديــد م
الدبلوماسي جاءت اخلطوة األولى بإنشاء 
وزارة اخلارجية إذ صدر مرسوم أميري في 
19 أغسطس 1961 يقضي بإنشاء دائرة 
للخارجية 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 اخلــارجــيــة وبــعــد صـــدور مرسوم 
إنشاء الدائرة صدر مرسوم أميري بتعيني 
أول رئــيــس للخارجية عقب االستقالل 
وهــو الشيخ صباح السالم وذلــك في عام 
1961. وفي عام 1962 عني الشيخ صباح 
ــرا للخارجية في أول تشكيل  السالم وزي
وزاري وأعقبه سمو أمير الــبــالد الشيخ 
صباح األحمد في التشكيل الوزاري الثاني 
ــام 1963.وعلى املستوى الــدولــي بدأ  ع
مجلس األمن الدولي النظر في طلب الكويت 
االنضمام إلــى منظمة األمم املتحدة بعد 
استقاللها إلى أن نالت الكويت عضويتها في 

14 مايو 1963.

58 الستقاللها ولي العهد يستقبلالكويت حتتفل اليوم بالذكرى الـ 
 الغامن و احملمد

استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد 
بقصر بيان صباح أمــس رئيس مجلس األمة 

مرزوق الغامن. واستقبل سمو ولي العهد الشيخ 
نواف األحمد سمو الشيخ ناصر احملمد.

سمو ولي العهد يستقبل ناصر احملمد

دان مندوب دولة الكويت الدائم لدى األمم املتحدة 
السفير منصور العتيبي وبأشد العبارات إستمرار 
ــداءات التي تعرضت لها املنشآت املدنية و  ــت االع
احليوية في اململكة العربية السعودية الشقيقة و 
التي كــان آخرها إستهداف جماعة احلوثي صالة 
الركاب مبطار أبها الدولي و الذي خلف وقوع 26 

مصابا بينهم نساء و أطفال. 
ــرب مندوب دولــة الكويت الدائم لــدى األمم  وأع
املتحدة السفير العتيبي خالل ترؤسه جلسة مجلس 
األمن االثنني عن صادق املواساة للضحايا وحلكومة 
اململكة العربية السعودية الشقيقة ومتنياتنا 
بالشفاء العاجل للمصابني مؤكدين على دعمنا 
الكامل للمملكة ولكافة التدابير التي تتخذها حلفظ 

أمنها و إستقرارها و سالمة أراضيها.
وأكــد أن اســتــمــرار االعــتــداءات مــن قبل جماعة 
احلوثي على األراضي السعودية هو تهديد صريح 
ومباشر لألمن واالستقرار اإلقليمي ومدعاة حقيقية 
لتفعيل تدابير حظر األسلحة الــواردة في قــرارات 
مجلس األمن ذات الصلة »وسنعمل في هذا الصدد 

مع أعضاء مجلس األمن على إصدار بيان يدين هذا 
الهجوم«.

وفي ما يتعلق باالوضاع اإلنسانية جدد العتيبي 
التأكيد على مــا حتمله املقاصد النهائية إلتفاق 
ستوكهولم من أبعاد إنسانية ترمي إلى تخفيف حدة 
اآلثار اإلنسانية الصعبة التي يعاني منها الشعب 
اليمني الشقيق كفتح املمرات اآلمنة أمام املساعدات 
اإلنسانية لكافة املناطق املتضررة و األكثر إحتياجا 
ومتكني األمم املتحدة و وكاالتها املعنية من الوصول 
إلى مطاحن البحر األحمر و التي حتوي على كميات 
كبيرة من احلبوب كفيلة بإعاشة 7ر3 مليون نسمة 
ــدت احلكومة اليمنية منذ  ملــدة 30 يوما والــذي أب
بداية االتفاق إستعدادها لتقدمي التسهيالت املطلوبة 
للوصول اآلمن لهذه املطاحن و فتح الطرقات أمام 
املساعدات اإلنسانية رغم التحديات األمنية الكبيرة 

التي تواجهها.
وفيما يتصل باألزمة اإلنسانية الصعبة التي 
يواجهها اليمن و التي تزايدت حدتها بعد اإلنقالب 
على الشرعية وعلى الرغم من التفاعل الكبير الذي 

أبـــداه املجتمع الــدولــي بتعهداته املعلنة فــي دعم 
خطط اإلستجابة اإلنسانية و التي تعهدت فيه دولة 
الكويت املساهمة مببلغ وقــدره 250 مليون دوالر 
قال »أننا نعرب عن القلق الشديد من ما جاء اليوم 
في إحاطة املدير التنفيذي لبرنامج األغذية العاملي 
ديفيد بيزلي والــذي أشــار خاللها بوجود حتديات 
جسيمة تسهم في عرقلة و إعاقة نشاط عملياته 
على األرض من قبل جماعة احلوثي في املناطق 
اخلاضعة لسيطرتهم وبصورة قد قد تقود لتعليق 
البرنامج ألنشطته في بعض تلك املناطق مؤكدين 
على ضرورة حترك مجلس األمن لوضع حد ملثل هذه 

اإلنتهاكات املزمنة ملسارات املساعدات اإلنسانية«.
وأشـــاد العتيبي باجلهود التي يبذلها جميع 
العاملني في املجال اإلنساني و بالدور اإليجابي 
للحكومة اليمنية مــن خــالل إستمرارها فــي دفع 
الــرواتــب للعاملني في القطاع العام و املتقاعدين 
إضافة للجهود املتواصلة للجنة االقتصادية التابعة 
لها عبر التسهيالت املمنوحة لضمان تدفق شحنات 

السفير منصور العتيبي خالل جلسة مجلس األمنالوقود إلى البالد.

.. وسموه يستقبل علي الغامنسمو األمير يستقبل مرزوق الغامن

الكويت: االعتداءات احلوثية على األراضي السعودية تهديد لألمن واالستقرار اإلقليمي


