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ت��ت��زام��ن اح��ت��ف��االت دول���ة الكويت 
بأعيادها الوطنية هذا العام مع الذكرى 
ال40 الن��ط��اق وب��ث النشيد الوطني 
ألول مرة وال��ذي م��ازال الكويتيون منذ 
ذلك اليوم يترمنون به في كل مناسبة 

تعبيرا عن االنتماء واالعتزاز بالوطن.
وت���زدان الباد اليوم بأبهى حللها 
احتفاال بالذكرى ال57 لعيدها الوطني 
ال��ت��ي حت���ل ال���ي���وم وال���ذك���رى ال27 
لتحريرها  غداً االثنني والذكرى ال12 
لتولي صاحب السمو أمير الباد الشيخ 
صباح األحمد مقاليد احلكم بعد أن متت 
مبايعته باالجماع في جلسة تاريخية 
م��ن قبل أع��ض��اء السلطتني التنفيذية 
والتشريعية أميرا للباد في ال 29 من 

شهر يناير عام 2006.
وتأتي ال��ذك��رى ال40 على انطاق 
النشيد الوطني احلالي لدولة الكويت 
لتضفي على افراح الباد فرحا مرتدية 
البهجة في مرحلة تشهد فيها نهضة 
ت��ن��م��وي��ة ش��م��ل��ت م��خ��ت��ل��ف امل��ج��االت 
وسط التفاف املواطنني حول قيادتهم 

الرشيدة.
ففي يوم 25 فبراير عام 1978 شهدت 
الباد بث النشيد الوطني لدولة الكويت 
بعد اقراره من مجلس الوزراء وهو من 
كلمات الشاعر الراحل أحمد العدواني 
وتلحني املوسيقار ال��راح��ل إبراهيم 
الصولة وت��وزي��ع ال��راح��ل أحمد علي 
ليحل بديا عن )السام األميري( الذي 

كان معموال به سابقا.
ومت اختيار موعد البث في ذلك اليوم 
تزامنا م��ع العيد الوطني آن���ذاك ومع 
الذكرى االولى لتولي املغفور له الشيخ 

جابر األحمد مقاليد احلكم في الباد.
وبالعودة إلى ذكرى االستقال فإن 
يوم 19 يونيو عام 1961 يعد التاريخ 
احلقيقي الستقال الكويت عن االحتال 
البريطاني ح��ني وق��ع األم��ي��ر ال��راح��ل 
الشيخ عبدالله السالم احلاكم ال 11 
للكويت وثيقة االستقال مع املندوب 
السامي البريطاني في اخلليج العربي 
السير جورج ميدلنت نيابة عن حكومة 
ب���اده وأل��غ��ى االتفاقية ال��ت��ي وقعها 
الشيخ مبارك الصباح احلاكم السابع 
للكويت مع بريطانيا في 23 يناير عام 
1899 حلمايتها من األطماع اخلارجية.

وفي 18 مايو عام 1964 تقرر تغيير 
ذلك اليوم ودمجه مع يوم 25 فبراير 
ال���ذي ي��ص��ادف ذك���رى ج��ل��وس األمير 

الراحل عبدالله السالم الصباح رحمه 
ال��ل��ه تكرميا ل��ه ول���دوره املشهود في 
استقال الكويت وتكريس دميوقراطيتها 
ومنذ ذلك احلني والكويت حتتفل بعيد 

استقالها في 25 فبراير من كل عام.
وب���دأت ال��ك��وي��ت احتفالها بالعيد 
الوطني األول في 19 يونيو عام 1962 
حيث أقيم بهذه املناسبة عرض عسكري 
كبير في املطار القدمي الواقع بالقرب من 

)دروازة البريعصي(.
وفي ذلك اليوم ألقى األمير الراحل 
الشيخ عبدالله السالم كلمة قال: فيها 
“إن دول���ة الكويت تستقبل ال��ذك��رى 
األول��ى لعيدها الوطني بقلوب ملؤها 
البهجة واحلبور مبا حقق الله لشعبها 
من ع��زة وك��رام��ة ونفوس كلها عزمية 
ومضي ف��ي السير قدما ف��ي بناء هذا 
الوطن والعمل بروح وثابة مبا يحقق 
ألبنائه الرفعة والرفاهية والعدالة 
االجتماعية جلميع املواطنني«. وبدأت 
الكويت منذ عام 1962 بتدعيم نظامها 
السياسي بإنشاء مجلس تأسيسي 
مهمته إعداد دستور لنظام حكم يرتكز 
على املبادئ الدميقراطية املوائمة لواقع 
الكويت وأهدافها وم��ن أب��رز ما أجنزه 
املجلس مشروع الدستور الذي صادق 
عليه االم��ي��ر ال��راح��ل الشيخ عبدالله 

السالم في نوفمبر 1962 لتدخل الباد 
مرحلة الشرعية الدستورية حيث جرت 
أول انتخابات تشريعية في 23 يناير 
ع��ام 1963. وأجن��زت الكويت الكثير 
على طريق النهضة الشاملة منذ فجر 
االستقال حتى اليوم على مدى أعوام 
متاحقة ومضت على طريق النهضة 
واالرت��ق��اء ال��ذي رسمته خطى االب��اء 
واالجداد وتابعته همم الرجال من أبناء 

الكويت خلف قيادتها الرشيدة.
ومنذ استقال الكويت وهي تسعى 
إل��ى انتهاج سياسة خارجية معتدلة 
ومتوازنة آخ��ذة باالنفتاح والتواصل 
طريقا وباإلميان بالصداقة والسام مبدأ 
وبالتنمية البشرية والرخاء االقتصادي 
لشعبها هدفا في إطار من التعاون مع 
املنظمات اإلقليمية وال��دول��ي��ة ودع��م 
جهودها وتطلعاتها نحو أمن واستقرار 

العالم ورفاه ورقي الشعوب كافة.
واستطاعت الكويت أن تقيم عاقات 
متينة مع ال��دول الشقيقة والصديقة 
بفضل سياستها الرائدة ودورها املميز 
نحو تطوير التعاون املشترك كما كان 
لها دور مميز في تعزيز مسيرة مجلس 
التعاون ل��دول اخلليج العربية ودعم 
جهود املجتمع الدولي نحو إقرار السلم 
واألم��ن الدوليني واالل��ت��زام بالشرعية 

الدولية والتعاون االقليمي والدولي 
من خال هيئة االمم املتحدة ومنظماتها 
ال��ت��اب��ع��ة وج��ام��ع��ة ال����دول العربية 
ومنظمة امل��ؤمت��ر اإلس��ام��ي ومنظمة 
دول عدم االنحياز. كما حرصت الكويت 
منذ استقالها على تقدمي املساعدات 
اإلنسانية ورفع الظلم عن ذوي احلاجة 
حتى ب��ات العمل اإلن��س��ان��ي سمة من 
سماتها ومت منح صاحب السمو أمير 
الباد لقب )قائد للعمل اإلنساني( في 

سبتمبر 2014.
ول��م يكن ف��ب��راي��ر ش��ه��را ع��ادي��ا في 
تاريخ الكويت ألن املناسبات الوطنية 
التي تقام فيه تشكل عامة فارقة في 
الباد يجب الوقوف عندها في كل عام 
والتذكير بأحداثها ودور الرعيل األول 
وتضحياته من أج��ل استقال الوطن 
وبنائه فهو ت��اري��خ مشرف ال ينسى 
رسمه اآلباء واألجداد ويواصل مسيرته 

األبناء جيا بعد جيل.
وشهدت االحتفاالت باألعياد الوطنية 
م��راح��ل ع��دة لكل منها خصوصيتها 
وجمالها ومرت بالعديد من التغييرات 
عبر التاريخ مجسدة ذكريات وأياما 
جميلة محفورة في ال��وج��دان ب��دءا من 
ستينيات ال��ق��رن امل��اض��ي حتى وقتنا 

احلالي.

ففي سبعينيات وثمانينيات القرن 
املاضي كانت االحتفاالت بالعيد الوطني 
تقام على امتداد شارع اخلليج العربي 
مبشاركة مختلف مؤسسات الدولة 
العامة واخلاصة وكان طاب وطالبات 
امل��دارس يشاركون في هذه االحتفاالت 
إض��اف��ة ال��ى ال��ف��رق الشعبية كما كان 
جلميع محافظات ال��ك��وي��ت النصيب 

األكبر من هذه االحتفاالت.
وف��ي ع��ام 1985 ومبناسبة م��رور 
رب��ع ال��ق��رن على االس��ت��ق��ال مت إع��داد 
)ساحة العلم( مبوقعها املميز والقريب 
من شاطئ البحر إلقامة احتفاالت العيد 
الوطني ومت رف��ع أط��ول سارية لعلم 
الكويت في هذه الساحة ولهذا سميت 
بساحة العلم وت��ق��در مساحة ساحة 
العلم ب 100 أل��ف متر مربع تقريبا 
ويصل ارت��ف��اع السارية ال��ى 36 مترا 

تقريبا.
وتعيش دول��ة الكويت ه��ذه األي��ام 
احتفاالتها ف��ي ظ��ل ال��ق��ي��ادة احلكيمة 
لسمو أمير الباد الشيخ صباح األحمد 
وسمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد 
وس��م��و الشيخ ج��اب��ر امل��ب��ارك رئيس 
مجلس ال��وزراء والتفاف الشعب حول 
هذه القيادة احلكيمة لتمضي بسفينة 
هذا البلد نحو شاطئ األمان واالستقرار 

واالزدهار.
وتستمر مسيرة العطاء لصاحب 
السمو أمير الباد إذ يعمل جاهدا جلعل 
الكويت منارة اقتصادية بارزة ومنبعا 
للدميقراطية حيث اق��ر س��م��وه خطة 
التنمية لبناء مشاريع حيوية تنهض 
بالكويت وحت��ول��ه��ا ال��ى م��رك��ز مالي 
وجت��اري عاملي ج��اذب لاستثمار مع 
تنويع مصادر الدخل لصنع مستقبل 
م��ش��رق. وأول���ى سموه اهتماما كبيرا 
بالوحدة الوطنية وحرص على التأكيد 
على تكاتف وتعاون أهل الكويت فيما 
بينهم ونبذ اخلافات واملشاكل والسعي 
نحو العمل اجلاد لبناء كويت الغد حتت 

ظل احملبة والتسامح.
وق��ال سموه في كلمة توضح نبذه 
للتعصب واخل��اف��ات “نحن ف��ي هذا 
ال��وط��ن اخ���وة متحابون ال م��ك��ان فيه 
للتعصب لطائفة او قبيلة او لفئة ما 
على حساب ال��وط��ن ال���والء بيننا لله 
ثم الى الوطن الذي نعيش على ارضه 
نحميه بوحدتنا الوطنية ونبني اسواره 

بتعاضد أبنائه”.  

النشيد الوطني في احتفاالت العيد الوطني والتحرير لدولة الكويت

البالد تزينت بأبهى حللها

الكويت حتتفل اليوم بعيدها الوطني الـ57 
والذكرى الـ40 النطالق نشيدها الوطني 
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رفع علم الكويت والنشيد الوطني في مدارس دولة الكويت

النشيد الوطني لدولة الكويت 

  احتفلت سفارات دولة الكويت 
لدى البرازيل وايطاليا وهنغاريا 
بالعيد الوطني ال57 الستقال 
الكويت والذكرى ال27 للتحرير 
والذكرى ال12 لتولي سمو أمير 
ال���ب���اد ال��ش��ي��خ ص��ب��اح االح��م��د 
مقاليد احلكم بحضور كوكبة من 
املسؤولني والدبلوماسيني العرب 
واالجانب املعتمدين في تلك الدول.

وأق��ام��ت سفارة دول��ة الكويت 
ل��دى ال��ب��رازي��ل حفل استقبال في 
العاصمة البرازيلية )برازيليا( 
مبناسبة اعياد الكويت الوطنية 
مبشاركة ع��دد من املسؤولني في 
احل��ك��وم��ة ال��ب��رازي��ل��ي��ة ورؤس���اء 
البعثات الدبلوماسية وأعضاء 
الكونغرس ومجموعة من رجال 
األع��م��ال والشخصيات الثقافية 

واإلعامية والصحافية.
وألقى سفير دولة الكويت لدى 
ال��ب��رازي��ل ع��ي��ادة السعيدي كلمة 
بهذه املناسبة تقدم فيها بأسمى 
آيات التهاني والتبريكات الى سمو 
امير الباد الشيخ صباح االحمد 
وسمو ول��ي العهد الشيخ ن��واف 

األحمد وكافة املواطنني الكويتيني.
واش���اد ب��ال��ع��اق��ات الكويتية 
- البرازيلية التي اكملت عقدها 
اخلمسني هذا العام مؤكدا استمرار 
العمل املشترك من اجل تطويرها 
ف��ي مختلف امل���ج���االت وخ��اص��ة 

االقتصادية والتجارية منها.
وفي ايطاليا اقامت سفارة دولة 
ال��ك��وي��ت ل��دى ايطاليا احتفالية 
كبيرة بفندق )أكسلسيور( العريق 
في العاصمة روما مبناسبة اعياد 

الكويت الوطنية.
واعتبر سفير دولة الكويت لدى 
جمهورية ايطاليا الشيخ علي 
اخل��ال��د ف��ي ت��ص��ري��ح ل��� )ك��ون��ا( 
امل��ش��ارك��ة ال��واس��ع��ة وامل��ت��زاي��دة 
لكبار امل��س��ؤول��ني والشخصيات 
االيطالية واألجنبية في احتفال 
السفارة السنوي باألعياد الوطنية 
مؤشرا الى مكانة الكويت الدولية 
وح��رارة وعمق عاقاتها املزدهرة 

مع ايطاليا.
ورف����ع ال��س��ف��ي��ر اخل��ال��د بهذه 
املناسبة اسمى التهاني الى سمو 

امير الباد الشيخ صباح االحمد 
وسمو ول��ي العهد الشيخ ن��واف 
األح��م��د وس��م��و رئ��ي��س ال����وزراء 
الشيخ ج��اب��ر امل��ب��ارك وحكومة 
الكويت وشعبها الكرمي باألعياد 

الوطنية املجيدة.
وح���رص ال��س��ف��ي��ر اخل��ال��د في 
االحتفال على استذكار تضحيات 

ابناء الكويت الذين بذلوا الغالي 
والعزيز وقدموا أرواحهم الطاهرة 
ف����داء ل��ل��وط��ن وح��ري��ت��ه وع��زت��ه 

وكرامته.
وت���وج���ه ب��ال��ش��ك��ر اخل���اص 
والتقدير الى النائب األول لرئيس 
مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ 
ناصر صباح األحمد وال��ى رئيس 

األرك����ان ال��ف��ري��ق محمد اخلضر 
وامللحق العسكري العميد الدكتور 
ب��ش��ار ع��ب��دال��رض��ا على مساهمة 
القوات املسلحة املشرفة في احياء 
األعياد الوطنية بروما مبشاركة 
ف��رق��ة اجل��ي��ش للفنون الشعبية 
ب��ق��ي��ادة ال��ع��م��ي��د الف���ي ال��ع��ازم��ي 
وب��احل��ض��ور ال��ق��وي للمنتسبني 

والضباط الكويتيني.
كما ن��وه ب��دور الكويت البارز 
وسياستها الرزينة واملسؤولة 
في الساحة الدولية التي جتسدت 
بعضويتها الفاعلة ف��ي مجلس 
األم��ن ال��دول��ي لتعزيز االستقرار 
وبناء السام وتصدرها سلسلة 
املبادرات الدولية واالقليمية آخرها 

النجاح الفائق ملؤمتر اعمار العراق 
حتت قيادة سمو أمير الباد قائد 
العمل االنساني حلل الصراعات 

ومساعدة ضحاياها.
وشهدت االحتفالية الكبيرة حفا 
موسيقيا أحيته ه��ذا العام فرقة 
اجليش الكويتي للفنون الشعبية 
اسهاما من وزارة الدفاع اذ قدمت 

ع��روض��ا م��ن األن��اش��ي��د واالغ��ان��ي 
الوطنية والشعبية والرقصات 
الكويتية التراثية التي تفاعل معها 

احلضور بتلقائية وحماس الفتني.
وقدم الطلبة املنتسبون بدورات 
ال��ط��ي��ران وال��ض��ب��اط ال��ط��ي��ارون 
الكويتيون امل��ت��درب��ون بايطاليا 
بقيادة العميد طيار عدنان حسني 

ورئيس املكتب العسكري الكويتي 
بروما العميد بحري دكتور بشار 
عبدالرضا عرضا باألعام والنشيد 
الوطني والتحية العسكرية للحفل 

القت اعجابا بالغا.
وفي هنغاريا اق��ام سفير دولة 
الكويت لدى هنغاريا الدكتور حمد 
بورحمة حفل استقبال مبناسبة 

اعياد الكويت الوطنية.
وح��ض��ر احل��ف��ل ال���ذي اق��ي��م في 
فندق )ماريوت( وسط العاصمة 
ال��ه��ن��غ��اري��ة ب���وداب���س���ت ك��ب��ار 
املسؤولني في احلكومة الهنغارية 
وف��ي مقدمتهم ال��دك��ت��ور اشتفان 
م��ي��ك��وال وزي����ر ال���دول���ة ل��ش��ؤون 
السياسة االمنية والتعاون الدولي 
ف��ي وزارة اخل��ارج��ي��ة والتجارة 
ال��ه��ن��غ��اري��ة ورؤس�����اء وممثلو 
البعثات الدبلوماسية العربية 
واالج��ن��ب��ي��ة امل��ع��ت��م��دة وال��ع��دي��د 
م���ن ال��ش��خ��ص��ي��ات االج��ت��م��اع��ي��ة 
والسياسية واالكادميية ورج��ال 

االعمال والثقافة واالعام.
وت��ق��دم السفير ب��ورح��م��ة في 
كلمة ألقاها باسمى آي��ات التهاني 
والتبريكات الى سمو امير الباد 
وسمو ول��ي العهد وسمو رئيس 
مجلس ال��وزراء والشعب الكويتي 

بهذه املناسبات الوطنية الغالية.
وأع������رب ع���ن ب���ال���غ س����روره 
واعتزازه بهذه املناسبة العزيزة في 
ظل القيادة احلكيمة والتوجيهات 
السديدة لسمو امير الباد داعيا 
املولى عز وجل ان يحفظ الكويت 

واميرها وشعبها من كل مكروه.
وثمن السفير بورحمة العاقات 
املتميزة ب��ني البلدين معربا عن 
سعادته بالتقدم ال��ذي احرزته 
العاقات الكويتية – الهنغارية 
في ضوء توقيع عدد من االتفاقيات 
ال��ث��ن��ائ��ي��ة وم���ذك���رات ال��ت��ع��اون 
والتفاهم مع تفعيل هذه االتفاقيات 
وتبادل الزيارات العالية املستوى 

بني البلدين الصديقني.
ونوه السفير الكويتي مبشاركة 
وزي��ر اخلارجية الهنغاري بيتر 
سيارتو ف��ي االج��ت��م��اع ال���وزاري 
االخير ملكافحة ما يسمى تنظيم 

الدولة االسامية )داعش(.

السفير الشيخ علي اخلالد وحرمه وامللحق العسكري العميد بشار عبد الرضا مع أعضاء سفارة الكويت لدى ايطاليا في احتفال السفارة

سفارات الكويت لدى البرازيل وإيطاليا وهنغاريا حتتفل باألعياد الوطنية 

 اخلالد: سياسة الكويت الرزينة في الساحة الدولية جتسدت بعضويتها الفاعلة في مجلس األمة

اخلالد مع نائب عمدة روما وممثلة رئيس اجلمهورية وكبار املهنئني أثناء العرض املوسيقي لفرقة اجليش الكويتي

ضيوف االحتفال الذي اقيم في فندق ماريوت بحضور مسؤولني كبار في احلكومة الهنغارية ورؤساء البعثات الدبلوماسية املعتمدة لدى هنغاريا السفير الدكتور حمد بو رحمة 


