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بحضور عدد كبير من املسؤولني ورجال األعمال وأعضاء السلك الدبلوماسي

سفارات الكويت في اخلارج تواصل احتفاالتها باألعياد الوطنية

واصلت سفارات دولة الكويت في اخلارج 
احتفاالتها مبناسبة العيد الوطني الـــ 59 
ــة الكويت والــذكــرى الـــ 29  الستقالل دول
للتحرير والذكرى الـ 14 لتولي سمو أمير 

البالد الشيخ صباح األحمد مقاليد احلكم.
وفي هولندا أقامت سفارة دولة الكويت 
حفل استقبال مبناسبة الذكرى الـ 59 للعيد 
ـــ 29  ــذكــرى ال الوطني لــدولــة الكويت وال
للتحرير والــذكــرى الـــ 14 لتولي صاحب 

السمو مقاليد احلكم.
ورفــع سفير دولــة الكويت لــدى هولندا 
عبدالرحمن العتيبي أسمى آيــات التهاني 
والتبريكات لصاحب السمو أمير البالد 
الشيخ صباح األحمد ولسمو ولــي العهد 
الشيخ نــواف األحمد وسمو الشيخ صباح 
اخلــالــد رئــيــس مجلس الــــوزراء والشعب 

الكويتي الكرمي.

وأشار العتيبي في بيان تلقت نسخه منه 
)كونا( إلــى دور مسيرة دولــة الكويت من 
احلياة الدميقراطية املأطرة دستوريا خالل 

ال59 عاما املاضية.
كما أبرز دور دولة الكويت التنموي خالل 
تلك السنوات ودورها الدبلوماسي ومبادئها 
الــتــي يستشهد بها فــي احملــافــل اإلقليمية 
والدولية وآخــرهــا عضوية دولــة الكويت 

األخيرة في مجلس األمن.
ــى اجلــوانــب  ولــفــت السفير العتيبي إل

االقتصادية واالستثمارية املستقبلية في 
دولة الكويت، مبينا أن العالقات الثنائية مع 
هولندا تعكس مدى االنسجام بني سياستي 

البلدين ودورهما التنموي.
وقــال: إن دولة الكويت وهولندا تتفقان 
في العديد من وجهات النظر في العديد من 
القضايا من بينها مكافحة اإلرهاب والتعاون 

األمني في العديد من القضايا الدولية.
ــل فــي تعزيز العالقات  وأعـــرب عــن األم
الثنائية في املــجــاالت الثقافية والصحية 

والتعليمية. من جانبها أقامت سفارة دولة 
الكويت في قطر حفل استقبال حضره عدد 

من كبار املسؤولني القطريني.
ورفع سفير دولة الكويت لدى قطر حفيظ 
العجمي أسمى آيــات التهاني والتبريكات 
لصاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح 
األحــمــد ولسمو ولــي العهد الشيخ نــواف 
األحمد وسمو الشيخ صباح اخلالد رئيس 

مجلس الوزراء والشعب الكويتي الكرمي.
وأشاد العجمي في تصريح لـ )كونا( على 

هامش احلفل بالعالقات االخوية التاريخية 
والوثيقة التي جتمع بني البلدين.

وأكـــد حـــرص الــبــلــديــن عــلــى الــتــعــاون 
والتنسيق املشترك حــيــال القضايا ذات 
االهتمام املشترك على املستوى اإلقليمي 
والعاملي اضافة الى تعزيز وتطوير العالقات 

الثنائية.
وقــال: إن دولة الكويت تستذكر في هذه 
األعياد الوطنية التضحيات الكبيرة التي 
قدمها أبناء الكويت وخاصة الشهداء األبرار 

للتخلص من الغزو العراقي وإعــادة األمن 
واألمان والسيادة للوطن.

وفي األرجنتني أقام سفير دولة الكويت 
لدى األرجنتني عبدالله اليحيا حفل استقبال 
مبناسبة الذكرى الـ 59 للعيد الوطني لدولة 
الكويت والذكرى الـ 29 للتحرير والذكرى الـ 

14 لتولي صاحب السمو مقاليد احلكم.
وحضر احلفل حــرم رئيس األرجنتني 
السيدة األولى فابيوال يانيز وعدد من أبرز 
ــات األرجنتينية والــقــيــادات  ــوالي حــكــام ال
احلكومية ورجــال األعمال وأعضاء السلك 

الدبلوماسي.
وفي اإلطار أيضاً أقام سفير دولة الكويت 
ــدى غــانــا محمد اخلــالــدي حفل استقبال  ل
مبناسبة العيد الوطني الـــ 59 الستقالل 
الكويت والذكرى الـ 29 لتحريرها والذكرى 

الـ 14 لتولي سمو أمير البالد مقاليد احلكم.

جانب من احتفال سفارة الكويت في قطر

جانب من االحتفالية
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جانب من احتفال سفارة الكويت في هولندا

العتيبي: العالقات الثنائية بني الكويت و هولندا تعكس مدى االنسجام بني سياستي البلدين ودورهما التنموي
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»تعز« تشهد احتفالية فنية مبناسبة األعياد الوطنية ل� »الكويت«
شهدت مدينة )تعز( اليمنية أول أمس حفال 
فنيا مبناسبة األعياد الوطنية لدولة الكويت 
نظمته )مؤسسة التواصل للتنمية اإلنسانية( 
بــإشــراف )جمعية الرحمة العاملية( حتت 
شعار )حب الكويت يجمعنا( وسط حضور 

اجتماعي وشعبي كبير.
وقال مدير )مؤسسة التواصل( في )تعز( 
زكــي العريقي فــي كلمة ترحيبية إن هذه 
االحتفالية تأتي ملشاركة األشقاء في الكويت 
احتفاالتهم بالعيد الوطني ال59 لالستقالل 

والــذكــرى ال29 للتحرير والــذكــرى ال14 
لتولي سمو االمــيــر الشيخ صباح األحمد 

مقاليد احلكم.
وأضاف أن هذا االحتفال يأتي تقديرا للدعم 
االنساني والتنموي الذي تقدمه دولة الكويت 
للشعب اليمني على مــدى عقود وباألخص 
تلك األيادي البيضاء التي امتدت له بالعون 

واإلغاثة في ظل الظروف احلالية.
وأوضح أن كثيرا من اليمنيني ومن أجيال 
مختلفة تعلموا في مدارس وجامعات بنتها 

الكويت وحصلوا على اخلدمات الطبية في 
مستشفيات أسستها ودعمتها الكويت مبينا 
أن الكويت دعمت مشاريع البنى التحتية في 
مختلف اجلــوانــب التي المست احتياجات 

اليمنيني.
وثمن اجلهود واملبادرات االنسانية التي 
تتبناها احلــكــومــة الكويتية واجلمعيات 
والهيئات اإلغاثية والشعبية فيها بدعم 
الشعب اليمني ليخففوا من معاناتهم في أحلك 

الظروف.

وأكــد أن املساعدات االنسانية الكويتية 
وصلت إلى جميع احملافظات اليمنية بجميع 
مديرياتها ومدنها وقــراهــا رغــم احلواجز 

واملعوقات واستفاد منها أغلب اليمنيني.
وأعرب عن تهنئته ومباركته باسم الشعب 
اليمني لدولة الكويت أميرا وحكومة وشعبا 
باألعياد الوطنية مشيدا بالدعم االنساني 
والتنموي الكبير الذي تقدمه )جمعية الرحمة 
العاملية( وتبنيها مشاريع نوعية في مختلف 

املجاالت.

اهتمام كبير بالوحدة الوطنية وسعي جاد لبناء كويت الغد

الكويت حتتفل اليوم بعيدها الوطني
59 حتت راية قائد العمل اإلنساني ال� 

  حتتفل دولــة الكويت الــيــوم الثالثاء 
بالذكرى التاسعة واخلمسني للعيد الوطني 
ــذي يجسد أعظم معاني وقيم االنتماء  ال
للوطن وقيادته الرشيدة وارتـــدت البالد 
مبرافقها ومبانيها ومناطقها أبهى حلل 

الفرح والزينة إحياء لهذه الذكرى العطرة.  
 وتأتي هذه االحتفاالت في أعقاب أجواء 
احتفالية أيــضــاً بــالــذكــرى ال14 لتولي 
صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح 
األحمد مقاليد احلكم وتولي سمو الشيخ 

نواف األحمد والية العهد.   
ــدأت دولــة الكويت احتفالها بالعيد  وب
الوطني األول فــي 19 يونيو عــام 1962 
وأقيم بهذه املناسبة حينها عرض عسكري 
كبير في املطار القدمي الواقع قرب )دروازة 

البريعصي(.  
 وفي ذلك اليوم ألقى األمير الراحل الشيخ 
عبدالله السالم الصباح كلمة قال فيها: “إن 
دولة الكويت تستقبل الذكرى األولى لعيدها 
الوطني بقلوب ملؤها البهجة واحلبور مبا 
حقق الله لشعبها من عزة وكرامة ونفوس 
كلها عــزميــة ومــضــي فــي السير قــدمــا في 
بناء هــذا الوطن والعمل بــروح وثابة مبا 
يحقق ألبنائه الرفعة والرفاهية والعدالة 

االجتماعية جلميع املواطنني”.  
 وشرعت دولــة الكويت منذ عام 1962 
في تدعيم نظامها السياسي بإنشاء مجلس 
تأسيسي مهمته إعــداد دستور لنظام حكم 
يرتكز على املبادئ الدميقراطية املوائمة 

لواقع الكويت وأهدافها.
ومن أبــرز ما أجنــزه املجلس التأسيسي 
مشروع الدستور الذي صادق عليه األمير 
الــراحــل الشيخ عبدالله السالم الصباح 
)أبــو الدستور( في نوفمبر 1962 لتدخل 
البالد مرحلة الشرعية الدستورية إذ جرت 
أول انتخابات تشريعية في 23 يناير عام 

 .1963
وأجنزت البالد الكثير على طريق النهضة 
الشاملة منذ فجر االستقالل حتى اليوم على 

مــدى أعـــوام متالحقة ومضت على طريق 
النهضة واالرتقاء الذي رسمته خطى اآلباء 
واألجـــداد وتابعته همم الــرجــال من أبناء 

دولة الكويت خلف قيادتها الرشيدة.  
 ومــنــذ اســتــقــالل دولـــة الــكــويــت وهــي 
تسعى إلى انتهاج سياسة خارجية معتدلة 
ومتوازنة آخذة باالنفتاح والتواصل طريقا 
وباإلميان بالصداقة والسالم مبدأ وبالتنمية 
البشرية والرخاء االقتصادي لشعبها هدفا 
في إطار من التعاون مع املنظمات اإلقليمية 
والدولية ودعــم جهودها وتطلعاتها نحو 
أمن واستقرار العالم ورفاه ورقي الشعوب 

كافة.
ــالد أن تقيم عــالقــات  ــب واســتــطــاعــت ال
متينة مع الدول الشقيقة والصديقة بفضل 
سياستها الرائدة ودورها املميز نحو تطوير 
التعاون املشترك ومن خالل دورهــا املميز 

في تعزيز مسيرة مجلس التعاون اخلليجي 
ــم جهود املجتمع الــدولــي نحو إقــرار  ودع
السلم واألمن الدوليني وااللتزام بالشرعية 
الدولية والتعاون اإلقليمي والــدولــي من 
خــالل األمم املتحدة ومنظماتها التابعة 
ــدول العربية ومنظمة املؤمتر  وجامعة ال

اإلسالمي ومنظمة دول عدم االنحياز.  
 كما حرصت دولة الكويت منذ استقاللها 
على تقدمي املساعدات اإلنسانية ورفع الظلم 
عن ذوي احلاجة حتى بات العمل اإلنساني 
سمة من سماتها إذ مت تكرمي صاحب السمو 
أمير البالد من األمم املتحدة بتسمية سموه 
)قــائــدا للعمل اإلنساني( ودولــة الكويت 
)مركزا للعمل اإلنساني( في سبتمبر عام 

   .2014
ولم يكن فبراير شهرا عاديا في تاريخ 
دولة الكويت ألن املناسبات الوطنية التي 

تقام فيه تشكل عالمة فارقة يجب الوقوف 
عندها كل عــام والتذكير بأحداثها ودور 
رجاالت الرعيل األول وتضحياتهم من أجل 
استقالل الوطن وبنائه فهو تاريخ مشرف 
ــاء واألجـــداد ويواصل  ال ينسى رسمه اآلب

مسيرته األبناء جيال بعد جيل.   
وشهدت االحتفاالت باألعياد الوطنية 
مراحل عدة لكل منها خصوصيتها وجمالها 
ومرت بالعديد من التغييرات عبر التاريخ 
مجسدة ذكريات وأياما جميلة محفورة في 
الوجدان بــدءا من ستينيات القرن املاضي 

حتى وقتنا احلالي.  
 وكـــذلـــك األمـــــر فـــي الــســبــعــيــنــيــات 
والثمانينيات إذ كانت االحتفاالت بالعيد 
ــارع اخلليج  الوطني تقام على امــتــداد ش
العربي مبشاركة مختلف مؤسسات الدولة 
ــان طــالب وطالبات  العامة واخلــاصــة وك

ــذه االحــتــفــاالت  املــــدارس يــشــاركــون فــي ه
إضافة الى الفرق الشعبية كما كان حملافظات 
الكويت النصيب األكبر من هذه االحتفاالت.   

وفــي عــام 1985 ومبناسبة مــرور ربع 
قرن على االستقالل مت إعــداد ساحة العلم 
مبوقعها املميز والقريب من شاطئ البحر 
إلقامة احتفاالت العيد الوطني ومت رفع 
أطــول سارية لعلم دولــة الكويت في هذه 
ــذا سميت بــاســمــهــا وتــقــدر  ــه الــســاحــة ول
مساحتها ب 100 ألــف متر مربع تقريبا 
ويصل ارتفاع السارية الى 36 مترا تقريبا.   

ـــام  ـــذه األي ــت ه ــوي ــك وتــعــيــش دولــــة ال

احتفاالتها في ظل القيادة احلكيمة لسمو 
أمير البالد الشيخ صباح األحمد وسمو ولي 
العهد الشيخ نواف األحمد والتفاف الشعب 
حول هذه القيادة احلكيمة لتمضي بسفينة 
ــان واالستقرار  هــذا البلد نحو شاطئ األم

واالزدهار.   
وتستمر مسيرة العطاء لصاحب السمو 
أمير الــبــالد، إذ يعمل جــاهــدا جلعل دولــة 
الكويت مــنــارة اقتصادية بـــارزة وموئال 
للدميقراطية والتنمية والنهضة إذ أقر 
سموه خطة التنمية لبناء مشاريع حيوية 
تنهض بدولة الكويت وحتولها إلى مركز 
مالي وجتــاري عاملي جاذب لالستثمار مع 
تنويع مصادر الدخل لصنع مستقبل مشرق 
وحتقيق الــرؤيــة السامية )كويت جديدة 

 .)2035
ومن أبرز تلك املشاريع على سبيل املثال ال 
احلصر مدينة صباح األحمد البحرية ومركز 
عبدالله السالم الثقافي ومركز الشيخ جابر 
األحمد الثقافي ومدينة الكويت لرياضة 
احملركات ومدينة اجلهراء الطبية ومبنى 
الــركــاب اجلــديــد رقــم 4 فــي مطار الكويت 
الدولي إضافة إلى مستشفى جابر األحمد 

وجسر الشيخ جابر األحمد وغيرها. 
وأولـــى صــاحــب السمو اهتماما كبيرا 
بالوحدة الوطنية وحرص على التأكيد على 
تكاتف وتعاون أهل دولة الكويت فيما بينهم 

والسعي بالعمل اجلاد إلى بناء كويت الغد. 
وبهذا يحق للكويت والشعب الكويتي 
الوفي امللتف دائما حول قيادته الرشيدة 
في أرض تسودها احملبة واإلخـــاء الفرح 
واالحتفال بهذا اليوم الوطني التاريخي 
حتت ظل قيادة صاحب السمو األب واحلكيم 

وقائد العمل اإلنساني.

شارع )اخلليج( يشهد انطالق كرنفال )العربات( مبناسبة األعياد الوطنية

الزينة في شوارع محافظة األحمدي فرحة األطفال باألعياد الوطنية 


