






ادعم مسائل األمة العربية وصيانة حقوقه  
 وقوف الدول العربية بجانب بريطانيا ضد الدولة

 









 

 







 



م  1899إلغاء معاهدة الحماية    

 استقرار العالقات بين البلدين 
 استعداد الحكومة البريطانية لمساعدة الكويت

الموارد النفطية، وتوافر فيها ثروات للمصالح المشتركة بينهم وتوفر 

 عسكرية



 

مجموعة من القواعد األساسية التي تبين شكل الدولة ونظام الحكم  

 فيها وحقوق األفراد ومدى سلطتها إزائهم 

 السلطة التشريعية: المشاركة الشعبية في الحكم
تضعها السلطة التشريعية السلطة التنفيذية: تنفيذ القواعد التي   

 السلطة القضائية: سلطة القضاء في النزاعات المعروضة أمامها

: التعليم ركن أساسي لتقدم المجتمع تكفله الدولة وترعاه 13المادة   

الدولة وفقاً للقانون وفي حدود  : التعليم حق للكويتيين تكفله  42المادة 

 النظام العام واآلداب 

: لكل كويتي الحق في العمل وفي اختيار نوعه والعمل واجب على  41المادة 

 كل مواطن تقتضيه الكرامة ويستوجبه الخير العام 



نائب  50 -خمس دوائر انتخابية   

ألنها تحدد المفاصل المهمة في الدولة وصالحيات كل سلطة من 

 السلطات الثالثة 

 نبع السن في سوريا 

 األسمدة الفوسفاتية في األردن 

الطبيعية الشمالية في الصومالإحياء المراعي    



 



 كلية العلوم واألدب والتربية 
ير شروط  دور التعليم األكاديمي: وسيلة لتقدم المجتمعات وتطورها لتوف

 اإلقالع الحضاري 

م 1993مليون دوالر للمساهمة في إعمار األراضي   

م  1995مليون دوالر للمساهمة بتمويل مشروع كندي   

م  1998مليون دوالر كمساعدة في مؤتمر المانحين في واشنطن   

2002مليون دوالر مبالغ حملة التبرعات لنصرة الشعب الفلسطيني   

م 2006مليون دوالر لمساعدة الشعب الفلسطيني عام   

25 

21 

21 

30 



 



 تأسيس المكتب التنفيذي لشؤون األسرى 
 تأسيس التأمينات االجتماعية للعيش الكريم

 مساعدة الزوجة الكويتية المتزوجة من غير الكويتي 



م مجلس التعاون لدول الخليج العربية 1981كان صاحب فكرة إنشاء   

 موقف دولة الكويت من الحروب العربية كحرب اليمن: الحرص على الوحدة

حدودها للعراق  ساعدت الكويت العراق في حرب الخليج األولى، ففتحت 

 واستخدام موانئ كويتية إليصال البضائع للعراق 

1950 -1965  1965 - 1977  1977 - 2006  



 



 بطل التحرير: تقديراً لدوره في تصدي العدوان 
أن تحررت الكويت قام بمتابعة وتعمير البنى التحتية التي  بطل التعمير: ألنه بعد 

 دمرها العدوان العراقي









 



 تم تعيينه في اللجنة التنفيذية العليا تولى منصب دائرتي المطبوعات والشؤون االجتماعية 

تعيينه عضوا في المجلس  م تم  1962في عام  -م   1959تولى منصب رئيس لجنة كتابة تاريخ الكويت 

م  1963تولى منصب وزير للخارجية عام  - التأسيسي   

 سارعت الكويت إلغاثة بنغالديش بسبب إعصار سيدر
 كانت الكويت سباقة في مساعدة اليابان بعد تسونامي الذي راح ضحيته األبرياء

للتخفيف من الجفاف  ساهمت الكويت في إرسال مساعدات إغاثة للصومال 

 والمجاعات
 دعمت الكويت تركيا بعد زلزال فان 

 قدمت مساعدات متنوعة للفلبين بعد إعصار هايان









 



 السبب المعلن: اعتراف العراق رسمياً بحدوده مع الكويت
نضمام في عضوية عصبة األمم  السبب الحقيقي: رغبة العراق الحقيقية لال

 المتحدة

بسبب الطمع في الكويت وتحرشهم بالكويت والتدخل بشؤونها  

 السياسية مما يؤدي للسيطرة عليها





 طمع عبد الكريم قاسم بالنفط الكويتي حيث تميزت الكويت باإلنتاج النفطي 
 البطالة التي يعاني منها الشعب العراقي واالستيالء من سياستها الداخلية 

 حاجة العراق للموانئ البحرية 

ففي نفس العام انضمت إلى الجامعة الدول 

م   1963دها في عام العربية كعضو فيها وبع

 انضمت إلى هيئة األمم المتحدة

وفيها هاجمت القوات العراقية مركز الصامتة وتوغلت  1973حصلت في عام 

كم في عهد الشيخ صباح السالم الصباح واستشهد عدد من العاملين في   3مسافة 

 المركز من الكويتيين 











 



ة الستعادة بب الكويتي ومواصلة المساعي الدؤوالشعالداللة على متناه أواصر 

 الوطن من المحتل اآلثم







 

خصوصا أنه  عراقي هو فرحة كبيرة للكويتيين و تحرير الكويت من الغزو ال

مناسبة وطنية وفيه عطلة رسمية لسائر البالد وفيه يتم التفنن في االحتفاالت 

البيوت ويتفنن في إنارة الشوارع واألحياء  تي ال يكتفي فقط بتزيين  فالشعب الكوي

الذين تفاتوا في  يكرم فيها الشهداء كما تقام المهرجانات الخطابية و  االبنيةو

العامة كما يرفع العلم الكويتي الحر  وأرواحهم للوطن وتقام الموائد الخاصة  

المباني الشاهقة ففي هذا العيد عرس واألبراج و  األبي على أسطح المنازل

للوطن  حقيقي  



 737حرق  -حرق المباني وتكسير المكتبات   -تغيير أرقام لوح السيارات للرقم العراقي 

لمدة تسعة أشهر بئر   

 السبب المعلن: الغزو العراقي للكويت استعادة لحقوق العراق التاريخية 
ضم الكويت  - السبب الحقيقي: الطمع في النفط الكويتي والثروة والطمع بوربة وبويان 

 للعراق



: ألدان الغزو العراقي وطالبه باالنسحاب الفوري 660القرار   

اد أي من السلع التي يكون مصدرها العراق : منع استير661القرار   

توفير    -اللجان االجتماعية والصحية ومساعدة الشعب الكويتي والحكومة بالتنظيف 

تقديم المساعدات -حماية المناطق السكنية   -السالح للمقاومين   

قرارات مجلس  دولة ضد العراق لتنفيذ  32االئتالف العسكري المكون من 

 األمن الخاصة بانسحاب العراق 

م لتحرير الكويت، شاركت   1991يناير  17معركة تحرير الكويت في يوم الخميس 

فيها دول الخليج العربي والواليات المتحدة األمريكية وفيها أطلقت ضربات جوية  

 مكثفة إلنهاك الجيش العراقي 









 



  الصندوق الكويتي للتنمية الذي ساعد العجيج من الدول العربية النامية كاألردن في األسمدة
والمساعدات لألسر المحتاجة والفقيرة بيت الزكاة الذي يوفر األموال   

 مساعدة وإغاثة بنغالديش خالل إعصار سيدر
 تقديم الدعم لتركيا بعد زلزال فان 



 مباني مستشفى العدان
 مباني مركز السرطان



 



م   2016االنعقاد األول للفصل التشريعي الخامس لمجنس األمة خطاب سموه في  

في: التخفيض في اإلنفاق العام وبيان دور القطاع  الخطاب األميري تتمحور  وخالصة

الحكومي في مجال اإلصالح االقتصاديالخاص و  

 الثروة السمكية 
الماء( -الرياح   -استغالل الطاقة البديلة )الشمس   

 مشروع محطة الشقايا لمشاريع الطاقة المتجددة 
 تنفيذ وتوسعة محطة أم الهيمان واألعمال المكملة 



 شارع الملك خالد بن عبد العزيز مدينة الكويت



 

منبر للتبادل الثقافي والبيئة التي    مركز الشيخ جابر األحمد الثقافي هو

تحتوي الجميع في كافة المجاالت الثقافية والفنية واألدبية ومحطة  

داع والتفكير الحر في دولة الكويت والوطن العربي واستحضار باإل

 الهوية الكويتية وإعادة تشكيلها من خالل الوسائل اإلبداعية الحديثة 









 



مثل البريد والربق والهاتف والعديد من الخدمات المتكاملة تتوافر مباني خدمية    
مركز إطفاء بحري   - صناعية   مقسائ -جزر المغروف  -موسى  -اجد مس -شواطئ 

قسائم سكنية وتجارية -  



 

طريق الجهراء ساهم في حل األزمة المرورية فضل بين حركة المرور المحلية والعابرة 

االستيعابية لطريق الجهراء خفضت نسبة الحوادث وقلت االزدحام  ورفع القدرة 

 المروري 



 

 مشروع استغالل الطاقة الشمسية
 مشروع التخلص من الغازات الملوثة للهواء





 

بيئة طبيعية تشمل شمال جزيرة بوبيان وهي منطقة إلنشاء الفنادق 

 والمرافق السياحية بطابع بيئي 
التجارة العالمي للمال واألعمال مركز    

ة لالستثمار الدولي ضمن البورصة العالميةأبيئة مثالية مهي   



 


