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افتتحه سمو رئيس مجلس الوزراء في ديوان الرفاعي

معرض »الرفاعية األول للمخطوطات« يؤّرخ لفترة عريقة من تاريخ الكويت

بعض النســـخ فيها الى القرن الـ 19، والتي 
تعد امتدادا لتاريخ وأصول العائلة الرفاعية 

ومصدرا معرفيا مهما لألجيال القادمة.

كل ما يتعلق مبقتنيات العائلة الشخصية 
من صور ووثائق وكتب وغيرها ذات الطابع 

التاريخي.

والصور مت جلبها من اخلارج وباتصال مع 
وزارتي اخلارجيـــة في بريطانيا والكويت، 

مؤكدا انها نسخ أصلية نادرة الوجود.

كما أوضح الرفاعي ان املخطوطات هي ملك 
خاص ألفراد العائلة التي اشتركت في متويل 
املعرض وجتميع كل محتوياته التي تعود 

وأشـــار الى ان الكم الكبير من املقتنيات 
التاريخية التي تخـــص العائلة هو الدافع 
الذي كان وراء تنظيـــم هذا املعرض وضم 

بشرى الزين
مخطوطات فريـــدة ومقتنيات تاريخية 
نادرة وصور مميزة حفلت بها أروقة معرض 
السادة الرفاعية الذي حظي بافتتاح وحضور 
ســـمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر 
احملمد ووزير الداخلية الشيخ جابر اخلالد، 

مساء امس في ديوان الرفاعي.
سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر 
احملمد أعرب عن سعادته باملشاركة في افتتاح 
هذا املعرض الذي يحوي مقتنيات تاريخية 
ومخطوطات للعائلة الكرمية تعود الى فترات 

تاريخية متتد الى القرن الـ 19.
ومـــن جهته قال صاحـــب املعرض انور 
السيد محمد الرفاعي ان حضور ورعاية سمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد 
لهـــذا املعرض محل تقدير واعتزاز كل افراد 
العائلة، مشيرا الى ان هذا املعرض يعد االول 
للمخطوطات والصور الوثائقية التاريخية 
التـــي بحوزة الســـادة الرفاعية، معربا عن 
سعادته بأن يتزامن افتتاح هذا املعرض مع 
ذكرى توقيع اهم وثيقة في تاريخ الكويت 

احلديث، أال وهي وثيقة دستور الكويت.
وذكر الرفاعي ان كّما كبيرا من الوثائق 

 )فريال حماد(سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد متوسطا احلضور من السادة الرفاعية والديبلوماسيني بحضور الشيخ جابر اخلالد

ويتسلم شيكا صادرا في عام 1944 سمو الشيخ ناصر احملمد يفتتح املعرض

وثائق نادرة

كلمة تاريخية

اعرب ســـمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر 
احملمد عن اعجابه مبحتويات املعرض االول ملخطوطات 
الســـادة الرفاعية وسجل كلمة في سجل الزوار مبينا 
فيهـــا ان املعرض يعبر عن ماضـــي العائلة الرفاعية 
الكرمية في القرن التاســـع عشر والذي يؤرخ حلقبة 

من تاريخها العريق.

تاريخ عريق
حوى املعرض صورا نادرة 
تنطق بتاريخ عائلة السادة 
الرفاعية وكانـــت من بينها 
النقيب جد  صورة لطالـــب 
سمو رئيس مجلس الوزراء 
وأخرى تؤرخ ملنفاه في سيالن 

إبان احلكم العثماني.
كما حفل املعرض بصور 
فريدة لصاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد وسمو 
ولـــي العهد الشـــيخ نواف 

األحمد.

اشــــتمل املعرض 
على وثائق اهلية تعود 
الى العام 1860 واصول 
لبيوع وامالك جتارية 
ووصايــــا وجوازات 
سفر للعام 1921 اضافة 
الى شــــهادات تخرج 
وشيكات بنكية للعام 
1940 وصور لالرسالية 
االميركية للعام 1914 
ولعدد من افراد عائلة 
الرفاعية في  السادة 

القرن الـ 19.

سمو الشيخ ناصر احملمد يسجل كلمته في سجل كبار الزوار باملعرض

صور نادرة لصاحب السمو وسمو ولي العهد وسمو الشيخ ناصر احملمد

أحد جوانب املعرض

جولة في أرجاء املعرض

الشيخ ناصر احملمد يطلع على أحد األجهزة القدمية من احلضور


