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أكد س���فير جمهورية مصر 
العربية لدى البالد طاهر فرحات 
الكويت بأعيادها  ان احتفاالت 
الوطنية تتميز هذا العام بطابع 
خ���اص نظ���را إل���ى احلضور 
والتمثيل على املس���توى لقادة 
الدول العربية والصديقة في هذه 
االحتفاالت ومشاركتهم الكويت 
فرحتها تأكيدا ألهميتها وثقلها 
العرب���ي والدولي الذي يفرض 

وجوده في مختلف احملافل.
وأشاد السفير فرحات في لقاء 
مع »كونا« أمس بعمق العالقات 
املصرية � الكويتية، مثمنا الدور 

الذي تضطلع به الكويت قيادة وحكومة وشعبا 
في العمل على توطيد هذه العالقات ومتيزها في 

مختلف املجاالت.
وقال ان العالقات املتينة بني البلدين الشقيقني 
تس���تند إلى عناصر أساسية هي وحدة الرؤى 
والهدف والثقافة وحتى الروابط األس���رية بني 

شعبيهما.
وأضاف ان الروابط االقتصادية 
بني البلدين يطول احلديث عنها 
تؤكدها الرؤى املشتركة السيما 
مبادرة صاحب الس���مو األمير 
بعقد القمة العربية االقتصادية 
األولى في الكويت ونحن بانتظار 
دورتها الثاني���ة خالل أيام في 
شرم الشيخ في داللة واضحة 
على حرص الطرفني على العمل 
املشترك للصالح العام مبا يدعم 

الفائدة للعالم العربي.
املب���ادرات  وثم���ن فرحات 
الكويت  التي تقوم بها  اخليرة 
في مساعدة الدول املنكوبة والتي تعاني كوارث 
طبيعية أو تلك املستفيدة من املشاريع اخليرية 

والتنموية.
ووج���ه في ختام اللق���اء التهنئة إلى الكويت 
قيادة وحكومة وشعبا بأعيادها الوطنية، متمنيا 

لها دوام التقدم واالزدهار.

طاهر فرحات

صورة تبني املراحل التي مر بها علم الكويت منذ عام 1746 وحتى اآلن

علم الكويت يروي حكاية وطن بدءًا من القرن الـ 17
الكويت  ي����روي عل����م  كونا: 
حكاية وط����ن ال تقف عند تاريخ 
24 نوفمبر 1961 حيث اعتمد العلم 
بش����كله احلالي وألوانه األربعة 
مستوحيا معاني ما قاله الشاعر 
صفي الدين احللي »بيض صنائعنا 
سود مواقعنا خضر مرابعنا حمر 
مواضينا« بل تعود بتفاصيلها إلى 

القرن ال� 17.
وق����ال الباح����ث والكاتب في 
التراث الكويتي احمد بن برجس 
ل�»كونا« أم����س ان الكويت ومنذ 
مطل����ع القرن ال����� 17 رفعت عددا 
م����ن األعالم حيث كانت الس����فن 
الكويتية آنذاك ترفع علما شائعا 
الغربية للخليج  الس����واحل  في 
العربي أحم����ر اللون مضافا إليه 
شريط مسنن ابيض قرب السارية 
يس����مى »العلم السليمي« أول ما 
رفع في اإلمارة عام 1746 في عهد 
األمير الراحل الشيخ عبداهلل األول 
بن صباح لتمييز السفن الكويتية 

وبقي حتى عام 1871.
وأض����اف بن برجس ان العلم 
العثماني رفع بعد ذلك على السفن 
الكويتية بدال من العلم السليمي 
ع����ام 1871 حتى عام 1914 في عهد 
الشيخ عبداهلل الثاني بن صباح 
اثر التضيي����ق الذي تعرضت له 
السفن الكويتية من قبل احلكومة 
العثمانية ولتجنب دفع رس����وم 
العالية مبيناء بومباي  اجلمارك 

الهندي.
وذكر ان����ه عقب ابرام معاهدة 
احلماية م����ع بريطانيا عام 1899 
عقدت مناقشات عدة بشأن شكل 
العلم الذي سيخلف العلم العثماني 
خصوص����ا بعد نش����وب احلرب 
العاملية األولى وطالت املناقشات 
تعرض س����فن كويتية العتراض 
من الزوارق احلربية البريطانية 

لرفعها العلم العثماني.
وبني انه بعد معركة الصريف 
عام 1901 أراد الشيخ مبارك الصباح 
رفع علم خاص به والتخلي عن 
العثماني����ة ومع وجود  التبعية 
اتفاقية احلماية البريطانية إال ان 
السلطات البريطانية رفضت ذلك 
معتبرة إياه نوعا من االستقالل 
املبكر واقترح����ت عليه رفع علم 

بريطانيا لكنه رفض ذلك.
وقال ان اللورد كيرزون نائب 
ملك بريطانيا بالهند زار الكويت 
عام 1903 واستقبله الشيخ مبارك 

مع علمني مستطيلني احدهما كتبت 
عليه الشهادة مع الشريط املسنن 
واسم الكويت واآلخر بشريط مسنن 

قرب السارية مع اسم الكويت.
وأشار الى ان العلم املستطيل 
الرابع الذي كان يحمل كلمة الكويت 
والبرثن وش����هادة »ال اله إال اهلل 
محمد رسول اهلل« رفع على قصر 
السيف باس����تمرار وعلى دائرة 
البلدية لدى عقد اجللس����ات أيام 
الثالثاء عندما كان الش����يخ أحمد 
اجلابر يترأس اجللسات بني العامني 
1942 و1950 وكان أيضا يرفع على 
العام يوم اجلمعة  مديرية األمن 
والعطالت الرسمية. وقال ان العلم 
األحمر املكتوبة عليه كلمة الكويت 
كان يرفع ف����ي املراكز احلدودية 
واجلمارك بينما العلم املستطيل 
اآلخر املكتوب عليه كلمة الكويت 
وشهادة »ال اله إال اهلل محمد رسول 
اهلل« فكان يرفع في املناس����بات 

واألعياد الرسمية فقط.
وذكر انه ف����ي 19 يونيو 1961 
ألغ����ى األمي����ر الراح����ل عبداهلل 
السالم الصباح معاهدة احلماية 
البريطانية املوقعة عام 1899 وأعلن 
الكويت دولة ذات سيادة كاملة، 
وفي الس����ابع من س����بتمبر 1961 
صدر قانون جديد بعد االستقالل 
بشأن العلم الوطني للكويت ليكون 
رمزا الستقالل البالد، ومت استبدال 
العلم القدمي باجلديد صبيحة 24 
نوفمب����ر 1961 مكون����ا من أربعة 
ألوان األحمر واألخضر واألبيض 
واألسود، مستوحيا معاني البيت 
املأثور للشاعر صفي الدين احللي 
»بيض صنائعنا س����ود مواقعنا 
خضر مرابعن����ا حمر مواضينا«.

واستذكر بن برجس كلمات خالدات 
بالعلم الكويتي وهي مقولة لألمير 
الراحل عبداهلل الس����الم.. »احمد 
اهلل انني عش����ت إلى اليوم الذي 
رأيت فيه علم الكويت يرفرف حرا 
كرميا في اآلفاق«. وأشار إلى محطة 
مضيئة أيضا عندما قام صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
حينما كان سموه وزيرا للخارجية 
في 14 مايو 1963 برفع العلم أمام 
مبن����ى األمم املتحدة بعد انضمام 
الكويت إلى املنظمة الدولية وعقب 
مش����اركته في اجللسة اخلاصة 
للجمعية العامة لألمم املتحدة التي 
وافقت فيها على انضمام الكويت 

الى األمم املتحدة.

حيث مت رفع علم احمر اللون كتب 
عليه »توكلنا على اهلل« ولم يكن 
باإلمكان رفع العلم العثماني أثناء 
الزي����ارة كما كانت الكويت حتت 

احلماية البريطانية.
واضاف انه بعد اعالن احلماية 
الكويت رسميا  البريطانية على 
وإرس����ال معتم����د بريطاني في 
اخلامس من أغسطس عام 1904 
اقترح هذا املعتمد في يوليو 1905 
على الكويت تغيير علمها ورحب 
الشيخ مبارك بالفكرة لكنه اشترط 
العثماني  العلم  التخلي عن  عدم 
واالحتف����اظ بالهالل والنجمة مع 
إضاف����ة كلمة »كوي����ت« إلى ذلك 

العلم.
ب����ن برج����س ان  وأوض����ح 
البريطانيني وافقوا على االحتفاظ 
بالعلم العثماني شريطة ان ترفع 
السفن الكويتية علما يحمل كلمة 
»كوي����ت« وان تتم كتابتها أيضا 
باللغ����ة الالتينية إال ان الش����يخ 

مبارك فضل كتابتها باللغة العربية 
وبحجم أكبر قبل ان يعدل عن هذا 
العلم في س����بتمبر 1906 خشية 
املضايق����ات التي قد تتعرض لها 
سفن الكويت باملوانئ العثمانية. 
وأش����ار الى ان الكويت استمرت 
برف����ع العلم العثمان����ي حتى 14 
ديس����مبر 1914 حينما اس����تبدل 
بعلم كويتي ومتت إزالة النجمة 
والهالل مع إضافة كلمة »الكويت« 

إلى العلم.
وذكر انه عقب انتهاء احلرب 
العاملية األول����ى بهزمية األتراك 
خير الشيخ مبارك بني رفع العلم 
البريطاني أو علم احمر اللون دون 
الهالل والنجمة فوافق الشيخ مبارك 
على العل����م األحمر وكتبت كلمة 
»كويت« وسطه باللون األبيض ومت 
رفعه في 14 ديسمبر 1914 ليكون 
بذلك أول علم وطني للكويت حتى 

23 نوفمبر عام 1961.
وأضاف بن برجس ان الكويت 

رفعت علما مثلثا أيام حكم الشيخ 
أحمد اجلابر الصباح ولونه أحمر 
وذلك ع����ام 1940 وأعطى أوامره 
برفعه على س����فن الغوص وأول 
من تولى رفعه راش����د بن أحمد 
الرومي وكان مثلثا يحمل مسننات 
شبيهة بعلم البحرين وقطر حاليا 
مضافا إليه شهادة »ال اله إال اهلل 
محمد رسول اهلل« بشكل رأسي 
نحو الس����ارية وفي مارس 1940 
أضاف الش����يخ احمد اجلابر إليه 
وسم الصباح )البرثن( أي شعار 

احلاكم.
وذك����ر انه خالل فت����رة حكم 
الش����يخ أحمد اجلابر الصباح مت 
رفع أربعة أعالم في آن معا بينهما 
اثنان مسننان واحد يحمل شهادة 
»ال اله إال اهلل محمد رسول اهلل« 
بخط الرقعة واسم الكويت بخط 
النسخ وشريطا أبيض مسننا قرب 
السارية والثاني مسنن كتب عليه 
اسم الكويت دون كتابة الشهادة 

مديرو العمليات الجوية لـ »التعاون« والدول الصديقة
وضعوا اللمسات األخيرة للعرض الجوي لالحتفاالت

السفير المصري: احتفاالت الكويت الوطنية
تتميز بطابع خاص يعبر عن ثقلها العربي والدولي

العميد الركن صالح املاص متوسطا املشاركني في االجتماع

بحضور مديري العمليات اجلوية بدول مجلس 
التعاون لدول اخلليج العربي���ة وممثلي القوات 
اجلوية بالدول الصديقة عقد صباح أمس االجتماع 
التنسيقي للعرض اجلوي الذي سيقام ضمن العرض 
العسكري باالحتفاالت الوطنية مبناسبة مرور 50 
عاما على االس���تقالل والذكرى ال�20 للتحرير، مت 
خالل االجتماع مناقشة األمور واالحتياجات ووضع 
اللمس���ات األخيرة للعرض اجلوي واالتفاق على 
جميع النقاط الفنية. وأشاد مدير مديرية العمليات 

ف���ي القوة اجلوية الكويتي���ة العميد الركن طيار 
صالح املاص بجميع املشاركني على ما بذلوه من 
جهد إلجناح هذا العمل املش���ترك بني دول مجلس 
التعاون والدول الصديقة بهذه املناسبة العزيزة 
علينا جميعا. وفي اخلتام، نقل العميد الركن صالح 
املاص جلميع املش���اركني حتيات رئيس األركان 
العامة للجيش الفريق الركن أحمد اخلالد، متمنيا 
لهم التوفيق والنجاح بهذا العمل املشترك إلظهاره 

بالشكل املطلوب حسبما هو مخطط له.


