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األمير: ليوفق اهللا اجلميع ويسدد اخلطى لتحقيق املزيد 
مما ينشده وطننا العزيز من رقي ومنو وتقدم وازدهار

تلقى صاحب السمو األمير الشيخ نواف 
األحمد رســالة تهنئة من أخيه ســمو ولي 
العهد الشيخ مشعل األحمد مبناسبة مراسم 
رفع العلم إيذانا باحتفاالت الوطن العزيز 
بالذكــرى الثانية والســتني للعيد الوطني 
والذكرى الثانيــة والثالثني ليوم التحرير 

حتت شعار (عز وفخر) التالي نصها:
صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد
السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته،،، 

يسرني.. وقد تشرفت حتت رعاية سموكم، 
حفظكم اهللا ورعاكم، بحضور مراسم رفع 
العلم في قصر بيان العامر إيذانا باحتفاالت 
وطننــا العزيز بالذكرى الثانية والســتني 
للعيد الوطنــي والذكرى الثانية والثالثني 
ليوم التحرير حتت شــعار (عز وفخر) أن 
أرفع إلى مقام ســموكم الكرمي أسمى آيات 
التهاني والتبريكات ويطيب لنا ونحن نهنئ 
سموكم، حفظكم اهللا ورعاكم، بهذا احلدث 

الوطنــي العزيز علينــا وعلى أبناء وطننا 
احلبيــب واملقيمني على أرضــه الطيبة أن 
نستذكر بالفخر واالعتزاز تضحيات شهدائنا 
األبرار الذين ضحوا بالنفس والنفيس من 
أجل وطننا الغالي متضرعني إلى اهللا تعالى 
أن يفيض عليهم بواســع مغفرته وعظيم 
رضوانه وأن يجمعهم في مســتقر رحمته 
مع النبيني والصديقني والصاحلني وحسن 

أولئك رفيقا.
كما ندعوه جل في عاله أن يحفظ سموكم 
بعظيــم عنايته ويحيطكم بكــرمي رعايته 
ليتحقق في عهد سموكم امليمون ما تتطلعون 
إليه من حاضر مشــرق ومســتقبل مزدهر 
لوطننا العزيز في ظل قيادة سموكم احلكيمة 
حفظكم اهللا ورعاكم وسدد على دروب اخلير 

خطاكم. وكل عام وسموكم بخير،،، 
هــذا وقد بعــث صاحب الســمو األمير 
الشيخ نواف األحمد برسالة شكر جوابية 

ألخيه سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد 
أعرب فيها سموه عن خالص شكره وتقديره 
على ما عبر عنه سموه من خالص التهاني 
وطيب املشاعر وخالص الدعاء بهذه املناسبة 
الوطنيــة الغاليــة علــى قلــوب املواطنني 
واملقيمني على هذه األرض الطيبة مستذكرا 
سموه بكل الفخر واالعتزاز ما سطره شهداء 
الوطن األبرار من تضحيات ستظل خالدة 
في الوجدان وتاريخ الوطن العزيز متضرعا 
سموه إلى املولى تعالى أن يتغمدهم بواسع 
رحمته ويسكنهم فســيح جناته وينزلهم 

منازل الشهداء.
سائال سموه الباري جل وعال أن يوفق 
اجلميع ويســدد اخلطى لكل مــا فيه خير 
وخدمة الوطن العزيز ورفع رايته وحتقيق 
املزيد مما ينشــده الوطــن العزيز من رقي 
ومنو وتقــدم وازدهار ويــدمي عليه نعمة 
األمن واألمان والرخاء وأن ينعم على اجلميع 

مبوفور الصحة والعافية.
وكان قد احتفل صباح امس مبراسم رفع 
العلم، حتت رعاية صاحب الســمو األمير 
الشــيخ نواف األحمــد، حفظه اهللا ورعاه، 
وبحضور ممثل ســموه ســمو ولي العهد 
الشــيخ مشــعل األحمد، حفظه اهللا، وذلك 

في قصر بيان.
وشهد احلفل رئيس مجلس األمة أحمد 
الســعدون، ورئيس مجلس الوزراء سمو 
الشيخ أحمد نواف األحمد الصباح، وكبار 

املسؤولني بالدولة.
هذا، وقد وصل موكب ممثل سموه، حفظه 
اهللا، إلى مكان احلفل حيث أطلقت املدفعية 
(٢١) طلقة ترحيبية بســموه، كما استقبل 
ممثل سموه بكل حفاوة وترحيب من قبل 
أبنائه منتسبي اجليش والشرطة واحلرس 
الوطني ثم قام ممثل سموه برفع علم الدولة 

ومت عزف النشيد الوطني.

صاحب السمو تلقى رسالة تهنئة من ولي العهد مبناسبة مراسم رفع العلم متنى فيها سموه أن يدمي اهللا على الكويت نعمة األمن واألمان والرخاء

ممثــل صاحب الســمو األمير الشــيخ نواف األحمد ســمو ولــي العهد 
الشيخ مشعل األحمد محييا احلضور

ممثل صاحب الســمو األمير الشــيخ نواف األحمد ســمو ولي العهد الشيخ مشــعل األحمد ورئيس مجلس األمة 
ممثل صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد مقبال علم الكويتأحمد السعدون وسمو الشيخ ناصر احملمد

من مراسم رفع العلم في قصر بيان إيذانا ببدء االحتفاالت الوطنية

محافظات الكويت احتفت برفع العلم حتت شعار «عز وفخر»

روح الوالء وجتدد قيم االنتماء واإلخالص للوطن ال 
ســيما انها ترفع بسواعد ابنائها ما ميثل مصدر فخر 

واعتزاز.
وأكد بوشهري أن فترة التوقف عن االحتفاء بهذه 
املناســبة لم تثن جميع العاملني بالقطاعات املختلفة 
عــن خدمــة الوطن بهدف رد جزء مــن جميل األرض 
الغالية، معربا عن أمله مبواصلة العطاء والعمل بجدية 

حلمايته وتطويره في مختلف املجاالت.
من ناحيته، قال محافظ األحمدي الشيخ فواز اخلالد 
في كلمة بهذه املناسبة «نستذكر التاريخ املشرف لآلباء 
واألجداد ومســيرة عملهم املخلص والشهداء األبرار 
وتضحياتهــم الكبيرة للمحافظة علــى راية الكويت 

عالية خفاقة على مر السنني».
وأضاف اخلالد أن «هذه التضحيات جعلت الكويت 
وطنــا نفخر باالنتماء إليه ونعتــز مبكانته املرموقة 
فــي مختلف امليادين»، ســائال املولى تعالى أن يبقي 
الكويت الغاليــة مبعث عز وفخر ويبقيها واحة أمن 

وأمان ورخاء واستقرار في ظل قيادتها الرشيدة.
بدوره، رفع محافظ حولي ومحافظ العاصمة بالوكالة 
علــي األصفر، أصدق آيات التهنئة وأجمل التبريكات 
بهذه املناســبة الوطنية الكرمية إلى صاحب الســمو 
األمير وسمو ولي عهده األمني، حفظهما اهللا ورعاهما.
وقال األصفر إن «ما أسعدنا جميعا ونحن نطالع 
بكل فخر واعتزاز علم الكويت يرفرف عاليا خفاقا وال 
يســعنا في هذا املقام إال أننا جندد العهد لك يا وطن 
العزة واآلباء ولكم يا حضرة صاحب السمو عهد الوالء 
واالنتماء جنودا أوفياء خلدمة الكويت الغالية وأهلها 
املخلصني، سائلني اهللا أن يوفقنا جميعا لتحقيق املزيد 

من تقدمها ورفعتها».
وأشار إلى أن هذه االحتفالية الوطنية الكرمية مبا 
لها من معان عظيمة وعزيزة على القلوب تشكل محطة 
مهمة في تاريخ الكويت بعد نيلها استقاللها وحتريرها 

والتي متثل بداية نهضتها وبناء الدولة احلديثة.

احتفت محافظات الكويت الست أمس مبراسم رفع 
العلــم إيذانا بإطالق احتفاالتها بالذكرى الـ ٦٢ للعيد 
الوطنــي والـ ٣٢ ليوم التحرير التــي تقام هذا العام 

حتت شعار (عز وفخر).
وقال محافظ الفروانية الشيخ مشعل اجلابر لـ«كونا» 
بهذه املناســبة إن رفع علم الكويــت في ذكرى العيد 
الوطني وذكرى التحرير حلظة تاريخية غالية لتجديد 
العهد على املضي قدما حلفظ االمانة التي تركها اآلباء 

واألجداد والدفاع عنها.
وأضاف اجلابــر أن إبقاء هذه الذكرى حاضرة في 
عقول الكويتيني وقلوبهم يحثهم على املزيد من العمل 

واجلهد واإلخالص من أجل الوطن.
وتقدم اجلابر بالتهنئة إلى صاحب الســمو األمير 
الشيخ نواف األحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل 
األحمــد، حفظهمــا اهللا ورعاهما، والشــعب الكويتي 
بذكــرى األعياد الوطنيــة والتحرير، داعيا املولى عز 
وجل أن يحفظ الكويت وأهلها وأن يدمي عليهم نعمة 

األمن واألمان.
من جانبه، قال محافظ اجلهراء ناصر احلجرف في 
تصريــح مماثل لـ «كونا» إن هذه املناســبة الوطنية 
مدعــاة فخر واعتزاز مبا ســطره أبناء الكويت الذين 
قدمــوا الغالي والنفيس من أجل أن يبقى هذا الوطن 

شامخ البناء.
وأضاف احلجرف: «نستحضر بهذه املناسبة الوطنية 
اإلجنازات التي حققتها الكويت في املجاالت كافة وعلى 
مختلف الصعد محليا ودوليا بقيادة سمو أمير البالد 

حفظه اهللا ورعاه».
ورفع أسمى آيات التهاني إلى مقام حضرة صاحب 
الســمو أمير البالد وســمو ولي العهــد حفظهما اهللا 
ورعاهما وســمو رئيــس مجلس الوزراء والشــعب 

الكويتي.
من جهته قال محافظ مبارك الكبير اللواء متقاعد 
محمود بوشهري لـ «كونا» إن مراسم رفع العلم تعزز 

من مراسم رفع العلم في محافظة حولي الشيخ فواز اخلالد خالل حفل مراسم رفع العلم في «األحمدي» الشيخ مشعل اجلابر مقبال العلم في محافظة الفروانية

ناصر احلجرف خالل حفل مراسم رفع العلم في «اجلهراء»

«البلدية»: رفع ٦٢٥٦ علمًا 
جديدًا في الشوارع وامليادين

كشفت إدارة العالقات العامة في بلدية الكويت عن قيام 
فــرق مراقبة أعمال الزينة ورفع األعالم باســتبدال األعالم 
التالفــة بأخرى جديدة في الطرق الرئيســية خالل شــهر 
يناير املاضي اســتعدادا لالحتفــال باألعياد الوطنية ورفع 

علم الدولة في ساحة العلم.
وفي هذا السياق، أوضح مراقب أعمال الزينة أحمد البخيت 
أن املراقبة حريصــة على التأكد من مواقع رفع األعالم في 
الشوارع الرئيسية للتأكد من صالحية علم الدولة املرفوع 
على السواري واستبدالها حال تلفها بسبب عوامل الطقس.

وأضاف ان إجمالي األعالم التي مت استبدالها خالل شهر 
ينايــر املاضي بلغ ٦٢٥٦ علما، منها ٥٢٠٠ علم جديد و٥٥٦
علما متت إعادة خياطته، و٥٠٠ علم مت غسله وإعادة تركيبة.

الشيخ علي العبداهللا والشيخ دعيج املالك والشيخ أحمد العبداهللا وسمو الشيخ صباح اخلالد ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف األحمد الصباح والشيخ أحمد الفهد والشيخ طالل اخلالد

وزير التربية: غرس حب 
الوطن في نفوس الطالب

أكد وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي 
د.حمد العدواني حرص «التربية» على مشاركة مؤسسات 
الدولة االحتفال باألعياد الوطنية ورفع علم الكويت وتزيني 
ديوان عام الوزارة وكافة قطاعاتها ومبانيها لتعزيز الروح 
الوطنية لدى أبنائها الطلبة ومنتسبيها. وأضاف العدواني أن 
الوزارة تسعى بجميع قطاعاتها للتمسك بالوحدة الوطنية 
من خالل مناهجها التي تغرس حب الوطن في أنفس الطالب 
والتحصيل العلمي السليم للمشاركة في بناء الكويت احلبيبة 
بتعاضــد أبنائها. وتوجه بأطيــب التهاني والتبريكات إلى 
مقام صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد، وسمو ولي 
العهد الشيخ مشعل األحمد، ورئيس مجلس الوزراء سمو 
الشيخ أحمد النواف األحمد الصباح، وإلى الشعب الكويتي 

الكرمي مبناسبة االحتفاالت باألعياد الوطنية.

د. حمد العدواني وعدد من الطلبة على هامش رفع العلم في وزارة التربية
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ولي العهد لألمير: ليحفظكم اهللا ليتحقق في عهد سموكم 
ما تتطلعون إليه من حاضر مشرق ومستقبل مزدهر لوطننا

مّثل صاحب السمو في رفع العلم بقصر بيان بحضور رئيسي السلطتني وكبار املسؤولني بالدولة وعدد من منتسبي اجليش والشرطة واحلرس الوطني

فرقة املوسيقى العسكرية تقدم إحدى املعزوفات الوطنية خالل االحتفال

ممثل صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد ورئيس مجلس األمة أحمد السعدون

علم الكويت خفاقا في السماء سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد يتلقى تهنئة وحتية الشيخة أمثال األحمد بهذه املناسبة

وطني الكويت سلمت للمجد من مراسم االحتفاء بوصول ممثل صاحب السمو إلى مكان االحتفال من قبل منتسبي اجليش والشرطة واحلرس

الشيخ د. سالم اجلابر والشيخ علي اجلابر والشيخ محمد اخلالد والشيخ حمد خالد املالك والشيخ فيصل النواف والشيخ سلمان احلمود والشيخ فهد السعد وبراك الشيتان ود. بدر املال وعدد من 
كبار الشخصيات خالل االحتفال

ر» لتعزيز الروح الوطنية البرجس: تطوير أنشطة «الُقصَّ

العوفان: توجيهات األمير خريطة طريق حلفظ الوطن

ليلى الشافعي

نظمــت الهيئــة العامة 
لشــؤون القصر احتفالية 
رفع العلم أمس مبناســبة 
العيــد الوطنــي وذكــرى 
التحرير مبشــاركة املدير 
العــام باإلنابــة م.حمــد 
البرجس ونواب املدير العام 
ومديري اإلدارات وعدد من 

املوظفني.
وفي هــذا الســياق، أكد 
البرجــس حــرص الهيئــة 
الدائم على تكثيف وتطوير 
أنشطتها وفعالياتها الوطنية 
التــي تعزز الروح الوطنية 
وإحياء املناسبات الوطنية.

وأضــاف البرجــس أن 
احتفــال هــذا العام شــهد 
تنفيذ عدد من األنشــطة، 
منها تزيــني مقرات الهيئة 

وستكون ألوانه مستوحاة 
من روح التــراث الوطني 
لتاريخ االحتفاالت الوطنية، 
إذ تتضمن األلوان األساسية 

لعلم الكويت.

املناسبة الوطنية وترسيخ 
قيم الوالء واالنتماء لوطننا 
الغالــي. يذكــر أن احتفال 
الكويت لهذا العام ســيقام 
حتت شــعار «عز وفخر»، 

وتوزيــع هدايــا تذكارية 
على أبنائنــا القصر وبث 
مواد إعالمية عن املناسبة 
وأنشطة الهيئة وفعالياتها، 
وذلك لتعريف أبنائنا بهذه 

دارين العلي

رفع مدير عام مكتب الشهيد صالح حمد 
العوفان أسمى آيات التهاني إلى مقام صاحب 
السمو األمير الشيخ نواف األحمد، حفظه اهللا 
ورعاه، والى سمو ولي العهد الشيخ مشعل 
األحمد، حفظه اهللا، والى الشعب الكويتي، 
مبناسبة ذكرى األعياد الوطنية، مؤكدا حرص 
مكتب الشهيد على مشاركة الكويت أفراحها من 
خالل رفع العلم وذلك إيذانا ببدء االحتفاالت 
الوطنية وإحياء فعاليات «طيور الدار» التي 

يطلقها املكتب تزامنا مع األعياد الوطنية.
وقال العوفان، خالل مراسم رفع العلم في 
مقر مكتب الشهيد، إن «محنة الغزو الغاشم 
تتضمن العديد من الدروس والعبر، ومن بينها 
ضرورة االلتفاف حول قائد ســفينة الوطن 
صاحب السمو حفظه اهللا ورعاه، واستلهام 
روح حكمته املعهودة وبصيرته املستنيرة، 
واالقتداء بتوجيهات سموه السديدة في كل 
وقت وحني»، الفتا إلى أن «هذه التوجيهات 
ستظل تشكل خريطة الطريق حلفظ الوطن 

وحماية مقدراته».

حمد البرجس ونواب املدير العام ومديرو اإلدارات وعدد من املوظفني خالل رفع العلم في هيئة القصر

صالح العوفان وعدد من قيادات وموظفي مكتب الشهيد

قطعة تاريخية نادرة من علم البالد تزّين 
متحف املواطن عبداهللا بن ناصر

تتصــدر قطعــة نــادرة 
وعزيزة كانت راية شامخة 
خفاقة ترفرف على ســارية 
أمــام مدخل قصر الســيف 
العامر في العام ١٩٣٦ اجلدار 
الرئيســي ألحــدث املتاحف 
اخلاصة باملقتنيات املتعلقة 

بتاريخ الكويت ونشأتها.
ويحتفظ املؤرخ وجامع 
الوثائق التاريخية واملقتنيات 
القدمية عبــداهللا بن ناصر 
بهذا العلم الكبير في قيمته 
التاريخيــة واملعنوية، فهو 
أول علم أميري للبالد يحمل 
التطريز اخلاص بنقش التاج 
األميري آنذاك، وحتديدا في 
عهد حاكــم الكويت الراحل 
الشــيخ أحمد اجلابر، طيب 

اهللا ثراه.
صمــم العلــم باللونــني 
األبيض واألحمر وخطت عليه 
عبــارة (ال إله إال اهللا محمد 
رسول اهللا) وكلمة (كويت) 
ومتــت خياطتهمــا بخيوط 
بيضاء فيما مت تطريز التاج 
األميري باخلطوط الذهبية، 
ويعتبر علم اإلمارة الذي مت 

صناعته في عام ١٩٣٦.
بــن  املــؤرخ  اســتطاع 
ناصر الظفر بهــذه القطعة 

واستقاللها مرورا بكل املراحل 
من الغوص واللؤلؤ والبادية 
واكتشاف النفط واستخراجه.
واعتمــد توثيــق تلــك 

النادرة من العلم  النســخة 
القــدمي ممهــورا بتوقيــع 
رئيس مجلــس إدارة مركز 
البحوث والدراسات الكويتية 

د.عبداهللا الغنيم.
ومر علــم البالد مبراحل 
مختلفة واكبت نشأة الدولة 
وتطورها حتى قرر في عام 
١٩٦٠ املغفور لــه بإذن اهللا 
الســالم  الشــيخ عبــداهللا 
الصباح أمير الكويت آنذاك 
استبدال العلم القدمي بلونيه 
األحمر واألبيض بعلم جديد 
يتكون من أربعة ألوان لكل 
منها رمز معني اليزال هو ذاته 
املعمول به واملعتمد رسميا 

حتى يومنا هذا.

تعود لعام ١٩٣٦ وكانت راية شامخة خفاقة ترفرف على سارية أمام مدخل قصر السيف العامر

املؤرخ عبداهللا بن ناصر
صــورة للعلم األميري الذي كان يرفرف على ســارية مدخل قصر 

السيف العامر عام ١٩٣٦

جانب من صور نادرة مصنفة ومرتبة عن رجاالت الكويت واحتفاالت العرضة عدد ضخم من الوثائق التاريخية املنتقاة بعناية لنشأة البالد

الثمينــة ضمــن رحالتــه 
املكوكيــة والدؤوبة النتقاء 
واقتناء القطع الثمينة التي 
تعكس تاريخ نشأة الكويت 

إحدى زوايا متحف بن ناصر للوثائق واملقتنيات التاريخية


