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سموه أزاح الستار عن النصب التذكاري بحضور ولي العهد والغانم واملحمد

األمير افتتح حديقة الشهيد في شرق

�شمو ا ألمري و�شمو ويل العهد يق�شان �رضيط افتتاح حديقة ال�شهيد

�شمو ا ألمري ومرزوق الغامن و�شمو ال�شيخ نا�رض املحمد خالل افتتاح حديقة ال�شهيد

املشروع مساحته 220
ألف متر مربع ويضم نصب
الدستور وساحة السالم
ومتحف الشهيد

�شمو ا ألمري م�شتمعا ً اإىل �رضح عن احلديقة

ق��ام صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد ورع��اه
وسمو ولي العهد الشيخ نواف االحمد صباح امس بافتتاح
مشروع حديقة الشهيد بمنطقة شرق.
وق ��د ك ��ان ف ��ي اس �ت �ق �ب��ال س �م��وه ن��ائ��ب وزي� ��ر ش� ��ؤون ال ��دي ��وان
االميري الشيخ علي الجراح ورئيس الشؤون املالية واالدارية
بالديوان االميري عبدالعزيز اسحق.
وق��د ق��ام سموه بجولة في ارج��اء الحديقة واستمع ال��ى شرح
من قبل رئيس الشؤون املالية واالداري��ة حول مرافق املشروع
والذي يظهر املعالم الحضارية لدولة الكويت.
وراف��ق سموه ف��ي الجولة رئيس مجلس االم��ة م��رزوق الغانم
وس�م��و الشيخ ن��اص��ر املحمد وال�ن��ائ��ب االول لرئيس مجلس
ال��وزراء وزي��ر الخارجية الشيخ صباح الخالد ،ونائب رئيس
مجلس ال ��وزراء وزي��ر الداخلية الشيخ محمد الخالد ونائب
رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ خالد الجراح.
وقد ازاح سموه الستار عن نصب الشهيد والذي يجسد ماقدمه
شهداء الكويت من تضحيات وبطوالت من اجل الوطن العزيز.
وي�ق��ام م�ش��روع حديقة الشهيد وه��ي حديقة ال�ح��زام االخضر
سابقا على مساحة  220الف متر مربع وتضم الحديقة نصب
ال��دس �ت��ور ال ��ذي اف�ت�ت��ح ب�م�ن��اس�ب��ة م ��رور  50ع��ام��ا ع�ل��ى وض��ع
دستور الكويت وساحة السالم ومتحف الشهيد الذي يصف
اه��م م �ع��ارك دول ��ة ال�ك��وي��ت (ال��رق��ة وال �ص��ري��ف وال �ج �ه��راء) كما
ت�ح�ت��وي ع�ل��ى ن��واف�ي��ر وش ��الالت وب �ح �ي��رات واش �ج��ار وتشمل
الحديقة مسرحا مفتوحا ومتحفا للنباتات البرية والطيور
الكويتية ومختبرا للنباتات البرية النادرة.

�شمو ويل العهد م�شتمعا ً اإىل �رضح عن امل�رضوع

جانب من امل�شـروع

ن�شب ال�شهيد يف حديقة ال�شهيد

�شمو ا ألمري و�شمو ويل العهد خالل جولتهما يف حديقة ال�شهيد

�شمو ال�شيخ نا�رض املحمد وال�شيوخ �شباح اخلالد وحممد اخلالد وخالد اجلراح

جانب من املزروعات يف حديقة ال�شهيد

م�شاحات خ�رضاء

حديقة ال�شهيد من اخلارج

