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حديث با�سم بني �صاحب ال�سمو ال�شيخ �صباح الأحمد ومرزوق الغامن و�سمو ال�شيخ نا�رص املحمد وعبدالعزيز �إ�سحق

�صاحب ال�سمو ال�شيخ �صباح الأحمد يق�ص �رشيط االفتتاح بح�ضور �سمو ويل العهد ال�شيخ نواف الأحمد

صاحب السمو يفتتح مشروع حديقة الشهيد في «شرق»

ورافق �سموه يف اجلولة رئي�س جمل�س الأمة مرزوق الغامن ،و�سمو ال�شيخ نا�رص املحمد،
قام �صاحب ال�سمو ال�ش��يخ �صباح الأحمد ،و�سمو ويل العهد ال�ش��يخ نواف الأحمد ،بافتتاح
م�رشوع حديقة ال�شهيد مبنطقة �رشق.
والنائ��ب الأول لرئي�س��ة جمل�س ال��وزراء وزير اخلارجية ال�ش��يخ �ص��باح اخلالد ،ونائب
وقد كان يف ا�ستقبال �سموه نائب وزير �ش�ؤون الديوان الأمريي ال�شيخ علي اجلراح ،ورئي�س رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية ال�ش��يخ حممد اخلالد ،ونائب رئي�س جمل�س الوزراء
ال�ش�ؤون املالية والإدارية بالديوان الأمريي عبدالعزيز �سعود �إ�سحق.
وزير الدفاع ال�شيخ خالد اجلراح.
وقد �أزاح �ص��احب ال�س��مو ال�س��تار عن ن�ص��ب ال�ش��هيد ،والذي يج�س��د ما قدمه �شهداء
وقد قام �س��موه ،بجولة يف �أرجاء احلديقة ،وا�س��تمع �إىل �رشح من قبل رئي�س ال�ش�ؤون املالية
الكويت من ت�ضحيات وبطوالت من �أجل الوطن العزيز.
والإدارية حول مرافق امل�رشوع ،والذي يظهر املعامل احل�ضارية للكويت.

�سمو ويل العهد ال�شيخ نواف الأحمد يطلع على �أحد مرافق احلديقة ويبدو ال�شيخ مبارك الفي�صل

مرزوق الغامن و�سمو ال�شيخ نا�رص املحمد وال�شيخ �صباح اخلالد وعبداهلل اجلري

�سمو ال�شيخ نا�رص املحمد وال�شيخ �صباح اخلالد وال�شيخ حممد اخلالد وال�شيخ خالد اجلراح

نباتات و�أزهار

ويقام م�رشوع حديقة ال�شهيد ،وهي حديقة احلزام الأخ�رض �سابقا على م�ساحة 220
�ألف مرت مربع ،وت�ض��م احلديقة ن�ص��ب الد�س��تور الذي افتتح مبنا�س��بة مرور  50عاما
على و�ضع د�س��تور الكويت ،و�ساحة ال�سالم ومتحف ال�ش��هيد الذي ي�صف �أهم معارك
الكويت (الرق��ة وال�رصيف واجله��راء) ،كما حتت��وي على نوافري و�ش�لاالت وبحريات
و�أ�شجار ،وت�ش��مل احلديقة م�رسحا مفتوحا ومتحفا للنباتات الربية والطيور الكويتية
وخمتربا للنباتات الربية النادرة.

ال�شيخ علي اجلراح ي�ستمع ل�رشح من عبدالعزيز �إ�سحق عن مرافق امل�رشوع

قنوات مائية داخل احلديقة

ن�صب ال�شهيد يف احلديقة

