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سموه هنأ خادم احلرمني الشريفني باليوم الوطني للمملكة

األمير: السعودية تشهد نهضة تنموية 
عززت مكانتها اإلقليمية والدولية الرفيعة

حت��ت��ف��ل امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة 
ال��س��ع��ودي��ة ال���ي���وم االث��ن��ن 
ب��ذك��رى ال��ي��وم الوطني ال��� 89 
لتوحيد اململكة على يد املؤسس 
امل��ل��ك ال��راح��ل عبدالعزيز بن 

عبدالرحمن آل سعود.
وقد بعث صاحب السمو أمير 
ال��ب��اد الشيخ ص��ب��اح األحمد 
ب��ب��رق��ي��ة تهنئة ألخ��ي��ه خ��ادم 
احلرمن الشريفن امللك سلمان 
ب��ن ع��ب��دال��ع��زي��ز م��ل��ك اململكة 
العربية السعودية الشقيقة، 
أع��رب فيها سموه ع��ن خالص 
تهانيه مبناسبة الذكرى التاسعة 
والثمانن لليوم الوطني للمملكة 
العربية السعودية الشقيقة. 
مشيدا سموه مبا يشهده البلد 
ال��ش��ق��ي��ق م��ن ن��ه��ض��ة تنموية 
ب����ارزة وإجن�����ازات حضارية 
شملت مختلف املجاالت عززت 
من املكانة اإلقليمية والدولية 
الرفيعة التي تتبوؤها اململكة 
العربية السعودية الشقيقة 
وأصبحت محل اعتزاز اجلميع. 
منتهزا س��م��وه ه���ذه املناسبة 
ل��ل��ت��أك��ي��د ع��ل��ى ع��م��ق أواص����ر 
العاقات التاريخية الوطيدة 
والراسخة وعلى عرى الروابط 
األخوية التي جتمع القيادتن 
والشعبن الشقيقن، سائا 
سموه املولى تعالى أن يدمي على 
أخيه خ��ادم احلرمن الشريفن 
موفور الصحة ومت��ام العافية 
وأن يحقق للمملكة العربية 
السعودية وشعبها الكرمي املزيد 
م��ن ال��رق��ي واالزده�����ار ف��ي ظل 

قيادته احلكيمة.
وب��ع��ث س��م��و ن��ائ��ب األم��ي��ر 
وولي العهد الشيخ نواف األحمد 
ب��ب��رق��ي��ة تهنئة الخ��ي��ه خ��ادم 
احلرمن الشريفن امللك سلمان 
ب��ن ع��ب��دال��ع��زي��ز م��ل��ك اململكة 
العربية السعودية الشقيقة 
ضمنها سموه خالص تهانيه 
مب��ن��اس��ب��ة ال���ذك���رى التاسعة 
والثمانن لليوم الوطني للمملكة 
العربية السعودية الشقيقة، 
م��ش��ي��دا س���م���وه ب��ال��ع��اق��ات 
التاريخية الراسخة التي جتمع 
البلدين والشعبن الشقيقن 
ومب��ا حققته اململكة العربية 
السعودية من إجنازات تنموية 
شملت كافة امليادين ومبتها إلى 
الباري جل وع��ا أن ي��دمي على 
أخيه خ��ادم احلرمن الشريفن 
موفور الصحة والعافية.كما 
بعث سمو الشيخ جابر املبارك 
رئيس مجلس ال��وزراء ببرقية 

تهنئة مماثلة.
وحت��ت��ف��ل اململكة العربية 
ال��س��ع��ودي��ة ال���ي���وم االث��ن��ن 
ب��ذك��رى ال��ي��وم الوطني ال 89 
لتوحيد اململكة على يد املؤسس 
امل��ل��ك ال��راح��ل عبدالعزيز بن 
عبدالرحمن آل سعود الذي وحد 
هذا الكيان الضخم من اخلليج 
العربي إل��ى البحر األحمر مبا 
ي��ض��م��ه م��ن ث��ق��اف��ات متنوعة 

ومتعددة ليكون دولة قوية.
وأرس����ى امل��ل��ك عبدالعزيز 
“رحمه الله” نهجا قوميا لبناء 

دول��ة قوية من جميع النواحي 
ال��س��ي��اس��ي��ة واالق��ت��ص��ادي��ة 
وال��ع��س��ك��ري��ة وال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
وال��ث��ق��اف��ي��ة واألم��ن��ي��ة وه���و ما 
انتهجه خلفه من امللوك الذين 
س��ع��وا إل���ى أن ت��ن��ال اململكة 
مكانتها العاملية حتى أخذ خادم 
احلرمن الشريفن امللك سلمان 
بن عبدالعزيز زمام احلكم ليكمل 
مسيرة البناء والنهضة وهو ما 
تثبته املكانة العاملية الكبيرة 

التي حتظى بها اململكة اليوم.
وينعم الشعب السعودي 
ال��ي��وم ف��ي ظ��ل خ���ادم احلرمن 
ال��ش��ري��ف��ن امل��ل��ك س��ل��م��ان بن 
عبدالعزيز وول��ي عهده األمير 
محمد بن سلمان بواقع مزدهر 
وطموح كبير مع )رؤية اململكة 
2030( ال��ت��ي ب����دأت م��ام��ح 
وجهها امل��ش��رق ت��ب��رز ف��ي عدد 
م��ن النواحي ويلمسها ك��ل من 
يتابع املشاريع الكبيرة التي 
بدأت اململكة تنفيذها في مجاالت 
مختلفة ويعلق عليها الشباب 
السعودي آم��اال كبيرة خاصة 
في اجلانب االقتصادي الذي بدأ 
بإصاحات كبيرة ومهمة أشاد 

بها عدد من التقارير العاملية.
وت��أت��ي اس��ت��ض��اف��ة اململكة 
الجتماع )مجموعة العشرين( 
ف���ي ن��وف��م��ب��ر 2020 إش����ارة 
واضحة الى املكانة االقتصادية 
القوية التي حتظى بها اململكة 
في خريطة القوى االقتصادية 
العاملية مب��ا متلكه م��ن م��وارد 
طبيعية وطاقات بشرية وعلمية 
واق��ت��ص��ادي��ة مم��ي��زة تسعى 
القيادة السعودية الستثمارها 
ع��ل��ى ال��وج��ه األك��م��ل لتحقيق 

رؤيتها الطموحة.

إضافة إلى ذلك يقوم االقتصاد 
السعودي بدور مهم في احلفاظ 
ع��ل��ى ال���ت���وازن ف���ي األس����واق 
الدولية للنفط من خال عماق 
النفط العاملي شركة )ارامكو( 
السعودية التي أثبتت مرونة 
وق��درة عالية على التعامل مع 

الظروف االقتصادية الطارئة.
وت���أخ���ذ ال��س��ع��ودي��ة حجر 
الزاوية في التوازنات السياسية 
باملنطقة خاصة لألمتن العربية 
واإلسامية مبا يحفظ السام 
واألم���ن العاملين مب��ا متتلكه 
اململكة من ثقل سياسي ومكانة 
إس��ام��ي��ة وع��رب��ي��ة وخليجية 
وهو ما تؤكده الزيارات الكثيرة 
التي يتوجه بها صانعو القرار 
ف��ي العالم ال��ى اململكة للبحث 
والتنسيق مبا يخص القضايا 
ال���راه���ن���ة ف���ي ظ���ل ال���ظ���روف 

اإلقليمية احمليطة.
ولعل استضافة اململكة للقمم 
اخلليجية والعربية واإلسامية 
في شهر رمضان املاضي يبرز 
ما متلكه السعودية من رصيد 
سياسي ثري يجمع عليه قادة 
دول املنطقة خاصة انها عقدت 
في قبلة املسلمن )مكة املكرمة( 
وهو ما يعطي ثقا كبيرا للمملكة 
التي حتتضن احلرمن الشريفن 

في أراضيها.
ولقيت املرأة السعودية دعما 
واهتماما كبيرين في عهد امللك 
سلمان ب��ن عبدالعزيز وول��ي 
ع��ه��ده م��ن خ���ال متكينها من 
تقلد مناصب قيادية ف��ي عدد 
م��ن امل��ؤس��س��ات امل��ه��م��ة حيث 
شغلت منصب نائب وزير العمل 
والتنمية االجتماعية وكمتحدثة 
رسمية باسم وزارة التعليم 

وسفيرة لبادها لدى الواليات 
املتحدة األمريكية وك��ذل��ك في 
ع��دد م��ن ال��ق��رارات التي كانت 
تتطلع لها امل���رأة السعودية 
لتكون عونا وع��ام��ا مهما في 
بناء مستقبل اململكة. وحظيت 
األوام�����ر امل��ل��ك��ي��ة وال���ق���رارات 
اخلاصة باملرأة بترحيب واسع 
بن أواس��ط املجتمع السعودي 
ومنها ال��س��م��اح ب��ق��ي��ادة امل��رأة 
للمركبات والتعديات األخيرة 
في نظام وثائق السفر وكذلك 
دخول املرأة لعدد من الوظائف 
التي كانت قصرا على الرجال 
في السابق ومنها متكن املرأة 
من حتصيل رخصة التوثيق من 
وزارة العدل والعمل كمعاينة 

ومباشرة للحوادث املرورية.
وفي خدمة ضيوف الرحمن 
ت��ق��وم اململكة ب��دوره��ا الكبير 
كل عام باستضافة املاين من 
حجاج بيت الله احل��رام لتأدية 
مناسك احل��ج بكل اق��ت��دار وهو 
ما يشهده العالم أجمع عاملة 
ع��ل��ى راح���ة احل��ج��ي��ج وأمنهم 
وسامتهم حيث تقدم كل عام 
درس��ا عمليا في إدارة احلشود 
والتفويج وكذلك للمعتمرين 
وزوار املدينة املنورة على مدار 

العام.
وت��ق��وم السعودية بتكاتف 
اجلهات املعنية فيها واملتطوعن 
بتقدمي خدمات رائ��دة ورعاية 
ممتازة لضيوف الرحمن سواء 
الصحية أو اخلدمية ما يسهل 
عليهم تأدية مناسكهم والتنقل 
بن الشعائر بكل يسر وسهولة 

وأمن.
وم���ن ح���رص امل��م��ل��ك��ة على 
التعليم توجه ه��ذا العام أكثر 

من ستة ماين طالب في جميع 
امل��راح��ل التعليمية للحصول 
ع��ل��ى اخل���دم���ات التعليمية 
املجانية التي تقدمها السعودية 
ألبنائها في جميع املراحل من 
خال االف امل��دارس، وكذلك 28 
جامعة وعدد من املعاهد التقنية 
واإلداري��ة باالضافة الى خطط 

االبتعاث اخلارجي.
وشهدت اململكة منذ تأسيسها 
تطورا كبيرا في جميع النواحي 
وم��ن��ه��ا ال��ص��ح��ي��ة ح��ي��ث يقدم 
2393 مركزا الرعاية الصحية 
األولية ألبناء اململكة فيما بلغ 
عدد املستشفيات 282 مستشفى 
في جميع التخصصات بسعة 

43 الف سرير.
وتولي اململكة اهتماما كبيرا 
لقطاع النقل السيما مع مساحتها 
الشاسعة حيث بلغ طول الطرق 
ال��ت��ي ت��رب��ط امل���دن الرئيسية 
ببعضها 66 ال���ف كيلومتر 
ومتتلك السعودية 28 مطارا 
هي خمسة مطارات دولية و13 
مطارا إقليميا وعشرة مطارات 
محلية والتي اضيف اليها مؤخرا 
مطار )خليج نيوم( في منطقة 
)شرما(، باإلضافة إلى تسعة 
موانئ بحرية وكذلك 18 قطارا 
بعربات حديثة للركاب وعربات 

الشحن.
وف��ي امل��ج��ال العسكري تعد 
اململكة من الدول اخلمس األكبر 
ف��ي ال��ع��ال��م م��ن ح��ي��ث اإلن��ف��اق 
العسكري حيث تسعى من خال 
تأسيسها للشركة السعودية 
للصناعات العسكرية كخطوة 
ط��م��وح��ة ض��م��ن استراتيجية 
اململكة إل��ى ت��وط��ن 50 باملئة 
م���ن ال��ص��ن��اع��ات ال��ع��س��ك��ري��ة 
واالرتقاء بها للمعايير العاملية، 
حيث أطلقت م��ؤخ��را برنامج 
ت��راخ��ي��ص م���زاول���ة أن��ش��ط��ة 
الصناعات العسكرية بهدف 
تطوير قطاع صناعات عسكرية 
محلية مستدام ورف��ع مستوى 
الشفافية وكفاءة اإلنفاق وفتح 

باب االستثمار فيه.
كما أول���ت اململكة اهتماما 
كبيرا للشباب الذين يعتبرون 
أك��ب��ر ش��ري��ح��ة ف���ي املجتمع 
ال��س��ع��ودي م��ن خ��ال االهتمام 
ب��األن��ش��ط��ة ال��ري��اض��ي��ة التي 
حققت فيها جناحات كبيرة على 
املستوى اإلقليمي والقاري ومن 
خ��ال استقطابها للعديد من 
الفعاليات واملسابقات العاملية 
مثل )الفورموال إي( ومنافسات 
املصارعة احل��رة )دبليو دبليو 
إي( وستحتضن في شهر يناير 
املقبل ألول م��رة في ق��ارة آسيا 

)رالي داكار(.
وف��ي اجلانب الثقافي تزخر 
اململكة بتنوع ثقافي كبير من 
لهجات وأغ��ان ومابس وحتى 
امل��أك��والت كالشمال واجلنوب 
واحل���ج���از وجن���د وال��ش��رق��ي��ة 
وباقي مناطق اململكة تتميز كل 
منطقة بطابعها وتختص كل 
منها بجمالها م��ا شكل مزيجا 
ثقافيا رائعا تسعى اململكة إلى 

تعريف العالم أجمع به.
كما أقامت السعودية محافل 
ثقافية عاملية مميزة شارك فيها 
فنانون عامليون كبار وعمالقة 
الفن العربي ومنها كان مهرجان 
)ش��ت��اء ط��ن��ط��ورة( ال���ذي أبهر 
محبي ال��ف��ن��ون بطابع خاص 
متيزت به منطقة )طنطورة( في 
)العا( كذلك تزخر اململكة بعدد 
من املتاحف املقامة على أحدث 
ط���راز وحتتضن قطعا أثرية 
قيمة اجتذبت املهتمن باجلانب 

الثقافي.
وتسعى إل��ى وض��ع بصمة 
خ��اص��ة ومم��ي��زة ف��ي خريطة 
ال��ع��ال��م ال��س��ي��اح��ي��ة م��ن خ��ال 
إق��ام��ت��ه��ا امل��ش��اري��ع الضخمة 
وال��ط��م��وح��ة وم��ن��ه��ا )ن��ي��وم( 
و)ال��ق��دي��ة( و)ال��ب��ح��ر األحمر( 
واستقطابها ألكبر املستثمرين 
ف���ي ق���ط���اع ب���ن���اء امل��ج��م��ع��ات 

التجارية باملنطقة.
ومتثل ال��ع��اق��ات الكويتية 
- السعودية مدرسة مميزة في 
تأسيس العاقات بن الدول من 
حسن جوار وتعاون مثمر على 
جميع األصعدة تقوي وشائجها 
عاقات أخوية رائعة بن قادة 
البلدين منذ تأسيس الدولتن 
وروابط الدم والنسب واملصير 
املشترك بن شعبيهما ما أعطى 
العاقات بن البلدين خصوصية 

قلما جتدها بن الدول.
وع���ل���ى ال��ص��ع��ي��د ال���دول���ي 
واإلقليمي تتسم مواقف البلدين 
ب��ال��ت��واف��ق والتنسيق الكبير 
وتوجت في 18 يوليو 2018 
وانطاقا من توجيهات صاحب 
السمو أمير الباد الشيخ صباح 
األح��م��د وأخ��ي��ه خ��ادم احلرمن 
ال��ش��ري��ف��ن امل��ل��ك س��ل��م��ان بن 
عبدالعزيز في توثيق الروابط 
وت��ع��زي��زه��ا بتوقيع الكويت 
وال��س��ع��ودي��ة م��ح��ض��ر إن��ش��اء 
مجلس تنسيقي ب��ن البلدين 
كإطار عام يندرج حتت مظلته 
جميع مجاالت التعاون والعمل 

املشترك بن البلدين.
وتبقى ال��س��ع��ودي��ة ال��دول��ة 
ال��ق��وي��ة امل��ت��ط��ورة والطموحة 
دائما لبناء أكثر وأكبر وتطور 
وجت��دي��د ومن��اء ورك��ي��زة سام 
واس��ت��ق��رار للمنطقة والعالم 

أجمع. 

خادم احلرمن الشريفن امللك سلمان بن عبدالعزيز
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سمو أمير الباد الشيخ صباح األحمد

ل���ت���أس���ي���س���ه���ا  89 ال�����������  ال������وط������ن������ي  ال��������ي��������وم  ب��������ذك��������رى  ال��������ي��������وم  حت�����ت�����ف�����ل  امل�����م�����ل�����ك�����ة 
ت���أس���ي���س  ف�������ي  مم������ي������زة  م�������درس�������ة  مت�����ث�����ل  ال�����س�����ع�����ودي�����ة   - ال����ك����وي����ت����ي����ة  ال������ع������اق������ات 
ال����ع����اق����ات ب����ني ال�������دول م����ن ح���س���ن ج������وار وت�����ع�����اون م��ث��م��ر ع���ل���ى ج��م��ي��ع األص���ع���دة

الغامن يهنئ نظيره في 
اململكة العربية السعودية 

باليوم الوطني
بعث رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن أمس ببرقية تهنئة 
إلى رئيس مجلس الشورى في اململكة العربية السعودية 
الشقيقة الدكتور عبدالله آل الشيخ وذلك مبناسبة ذكرى اليوم 

الوطني ال89 للمملكة العربية السعودية الشقيقة. 

ناصر الصباح يهنئ
ولي العهد السعودي

بعث رئيس مجلس الوزراء باإلنابة ووزير الدفاع الشيخ 
ناصر صباح األحمد ببرقية تهنئة إلى أخيه صاحب السمو 
امللكي األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ول��ي العهد 
نائب رئيس مجلس ال��وزراء ووزير الدفاع باململكة العربية 
السعودية الشقيقة، وذلك مبناسبة الذكرى التاسعة والثمانن 

لليوم الوطني للمملكة .
أعرب معاليه من خالها عن متنياته للمملكة بدوام التقدم 
واإلزده��ار ولقواتها املسلحة بالرفعة والعزة في ظل القيادة 
احلكيمة خلادم احلرمن الشريفن امللك سلمان بن عبدالعزيز، 
داعياً املولى عز وجل أن يعيد هذه املناسبة على سموه وشعب 

اململكة باخلير واليمن والبركات .

بلدية الكويت تشارك اململكة 
احتفاالتها باليوم الوطني

تشارك بلدية الكويت اململكة العربية السعودية الشقيقة 
احتفاالتها باليوم الوطني الثامن والثمانن والذي يصادف 

الثالث والعشرين من شهر سبتمبر.
وق��د قامت إدارة العاقات العامة ببلدية الكويت برفع 
أعام اململكة العربية السعودية الشقيقة في أسواق املباركية 
التاريخية مشاركة منها بهذه املناسبة العزيزة على قلوب 

الكويتين.
وستقوم بلدية الكويت بعمل برنامج بهذه املناسبة 
بالتعاون مع وزارة اإلعام اليوم االثنن  بساحة كشك الشيخ 

مبارك .

رفع أعام اململكة العربية السعودية في أسواق املباركية التاريخية

جانب من احتفاالت اململكة العربية السعودية باليوم الوطني

جانب من احتفاالت الشعب السعودي


