
الفنانان عبدالرحمن العقل وطارق العلي يباركان للسفير السعوديبدر عوض املسيلم مباركا سفراء عمان د. صالح اخلروصي وبريطانيا بليندا لويس واألردن صقر أبو شتال وإيطاليا  كارلو بالدوتشي

الفارس: الشعب الكويتي حريص على مشاركة السعودية أفراحها
أعرب خالل حفل أقامته سفارة خادم احلرمني لدى البالد مبناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ ٩٢ لتأسيس اململكة عن متنياته للشقيقة الكبرى مبزيد من التقدم واالزدهار

الشيخ فيصل السعود يقدم التهاني إلى سفير خادم احلرمني لدى الكويت األمير سلطان بن سعد  (هاني الشمري)

مباركة من محمود بوشهري

الشيخ طالل اخلالد ود.محمد الفارس واملستشار جمال اجلالوي والسفير ضاري العجران يشاركون سفير خادم احلرمني الشريفني لدى الكويت األمير سلطان بن سعد قطع كعكة االحتفال

أسامة دياب

في أجواء ودية وحضور 
رسمي وديبلوماسي وشعبي 
حاشد يعكس املكانة الكبيرة 
للمملكة العربية السعودية 
النفــوس،  الشــقيقة فــي 
أقامت سفارة خادم احلرمني 
الشــريفني لدى البالد حفل 
استقبال، مساء أمس األول 
فــي فنــدق جرانــد حيــاة 
مبناسبة ذكرى اليوم الوطني 
الـ ٩٢ لتأسيس اململكة والذي 
يصادف يوم ٢٣ سبتمبر من 

كل عام.
وتقــدم احلضــور نائب 
الــوزراء  رئيــس مجلــس 
ووزيــر  الدفــاع  ووزيــر 
الشــيخ  الداخلية بالوكالة 
طالل اخلالد، ونائب رئيس 
الــوزراء ووزيــر  مجلــس 
النفط ووزير الدولة لشؤون 
مجلس الوزراء ووزير الدولة 
لشؤون مجلس األمة بالوكالة 
الفــارس، إضافة  د.محمــد 
إلى عدد من كبار الشــيوخ 
والــوزراء والشــخصيات 

الطريق للمستقبل

مــن جانبه، قال ســفير 
خــادم احلرمني الشــريفني 
لدى الكويت األمير سلطان 
بن سعد آل سعود إن بالده 
حتتفل هذا العام مبرور ٩٢
عاما على تأســيس اململكة 
علــى يــد املؤســس امللــك 

طويل للمستقبل».
وأضاف أن بالده جتاوزت 
اآلن مرحلة التأســيس إلى 
كثيــرة  متقدمــة  مراحــل 
خالل فتــرة قصيرة بفضل 
توجيهــات خــادم احلرمني 
الشــريفني امللك سلمان بن 
عبدالعزيز ورؤية ولي العهد 
نائب رئيس مجلس الوزراء 

أن تشهد األعوام املقبلة مزيدا 
من اخلير للشعب السعودي 

واخلليج العربي ككل.
مواقف ال تنسى

مــن جهته، تقــدم نائب 
الســابق  وزيــر اخلارجية 
الســفير خالــد اجلــاراهللا 
بالتهنئة إلى خادم احلرمني 
الشــريفني امللك سلمان بن 
عبدالعزيز، وولي عهده نائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير 
الدفاع صاحب السمو امللكي 
األمير محمد بن سلمان، وإلى 
عموم الشــعب الســعودي 
الشقيق مبناسبة احتفاالتهم 

باليوم الوطني.
فــي  اجلــاراهللا  وقــال 
تصريح صحافي على هامش 
مشــاركته في االحتفال: في 
هــذا اليوم الوطنــي املجيد 
نستذكر بكل معاني الكلمة 
دائمــا دور اململكة العربية 
السعودية احليوي واحلاسم 
في حترير الكويت من براثن 

االحتالل.
وأضــاف: هذه مواقف ال 

عبدالعزيــز، رحمــه اهللا، 
ورجاله املخلصني، حيث كان 
جلهودهم الفضل فيما تنعم 
به بالده والشعب السعودي 

من أمن وأمان ورخاء.
وأكــد األميــر ســلطان 
«ال ننســى ماضينا ويجب 
علينــا أن نكمل على ما بدأ 
به األجداد والطريق أمامنا 

صاحب السمو امللكي األمير 
محمد بن سلمان.

ورفع بهذه املناسبة أسمى 
آيات التهاني والتبريكات إلى 
خــادم احلرمني الشــريفني 
وولــي العهد نائــب رئيس 
مجلــس الوزراء والشــعب 
الســعودي، ودول مجلــس 
التعــاون اخلليجي، متمنيا 

ميكــن أن تنســى أو متحى 
مــن ذاكرتنا علــى اإلطالق 
وبالتالي نحــن نعتز بهذه 
املناسبة، مضيفا أن اململكة 
اآلن حققت إجنازات كثيرة 
وحاســمة علــى املســتوى 
االقتصــادي واالجتماعــي 
والسياسية بخطوات ثابتة 
وتدعو إلى الفخر واالعتزاز 

واإلعجاب.
وتابــع: لقــد أصبحــت 
العربية السعودية  اململكة 
اآلن قوة سياسية في املنطقة 
والعالم وهــي عضو مؤثر 
وفعال في مجموعة الـ ٢٠، 
وهــذه اإلجنازات لــم تأت 
من فراغ، بل أتت من قيادة 
حكيمة وذات رؤية صائبة 
وبعيــدة وعميقــة لإلعداد 
املرحلة التي متر بها املنطقة. 
ومتنــى اجلــار اهللا التقدم 
واالزدهار للمملكة العربية 
السعودية ومواصلة املسيرة 
واإلجنازات التي نفخر بها 
جميعا كمــا متنى للمملكة 
املزيد من األمن واالستقرار 

واالزدهار.

تهنئة من سفير فلسطني رامي طهبوبد.عبداهللا السند مهنئا

خالد اجلاراهللا يقدم التهاني لألمير سلطان بن سعد نائب وزير اخلارجية مجدي الظفيري مهنئا

سفير أوكرانيا مهنئا األمير سلطان بن سعد

والديبلوماسيني واإلعالميني.
وعلى هامش االحتفال، 
أكــد نائب رئيــس مجلس 
النفــط  الــوزراء ووزيــر 
الدولــة لشــؤون  ووزيــر 
الــوزراء وزيــر  مجلــس 
الدولة لشؤون مجلس األمة 
بالوكالــة د.محمد الفارس 
حــرص الشــعب الكويتي 
على مشاركة اململكة العربية 
السعودية فرحتها باليوم 

الوطني السعودي.
وقــال الفــارس: إن هذه 
املناســبة تعــد قريبة على 
قلوب الكويتيني، معربا عن 
التمنيات للمملكة مبزيد من 

التقدم واالزدهار.
ورفع أسمى آيات التهاني 
إلــى خــادم  والتبريــكات 
امللك  الشــريفني  احلرمــني 
سلمان بن عبدالعزيز وولي 
العهد نائب رئيس مجلس 
الدفــاع  الــوزراء ووزيــر 
صاحب السمو امللكي األمير 
محمد بن سلمان والشعب 
الســعودي بهذه املناســبة 

العزيزة.

اجلاراهللا: اململكة قوة سياسية في املنطقة والعالم وعضو فّعال في مجموعة الـ ٢٠

األمير سلطان بن سعد: اململكة جتاوزت اآلن مرحلة التأسيس إلى مراحل متقدمة كثيرة خالل فترة قصيرة بفضل توجيهات خادم احلرمني وولي العهد

مواقف السعودية جتاه الكويت ال ميكن أن تنسى أو متحى من ذاكرتنا على اإلطالق
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الشيخ فهد سالم العلي مباركا مباركة من الوزير فهد الشريعان وزير شؤون الديوان األميري الشيخ محمد العبداهللا يقدم التهاني

ملشاهدة الڤيديو



تهنئة من الشيخ إبراهيم الدعيج

تهنئة من أحمد السعدون

عصام الصقر يقدم التهاني

تهنئة من القائم باألعمال األميركي جيمس هولتسنايدر

الشيخ عبداهللا سالم العلي مباركا

د. بدر العيسى ومحمد أبو احلسن يقدمان التهاني

حضور رسمي وديبلوماسي وإعالمي وشعبي كبير في االحتفال مبناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الشقيقة

الشيخ عبداهللا ناصر صباح األحمد وعبدالعزيز الغنام يباركان

السفير القطري علي بن عبداهللا آل محمود يقدم التهاني

الشيخ حمد جابر العلي وأنس الصالح يباركان

الشيخ علي اجلابر ومحمد الصقر يقدمان التهاني للسفير األمير سلطان بن سعد وطاقم السفارة

الشيخ محمد اخلالد مباركا للسفير األمير سلطان بن سعد آل سعود

سفيرة فرنسا كلير لوفليشر تقدم التهاني

الشيخ أحمد العبداهللا والشيخ فواز اخلالد يهنئان

تهنئة من السفير املصري أسامة شلتوت وحرمه

تهنئة من السفير اإلماراتي د. مطر النيادي
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