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سلطان بن حثلني: اململكة العربية السعودية 
حققت قفزات تنموية وحضارية يشهد لها العالم

قال الشــيخ ســلطان بن 
ســلمان بــن حثلــني: حلت 
ذكرى توحيد اململكة العربية 
السعودية يوم اجلمعة، والتي 
توافــق ٢٣ ســبتمبر من كل 
عام، وبهذه املناسبة السعيدة 
نرفع أسمى آيات التبريكات 
والتهانــي إلــى مقــام خادم 
احلرمني الشريفني امللك سلمان 
بن عبدالعزيز آل سعود وإلى 
صاحب السمو امللكي األمير 
محمد بن سلمان ولي العهد 
نائب رئيس مجلس الوزراء 

وزير الدفــاع وإلى العائلة املالكة والشــعب 
الســعودي الكرمي. وأضــاف: أن هذه الذكرى 
تسلط الضوء على املسيرة العطرة لهذا البلد 
املعطاء منذ تأسيسه على يد امللك عبدالعزيز 
واستمرار أبنائه في حمل راية التوحيد وإرساء 
دعائم الدولة واحلفــاظ على وحدتها بخطى 

ثابتة نحو التنمية والتطور.
وتابع الشيخ سلطان بن سلمان بن حثلني 
بالقول: إن مسيرة التطور حتظى بدعم كامل 
من لدن خادم احلرمني الشريفني وولي عهده، 
حيث مت إطالق العديد من املشاريع التنموية 
العمالقة والتي تعد ضمانا الستمرار الرخاء 
واالزدهار للشعب السعودي ولألجيال املقبلة. 
وأشــاد بتطور وجتذر العالقــات الكويتية ـ 
الســعودية القائمة على التعاون والتآزر في 

مختلف املجاالت، في استمرار 
ملســيرة العالقــات الوطيدة 
واملتجذرة التي جتمع أسرتي 
احلكم فــي اململكة والكويت 
الشــقيقني، وهو  والشعبني 
ما جتسد في االحتفال بهذه 
الذكرى عبر جميع املستويات، 
وكانــت فرحة الذكــرى هي 
فرحة ألهــل الكويت وألهل 
اخلليــج جميعا، مما يشــير 
إلــى مكانة اململكــة الكبيرة 
في قلوب أهل الكويت ودول 

وشعوب مجلس التعاون.
وتابع الشيخ سلطان بن سلمان بن حثلني: 
ان اهل الكويت ينظرون بكل اعجاب وتقدير 
للقفــزات التنموية غير املســبوقة والتنمية 
احلضارية واالقتصادية املشهودة في اململكة إلى 
جانب االهتمام بالقطاعني التعليمي والصحي 
مع تطبيق رؤيــة اململكة ٢٠٣٠ التي حتتوي 
على برامج عديدة الستشراف املستقبل. كما 
أن اخلطــوات االقتصادية والسياســية التي 
اتخذتها اململكة العربية السعودية هي استقرار 

للمنطقة وباألخص دول اخلليج العربية.
وختم بقوله: واثقون من قدرة قيادة اململكة 
على املضي املتسارع في القفزات احلضارية 
والتنمويــة لتحقيق اململكــة أمنوذجا لدول 
املنطقة فــي التكامل والتطــور على مختلف 

املستويات.

هنأ خادم احلرمني وولي العهد بذكرى التأسيس

الشيخ سلطان بن سلمان بن حثلني

اخلالد ملنتسبي خفر السواحل: حتّلوا بالعدل والتزموا القانون
أكد رئيــس مجلس الــوزراء باإلنابة وزيــر الدفاع ووزير 
الداخلية بالوكالة الشــيخ طالل اخلالد، أن األمن ال يتحقق إال 
بسواعد أبناء املؤسسة األمنية املخلصني، مشددا على ضرورة 

التحلي بالعدل وااللتزام بالقانون.
تصريحــات الوزير جــاءت خالل تكرمي عــدد من الضباط 
وضباط الصف من منتسبي اإلدارة العامة خلفر السواحل، وذلك 
تقديرا جلهودهم املتميــزة وتفانيهم في أداء عملهم ويقظتهم 
املستمرة في حفظ احلدود البحرية للبالد ومواجهة ومكافحة 
جتار ومروجي املخدرات وضبط العديد من القضايا، ما ساهم 

في درء خطر هذه اآلفة املدمرة وعدم دخولها إلى البالد.
وأوضح اخلالد أن هذا التكرمي ما هو إال تقدير وعرفان للمكرمني 
وحافز ودافع لآلخرين، داعيا اهللا أن يحفظهم ويسدد خطاهم 
للحفاظ على أمن هذا البلد، متمنيا لهم التوفيق والسداد، حيث 
طالبهم ببذل املزيد من اجلهد والعطاء خلدمة وطنهم العزيز.

هــذا، وحضر التكــرمي وكيل وزارة الداخليــة الفريق أنور 
البرجس ووكيل وزارة الداخلية املســاعد لشــؤون أمن املنافذ 
واحلــدود اللواء منصــور العوضي، ووكيــل وزارة الداخلية 
املساعد لشؤون مكتب الوزير اللواء حامد البالول، ومدير عام 
االدارة العامة خلفر الســواحل اللــواء طالل املونس وعدد من 

قيادات خفر السواحل.

كرَّم عدداً من الضباط وضباط الصف جلهودهم في حفظ احلدود البحرية ..وأكد أن األمن ال يتحقق إال بسواعد املخلصني

الشيخ طالل اخلالد خالل تكرمي أحد منتسبي خفر السواحل بحضور الفريق أنور البرجس

سفيرة إندونيسيا: الكويت العب مركزي في املنطقة
 سفير الو: جلنة اآلسيان في الكويت أظهرت تضامننا القوي وتعاوننا الوثيق واملستمر

أسامة دياب

أعربت سفيرة إندونيسيا 
لــدى البالد لينــا ماريانا عن 
أســمى آيات التقديــر لوزارة 
اخلارجية على دعمهم الدائم 
واملستمر للجنة دول اآلسيان 
الكويــت ACK لتعزيــز  فــي 
برامجهــا وتعريــف ثقافتــه 
للشعب الكويتي، مستعرضة 
مع احلضور عددا من أنشطة 
اللجنــة بعــد حتســن وضع 
«كورونا» ورفع القيود تدريجيا 
خالل األشهر الثمانية املاضية، 
موضحــة أنها كانــت فرصة 
مواتية لنشر ثقافة اآلسيان.

جاء ذلــك في مجمــل كلمتها 
التي ألقاها خالل احلفل الذي 
السفارة اإلندونيسية  أقامته 
مبناسبة يوم اآلسيان وتسليم 
رئاسة اآلسيان إلى جمهورية 

الو الدميوقراطية الشعبية.
ولفتت إلى أن آســيان هي 

صمدت اآلســيان أمام اختبار 
الزمن وأصبحت العامل األكثر 
أهمية في احلفاظ على السالم 
واالستقرار في املنطقة. وقالت 
في كلمتهــا إن الكويت العب 
مركــزي في املنطقــة، كما ان 
كال مــن الكويــت واآلســيان 

رئاســتها املمتــازة والرائعة
لـ ACK في الفترة من فبراير إلى 
سبتمبر ٢٠٢٢. وأضاف: منذ 
تأســيس ACK في مايو ٢٠١١، 
نفذت جلنة اآلسيان في الكويت 
العديد من األنشطة والبرامج 
املتنوعة، وبالتالي اكتســبت 
اعترافا وتقديــرا متزايدا من 
السفارات األجنبية والسلطات 
الكويتية، عالوة على ذلك، فقد 
أظهرت اللجنة تضامننا القوي 
وتعاوننا الوثيق وتنســيقنا 
املستمر. وتابع أن «اآلسيان» 
تأسست في ٨ أغسطس ١٩٦٧، 
ويصادف هذا العــام الذكرى 
السنوية اخلامسة واخلمسني 
لتأسيس اآلسيان، مضيفا أن 
جمهوريــة الو الدميوقراطية 
الشعبية أصبحت عضوا في 
اآلســيان في ٢٣ يوليو ١٩٩٧

وهذا العام هو الذكرى السنوية 
اخلامسة والعشرين النضمامها 

إلى اآلسيان.

لديهما أهــداف مماثلة للبناء 
واحلفاظ على االســتقرار في 
املنطقة والعالقات الدولية. من 
جهته، توجه سفير جمهورية 
الو الدميوقراطية الشعبية لدى 
البالد بون إنثابانديث بالتهنئة 
إلى السفيرة اإلندونيسية على 

أكدت أن الكويت جتمعها مع «اآلسيان» أهداف مشتركة

سفيرة إندونيسيا لينا ماريانا تسلم سفير جمهورية الو الدميوقراطية الشعبية بون إنثابانديث رئاسة جلنة «اآلسيان» (أحمد علي)

موطــن ألكثر من ٦٦٠ مليون 
شــخص بإجمالي ناجت محلي 
قــدره ٣٫٦ تريليونات دوالر 
أميركي، موضحة أن اآلسيان 
أســرة واحــدة كبيــرة تهدف 
بــني  التعــاون  الــى تعزيــز 
الدول األعضاء. وأضافت: لقد 

طلبة «االبتدائية» و«رياض األطفال» 
يدّشنون العام الدراسي اليوم

عبدالعزيز الفضلي

فيما يتوجه اليوم األحد الطلبة في املرحلة 
االبتدائية ومدارس رياض األطفال الى مقاعد 
الدراسة مدشنني العام الدراسي اجلديد، على 
أن يلحق بهم زمالؤهم في املرحلتني املتوسطة 
والثانويــة فــي الثاني من أكتوبر، باشــرت 
الشركة املختصة تنظيف املدارس في منطقتي 
مبارك الكبيــر والعاصمة أعمالها منذ بداية 
سبتمبر. وقال رئيس مجلس إدارة الشركة 
سعود العرفج في تصريح لـ «األنباء»: على 
الرغم من أن العقد مع وزارة التربية يبدأ في 
٧ أكتوبر املقبل، حيث ان أمر املباشرة يكون 
بعد ٩٠ يوما من توقيع العقد إال أننا باشرنا 

تنظيف املدارس ألن مصلحة أبنائنا الطلبة 
وهيئاتنا التعليمية فوق كل اعتبار، مشيرا 
الى أن الشــركة قامت بتوزيــع العمالة لكي 
يجهزوا املدارس قبل دخول الطلبة مساهمة 

منها في توفير افضل االجواء للطلبة.
إلى ذلك، واصلت وزارة التربية مبختلف 
قطاعاتها جتهيز وإعــداد املدارس من حيث 
الصيانة والعمالــة والكتب واألثاث، إضافة 
إلى توزيع الهيئات التعليمية على املدارس 
اجلديــدة في غرب عبداهللا املبــارك ومدينة 
صبــاح األحمد الســكنية، ومــن املتوقع أن 
يشهد اليوم الدراسي االول جوالت للقيادات 
التربوية على املدارس لالطالع على سير العمل 

فيها.

العرفج: باشرنا تنظيف املدارس رغم أن بدء عقد الشركة مع «التربية» ٧ أكتوبر
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