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»املرور« تبيع املركبات احملجوزة في »أمغرة«
ــوزارة  تعلن اإلدارة العامة للمرور ب
الداخلية عــن قــيــام جلنة بيع املركبات 
والــدراجــات باملزاد العلني عن بيع عــدد 
من املركبات بقسـم حجز املركبــات بشركة 
هيئة النقل العام الكويتية مبنطقـة )أمغرة( 

محافظة اجلــهــراء. وقــد أعلنت عنها في 
الصحف واإلذاعـــة والتلفزيون يوم األحد 
املوافق 2017/6/4، وطالبت أصحاب 
هذه املركبات بضرورة مراجعة جلنة بيع 

املركبات والدراجات باملزاد العلني.

ــن طــريــق املـــزاد  ـــوف يــتــم الــبــيــع ع وس
العلني في الساعة الرابعة عصــرا بقســـم 
حجز املركبــات مبنطقة )أمغره( محافظة 
اجلهراء بشركة هيئة النقل العام الكويتية 

يوم األربعاء املقبل .

ونبهت” املرور” أن على الراغبني في 
دخول املزاد مراجعة كراج حجز املركبات 
بكراج هيئة النقل العام الكويتية مبنطقة 
)أمغره( محافظة اجلهراء قبل موعد املزاد 

بيوم واحد ملعاينة املركبات. 

شارك  باالجتماع التنسيقي لوزراء خارجية دول »التعاون اإلسالمي« 

 صباح اخلالد: العالم اإلسالمي يواجه حتديات جسيمة تفرض علينا مواجهتها

 شارك الشيخ صباح اخلالد النائب األول 
ــر اخلارجية  لرئيس مجلس الـــوزراء ووزي
الكويتي فــي االجــتــمــاع التنسيقي لــوزراء 
خارجية الدول األعضاء في منظمة التعاون 
اإلسالمي الذي عقد على هامش أعمال الدورة 
ال72 للجمعية العامة لــأمم املتحدة في 

نيويورك.
واكــد الشيخ صباح اخلالد في كلمته ان 
هذا االجتماع يعقد وسط ظروف بالغة الدقة 
والتعقيد يشهدها عاملنا اإلســالمــي جــراء 
الــتــهــديــدات والــتــحــديــات اجلسيمة السيما 
السياسية منها واألمــنــيــة واالقــتــصــاديــة 
ــذي يحتم علينا جميعا بــذل املزيد  ــر ال األم
مــن اجلــهــود ملعاجلة جــذورهــا ومسبباتها 
ولنجنب مجتمعاتنا من اإلستغالل والوقوع 
بيد التنظيمات اإلرهــابــيــة وأعــمــال العنف 

والتطرف.
وأضاف ان ما شهدته مدينة القدس وحرم 
املسجد األقصى الشريف مؤخرا من اعتداءات 
إسرائيلية ســافــرة تهدف لتغيير الوضع 
التاريخي القائم وتهويد املدينة املقدسة 
وطمس هويتها العربية وعزلها عن محيطها 
الفلسطيني يضاعف من املسؤوليات التي 
تقع على عاتقنا لوضع حد لتلك املمارسات 
االسرائيلية العدائية املستمرة بحق الشعب 
ــرد مــن ابسط  ــج الفلسطيني احملــاصــر وامل

حقوقه اإلنسانية.
وأشــار الشيخ صباح اخلالد الى ان هذه 
االعتداءات تستوجب علينا مناشدة املجتمع 
الدولي ومجلس األمن للقيام مبسؤولياتهم 
جتاه الشعب الفلسطيني وتكثيف الضغط 
على اسرائيل لقبول قرارات الشرعية الدولية 
ــد أن  ــرار 2334 الـــذي أك ــق والــتــي اخــرهــا ال
املمارسات االستيطانية االسرائيلية على 
االراضـــي الفلسطينية غير قانونية وغير 
شرعية وتقوض من فرص السالم في املنطقة.

ـــد انـــه ال ســـالم شــامــل وعــــادل دون  واك
حصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه 
ــراف بدولته  ــت السياسية املــشــروعــة واإلع
املستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفق 
حدود الرابع من يونيو عام 1967 ومبادرة 

السالم العربية.
وتابع قائال انه إدراكا حلجم املعاناة التي 
يتكبدها الشعب الفلسطيني الشقيق في 
مواجهته آللة احلرب اإلسرائيلية اإلجرامية 
وفــي ظل انتهاكات إسرائيل القوة القائمة 
باإلحتالل إلتفاقية حقوق الطفل فقد أعلنت 
دولة الكويت عن إستضافتها للمؤمتر الدولي 
عن معاناة الطفل الفلسطيني في شهر نوفمبر 

املقبل.
وذكر الشيخ صباح اخلالد ان دولة الكويت 
وإذ تعرب عن بالغ أسفها إلستمرار املأساة 
اإلنسانية في سوريا لعامها السابع والتي 
تعد من أكبر املآسي اإلنسانية التي شهدها 
تاريخنا املعاصر فإنها تؤكد مــجــددا على 
ضرورة تكثيف العمل إليجاد تسوية سلمية 
وفقا ملا نصت عليه قرارات مجلس األمن وعلى 
اخلصوص القرار رقم 2254 وبيان جنيف 

لعام 2012.
واعرب عن تطلعه الى تضافر تلك املساعي 
حلل هذه األزمــة في أسرع وقت ممكن والتي 
راح ضحيتها ما يقارب 470 ألف قتيل وثالثة 
ماليني الجــئ وسته ماليني 500 ألــف نازح 
و13 مليونا و500 ألف نسمة بحاجة ماسة 

الى مساعدات إنسانية عاجلة.
ــذا التهديد السافر  ــه أمـــام ه وأوضـــح ان
للسلم واألمن االقليمي والدولي واالنتهاكات 
اجلسيمة للقانون الدولي اإلنساني وللقانون 
الدولي حلقوق االنسان التي ترتكب بحق 
املدنيني بذلت جهود انسانية دولية حثيثة 
ــن مــعــانــاة الــشــعــب الــســوري  للتخفيف م
وتشرفت دولة الكويت في املساهمة فيها من 
خالل استضافتها لثالثة مؤمترات للمانحني 

لدعم األوضاع اإلنسانية في سوريا.
وأضاف ان دولة الكويت شاركت برئاسة 
املؤمتر الرابع عام 2016 في لندن واملؤمتر 
اخلــامــس عــام 2017 فــي بروكسل وبلغت 
تعهداتها خالل تلك املؤمترات مليار وستمائة 
مليون دوالر مت توزيعها عن طريق املنظمات 

والهيئات والوكاالت اإلقليمية والدولية.

ــني ان دولـــة الكويت تتابع بإهتمام  وب
تطورات األوضــاع في العراق واإلنتصارات 
التي حققها ودحــره ملا يسمى تنظيم الدولة 
ــي هــذا الــصــدد أود  االسالمية )داعـــش( »وف
أن أتقدم بالتهنئة إلــى احلكومة العراقية 
والشعب العراقي الشقيق على تلك اإلجنازات 

الكبيرة«.
ــن منطلق اإلميـــان املبدئي  ــه وم وقـــال ان
والثابت لــدولــة الكويت بدعم الــعــراق في 
محاربته لالرهاب وإعــادة األمن واالستقرار 
إلى أراضيه »فقد أعلن سيدي حضرة صاحب 
السمو الشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح 
ــة الكويت عن  حفظه الله ورعـــاه أمير دول
ـــادة اعمار  استضافة مــؤمتــر املــانــحــني الع
ـــررة مــن تنظيم )داعــــش( في  املــنــاطــق احمل
العراق والذي سوف يعقد في الربع االول من 

عام 2018«.
وأشــار الشيخ صباح اخلالد الى ان دولة 
الكويت وافــقــت وبــنــاء على طلب احلكومة 
العراقية تأجيل سداد التعويضات املستحقة 
على العراق لثالثة أعوام متتالية وذلك تفهما 
لأوضاع االقتصادية الصعبة التي مير بها 

العراق.
وأشـــاد فــي هــذا الــصــدد باجلهود املقدرة 
التي تبذلها األمانة العامة ملنظمة التعاون 
اإلسالمي في تنظيم مؤمتر )مكة 2( معربا عن 
ترحيب دولة الكويت البالغ لعقد هذا املؤمتر 
الهام والذي يهدف الى توفير املناخ السياسي 
املالئم لتقريب وجهات النظر ويفضي إلى 

الوصول لرؤية عراقية وطنية موحده.
وفي الشأن اليمني ذكر ان دولــة الكويت 
جتــدد موقفها الــثــابــت جتــاه وحـــدة اليمن 
واحترام سيادته واستقالله ورفضها التدخل 
في شؤونه الداخلية ودعمها ومساندتها 
للشرعية الدستورية في اليمن وتؤكد على 
ــل السياسي فــي اليمن يستند إلى  أن احل
املرجعيات الثالث املتفق عليها وهي املبادرة 
اخلليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤمتر 
احلوار الوطني الشامل وقرارات مجلس األمن 
ذات الصلة وعلى وجــه اخلصوص القرار 

.2216
وتابع الشيخ صباح اخلالد قائال »إميانا 
بأهمية الوقوف بجانب األشقاء في اليمن 
الشقيق للتخفيف مــن املــعــانــاة اإلنسانية 
التي يعيشها فقد أعلنت دولــة الكويت عن 
تعهدها مببلغ 100 مليون دوالر امريكي 
ــالل املــؤمتــر رفــيــع املستوي بــشــأن خطة  خ
االستجابة اإلنسانية في اليمن الذي عقد في 

شهر ابريل املاضي في جنيف«.
وحـــول تــطــورات األوضــــاع فــي ميامنار 
أفــاد الشيخ صباح اخلالد بــان دولــة كويت 
تتابع ببالغ األسى والتأثر املجازر الكارثية 
ــهــا مسلمو  املـــأســـاويـــة الــتــي يــتــعــرض ل
الروهينغيا في ميامنار من قتل جائر وإبادة 
جماعية وتشريد قسري وتطهير عرقي ومن 
فظائع وإنتهاكات يومية ترتكبها القوات 
املسلحة الرسمية ضد األقلية املسلمة في 
ميامنار وإستهداف اجليش ألرواح األبرياء 
اآلمنني العزل دون ذنب سوى انهم متمسكني 

بدينهم اإلسالمي.
ــد الشيخ صباح اخلــالــد ادانـــة دولــة  واك
الكويت وإستنكارها لهذه األعمال املنافية 
لكافة األعـــراف والــقــوانــني الدولية والقيم 
اإلنسانية ومبادئ حقوق االنسان ومن ثم 
»فإنها تطالب بتكثيف التحرك الدولي نحو 
إتخاذ إجراءات وقرارات لوقف تلك اإلنتهاكات 

الصارخة واألعمال اإلجرامية«.
وأضاف ان دولة الكويت تدعو الى الضغط 
على حكومة ميامنار للكف عن ممارساتها التي 
ترفضها وجترمها كافة الشرائع السماوية 
ــره حلكومة  ــك والــوضــعــيــة مــعــربــا عــن ش
جمهورية بنغالديش على ما يقومون به من 

جهود مقدره بإستضافتهم لهؤالء األبرياء.
ــوع  وذكـــر ان دولـــة الــكــويــت وفـــور وق
األحــــداث املــؤملــة األخــيــرة ســارعــت بإعالن 
تقدمي مساعدات إنسانية عاجلة بقيمة مليون 
ونصف دوالر أمريكي كما قامت اجلمعيات 
اخليرية والهالل األحمر الكويتي باطالق نداء 
عاجل للمساهمة في رفع املعاناة عن املنكوبني 

واملهجرين.
واكد في ختام كلمته ضرورة العمل سويا 
ــداف التي أنشئت من  لترسيخ املبادئ واأله
أجلها منظمة التعاون اإلسالمي الرامية إلى 
احلفاظ على القيم اإلسالمية النبيلة املتمثلة 
في السالم والتراحم والتسامح واملساواة 
والــعــدل والــكــرامــة اإلنسانية والسعي من 
أجل تعزيز دور اإلسالم الرائد في العالم مع 
ضمان تفعيل آليات ورؤى التنمية املستدامة 
ملا فيه مصلحة تقدم وازدهــار شعوب الدول 
األعضاء. وضم وفد دولــة الكويت املشارك 
ــؤون مكتب  ــش ـــر اخلــارجــيــة ل مــســاعــد وزي
النائب األول لرئيس مجلس الــوزراء ووزير 
اخلارجية السفير الشيخ الدكتور أحمد ناصر 
احملمد ومندوب دولة الكويت الدائم لدى األمم 
املتحدة في نيويورك السفير منصور العتيبي 
ومساعد وزير اخلارجية لشؤون املنظمات 
الدولية ناصر الهني وعدد من كبار املسؤولني 
في وزارة اخلارجية. صباح اخلالد يجتمع 
مع األمني العام لأمم املتحدة   من جهة أخرى 
اجتمع الشيخ صباح اخلالد النائب األول 
لرئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية مع 
األمني العام لأمم املتحدة أنطونيو غوتيريس 
اجلمعة على هامش اجتماعات الدورة ال72 

للجمعية العامة لأمم املتحدة في نيويورك.
ــالل االجــتــمــاع اســتــعــراض أوجــه  ومت خ
التعاون القائم بني دولــة الكويت ومنظمة 
األمم املتحدة واألجهزة والــوكــاالت التابعة 
لها خاصة مع اقتراب عضوية دولة الكويت 
غير الدائمة عامي 2018 و2019 إضافة إلى 
مناقشة مستجدات القضايا على الساحتني 

اإلقليمية والدولية.
وأشاد الشيخ صباح اخلالد بجهود األمني 
ــم حتقيق األمـــن واالســتــقــرار  الــعــام فــي دع
على الساحتني اإلقليمية والدولية ملواجهة 

التحديات على كافة األصعدة.
من جانبه أثنى األمني العام لأمم املتحدة 
على دور الكويت املتواصل ومساهماتها في 
دعم أعمال األمم املتحدة وأنشطتها اإلنسانية 

والتنموية في العالم.
 والتقى الشيخ صباح اخلالد النائب األول 
ــر اخلارجية  لرئيس مجلس الـــوزراء ووزي
اجلمعة مع أعضاء وفد دولة الكويت الدائم 

لدى األمم املتحدة في نيويورك.
وقــال الشيخ صباح اخلالد خــالل اللقاء 
إن حصول دولــة الكويت على عضوية غير 
دائمة في مجلس األمن جاء نتيجة السياسة 
اخلــارجــيــة الــتــي تنتهجها منذ االستقالل 

والقائمة على مبدأي االتزان واالعتدال.
ومن هذا املنطلق حث الشيخ صباح اخلالد 
أعضاء الوفد على وجوب االستعداد وإجراء 
التحضيرات التي تليق بسمعة دولة الكويت 
وبــذل كل ما في وسعهم لرفع اســم الكويت 
عاليا في احملافل الدولية ومتثيل البالد مبا 

يليق بسمعتها عامليا.
 كما التقى الشيخ صباح اخلالد النائب 
ـــر  األول لــرئــيــس مــجــلــس الــــــوزراء ووزي
اخلارجية اجلمعة وزير خارجية ماليزيا داتو 
سري حنيفة أمان وذلك على هامش اجتماعات 

الدورة ال72 للجمعية العامة لأمم املتحدة.
 والتقى الشيخ صباح اخلالد النائب األول 
ــر اخلارجية  لرئيس مجلس الـــوزراء ووزي
اجلمعة نائبة رئــيــس الــــوزراء لالصالح 
ــرة اخلارجية في جمهورية  القضائي ووزي
بلغاريا إيكاترينا زهاريفا وذلك على هامش 
اجتماعات الـــدورة ال72 للجمعية العامة 
لأمم املتحدة. كما التقى الشيخ صباح اخلالد 
النائب األول لرئيس مجلس الــوزراء ووزير 
اخلارجية اجلمعة رئيس اللجنة الدولية 
للصليب األحــمــر بيتر مــاوريــر وذلــك على 
هامش اجتماعات الـــدورة ال72 للجمعية 

العامة لأمم املتحدة.
وأثنى الشيخ صباح اخلالد خالل اللقاء 
على دور اللجنة الدولية للصليب األحمر 
وجهودها اإلنسانية معربا عن شكره للجنة 
على دورها الفعال خالل عمل اللجنة الثالثية 
املعنية بقضية األسرى واملفقودين الكويتيني 
منذ عام 1991. من جانبه أشاد رئيس اللجنة 
بدور دولة الكويت الرائد في مساندة الشعوب 
املتضررة حــول العالم ودعمها املتواصل 

للمنظمة ونشاطاتها االنسانية.
والتقى الشيخ صباح اخلالد النائب األول 
ــر اخلارجية  لرئيس مجلس الـــوزراء ووزي
ــة واألديـــــان في  ــي ــارج اجلــمــعــة وزيــــر اخل
األرجنتني خورخي مارسيلو فــاوري وذلك 
على هامش اجتماعات الدورة ال72 للجمعية 

العامة لأمم املتحدة.
ــه توطيد  ومت خــالل اللقاء مناقشة أوج
العالقات بني البلدين كما مت تبادل وجهات 
النظر حيال مستجدات القضايا اإلقليمية 

والدولية محل االهتمام املشترك.
وحضر اللقاءات مساعد وزير اخلارجية 
لشؤون مكتب النائب األول لرئيس مجلس 
الــوزراء ووزير اخلارجية السفير الشيخ د. 
أحمد ناصر احملمد ومــنــدوب دولــة الكويت 
الدائم لدى األمم املتحدة في نيويورك السفير 
منصور العتيبي وعدد من كبار املسؤولني في 

وزارة اخلارجية.

الشيخ صباح اخلالد خالل لقائه مع األمني العام لأمم املتحدة أنطونيو غوتيريس

 بعث صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح 
األحــمــد ببرقية تهنئة ألخــيــه خـــادم احلرمني 
الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز ملك اململكة 
العربية السعودية الشقيقة عبر فيها سموه 
عن خالص تهانيه مبناسبة الــذكــرى السابعة 
والــثــمــانــني لليوم الــوطــنــي للمملكة العربية 
السعودية الشقيقة مشيدا سموه مبــا حققته 
اململكة العربية السعودية الشقيقة من نهضة 
ـــازات تنموية وحضارية شملت  مباركة وإجن
مختلف امليادين هي محل فخر واعتزاز اجلميع 
سائال سموه املولى جل وعال أن يدمي على أخيه 
خادم احلرمني الشريفني موفور الصحة والعافية 

وأن يحقق للمملكة العربية السعودية املزيد من 
الرقي والنمو واالزدهار في ظل قيادته احلكيمة.

 وبعث سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ 
نواف األحمد ببرقية تهنئة ألخيه خادم احلرمني 
الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز ملك اململكة 
العربية السعودية الشقيقة ضمنها سموه خالص 
تهانيه مبناسبة الذكرى السابعة والثمانني لليوم 
الوطني للمملكة العربية السعودية الشقيقة 
سائال سموه املولى تعالى أن يــدمي على أخيه 
خادم احلرمني الشريفني موفور الصحة والعافية.
 كما بعث سمو الشيخ جابر املــبــارك رئيس 

مجلس الوزراء ببرقية تهنئة مماثلة.

أمير البالد يهنئ خادم احلرمني 
الشريفني باليوم الوطني للمملكة 

صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد

احــتــفــلــت املــمــلــكــة العربية 
ــس بــالــذكــرى الـ  الــســعــوديــة أم
٨7 للمملكة، وقــال سفير خادم 
احلرمني الشريفني لدى الكويت د. 

عبدالعزيز الفايز بهذه املناسبة.
يحل علينا الــيــوم األول من 
ــرج املــيــزان املــوافــق لـــ 23 من  ب
سبتمبر من كل عام ليذكرنا بيوٍم 
مجيد في تاريخنا الوطني، ذلك 
اليوم الذي تّوج امللحمة الوطنية 
الكبرى بــإعــالن امللك املؤسس 
عبدالعزيز بــن عبدالرحمن آل 
سعود، طيب الله ثــراه، توحيد 
اململكة العربية السعودية في 
ــع حــلــول هذه  ــام 1932م. وم ع
املناسبة الوطنية الغالية على 
كل سعودي وسعودية نسترجع 
كفاح وتضحيات األجداد واآلباء 
ــوا في  ــم ــاه ــوا وس ــس ــن أس ــذي ال
بناء هــذا الكيان الكبير والتي 
تعطينا دافعا للحفاظ عليه وعلى 
املكتسبات التي حققها هذا الوطن 
بحكمة قادته وبسواعد أبنائه 

املخلصني. 
وبعد توحيدها وضــع امللك 
املــؤســس اململكة على مشارف 
النهضة الشاملة التي عاشتها 
وتعيشها فــي جميع املــجــاالت 
ــة واإلقـــتـــصـــاديـــة  ــي ــاس ــي ــس ال
ــة  ــي ــاف ــق ــث واإلجـــتـــمـــاعـــيـــة وال
والتعليمية. وقد أستكمل أبناؤه 
البررة من بعده املسيرة فبنوا 
على األسس التي أرساها، يرحمه 
الله، حيث واصــل أبناؤه امللوك 
ــد وفهد  ــال ســعــود وفــيــصــل وخ
وعبدالله، يرحمهم الله جميعا، 
البناء والتطوير وحتديث اململكة 
ــي شــتــى املـــجـــاالت متمسكني  ف
دوما مببادئ وقيم امللك املؤسس 
ومدافعني عن العقيدة اإلسالمية 
ــة الــوطــن  ــدم ومــتــفــانــني فـــي خ

واملواطن. 
 وفـــــي عهــد خـــادم احلرمني 
ــك ســلــمــان بن  ــل الــشـــــريــفـــــني امل
عبدالعزيز آل ســعــود، يحفظه 
الــلــه، تــواصــل اململكة مسيرة 
التطوير والتحديث فــي كافة 
املــجــاالت إذ تعيش اململكة في 
عهده الزاهر مرحلة إزدهار وعزم 

على اإلجناز والتعمير والتشييد 
ــل الــرفــاهــيــة  ــب لــتــوفــيــر كـــل س
للمواطنني. فقد بدأ عهده امليمون 
بتطوير الهيكل اإلداري مما وضع 
اململكة على مشارف مرحلة واعدة 
باخلير والرفاه تأكيدا حلرصه، 
يحفظه الله، على إستثمار كافة 
املــوارد الوطنية خلدمة الوطن 
واملــواطــن. فخالل العام املاضي 
إنطلقت إستراتيجية التحول 
الوطني لتطبيق رؤية 2030م، 
رؤية احلاضر واملستقبل، معلنة 
دخول اململكة مرحلة جديدة من 
مراحل تطورها لتنويع مصادر 
ــاءة األداء  ــف ــل وزيـــــادة ك ــدخ ال
احلكومي وتوفير الرخاء والرفاه 
ملواطنيها. وجــاءت هذه الرؤية 
وإستراتيجية التحول الوطني 
لتعبران عن طموحات القيادة 
ولتعكس قــدرات بالدنا ولتؤكد 

أن مستقبل اململكة ُمَبشر وواعد. 
وقــد استطاع، يحفظه الله، 
بــخــبــرتــه الــواســعــة بــشــؤون 
السياسة واإلدارة أن ينهض 
باململكة نهضة نوعية في شتى 
املـــجـــاالت عــلــى الــرغــم مــن كل 
التطورات والظروف واألحــداث 
اإلقليمية والدولية التي أحاطت 
باملنطقة مؤخرا مما مّكن اململكة 
ــة عــلــى مكانتها  ــظ ــاف مـــن احمل
الدولية كإحدى الدول العشرين 
األكثر تأثيرا في العالم سياسيا 
وإقتصاديا. وتواصل اململكة في 
عهده امليمون الدفاع عن قضايا 
ــني الــعــربــيــة واإلســالمــيــة  ــت األم

فتقود بدبلوماسيتها النشطة 
اجلهود املبذولة على الصعيدين 
اإلقليمي والدولي إلحــالل األمن 
ــي املنطقة والــعــالــم  والــســلــم ف
أجمع وقــد توجت تلك اجلهود 
بإنعقاد القمة العربية اإلسالمية 
- األمريكية في الــريــاض خالل 

شهر مايو املاضي. 
وتواصل اململكة بقيادة خادم 
احلرمني الشريفني امللك سلمان بن 
عبدالعزيز جهودها في التصدي 
للمشاريع اإلقليمية والدولية 
التي تريد الهيمنة وبسط النفوذ 
األجنبي في املنطقة، وهي أخطار 
تنبه لــهــا يحفظه الــلــه فــقــادت 
اململكة حتالفا عربيا متثل في 
ــزم ملواجهة  عملية عاصفة احل
اجلــمــاعــات املسلحة اخلــارجــة 
على سلطة الدولة اليمنية والتي 
سعت إلى الهيمنة على مؤسسات 
ــن الــشــقــيــق  ــم ــي ـــة فـــي ال ـــدول ال
وجعله قاعدة للنفوذ األجنبي، 
ثــم تلت عملية عاصفة احلــزم 
ــادة األمــل كما تواصل  عملية إع
اململكة جهودها الدبلوماسية 
حلل األزمة في اليمن إضافة إلى 
إستمرارها في تقدمي املساعدات 
املالية واإلنسانية للشعب اليمني 

الشقيق. 
ومتارس اململكة منذ تأسيسها 
ــي محيطها  دورهــــا احملــــوري ف
اإلقليمي وفي املجتمع الدولي من 
منطلق مكانتها اإلسالمية وعمقها 
العربي كونها حاضنة للحرمني 
الشريفني اللذان يحظيان بإهتمام 
ــاص مــن قبل قــيــادة اململكة،  خ
فقد شهد املسجد احلـــرام مبكة 
املكرمة واملسجد النبوي الشريف 
باملدينة املــنــورة فــي السنوات 
األخيرة أكبر عمليات التوسعة 
واإلعمار عبر تاريخهما لتمكني 
حجاج بيت الله واملعتمرين من 
أداء نسكهم بكل يسر وسهولة. 
وتتسارع اخلطوات لإلنتهاء من 
مشروع مطار امللك عبدالعزيز 
الدولي اجلديد في جــدة وكذلك 
ــا من  ــره ــي قــطــار احلـــرمـــني وغ
مشاريع البنى التحتية التي 

تخدم األماكن املقدسة. 

د. عبدالعزيز الفايز

الشيخ صباح اخلالد خالل مشاركته في االجتماع التنسيقي لوزراء خارجية الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي
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في ذكرى اليوم الوطني ال� ٨٧ للمملكة 

الفايز: السعودية تواصل مسيرة التطوير 
والتحديث في كافة املجاالت

الشيخ صباح اخلالد مع أعضاء وفد الكويت الدائم لدى األمم املتحدة في نيويورك


