
اح��ت��ف��ل��ت امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة 
ال��س��ع��ودي��ة أم���س ال��س��ب��ت 23 
سبتمبر ب��ذك��رى ال��ي��وم الوطني 
ال87 لتأسيسها على ي��د امللك 
الراحل عبدالعزيز آل سعود الذي 
أرس���ى أرك��ان��ه��ا لتصبح ال��ي��وم 
دولة ذات مكانة مرموقة على كل 

األصعدة خليجيا وعربيا ودوليا.

وي��ن��ع��م أب��ن��اء اململكة ال��ي��وم 
بدولة قوية اقتصاديا وسياسيا 
وعسكريا وأمنيا وتعليميا وصحيا 
وثقافيا وانسانيا ورياضيا بنيت 
بجهود أبنائها املخلصني وقادتها 
من امللوك الذين س��اروا على نهج 
امل��ؤس��س ف��ي ب��ن��اء دول���ة حديثة 
وم��ت��ط��ورة ف��ي ظ��ل ق��ي��ادة خ��ادم 

احلرمني الشريفني امللك سلمان بن 
عبدالعزيز آل سعود.

ويقف العام املنصرم خير شاهد 
على العمل الدؤوب الذي يقوم به 
خ��ادم احلرمني في تأكيد املكانة 
املرموقة للمملكة على مستوى 
العالم اذ قام امللك سلمان بجولة 
شملت س��ب��ع دول آس��ي��وي��ة هي 

ماليزيا وأندونيسيا وبروناي 
وال��ي��اب��ان وال��ص��ني وامل��ال��دي��ف 
وح��ق��ق��ت م��ب��اح��ث��ات��ه م��ع ملوك 
ورؤس���اء ومسؤولي تلك ال��دول 
جناحات أثمرت توقيع ع��دد من 
االتفاقيات ومذكرات التفاهم التي 
تسهم في تقوية وتعزيز العالقات 

مع اململكة في مختلف املجاالت.

كما شهد العام املاضي اقامة 
اململكة ث��الث قمم خ��الل زي��ارة 
رئيس الواليات املتحدة األمريكية 
دون��ال��د ت��رام��ب للمملكة بشهر 
مايو املاضي وهي قمة )سعودية 
- أمريكية( وق��م��ة )خليجية - 
أمريكية( وقمة )عربية اسالمية 
- أمريكية( حققت اململكة خاللها 

جناحا باهرا يضاف الى رصيدها 
العاملي ويدلل على مكانتها الدولية 
واالسالمية والعربية واخلليجية 
الكبيرة ودور )الرياض( احملوري 

في احلراك السياسي العاملي.
وعلى دأبها كل عام قامت اململكة 
بخدمة ضيوف بيت الله احلرام 
م��ن احل��ج��اج وامل��ع��ت��م��ري��ن على 
أكمل وج��ه باذلة أقصى طاقاتها 
ومجندة كل قدراتها لتسهيل تأدية 
احل��ج��اج للشعائر على الوجه 
األمثل واملريح وهو ما يشهد عليه 
العالم أجمع حيث لم تدخر اململكة 
أي جهد أو م��ال في سبيل خدمة 
احل��رم��ني الشريفني وزائريهما 
ال��ذي��ن يلمسون ثمار ه��ذا العمل 

اجلبار بالتطوير كل عام.
وم��ن ضمن ال��ن��ج��اح��ات التي 
حققتها اململكة ه��ذا ال��ع��ام تأهل 
املنتخب ال��س��ع��ودي لكرة القدم 

املباشر الى نهائيات كأس العالم 
لكرة القدم 2018 التي ستقام في 
روسيا منتصف العام املقبل وهي 
امل��رة اخلامسة التي يتأهل فيها 
املنتخب السعودي ف��ي تاريخه 

للعب بكأس العالم.
وتتميز العالقات الكويتية - 
السعودية على مر التاريخ بقوتها 
ومتانتها لتكون منوذجا يحتذى 
به في العالقات الثنائية الدولية 
مب��ا ي��رب��ط ال��ب��ل��دي��ن والشعبني 
من أواص��ر األخ��وة وال��دم والدين 
والتاريخ املشترك في ظل قيادتي 
البلدين احلكيمتني لسمو أمير 
البالد الشيخ صباح األحمد اجلابر 
الصباح وخادم احلرمني الشريفني 
امل��ل��ك سلمان ب��ن عبدالعزيز ال 

سعود حفظهما الله.
كما أن املواقف املوحدة للبلدين 
ف��ي احمل��اف��ل ال��دول��ي��ة متيز هذه 

ال��ع��الق��ة ال��ض��ارب��ة ج��ذوره��ا في 
التاريخ حيث ب��رز ذل��ك جليا من 
خ��الل املوقف التاريخي للمملكة 
العربية السعودية قيادة وشعبا 
ال��ى جانب احل��ق الكويتي اب��ان 
الغزو العراقي الغاشم عام 1990 
والذي كان راسخا وقويا وواضحا 
حتى حترير الكويت م��ن براثن 
املعتدي اآلث��م ورج��وع احل��ق الى 
أهله وهو املوقف الذي لن تنساه 

الكويت ولن ينساه شعبها الوفي.
وتبقى ه��ذه العالقة املتميزة 
على جميع األص��ع��دة السياسية 
واالقتصادية والعسكرية واألمنية 
والثقافية والصحية والتعليمية 
وغيرها رافدا أساسيا وداعما قويا 
للقضايا املصيرية لألمتني العربية 
واإلسالمية في احملافل الدولية إلى 
جانب اإلسهام بفاعلية في احلفاظ 

على األمن والسلم الدوليني.
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40 عاما تعود إلى أملانيا طائرة لوفتهانزا التي اختطفت قبل 
ع��ادت طائرة “الندشوت” التي اختطفتها باسم “اجليش 
األحمر” مجموعة من اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطني في سنة 
1977، إلى أملانيا السبت بهدف حتويلها إلى نصب تذكاري شاهد 

على فترة مضطربة.

بلغت تلك الفترة التي شهدت هجمات دامية نفذتها منظمة 
“بادر ماينهوف” اليسارية املتطرفة وعرفت باسم “خريف 
أملانيا” أوجها مع خطف طائرة لوفتهانزا كانت تقوم بالرحلة 
181 في 13 تشرين األول/اكتوبر للمطالبة باإلفراج عن أعضاء 

منظمة “اجليش األحمر” بقيادة اندرياس بادر.
وفي الذكرى األربعني للحدث، أعادت أملانيا “الندشوت” وهي 
من طراز بوينغ 737-200  كان يتآكلها الصدأ على مدرج مطار 

فورتاليزا في شمال شرق البرازيل منذ عشر سنوات.
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خادم احلرمني يواصل العمل الدؤوب من أجل رفعة بالده 

اليوم الوطني السعودي.. مكانة مرموقة للمملكة على كافة األصعدة 

ولي العهد السعودي محمد بن سلمان

ال���س���ع���ودي���ة ت����واص����ل ال���ن���ج���اح ف����ي م��خ��ت��ل��ف امل����ج����االت االق���ت���ص���ادي���ة وال���س���ي���اس���ي���ة وال���ري���اض���ي���ة

خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز


