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حتتفي اململكة العربية السعودية قيادة 
وشعبا، اليوم ، بذكرى اليوم الوطني الـ88 
للمملكة، وهو اليوم التاريخي الذي أعلن فيه 
امللك عبدالعزيز بــن عبدالرحمن آل سعود 
توحيد البالد حتت راية واحدة، وأطلق عليها 
اسم “اململكة العربية السعودية” بعد كفاح 

استمر 32 عاما.
وبهذه املناسبة التي حتتفل بها السعودية 
فــي 23 سبتمبر مــن كــل عــام، سلطت وكالة 
األنباء السعودية الضوء على مسيرة اململكة 
ــازات على األصعدة كافة،  وما حتقق من إجن
وال سيما املــؤشــرات االقتصادية اإليجابية 
التي حتققت بفضل العديد مــن املشروعات 
التنموية الضخمة التي تقف شاهدة على تقدم 
ورقــي السعودية في مصاف الــدول املتقدمة 
بقيادة خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن 
عبدالعزيز آل سعود وولي عهده األمير محمد 
بن سلمان برؤية السعودية 2030 الطموحة 
وبرامجها الوطنية الــتــي تــقــود الــبــالد إلى 
حتقيق قفزات وجناحات حضارية متعددة في 

جميع املجاالت.
ومتثل رؤية السعودية 2030 أبرز سمات 
العهد الزاهر خلادم احلرمني الشريفني، الذي 
تعهد بالسعي نحو التنمية الشاملة وتوظيف 
إمــكــانــات وطــاقــات الــبــالد لتحقيق مستقبل 
ــت مشاريع الــقــديــة، والبحر  ــد أت أفــضــل، وق
األحمر، والفيصلية، ونيوم، شاهدة على ذلك 

النمو، ومجسدة لرؤية السعودية 2030 نحو 
مملكة زاخرة متطورة.

وانعكاسا خلــطــوات اإلصـــالح والتحول 
اإليــجــابــي الــتــي تشهدها الــســعــوديــة على 
األصعدة كافة، متاشيا مع رؤيتها الطموحة، 
قفزت إلى املركز 57 ضمن قائمة أفضل دول 
العالم في مؤشر مدركات الفساد الذي تصدره 
منظمة الشفافية الدولية، حيث تقدم ترتيب 
اململكة خمسة مراكز كاملة، وذلك وفق تقرير 
املنظمة عــن مــؤشــر مــدركــات الــفــســاد لسنة 

.2017
وتــصــدر امللف اليمني اهتمامات اململكة 
العربية السعودية خارجيا، انطالقا من اهتمام 
الــريــاض برفع املعاناة عــن الشعب اليمني 
ومساعدته ملواجهة األعباء جراء معاناته من 
جرائم وانتهاكات املليشيا احلوثية اإلرهابية 

التابعة إليران، التي تقوم بنهب مقدرات اليمن.
وأشــارت وكالة األنباء السعودية، في هذا 
الصدد، إلى توجيهات خادم احلرمني الشريفني 
امللك سلمان بــن عبدالعزيز فــي 17 يناير/
كانون الثاني 2018 بإيداع مبلغ ملياري دوالر 
أمريكي كوديعة في حساب البنك املركزي 
اليمني ليصبح مجموع ما مت تقدميه كوديعة 
للبنك املركزي اليمني 3 مليارات دوالر أمريكي.

كما قدمت السعودية مساهمة مببلغ 100 
مليون دوالر لصالح التحالف الدولي من أجل 
التصدي ملخططات تنظيم داعش اإلرهابي في 
املناطق احملــررة من التنظيم في شمال شرق 

سوريا، إلى جانب مليار دوالر ملشاريع إعادة 
إعمار العراق. وإميانا منها بأهمية محاربة 
ومكافحة ظــاهــرة اإلرهـــاب وجتفيف منابع 
متويله، أخذت السعودية زمام املبادرة وقامت 
بتشكيل التحالف اإلسالمي العسكري ملواجهة 
التطرف العنيف ومــحــاربــة اإلرهـــاب الــذي 
ضم 41 دولــة وشــراكــات وثيقة في محاربة 
ومواجهة هذه الظاهرة مع عدد كبير من دول 
العالم. ورصـــدت وكــالــة األنــبــاء السعودية 
العديد من اللقاءات السياسية خلادم احلرمني 
الشريفني وولي العهد السعودي إثر جوالت 
خارجية لعدد من الــدول العربية الشقيقة 
والدولية والصديقة حققت نتائج إيجابية نحو 
تعزيز العالقات بني اململكة وتلك الــدول في 
مختلف املجاالت، أبرزها زيارة امللك سلمان بن 
عبدالعزيز آل سعود لروسيا استجابة للدعوة 
املقدمة من الرئيس الروسي فالدميير بوتني، 
وكذلك جولة األمير محمد بن سلمان اخلارجية 
في مارس 2018 التي شملت مصر وبريطانيا 
وأمريكا وفرنسا وإسبانيا، وما حتقق في هذه 

الزيارات من نتائج إيجابية.
واختتمت الــوكــالــة السعودية تقريرها 
بالتأكيد على أن مــا حتقق مــن إجنـــازات في 
مختلف القطاعات العامة واخلــاصــة وفي 
العلوم والتقنية واالبتكار لهو مدعاة للفخر 
واالعتزاز وسيسهم في منو اململكة وتطورها 
حتقيقاً لرؤية اململكة 2030 وبرنامج التحول 

الوطني 2020.
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وفد أمني مصري يصل غزة لبحث املصاحلة مع حركة »حماس«
ــزة عبر  ــى قــطــاع غ ــس السبت إل ــد أمــنــي مــصــري أم ــل وف وص
معبر »بيت حانون« )إيريز( شمالي القطاع، لبحث املصاحلة 

الفلسطينية مع قيادة حركة »حماس«.
وقــال املكتب اإلعــالمــي ملعبر »بيت حــانــون« )تابع للسلطة 
الفلسطينية(، في بيان اطلعت عليه األناضول، إن »الوفد األمني 
املصري وصــل إلــى القطاع، ويضم مسؤول امللف الفلسطيني 
في جهاز املخابرات املصرية اللواء أحمد عبد اخلالق، والقنصل 

املصري لدى فلسطني عبد الله شحادة«.
ولم يذكر املكتب اإلعالمي أي تفاصيل حول جدول أعمال الوفد 

أو مدة الزيارة.
من جانبه، قال مصدر أمني فلسطيني لألناضول، إن الوفد توجه 
مباشرة فور وصوله إلى منزل رئيس املكتب السياسي حلركة 

»حماس« إسماعيل هنية في مدينة غزة، لبحث ملف املصاحلة.
وأوضح أن الوفد سيبلغ قيادة »حماس« بتفاصيل املباحثات 

التي أجرتها املخابرات املصرية مع وفد حركة »فتح« الذي زار 
القاهرة األسبوع املاضي. وأشار املصدر أن زيارة الوفد املصري 

ستتواصل لعدة ساعات، دون مزيد من التفاصيل.
واألربعاء املاضي، اختتم وفد من »فتح« برئاسة عضو اللجنة 
املركزية للحركة عزام األحمد، زيارة إلى القاهرة استمرت ثالثة 
أيــام، بحث خاللها مع املخابرات املصرية سبل إمتــام املصاحلة 

الفلسطينية.

االحتفال السنوي الرابع حتت ظل سلمان اخلير

اليوم الوطني السعودي 
الـ88.. مسيرة من اإلجنازات

إنفوجراف.. اليوم الوطني الرابع للسعودية حتت ظل سلمان اخلير

355 الجئا من سورية إعادة 

عملية عسكرية في العراق
ملطاردة فلول داعش

قال مسؤول عراقي، أمس السبت، 
ــالده أعـــادت 355 الجئا فــروا  إن ب
من مدينة املوصل إلى مخيم الهول 
في سورية، خــالل سيطرة تنظيم 

»داعش« على املدينة عام 2014.
وقال يعقوب سالم مدير عام شركة 
نقل املسافرين التابعة لوزارة النقل، 
ــادة 355  في بيان، إنــه »مت نقل وإع
نازحا من مخيم الهول داخل األراضي 
السورية عبر منطقة ربيعة وعوينات 
ثــم املــوصــل، وإلــى مركز النازحني 
والتدقيق في منطقة حمام العليل 

التابع إلى محافظة نينوى«.
وتتواجد مئات العائالت العراقية 
التي فــرت من مدينة املوصل عام 
2014 في مخيم الهول القريب من 

احلدود العراقية السورية.
وبــحــســب إحــصــاء صــــادر عن 

احلكومة العراقية مارس املاضي، 
فإن 5.5 ماليني شخص اضطروا إلى 
النزوح عن 7 محافظات، عاد منهم 
3.1 ماليني إلى مناطقهم احملررة 

حتى آذار / مارس املاضي.
أعلن الناطق باسم مركز اإلعالم 
األمني، في قيادة العمليات املشتركة 
العراقية، العميد يحيى رسول، أمس 
السبت، انــطــالق عملية عسكرية 
واسعة مبشاركة طيران التحالف 
الدولي في مناطق متفرقة ملطاردة 

تنظيم داعش اإلرهابي.
وقال رسول في بيان صحفي »إن 
قطعات من قيادة عمليات اجلزيرة 
والقطعات امللحقة بها واحلشد 
العشائري، أطلقت عملية عسكرية 
ــاور وبــإســنــاد  ــح ــن 7 م ــة م ــع واس
ــوة اجلــويــة  ــق ــران اجلــيــش وال ــي ط

الــعــراقــيــة وطـــائـــرات الــتــحــالــف؛ 
لتفتيش الــصــحــراء الــتــي مابني 
محافظات صــالح الــديــن واألنــبــار 
ونينوى باجتاه احلــدود العراقية 

السورية«.
ــــالم احلــربــي  ــز اإلع ــرك وذكــــر م

»سننشر تفاصيل العملية الحقا«.
وتـــخـــوض الـــقـــوات الــعــراقــيــة 
ــا الــعــســكــريــة  ــه ــوف ــن بــجــمــيــع ص
واألمنية وقطعات احلشد الشعبي 
والعشائري، عمليات شبه يومية 
ملطاردة فلول داعش املتحصنة في 
جبال حمرين والكهوف في الصحراء 
العراقية مترامية األطــراف باجتاه 
ــدود السورية، ومتكنت خالل  احل
األسابيع املاضية من قتل العشرات 
من عناصر التنظيم وتدمير مقراتهم 

واكداس العتاد.

مظاهرات في إدلب تطالب بإسقاط نظام بشار األسد
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تفاقم الوضع على نحو مثير للقلق

األمم املتحدة تخسر »احلرب ضد املجاعة« في اليمن
أعلن مــارك لووكوك مساعد األمني 
العام لألمم املتحدة للشؤون اإلنسانية 
أمــام مجلس األمــن الــدولــي اجلمعة، 
ــرب ضد  أّن األمم املتحدة تخسر »احل

املجاعة« في اليمن. 
وقــال لووكوك »الوضع قــامت جدا. 
ــد املــجــاعــة.  نــحــن نــخــســر حــربــنــا ض
والوضع تفاقم على نحو مثير للقلق في 

األسابيع األخيرة«.
وشّدد املسؤول األممي خالل جلسة 
طارئة ملجلس األمــن عقدت بطلب من 
اململكة املتحدة على »أننا قد نقترب من 
نقطة الــالعــودة التي سيكون بعدها 
مستحيال جتُنّب العديد من اخلسائر 
في األرواح البشرية بسبب املجاعة 

الواسعة النطاق في البالد«.
وأشار لووكوك إلى أّن اليمن يشهد 
ـــوأ أزمـــة إنسانية فــي الــعــالــم«،  »أس
موضحا أّن »هناك أكثر من 22 مليون 

شخص بحاجة إلــى املــســاعــدة« في 
اليمن، منهم »18 مليونا« يعانون من 

»انعدام األمن الغذائي«.
ــى أّن »أكــثــر مــن 8 ماليني«  ولــفــت إل
ـــدام خــطــيــر لألمن  ـــع ــون مــن »ان ــان ــع ي
ــذا يعني أنهم ال يعرفون  الــغــذائــي، وه
متى سيتناولون وجبتهم الغذائية 
التالية«، مشددا على أنهم »يحتاجون 
إلى مساعدات إنسانية عاجلة للبقاء على 

قيد احلياة«. 
ـــوك أنــــه »لــتــجــّنــب  ـــووك ــر ل ــب ــت واع
ــاظ على حياة  ــف االنــهــيــار الــكــامــل واحل
ماليني الناس«، يجب على مجلس األمن 
دعم إجــراء مفاوضات سياسية واتخاذ 
ــــراءات فــوريــة لتحقيق استقرار«  »إج

اقتصادي. 
وأضــاف انه يجب على املجلس أيضا 
أن يدفع اجلهات الفاعلة إلــى »السماح 
بالوصول إلى األشخاص األكثر ضعفا« 

عبر املوانئ والطرق الرئيسية، وتنظيم 
»جسر جّوي« لعمليات اإلجالء الطبي.

ويــشــهــد الــيــمــن مــنــذ 2014 نــزاعــا 
داميا قتل فيه نحو عشرة آالف شخص 
معظمهم مدنيون وبينهم نحو 2200 
طفل، بني قوات موالية حلكومة معترف 
بها دوليا يدعمها حتالف عسكري بقيادة 
السعودية، واملتمردين احلوثيني املتهمني 
بتلقي الدعم من إيران، والذين يسيطرون 

على صنعاء واحلديدة ومناطق أخرى.
وبحسب األمم املــتــحــدة، ارتفعت 
أسعار املواد الغذائية في اليمن بنسبة 
68 في املئة منذ 2015، العام الذي 
بــدأ فيه التحالف العسكري بقيادة 
السعودية عملياته ضــد املتمردين 

احلوثيني الشيعة.
وقبل يومني، حّذرت منّظمة »أنقذوا 
األطفال« )سايف ذي تشيلدرن( غير 
احلكومية من أّن خمسة ماليني طفل في 

هذا البلد معّرضون خلطر املوت جوعا.
وقالت هيلي ثورننغ شميدت، املديرة 
التنفيذية ملنظمة »أنــقــذوا األطــفــال« 
إن احلــرب في اليمن »تهّدد بقتل جيل 
بأكمله مــن األطــفــال اليمنيني الذين 
يواجهون أخطارا متعددة من القنابل 
الى اجلــوع إلى أمــراض ميكن الوقاية 

منها مثل الكوليرا«.
وحذر مدير برنامج األغذية العاملي 
ديفيد بيسلي األربعاء من أن »الوقت 
بدأ ينفد« ملنع وقوع »مجاعة مدمرة« 
في اليمن. وأضــاف بيسلي »ال ميكننا 
حتمل أي تعطيل« لتوزيع املساعدات 
اإلنسانية على »الضحايا األبــريــاء 

للنزاع«.
وقــال وزيــر اخلارجية البريطاني 
السابق ديفيد ميليباند األربعاء بعد 
أن انهى زيــارة إلى اليمن إن »الوضع 

اإلنساني هش للغاية«.

حتت شعار »ال دستور ال إعمار حتى إسقاط بشار«

مظاهرات مبناطق املعارضة في سورية إلسقاط نظام األسد
خرج مئات اآلالف من املتظاهرين اجلمعة 
في عموم مناطق سيطرة املعارضة في شمال 
ــرب سورية في جمعة حملت شعار »ال  وغ

دستور وال إعمار حتى إسقاط بشار«.
وقال مصدر في الدفاع املدني في محافظة 
إدلب شمال غرب سورية: »خرج مئات اآلالف 
من املتظاهرين في أكثر من 140 نقطة تظاهر 
في أغلب مدن وبلدات وقرى محافظات إدلب 
وريفي حماة وحلب، للمطالبة بإسقاط النظام 

السوري واالفراج عن املعتقلني«.
وتابع املصدر أن املتظاهرين »يعتبرون 
النظام السوري هو مصدر اإلرهاب الذي فتح 
البالد أمام اإلرهابيني، وامليليشيات الطائفية 

التي تقاتل الى جانبه«.
وأكد املصدر »خروج املظاهرات هو األعلى 
فــي املناطق احملـــررة، وخــاصــة فــي مناطق 
خطوط التماس واجلبهات بعد توقف القصف 

اجلوي«.
ــاف املصدر أن املتظاهرين »شــددوا  وأض
للعالم أجمع أن هذا النظام )السوري( فاقد 
للشرعية، مصرين على احلرية واخلــالص 
من النظام وعــودة املهجرين إلــى أراضيهم، 
وخــاصــة فــي املــنــاطــق الــتــي تسيطر عليها 
ميليشيات قوات سورية الدميقراطية في ريف 

حلب«.
ــع املتظاهرون مئات الالفتات التي  ورف
تطالب برحيل النظام ومحاكمته وبحرية 
املعتقلني ، ومطالبة املجتمع الدولي بوضع حد 
جلرائم النظام السوري وروسيا، ومحاسبة 

املجرمني ضمن احملاكم الدولية.
ــتــي تسيطر عليها  وتــشــهــد املــنــاطــق ال
املعارضة للجمعة الرابعة على التوالي خروج 

مظاهرات تطالب بإسقاط النظام السوري.

40 الجئا  إنقاذ نحو 
في حادث غرق قبالة 

السواحل اللبنانية
متكنت البحرية اللبنانية أمس السبت من إنقاذ نحو 40 الجئا، 
غالبيتهم من السوريني، في حادث غرق مركب كان يقلهم إلى قبرص 

بطريقة غير شرعية، وفق ما أعلن اجليش ومصدر أمني.
وأورد اجليش اللبناني أنــه بعد تعرض املركب للغرق قبالة 
ــة من القوات  السواحل اللبنانية في شمال البالد »توجهت دوري
البحرية على الفور وعملت على انتشال جثة طفل يبلغ من العمر 

خمس سنوات وإنقاذ الباقني«.
وكــان على منت املركب الــذي انطلق من الساحل اللبناني، »39 
شخصا من اجلنسية السورية متوجهني إلى قبرص بطريقة غير 
قانونية«، وفق اجليش اللبناني الذي أشار إلى أنه جرى نقل أربعة 

منهم إلى مستشفيات املنطقة مبساعدة الصليب األحمر اللبناني. 
ــرس أن بــني الــركــاب،  ـــح مــصــدر أمــنــي لــوكــالــة فــرانــس ب وأوض
وغالبيتهم من السوريني، الجئني فلسطينيني، الفتا إلى أن »الطفل 
الذي فارق احلياة فلسطيني من مخيم نهر البارد في شمال لبنان«. 
كما أن املصابني األربعة الذين مت نقلهم إلى املستشفى هم فلسطينية 

وثالثة سوريني.
ويقدر لبنان راهنا وجود نحو مليون ونصف مليون الجئ سوري 
على أراضيه، بينما تفيد بيانات املفوضية السامية لشؤون الالجئني 

في األمم املتحدة عن وجود أقل من مليون.
كما يستضيف لبنان وفق آخر احصاء نشرته احلكومة اللبنانية 
174 ألف الجئ فلسطيني موزعني على 12 مخيما. واستقبل لبنان 
خالل السنوات املاضية أيضا الجئني فلسطينيني فروا من النزاع في 

سورية.
وتتطلع قبرص لتوقيع معاهدة للترحيل مع لبنان الذي بات مؤخرا 

منطلقا للمهاجرين نحو اجلزيرة املتوسطية.
ــي مساعدة أكبر للتعامل مع  وطلبت قبرص من االحتــاد األوروب
املهاجرين غير القانونيني الوافدين إليها. وتلقت قبرص 4،022 طلب 
جلوء في األشهر الثمانية األولى من العام 2018، أي أكثر بنسبة 55 

باملئة مقارنة بنفس الفترة من العام املاضي. 
وأورد تقرير لألمم املتحدة في بداية شهر سبتمبر احلالي أن عبور 
البحر االبيض املتوسط باجتاه أوروبا كان »أخطر من أي وقت مضى« 

على املهاجرين في األشهر االولى للعام 2018.


