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اأهاًل بكم يف دار بو�سلمان

�أعلن �لديو�ن �مللكي �أن ح�سرة �ساحب �جلاللة �مللك حمد بن عي�سى �آل 

خليفة عاهل �لبالد �ملفدى، �سيكون يف مقدمة م�ستقبلي �أخيه �ساحب �ل�سمو 

�مللكي �لأمري حممد بن �سلمان بن عبد�لعزيز �آل �سعود ويل �لعهد نائب 

رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �لدفاع باململكة �لعربية �ل�سعودية �ل�سقيقة، 

لدى و�سوله �إىل �لبالد �ليوم �خلمي�س �ملو�فق �لتا�سع من �سهر دي�سمرب 

خاللها  �سموه  يجري  �لبحرين،  ململكة  ر�سمية  زيارة  يف  �جلاري، 

�لتاريخية  �لأخوية  �لعالقات  تتناول  �ملفدى  �مللك  مباحثات مع جاللة 

�لوثيقة و�ملتميزة �لتي جتمع بني �لبلدين و�ل�سعبني �ل�سقيقني، ��سافة 

�ىل تطور�ت �لأحد�ث على �ل�ساحات �لإقليمية و�لعربية و�لدولية.

�لكرمي  �لبالد  ب�سيف  لريحب  �ملنا�سبة  هذه  �مللكي  �لديو�ن  وينتهز 

و�لوفد �ملر�فق، متمنيًا ل�سموه طيب �لإقامة يف بلده مملكة �لبحرين.

القلوب مجتمعة

أهاًل وسهاًل
محمد بن سلمان

البحــريـن و السعودية

حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود.. اأهالً و�سهالً بك.. يف البحرين، يف بلدك، 

لك وتزهو بك،  تزدان  التي  البحرين  بك يف  و�سهالً  اأهالً  واأهلك..  اإخوتك  دارك، وبني  يف 

وتنرث الورود والرياحني حولك يف هذا اليوم امل�سهود بالفرح وال�سرور الذي اعتمر قلوب 

البحرينيني جميًعا واأنت بينهم.

اأهالً و�سهالً بك يف دار اأبو�سلمان، �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة عاهل 

البالد املفدى، حفظه اهلل ورعاه، دار الأخوة اخلال�سة واملحبة ال�سادقة التي رعاها ورواها 

والأ�سول  والقيم  التقاليد  وعلى  الثوابت  على  احلر�س  كل  احلري�س  احلكيم  القائد  هذا 

التاريخية يف العالقات فيما بني الأ�سقاء.

وامل�سافات،  التحديات  كل  �سنتجاوز  املنامة،  هي  والريا�س  الريا�س  هي  املنامة  اإن 

»بدرب من الع�سق ولي�س من احلجر«، هو فعالً الدرب الذي يربط بني البلدين ال�سقيقني، 

هذا الدرب امتّد على مدار التاريخ، ليعود ويتجدد يف كل مرة، بل وي�سبح اأقوى واأ�سد 

عوًدا و�سالبًة، و�سي�ستمر كذلك باإذن اهلل.

اإن زيارتكم يا �ساحب ال�سمو امللكي اليوم للبحرين ُتعد اإيذاًنا بف�سل جديد وم�سرق 

يف ال�سجل احلافل للعالقات التاريخية الوطيدة بني البحرين واململكة العربية ال�سعودية 

واملحبة  لالأخوة  املجيد  التاريخي  الإرث  من  قوتها  ت�ستمد  التي  العالقات  هذه  ال�سقيقة، 

احلقة الذي �سنعه الآباء والأجداد بكفاح وجد وحر�سوا على �سيانته وحمايته.

تقودون  للبحرين  امليمونة هذه  امللكي وبزيارتكم  ال�سمو  يا �ساحب  اليوم  اأنتم  وها 

نحو  ال�سقيقني،  البلدين  بني  العالقات  م�سار  اآفاًقا جديدة يف  لتفتحوا  من جديد،  الركب 

ال�سقيقني ومنظومتنا  ال�سعبني  اأبناء  التكامل، ملا فيه خري  التعاون، ومزيد من  مزيد من 

اخلليجية امل�سرتكة والأمة العربية.

امللكي  ال�سمو  �ساحب  واأخيكم  جتمعكم  التي  امل�سرتكة  والتطلعات  الروؤى  ظل  ويف 

الأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء، فاإننا على ثقة بن ذلك 

�سيكون فاحتة عهد جديد يف التعاون والتكامل بني البلدين ال�سقيقني على الأ�سعدة كافة.

اإن �ساحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز هو عنوان بارز للعزة 

لالأماين  تعبري �سادق  من  ملا ميثله  العرب جميًعا،  قلوب  عليه  التّفت  العربية  والكرامة 

والتطلعات اخلرّية لكل مواطن عربي، وهو �سخ�سية قيادية فّذة، يقود بحكمة واقتدار 

حراًكا وا�سًعا عّزز من املكانة الكبرية للمملكة العربية ال�سعودية يف العامل اأجمع.

عبدالعزيز  بن  �سلمان  بن  حممد  الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  زيارة  فاإن  واليوم.. 

احلر�س  مقّدمتها  تاأتي يف  والتي  العميقة،  واملعاين  الدللت  من  الكثري  للبحرين حتمل 

يف  البلدين  بني  والتكامل  التعاون  بعالقات  الرتقاء  على  احلكيمتني  للقيادتني  امل�سرتك 

تعزيز  من  ذلك  يتطلّبه  ما  جانب  اإىل  العامل،  بها  مير  �سعبة  وظروف  حتديات  و�سط 

منظومتنا اخلليجية ورفدها بكل ما من �ساأنه تعزيز متا�سكنا وروابطنا امل�سرتكة �سيانًة 

عمقنا  هي  ال�سقيقة  ال�سعودية  العربية  اململكة  باعتبار  املنطقة،  يف  وال�ستقرار  لالأمن 

ال�سرتاتيجي جميًعا وركيزة العروبة والإ�سالم.

الديوان امللكي: امللك يف مقدمة م�ستقبلي

 ويل العهد ال�سعودي لدى و�سوله اإىل البالد اليوم
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تطابٌق يف املواقف الإقليمية والدولية وتن�صيٌق وتعاوٌن وثيق جًدا.. فعاليات برملانية واقت�صادية:

العالقات البحرينية ال�صعودية منوذج للتكامل والن�صجام ال�صامل والتعاون البّناء
فاطمة �سلمان:

اأّكدت فعاليات برملانية واقت�سادية لـ»الأيام« اأن العالقات التاريخية املميزة بني مملكة البحرين واململكة العربية ال�سعودية تتعزز با�ستمرار وحتظى باأهمية ا�ستثنائية مبا ترتكز عليه من 

روح املحبة وح�سن اجلرية والعمل امل�سرتك، م�سريين اإىل اأن تلك العالقات الوطيدة اأ�سحت منوذًجا يف التكامل العربي والن�سجام ال�سامل يف املواقف والروؤى والتطلعات.

و�سّدد النواب وال�سوريون يف ت�سريحات لـ»الأيام« اأن مملكة البحرين واململكة العربية ال�سعودية ج�سٌد ووطن واحٌد يجمعه م�سرٌي واحد واأهداف م�سرتكة وتطابٌق يف املواقف الإقليمية 

والدولية وتن�سيق وتعاوٌن وثيق جًدا، منّوًها اإىل ما تتمتع به العالقات بني الدولتني من تطور كبريٍ يف ظل القيادة احلكيمة حل�سرة �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة، عاهل البالد 

املفدى، واأخيه خادم احلرمني ال�سريفني، امللك �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود، حفظهما اهلل.

ورّحب النواب وال�سوريون بالزيارة امليمونة ل�ساحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع اإىل مملكة البحرين، موؤّكدين 

اأن زيارته تتويج وتر�سيخ لعالقة وطيدة ممتدة وخا�سة.

جمل�س  لرئي�س  الثاين  النائب  قال 

النواب علي زايد: »اإن العالقات البحرينية 

ال�صعودية تت�صم بو�صائج تاريخية م�صريية 

العربية  الأخّوة  على  تقوم  قوية  وروابط 

والت�صامن احلقيقي منذ اأن مت و�صع اأ�ص�س 

املوؤ�ص�س  امللك  عهد  منذ  العالقات  هذه 

بزيارة  م�صيًدا  �صعود،  اآل  عبدالعزيز  امللك 

�صاحب ال�صمو �صاحب ال�صمو امللكي الأمري 

�صعود  اآل  عبدالعزيز  بن  �صلمان  بن  حممد 

الوزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  العهد  ويل 

ال�صعودية  العربية  باململكة  الدفاع  وزير 

اإىل مملكة البحرين والتي تعك�س  ال�صقيقة 

ترابط البلدين والعمل امل�صرتك نحو مزيًدا 

ال�صقيقني  ال�صعبني  اأجل  من  التطوير  من 

وفًقا لروؤية قيادة البلدين«.

وال�صعودية  البحرين  »اإن  وذكر 

تت�صمان بالتوافق يف جميع امللفات امل�صرتكة 

والق�صايا الإقليمية والدولية اإمياًنا بوحدة 

الهدف وامل�صري وما يجمع البلدين من كيان 

الوطنية  والثوابت  بالقيم  متم�صك  واحد 

نحو حتقيق التكامل بعزم وطموح يف ظل 

التحديات.

بحر�س  زايد  علي  النائب  واأ�صاد 

ن�صرة  يف  اجلهود  موا�صلة  على  البلدين 

وال�صتقرار  ال�صالم  ودعم  والعروبة  الدين 

الإرهاب  ومكافحة  والدويل،  الإقليمي 

والعنف،  التطرف  ونبذ  منابعه  وجتفيف 

ودعم ق�صايا ال�صالم يف املنطقة والعامل«.

اأكد خالد ح�صني امل�صقطي رئي�س جلنة 

مبجل�س  والقت�صادية  املالية  ال�صوؤون 

ال�صمو  �صاحب  زيارة  اأن  ال�صورى 

�صعود  اآل  �صلمان  بن  حممد  الأمري  امللكي 

ال�صعودية  العربية  باململكة  العهد  ويل 

ال�صتثنائية  العالقات  �صياق  يف  تاأتي 

البلدين  تربط  التي  وال�صرتاتيجية 

اكت�صبت  والتي  ال�صقيقني،  وال�صعبني 

ُتوليه  الذي  لالهتمام  نتيجة  مكانتها 

مبيًنا  اململكتني،  يف  احلكيمتان  القيادتان 

اأن اململكة العربية ال�صعودية متثل العمق 

البحرين، وهي بوابة  ال�صرتاتيجي ململكة 

التوا�صل والتكامل ال�صيا�صي والقت�صادي 

ف�صالً  اخلليجية،  التعاون  جمل�س  لدول 

ت�صلطلع  التي  التاريخية  املواقف  عن 

ودعم  م�صاندة  يف  ال�صقيقة  اململكة  بها 

الأمري حممد  فاإن لزيارة �صمو  اململكة، لذا 

اآل �صعود مكانة وطابع خا�س  بن �صلمان 

البحرينيني. لدى جميع 

�صمو  زيارة  اأن  اإىل  �صعادته  ولفت 

من  ملزيد  تهيئ  ال�صعودي  العهد  ويل 

يف  البلدين  بني  والتن�صيق  التعاون 

القطاعات  يف  وخا�صة  املجالت،  خمتلف 

ال�صيا�صية والقت�صادية التي ت�صتفيد منها 

دعم  باأهمية  مفيًدا  ال�صقيقتان،  اململكتان 

التاريخية  للعالقات  الت�صريعية  ال�صلطة 

من  املزيد  لتحقيق  تنميتها  يف  وامل�صاهمة 

امل�صرتكة. الإجنازات 

زايد: العالقات البحرينية 

ال�صعودية تت�صم بو�صائج م�صريية

امل�صقطي: ال�صعودية بوابة التوا�صل 

والتكامل ال�صيا�صي والقت�صادي

 ال�صلوم: انعكا�صات اإيجابية لزيارة 

ويل العهد ال�صعودي لبحث امللفات املهمة

»stc«: زيارة �صمو ويل العهد

 ال�صعودي تعّزز لتعاوٍن اقت�صادي م�صرتك

نا�س: زيارة �صموه متّثل انعكا�ًصا 

لروابط را�صخة بني اململكتني ال�صقيقتني

اأ�صاد رئي�س اللجنة املالية والقت�صادية مبجل�س النواب النائب 

مملكة  بني  الرا�صخة  التاريخية  بالعالقات  ال�صلوم  �صباح  اأحمد 

امل�صرتك  التعاون  وتعزيز  ال�صعودية  العربية  واململكة  البحرين 

ح�صرة  لدن  من  ال�صامية  امللكية  الرعاية  ظل  يف  املجالت  كافة  يف 

املفدى  البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�صى  بن  امللك حمد  اجلاللة  �صاحب 

اآل  عبدالعزيز  بن  �صلمان  امللك  ال�صريفني  احلرمني  خادم  واأخيه 

�صعود.

وقال: »اإن زيارة ويل العهد ال�صعودي الأمري حممد بن �صلمان اآل 

�صعود اإىل البحرين �صتكون لها انعكا�صات اإيجابية يف ظل الأو�صاع 

املنطقة«. ت�صهدها  التي  املهمة  امللفات  الراهنة والتباحث يف 

واأكد اأن التعاون القت�صادي امل�صتمر بني البلدين والذي انعك�س 

م�صاريع  من  كذلك  �صت�صهده  وما  التبادل،  على حجم  اإيجابي  ب�صكل 

زيادة  على  �صيعمل  الذي  حمد  امللك  ج�صر  بينها  من  والتي  قادمة 

امللك فهد.  ال�صغط كذلك على ج�صر  القت�صادي و�صيخفف  التبادل 

املنطقة واأهمية  التي متر بها  الأمنية  الأو�صاع  اأنه يف ظل  وبنّي 

قادمة  اأخطار  اأي  التعاون ملواجهة  التعاون مع دول جمل�س  تعزيز 

املرجوة  الأهداف  اىل  و�صولً  امل�صرتك  الثنائي  بالعمل  �صيدفع 

من  العامل  دول  ت�صهده  ما  ظل  يف  اخلليجي  بالقت�صاد  والرتقاء 

اخلطوات  من  العديد  وو�صع  كورونا،  فريو�س  جلائحة  تداعيات 

تنعك�س  موحدة  روؤى  عرب  اخلليجية  الدول  لقت�صادات  الداعمة 

مواجهتها  متت  التي  ال�صعوبات  على  التغلب  على  اإيجابي  ب�صكل 

القت�صادي. التعاون  اأثناء اجلائحة وال�صتمرار يف تعزيز 

بانبيله  املهند�س نزار  البحرين،   stc التنفيذي ل�صركة الرئي�س  قال 

»اإن زيارة �صمو ويل العهد ال�صعودي الأمري حممد بن �صلمان اإىل البحرين 

توؤكد على عمق العالقات التاريخية املتاأ�صلة بني اململكتني ال�صقيقتني وما 

يجمعهما من روابط حمبة واأخوة، كما �صت�صهم هذه الزيارة يف خدمة 

م�صالح البلدين ال�صقيقني على كافة الأ�صعدة لبناء م�صتقبل اأكرث اأماًنا 

واإ�صراًقا«.

من  ال�صقيقتني  الدولتني  بني  القت�صادية  العالقات  اأن  بانبيله  واأكد 

العالقات على  تتميز بعمق  املنطقة، حيث  النماذج على م�صتوى  اأقوى 

جميع الأ�صعدة، وُتعد اململكة العربية ال�صعودية ال�صريك الأ�صا�صي ململكة 

ال�صناعية  املجالت  كافة  يف  القت�صادي  التعاون  خالل  من  البحرين 

والتجارية وال�صياحية وغريها. ونعتز بالقيادتني احلكميتني للمملكتني 

على حر�صهم الدائم يف توطيد التعاون امل�صرتك والتن�صيق الدائم بينهم ملا 

فيه من م�صلحة للبلدين. 

وعن طبيعة التعاون بني �صركات الت�صالت البحرينية ال�صعودية، 

اأ�صاد الرئي�س التنفيذي ل�صركة stc البحرين بالتعاون بني البلدين ال�صقيقني 

ا يف قطاع الت�صالت الذي ي�صهد منًوا وتطوًرا مت�صارًعا يف  وخ�صو�صً

هذا  يف  بال�صتثمار  ال�صعودية  العربية  اململكة  قامت  حيث  البحرين، 

القطاع احليوي املهم من خالل وجود �صركات ات�صالت �صعودية تعمل يف 

ا  البحرين، الأمر الذي ي�صهم يف تطوير هذا القطاع والرتقاء به خ�صو�صً

باأننا ن�صهد ت�صارًعا من جميع املوؤ�ص�صات وال�صركات وخمتلف اجلهات يف 

عملية التحول الرقمي. 

واأ�صاد بت�صهيل عملية الربط ما بني اململكة العربية ال�صعودية ومملكة 

البحرين اىل العامل اخلارجي من خالل تقدمي اخلدمات املبتكرة يف خمتلف 

القطاعات �صواء الأفراد ومنها متكني التكنولوجيا املالية Fintech، والتي 

 stc وحلول الدفع الرقمية Insurtech ت�صمل على خدمات التاأمني الرقمي

pay اأو تطوير قطاع الألعاب اللكرتونية e-gaming يف املنطقة، اإ�صافة 
اإىل قطاع العمال من خالل تطوير البنية التحتية وطرح خدمات الأمن 

ال�صيرباين واأنرتنت الأ�صياء وغريها العديد من اخلدمات.

يف  لال�صتثمار  ال�صعودية  ال�صركات  ي�صجع  التي  املحفزات  وحول 

البحرين، قال: »نعتز بالقيادة احلكيمة ململكة البحرين التي تعمل على 

تطوير مناخ اقت�صادي م�صتقر للمملكة، والذي من �صاأنه ا�صتقطاب العديد 

من ال�صتثمارات للبحرين والعمل امل�صتمر من كافة اجلهات لتحقيق الروؤية 

القت�صادية 2030، بالإ�صافة اإىل اجلهود امل�صرتكة التي تقوم بها وزارة 

الت�صالت واملوا�صالت وهيئة تنظيم قطاع الت�صالت يف تبني وتطبيق 

الت�صالت  قطاع  وتطوير  دعم  يف  ت�صاهم  التي  املختلفة  ال�صيا�صيات 

وحتقيق املنفعة املرجوة للعمالء يف البحرين.

البحرين،  و�صناعة  جتارة  غرفة  رئي�س  نا�س  عبداهلل  �صمري  اأكد 

�صلمان  بن  الأمري حممد  امللكي  ال�صمو  ل�صاحب  الر�صمية  الزيارة  باأن 

بن عبدالعزيز اآل �صعود ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير 

ي�صاف  البحرين،  ململكة  ال�صقيقة  ال�صعودية  العربية  باململكة  الدفاع 

ما  ارتكاًزا على  امل�صرتك  التعاون  اىل م�صرية تعميق وتوطيد عالقات 

يجمع بني قيادتي و�صعبي اململكتني من ثوابت وروؤى م�صرتكة جتمعها 

التاريخ وامل�صتندة  اإىل جذور  الإخاء واملحبة املمتدة  وتعززها روابط 

مر  تزداد �صالبة على  التي  الأخوية  العالقات  را�صخ من  اأ�صا�س  على 

الأيام وت�صهم يف بناء �صرح متكامل ومنوذجي من العالقات املتميزة 

بني اململكتني وبلورة اآفاق واعدة واأرحب يف املجالت كافة.

و�صعبي  قيادتي  بني  الأخوية  التاريخية  الروابط  عمق  باأن  وبنّي 

البلدين انعك�صت اآثارها على العالقات القت�صادية والتجارية باعتبار 

ترتجمه  ما  وهو  للبحرين  ال�صرتاتيجي  العمق  هي  ال�صعودية  اأن 

البينية  التجارة  وحجم  املبا�صرة  وال�صتثمارات  القت�صادية  احلقائق 

جائحة  من  بالرغم  قيا�صية  م�صتويات  بلغت  والتي  البلدين  بني 

البلدين  بني  التجاري  التبادل  حجم  ارتفاع  عن  ف�صالً  »كوفيد-19«، 

ب�صكل مّطرد عاًما بعد الآخر.

اإمياًنا مّنا باأهمية تطوير العالقات  وقال: »�صعت غرفة البحرين، 

بادرنا  ال�صعودية  العربية  باململكة  التجارية  الغرف  مع  القت�صادية 

�صخ�صيات  ي�صم  م�صرتك،  �صعودي  بحريني  اأعمال  جمل�س  لتاأ�صي�س 

ريادية اقت�صادية اأ�صيلة، تقف على قمة امل�صهد القت�صادي ال�صعودي 

وتدفع بفتح اآفاق من التعاون القت�صادي الذي يرفع من كفاءة الأداء 

القت�صادي  التكامل  مفهوم  ويدعم  القطاعات  جميع  م�صتوى  على 

والتجاري بني اململكتني ال�صقيقتني«.
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ع�صو  النعيمي  مبارك  بن  حمد  اأ�صاد 

والأمن  والدفاع  اخلارجية  ال�صوؤون  جلنة 

الأمري  بزيارة  ال�صورى  مبجل�س  الوطني 

اآل �صعود  بن عبدالعزيز  �صلمان  بن  حممد 

الوزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  العهد  ويل 

ال�صعودية  العربية  باململكة  الدفاع  وزير 

اأنه  موؤكًدا  البحرين،  ململكة  ال�صقيقة، 

العالقات  تعزيز  �صاأنها  من  الزيارة  هذه 

وتوطيد  ال�صقيقني،  البلدين  بني  الأخوية 

وبلورة  العميقة،  التاريخية  العالقات 

التعاون امل�صرتك والبّناء بينهما.

واأ�صار اإىل اأن هذه الزيارة توؤكد حر�س 

ال�صامية  القيادة  ظل  ال�صقيقني يف  البلدين 

بن  حمد  امللك  اجلاللة  �صاحب  حل�صرة 

عي�صى اآل خليفة عاهل البالد املفدى حفظه 

اهلل ورعاه واأخيه خادم احلرمني ال�صريفني 

�صعود  اآل  عبدالعزيز  بن  �صلمان  امللك 

تنمية  على  ال�صتمرار  على  اهلل،  حفظهما 

العالقات الثنائية وتعزيز العمل اخلليجي 

يف  احلقيقية  ال�صراكة  وتعميق  امل�صرتك، 

كافة املجالت.

الأخوية  الزيارات  تبادل  اأن  اإىل  واأكد 

بني  امل�صرتك  التعاون  زيادة  من  تعزز 

وتبادل  املجالت،  خمتلف  يف  البلدين 

امل�صرتكة،  الق�صايا  وبحث  اخلربات 

الق�صايا  ب�صاأن  املباحثات  اإجراء  وكذلك 

والإ�صالمية،  والعربية  والدولية  الإقليمية 

تبذلها  التي  احلثيثة  اجلهــود  مثمًنا 

اأمن  ال�صعودية يف حفظ  العربيــة  اململكة 

املنطقة. وا�صتقرار 

النعيمي: زيارة ويل العهد 

ال�صعودي بلورة للتعاون امل�صرتك
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حول زيارة امللهم لبلده الثاين 

ال�ضخ�ضية املوؤثرة والقيادية هي الأكرث ح�ضوراً 

يف ذهن الإن�ضان، باأدائها وتعاطيها وتفاعلها مع 

ب�ضفات  مدعمة  مكوناته،  بكافة  املنطقة  جمتمع 

القوة والإ�ضرار واحلزم واحلكمة يف القرار، ذلك 

ما ميتلكه ويل العهد �ضاحب ال�ضمو امللكي الأمري 

حممد بن �ضلمان -حفظه اهلل- ال�ضخ�ضية امللهمة 

ال�ضعب  ومن  ممكنًا  امل�ضتحيل  من  جعل  الذي 

�ضهالً، �ضخ�ضية اأذهلت واأبهرت العامل باأ�ضره.

الأنظار  يلفت  اأن  قليلة  �ضنوات  يف  ا�ضتطاع 

ال�ضرق  واإىل  ال�ضعودية  العربية  اململكة  اإىل 

الأو�ضط باأكمله، من خالل حزمة من الإ�ضالحات 

والثقافية  والقت�ضادية  ال�ضيا�ضية  والقرارات 

والتي جميعها ت�ضب يف م�ضلحة ال�ضعودية ودول 

اخلليج العربي، والعامل العربي والإ�ضالمي، يعمل 

لدميومة الرتقاء ب�ضخ�ضية قوية حاملة، كيف ل 

مقولة  احلاملني«  مع  اإل  نعمل  »ل  قال:  من  وهو 

�ضهرية، ت�ضاهد حاليًا على اأر�ض الواقع على كافة 

الأ�ضعدة. 

اململكة  امل�ضتقبلية،  ونظرته  الثاقبة  بروؤيته 

حتقق التميز يف عدة جمالت اإقليميًا وعامليًا، فلم 

اأطلق  بل  اأطلق،  رقم  جمرد   2030 تاريخ  يكن 

الكثري  اأحدثت  روؤية  له،  حدود  ل  طموح  عنان 

بعطاء  ال�ضرتاتيجية  والتحولت  التغيريات،  من 

ال�ضباب والنظرة بعيدة املدى، انطالًقا من الإرث 

العريق للمملكة، كما اأنها تعالج حتديات احلا�ضر 

وتر�ضم مالمح م�ضتقبل واعد يف اجتاهات تدعم 

الوطن واملواطن واملقيم على حد �ضواء.

اأعوام، ا�ضتطاعت برامج   5 ومن خالل مرور 

وعاجلت  ا�ضتثنائية،  اإجنازات  حتقيق  الروؤية 

البنية  تاأ�ضي�ض  على  ركزت  اإذ  هيكلية،  حتديات 

املوؤ�ض�ضية  الهياكل  وبناء  التمكينية،  التحتية 

ومتكني  العامة،  ال�ضيا�ضات  وو�ضع  والت�ضريعية 

املبادرات، تهدف لإجنازات ت�ضهم يف رفع جودة 

اململكة  لتكون  جاذبة  مميزة  بيئة  �ضمن  احلياة 

وجهة عاملية رائدة.

اإىل  والو�ضول  النجاح  طريق  خارطة  ر�ضم 

الأهداف بحنكة متناهية، م�ضتنًدا على �ضعب عظيم 

كما اأ�ضماه و�ضبهه بجبل »طويق«، م�ضتمًدا يف ذات 

الوقت كل ذلك من والده ملك احلزم والعزم خادم 

احلرمني ال�ضريفني امللك �ضلمان بن عبد العزيز - 

حفظه اهلل ورعاه -، فها هيا »ال�ضعودية العظمى«، 

يف  الكربى  العامل  دول  وت�ضاهي  وترتقي  تنمو 

خمتلف املجالت معتمدة على اأدواتها ومكت�ضباتها 

الفكر  وبقوة  والقت�ضادية  الب�ضرية  وقدراتها 

والتخطيط مل�ضتقبل م�ضرق لهذا الوطن الغايل.

�ضمن  ا�ضمها  حفرت  �ضخ�ضية  العهد«،  »ويل 

اأهم ال�ضخ�ضيات املوؤثرة عاملياً يف خمتلف املجالت 

�ضانع  فهو  والثقافية،  والقت�ضادية  ال�ضيا�ضية 

الإعجاز وملهم ال�ضباب.

لدولة  زيارة  امللهم يف  القائد  هذا  اليوم  ياأتي 

البحرين، لبلده الثاين الذي ميثل البلد ال�ضقيق بكل 

ما لهذه الكلمة من معنى، يف زيارة توؤكد وحدة 

امل�ضري والأحالم والتطلعات.

هالة النا�صر

�صحافيون واإعالميون بحرينيون و�صعوديون:

زيارة الأمري حممد بن �صلمان تتويج وتر�صيخ لعالقة وطيدة ممتدة

متام اأبو�ضايف:

�ضيا�ضيون  وحمللون  واإعالميون  �ضحافيون  اأّك��د 

يقوم  التي  الزيارة  اأهمية  على  و�ضعوديون  بحرينيون 

بن  �ضلمان  بن  حممد  الأمري  امللكي  ال�ضمو  �ضاحب  بها 

عبدالعزيز ويل العهد نائب رئي�ض جمل�ض الوزراء وزير 

تتويج  زيارته  اأن  موؤّكدين  البحرين،  مملكة  اإىل  الدفاع 

وتر�ضيخ لعالقة وطيدة ممتدة وخا�ضة.

رئي�س وكالة الأنباء ال�صعودية »وا�س«: الزيارة 

حتتل اأهمية كبرية ل�صيما مع اقرتاب موعد القمة اخلليجية

العمري:عالقات البلدين عميقة وخمتلفة اجلوانب والأبعاد

الأبيوكي: الزيارة تعك�س عمق العالقات الأخوية بني البلدين

�أهمية  �آل عقر�ن على  �أكد رئي�س وكالة �لأنباء �ل�سعودية »و��س«، �لإعالمي فهد 

زيارة �سمو ويل �لعهد �ل�سعودي �لأمري حممد بن �سلمان �آل �سعود، م�سدًد� على عمق 

�لعالقات �لأخوية بني قيادتي و�سعبي �لبلدين �ل�سقيقني. 

وقال �آل عقر�ن »بال �سك �إن �لبلدين تر�بطهما عالقات �أخوية و�أ�سرية و�جتماعية 

ت�سكل عمًقا يتجاوز �ملجالت �لأخرى، وهي عالقات ممتدة على مد�ر عقود طويلة«.

منها  �ملجالت  كافة  يف  كبري�ً  تطور�ً  �لعالقات  هذه  �سهدت  »بالطبع،  وتابع 

�ل�سيا�سية و�لقت�سادية، و�لأمنية، و�لع�سكرية، وكذلك �لعالقات �لثقافية و�لتعليمية 

و�لجتماعية، وهذ� بطبيعة �حلال، يعطي �لعالقات بني �لبلدين زخماً كبري�ً ومتيز�ً 

على م�ستوى �ملنطقة«.

�إن هذه �لزيارة تاأتي يف �سياق �لزيار�ت �لأخوية بني قيادتي  �آل عقر�ن،  و�عترب 

�قرت�ب  مع  �سيما  ل  بينهما،  فيما  و�لتن�سيق  �مل�ستجد�ت،  كافة  لبحث  وذلك  �لبلدين، 

موعد �لقمة �خلليجية لدول جمل�س �لتعاون لدول �خلليج �لعربية.

وقال �آل عقر�ن »هذه �لزيارة تاأتي يف �سياق �لزيار�ت �لأخوية بني قيادتي �لبلدين، 

وذلك لبحث كافة �مل�ستجد�ت، و�لتن�سيق فيما بينهما، �ذ تاأتي هذه �لزيارة يف توقيت 

دولية على  تن�سيقات  �خلليجية، وكذلك يف ظل  �لقمة  �قرت�ب موعد  مع  هام ل�سيما 

م�ستوى عال«.

�ل�سعودي  و�ل�سحفي  �لكاتب  �لإلكرتونية،  �إيالف  �سحيفة  حترير  رئي�س  �عترب 

عثمان �لعمري �أن زيارة �سمو ويل �لعهد �ل�سعودي �لأمري حممد بن �سلمان �آل �سعود، 

�لبلدين هي عالقات عميقة وخمتلفة  �لعالقات بني  �أن  تتحدث عن مدلولتها ل�سيما 

�جلو�نب و�لأبعاد. 

وقال �لعمري »بال �سك �إن هذه �لزيارة تتحدث عن نف�سها، من حيث قيمتها �ل�سيا�سية 

و�خلليجية، ومقدرتها على ��ستيعاب �لتطور�ت �ملختلفة يف �ملنطقة، و�لإجناز�ت �لتي 

حتققت على �أر�س �لو�قع«.  و�أ�ساف »هذه �لزيارة ت�سب يف ما يحقق �خلري و�ل�سالم 

للبلدين و�ملنطقة، و�لتطور �لد�ئم«.

�لبيوكي على  �سمر  �لإعالمية  �لبحرين،  �لآد�ب يف جامعة  بكلية  �ملحا�سر  �أكدت 

عمق  �عتربتها عالقات �ساربة جذورها يف  �لتي  �ل�سعودية،   - �لبحرينية  �لعالقات 

�لتاريخ، ملا يربط �لبلدين من عالقات تعترب منوذًجا يف �ملنطقة. 

وقالت �لبيوكي »�إن �لعالقات �لبحرينية - �ل�سعودية �ساربة بجذورها يف عمق 

�لتاريخ، �ذ تربطها �أو��سر من �لقربى و�ملحبة و�ل�سموخ و�لعزة«.

وتابعت »لقد كانت وما ز�لت �ململكة �لعربية �ل�سعودية �متد�د للح�سارة �لعربية 

�لأ�سيلة، ومركًز� مهًما للدين �لإ�سالمي �جلليل، وحالياً هي م�سدر لثقافة �لنفتاح و 

�سنو�ت  �خلم�س  �ل�سعودية يف  �لعربية  �ململكة  عاي�ست  »لقد  و�أ�سافت  �لآخر«.  تقبل 

�لأخرية نقلة نوعية تاريخية بقيادة �سمو ويل �لعهد حممد بن �سلمان �لذي جمع ما بني 

حكمة �ل�سيوخ وحما�س �ل�سباب، ور�سم خطو�ت جديدة، ونهًجا جديًد� خطى باململكة 

�لعربية �ل�سعودية خطو�ت �سريعة يف م�سار�ت �لتغري �لإيجابي«.

بحقوق  �ل�سعودية  �لعربية  �ململكة  �سهدته  �لذي  �لرتقاء  �لبيوكي على  و�سددت 

�ملر�أة خالل �ل�سنو�ت �لأخرية بالقول »ن�ستذكر يف هذ� �ل�سياق، حقوق �ملر�أة، وتبووؤ 

�لن�ساء عدًد� من �ملنا�سب �لعليا«. 

�لعربية  �ململكة  �سهدت  »لقد  �لبيوكي  قالت  �لأخرى  باملجالت  �لنفتاح  وحول 

�ل�سعودية �نفتاًحا و�رتقاًء يف �لعديد من �ملجالت �حليوية، ل�سيما �ملجال �ل�سياحي، 

و�لنفتاح على �لآخرين لتبقى �ململكة �لعربية �ل�سعودية منوذجاً لال�سالم �لو�سطي 

�ملعتدل يف خط مو�ٍز لتغري�ت �ملنطقة و�لعامل باأ�سره، ولتبقى �ململكة �لعربية �ل�سعودية 

مفخرة لكل م�سلم ولكل عربي وبالأخ�س هنا لكل بحريني يعد نف�سه �سعودياً خال�ساً 

يقف �حرت�ماً و�إجاللً لقادة �ململكة �لعربية �ل�سعودي، وخلادم �حلرمني �ل�سريفني«. 

اخلمي�س: البحرين لعٌب مهٌم يف املنطقة وحليٌف وثيٌق لل�صعودية 

�لكاتب  �لأو�سط،  �ل�سرق  و�سوؤون  �لعربية  �ل�سيا�سية  �ل�سوؤون  يف  �لباحث  قال 

�ل�سحفي عبد �لعزيز �خلمي�س �إن زيارة �سمو ويل �لعهد �ل�سعودي �لأمري حممد بن 

�لبلدين، و�مل�سري و�مل�سالح  �آل �سعود، تاأتي للتاأكيد على عمق �لعالقات بني  �سلمان 

�مل�سرتكة.

يف  ل�سيما  �مللفات  من  �لعديد  بحث  تتناول  قد  �لزيارة  �أن  �ىل  �خلمي�س  و�أ�سار 

و�لتحالف  �لتعاون،  تعزيز  و�أهمية  �ملنطقة،  ت�سهدها  �لتي  �ل�سيا�سية  �ملتغري�ت  ظل 

و�لتفاهمات بني �لبلدين �ل�سقيقني. 

ورجح �خلمي�س �أن تركز �لزيارة على �لتعاون يف �لعديد من �ملجالت �لقت�سادية، 

�لتي تلبي تطلعات �لبلدين، وتعزيز �ل�سر�كة �لقت�سادية بني �لبحرين و�ل�سعودية. 

وقال �خلمي�س »بال �سك �إن �سمو ويل �لعهد �لأمري حممد بن �سلمان هو بني �أهله 

و�أ�سدقائه، وهذه �لزيارة تاأتي بعد �أيام قليلة من زيارة رئي�س جمل�س �لوزر�ء، �سمو 

ويل �لعهد �لأمري �سلمان بن حمد �آل خليفة �ىل �لريا�س، وهي حتماً ل تخرج عن �سياق 

�لتو��سل و�لتعاون �لوثيق بني �لبلدين«. 

و�أ�ساف »�لبحرين لعب مهم يف �ملنطقة، وهي حليف وثيق لل�سعودية، و�لعالقات 

بني �لقيادتني و�ل�سعبني هي �قرب ما تكون لعالقة �لأهل ببع�سهم �لبع�س، وبالتايل 

نتوقع �أن تكون �لزيارة مكملة ل�سياق هذ� �لتعاون �لأ�سيل، و�جلميل بني بلدين لطاملا 

�سكلت عالقتهما منوذًجا ر�ئًعا يف �ملنطقة«.

و�ختتم �خلمي�س بالقول »لقد جنحت �لبلدين يف جتاوز �لعديد من �لتحديات يف 

فرت�ت ميكن و�سفها بالع�سيبة، و�ليوم تكمل �لبلدين م�سرية هذه �لعالقات �ملتجذرة 

باإذن �هلل نحو �لأف�سل لكال �لبلدين �ل�سقيقني«.
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متام �أبو�صايف:

�صعيد  �ل�صحفي  �لكاتب  �خلليجية،  �ل�صيا�صية  �ل�صوؤون  يف  �ملحلل  �أكد 

�صلمان  بن  �لأمري حممد  �ل�صعودي  �لعهد  �صمو ويل  زيارة  �أهمية  �حلمد على 

�عمالها  جدول  يف  حتمل  �لزيارة  هذه  �ن  معترب�ً  �لبحرين،  �ىل  �صعود  �آل 

�لبلدين. �لتو�فق حولها بني  �لتي �صيتم  �مل�صتقبلية  �لروؤى  �لكثري من 

�لبحرين،  تنتظرها  �لتي  �لكرمية،  �لزيارة  هذه  »بالطبع،  �حلمد  وقال 

�لبحرين  �لعريقة و�لقدمية بني  �لتاريخية  للعالقات  �متد�د�ً  تاأتي  هي زيارة 

�مللك  زيارة  �ملنا�صبة،  بهذه  ن�صتذكر  و�إذ  �ل�صعودية،  �لعربية  و�ململكة 

�ملوؤ�ص�س �ملغفور له باإذن �هلل �مللك عبد�لعزيز �آل �صعود �ىل �لبحرين يف �لعام 

يف  كان  �ذ  كبري�ً،  ��صتقبالً  و��صتقبلته  �لبحرين،  به  �حتفت  عندما   1939

رحم   – خليفة  �آل  بن حمد  �صلمان  �ل�صيخ  �لعظمة  �مل�صتقبلني �صاحب  مقدمة 

�آنذ�ك«. �هلل- حاكم �لبحرين 

�صكن  حيث  �لتاريخية،  �لزيارة  بتلك  كبري�ً  �لحتفال  كان  »لقد  وتابع 

�ملغفور له �مللك عبد�لعزيز �آل �صعود خالل �لزيارة يف ق�صر �ل�صيخ حمد �آل 

�صبيل  على  ومنها  �لبالد،  كبرية يف  �حتفالت  و�أقيمت  �لق�صيبية،  خليفة يف 

م�صرحية  وهي  �لكثريون،  عنها  يعرف  ل  رمبا  فعالية  �حل�صر-  ل   – �ملثال 

حيث  �لتاريخية،  �لبحرين  قلعة  موقع  يف  �لطلق  �لهو�ء  يف  حينها  �أقيمت 

وجت�صيد  �خليول،  عرو�س  منها  خمتلفة،  عرو�س  �مل�صرحية  هذه  تخللت 

م�صرحية  �ول  هذه  كانت  ولرمبا  تاريخية.  و��صاء�ت  ملعارك،  م�صرحي 

ملا  كبرية،  ح�صود  تقدميها  يف  �صارك  حيث  �ململكة،  يف  تقام  �حلجم،  بهذ� 

تت�صمنه من جت�صيد ملعارك تاريخية، وتروي جزء�ً من �صرية �مللك �ملوؤ�ص�س 

�ململكة  �أ�ص�س  عندما  وذلك  �لريا�س،  �ىل  و�صل  عندما  �صعود  �آل  عبد�لعزيز 

ووحدها«. �ل�صعودية  �لعربية 

��صتمرت،  �لبلدين  قيادتي  �ملتبادلة بني  �لزيار�ت  »بالطبع، هذه  و�أ�صاف 

وتعززت �كرث �لعالقات و�قرتبت �كرث عندما مت �فتتاح ج�صر �مللك فهد، �لذي 

د�ئما  لذلك  �ل�صقيقني،  �لبلدين  بني  �لتنقل  ت�صهيل حركة  يف  كبري�ً  دور�ً  لعب 

�لبحرين �صعودية، و�ل�صعودية بحرينية. نحن �ليوم يف قمة �لتفاوؤل بزيارة 

�صمو ويل �لعهد �ل�صعودي �ىل �لبحرين، مبا ميتلكه من مبادر�ت م�صتقبلية، 

�ن  بل  �ملتقدمة،  �لدول  م�صاف  �ىل  باملنطقة  �لنتقال  تريد  وروؤية ح�صارية، 

�صموه قطع �صوطا كبري�ً يف مبادر�ت خالقة، وم�صاريع عمالقة، ر�أينها خالل 

�ل�صنو�ت �لقليلة �ملا�صية، وما ز�لت تتابع هناك، وبال �صك �ن هذه �ملبادر�ت 

�لتعاون«. �لبحرين، ودول جمل�س  على  �يجابياً  �صوف تنعك�س 

و�عترب �حلمد �أن هذه �لزيارة حتمل يف جدول �عمالها �لكثري من �لروؤى 

�لبلدين.  �لتو�فق حولها بني  �صيتم  �لتي  �لبلدين،  �مل�صتقبلية بني 

وقال �حلمد »�إن هذه �لزيارة حتمل يف جدول �عمالها �لكثري من �لروؤى 

يفتح  مبا  �لبلدين،  بني  حولها  �لتو�فق  �صيتم  �لتي  �لبلدين،  بني  �مل�صتقبلية 

لنا �لن يف هذ� �ملنعطف �لتاريخي، مرحلة جديدة، نتطلع من خاللها، ومن 

تت�صق  بروؤية  �لعربي  بناء �خلليج  �ن نخطو نحو  �ىل  �لبلدين  قيادتي  خالل 

مع �لقرن �جلديد، روؤية تقبل �لتحديات وتتجاوزها بالأمل و�لعمل«.

ميثل  �ل�صعودي،  �لعهد  ويل  �صمو  �ن  نقول  �ن  »ن�صتطيع  �حلمد  وتابع 

خالل  �صكل  �صعود،  �ل  �صلمان  بن  حممد  �لأمري  فـ  �خلليجي،  لل�صباب  رمز�ً 

�ملبادر�ت و�لروؤى،  �لقد�م، وطرح  لل�صباب �خلليجي يف  قليلة رمز�ً  �صنو�ت 

نتطلع  ما  لإجناز  �لقيمة  هذه  نغر�س  �ن  نحتاج  نحن  �ليوم  �لعمل،  وقيمة 

منطقتنا«. وتعي�صها  عاملنا،  يعي�صها  �لتي  �لتحديات  �ليه، وجتاوز 

و�أ�صاف »من هنا، نحن ن�صتقبل �صمو ويل �لعهد �ل�صعودي، بكل �حرت�م 

وحمبة ومودة، ونرى فيه، �ملا�صي �لتليد، و�حلا�صر و�مل�صتقبل يف �لعالقات 

�لثاين  وطنه  يف  به  فاهالً  �لبحرين.  ومملكة  �ل�صعودية  �لعربية  �ململكة  بني 

�لبحرين«.

�ىل  �ل�صعودي  �لعهد  ويل  �صمو  زيارة  توقيت  مدلولت  �ن  �حلمد  ور�أى 

�ن  ل�صيما  �ملنطقة،  تو�جهها  �لتي  �ملختلفة  �لتحديات  من  تاأتي  �لبحرين 

�ملنطقة م�صتهدفة من عدة جهات. 

وقال �حلمد »هذ� �ل�صتهد�ف �لذي �دركه قادتنا مبكر�ً، يتطلب مزيد� من 

�لتعاون و�لتالحم ملو�جهته وفق روؤية ��صرت�تيجية موحدة، فاليوم ل ميكن 

�لتحديات  مو�جهة  ينبغي  �ذ  فردية،  بروؤى  �حلجم  بهذ�  ��صتهد�ف  مو�جهة 

�لتفاق  �لكرمية  �لزيارة  هذه  مدلولت  �هم  ولعل  ومتحدة،  جمتمعة  بروؤى 

ويل  �صمو  بادر  لذ�  �لعملية،  �خلطو�ت  وفق  وو�صعها  �لروؤية،  هذه  على 

�لتعاون  دور جمل�س  وتفعيل  �لروؤية،  هذه  لتفعيل  بزيارة  �ل�صعودي  �لعهد 

�خلليجي«.

من  �لعديد  و�صط  �خلليجي  �لتعاون  جمل�س  دور  �ن  �صك  »بال  و�أ�صاف 

غري  هو  ما  �ىل  �لعتيادي  يتجاوز  حقيقي  لتفعيل  يحتاج  بات  �لتحديات، 

�عتيادي، لذ� نعتقد، �ن زيارة �صمو ويل �لعهد �ل�صعودي، قد حتمل يف �حد 

مدلولتها، تفعيل دور �ملجل�س �جتاه �لعديد من �لتحديات، وكذلك �مل�صاريع 

�مل�صرتكة بني دول منظومة جمل�س �لتعاون. حيث �ن �صمو ويل �لعهد يقود 

يقود  وكذلك  �لتحديات،  مو�جهة  م�صتوى  على  �جلديدة  �لنقلة  هذه  �ليوم 

�لتعاون وفق ما نر�ه للم�صتقبل«. مبادرة تفعيل دور جمل�س 

نرى فيه املا�شي التليد واحلا�شر وامل�شتقبل يف العالقات بني البلدين ال�شقيقني.. احلمد:

حممد بن �شلمان رمٌز لل�شباب يف الإقدام والروؤى الطموحة

 �شفري اململكة العربية ال�شعودية لدى البحرين �شاحب ال�شمو امللكي الأمري �شلطان بن اأحمد بن عبدالعزيز اآل �شعود لـ»الأيام«:

الزيارة توؤكد على ما حتظى به العالقات بني البلدين من مكانة

وقال �ل�صفري �صاحب �ل�صمو �مللكي �لأمري �صلطان بن �حمد بن عبد�لعزيز 

�ل �صعود: »�ن �لزيارة �لكرمية ل�صيدي �صاحب �ل�صمو �مللكي �لمري حممد 

وزير  �لوزر�ء  جمل�س  رئي�س  نائب  �لعهد  ويل  عبد�لعزيز  بن  �صلمان  بن 

�لتاريخية بني  �لعالقات �لخوية  �لدفاع توؤكد وبعمق على ما حتظى به 

�ململكتني �ل�صقيقتني من مكانة كبرية و�هتمام ورعاية من لدن مقام مولي 

و�خيه  �صعود،  �آل  عبد�لعزيز  بن  �صلمان  �مللك  �ل�صريفني  �حلرمني  خادم 

�صاحب �جلاللة �مللك حمد بن عي�صى �آل خليفة، وتطلعاتهما �مل�صتمرة نحو 

كل ما يعزز �لتعاون و�لتكامل بني �لبلدين �ل�صقيقني يف كافة �ملجالت، ويف 

�لعديد من �مللفات �ل�صيا�صية و�لقت�صادية و�لأمنية«.

وتابع »�إن �لعالقات �لأخوية بني �لبلدين تتميز وتت�صف بالعديد من 

�خل�صائ�س و�ملز�يا �لتي جتعل منها منوذجا مميًز� يحتذى به بني �لدول، 

�لتعاون  و�لتي تقوم على �صياغة روؤية م�صرتكة و�حدة لرت�صيخ دعائم 

جتاه  و�ملو�قف  �لروؤى  وتطابق  �ملجالت،  كافة  يف  �لبلدين  بني  �لقائم 

�لعمل  �صبل  وتعزيز  معها  �لتفاعل  وكيفية  و�لإقليمية  �لعربية  �لق�صايا 

ودعم  و�لعادل  �ل�صامل  �ل�صالم  لإحالل  �جلاد  و�ل�صعي  �مل�صرتك،  �لعربي 

كافة �جلهود �لتي ت�صمن حتقيق �لأمن و�ل�صتقر�ر يف �ملنطقة«.

وحول �لهتمام من قبل حكومتي �لبلدين، قال �ل�صفري �ل�صعودي لدى 

عمق  يوؤكد  �ململكتني  حكومتي  قبل  من  �ملتنامي  �لهتمام  »�إن  �لبحرين: 

كبرًي�  وي�صكل حافًز�  �لبلدين،  بني  �لتعاون  و�لتطور يف جمالت  �لعالقة 

لالرتقاء ب�صكل �لعالقات �لثنائية وتعدد جمالته«.

�لبلدين  بني  �لعالقات  �صهدت  لقد  �ل�صيا�صي،  �ل�صعيد  »فعلى  وتابع 

يف  تد�ولها  يتم  �لتي  و�لق�صايا  �ملو�قف  يف  �لتن�صيق  من  كبرًي�  حجًما 

موؤمتر�ت قمم جمل�س �لتعاون �خلليجي، وجامعة �لدول �لعربية، ومنظمة 

�ملوؤمتر �لإ�صالمي، و�لأمم �ملتحدة، وغريها من �ملحافل �لدولية، ويف مقدمتها 

�لق�صية �لفل�صطينية، �إذ يتبنى �لبلد�ن روؤية موحدة ب�صرورة وجود حل 

ودعم  �مل�صروعة،  حقوقه  على  �لفل�صطيني  �ل�صعب  ح�صول  ي�صمن  عادل 

دفع  ب�صرورة  �إميانهما  �إىل  �إ�صافة  �لأو�صط،  �ل�صرق  يف  �ل�صالم  عملية 

�جلهود نحو ��صتقر�ر�لأو�صاع يف دول �ملنطقة و�لعامل، ف�صاًل عن �لتعاون 

�لأو�صط  �ل�صرق  منطقة  �إخالء  على  و�لعمل  �لإرهاب  مكافحة  يف جمالت 

و�لعربي  و�خلليجي  �لدويل  �لعمل  وتفعيل  �ل�صامل،  �لدمار  �أ�صلحة  من 

�مل�صرتك«.

وحول �لعالقات �لقت�صادية بني �لبلدين، قال �ل�صفري �ل�صعودي: »ميثل 

�جلانب �لقت�صادي �حد �برز جمالت �لتعاون بني �لبلدين، �ذ تعد �ململكة 

�لبلدين  لتوجيهات حكومتي  كان  للبحرين. وقد  �لأول  �لتجاري  �ل�صريك 

�مل�صرتكة،  �مل�صروعات  �لذي ج�صدته  �لتعاون  ودعم  تعزيز  بارز يف  دور 

�لتي  �ملعوقات  �إز�لة  على  و�لعمل  �لتجاري،  �لتبادل  تنمية  �صبل  وتفعيل 

تو�جه �لعمل �لقت�صادي، وت�صهيل �نتقال روؤو�س �لأمو�ل بني �لبلدين، �إذ 

�أ�صهم ذلك يف تعدد �مل�صروعات �لقت�صادية �مل�صرتكة«.

وحول �لتعاون �لأمني بني �لبلدين، �كد �صفري �ململكة �لعربية �ل�صعودية 

لدى �لبحرين �صاحب �ل�صمو �مللكي �لأمري �صلطان بن �حمد بن عبد�لعزيز 

�آل �صعود �أن �أمن مملكة �لبحرين و��صتقر�رها جزء ل يتجز�أ من �أمن �ململكة 

�لعربية �ل�صعودية، م�صدًد� على �أن �لبلدين يقفان �صًفا و�حًد� �صد �أي تدخل 

يف �صوؤونهما �لد�خلية من �أي طرف كان، ل �صيما من يحاول زعزعة �منهما 

و��صتقر�رهما. 

عالقة  جتمعهما  �لبلدين  »�ن  �لبحرين:  لدى  �ل�صعودي  �ل�صفري  وقال 

�لتي جتمع  �مل�صرتكة  �لثو�بت و�لروؤى  تنطلق من  ثابتة ور��صخة  �أخوية 

بينهما يف �لتعامل مع �لأحد�ث �ملت�صارعة و�لر�هنة، فالإرهاب بكافة �أ�صكاله 

و�صوره يعترب ظاهرة خطرية عانت منها �لكثري من �لدول و�ل�صعوب يف 

�لعامل، �صو�ء كان م�صدره دول �أو منظمات �إرهابية«.

�ملجالت  يف  �لبلدين  بني  م�صتمر  وتن�صيق  تعاون  »هناك  وتابع 

�ملحافظة  �أجل  �مل�صتويات، من  �ل�صيا�صية و�لع�صكرية و�لأمنية على كافة 

على �أمن و��صتقر�ر �لبلدين �ل�صقيقني و�ملنطقة، فقد �تفق �لبلد�ن �ل�صقيقان 

على ت�صكيل جلنة �أمنية عليا م�صرتكة لبحث ومناق�صة �أي حتديات تتطلب 

جمال  يف  و�لتن�صيق  �لتعاون  وتعزيز  ومو�جهتها،  معها  �لتعامل  �صرعة 

�لعمل �لأمني بني �لبلدين، وذلك بهدف �لرتقاء بالأد�ء ملو�جهة �لتحديات 

�لأمنية و�ملتغري�ت �ملت�صارعة يف �ل�صاحة �لإقليمية و�لدولية«.

و�أ�صاف: »�جدد �لتاأكيد د�ئًما �أن �أمن مملكة �لبحرين و��صتقر�رها جزء 

�أي  �صد  و�حًد�  �صًفا  يقفان  �ل�صقيقان  و�لبلد�ن  �ململكة،  �أمن  من  يتجز�أ  ل 

تدخل يف �صوؤونهما �لد�خلية من �أي طرف كان، خا�صة من يحاول زعزعة 

�أمنهما و��صتقر�رهما«.

 متام �أبو�صايف:

�كد �صفري �ململكة �لعربية �ل�صعودية لدى �لبحرين �صاحب �ل�صمو �مللكي �لأمري �صلطان بن �حمد بن عبد�لعزيز �آل �صعود 

�ن �لزيارة �لكرمية ل�صاحب �ل�صمو �مللكي �لأمري حممد بن �صلمان بن عبد�لعزيز ويل �لعهد نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير 

�لدفاع �إىل مملكة �لبحرين تدلل وبعمق على ما حتظى به �لعالقات �لأخوية و�لتاريخية بني �ململكتني �ل�صقيقتني من مكانة 

كبرية و�هتمام ورعاية، من قبل خادم �حلرمني �ل�صريفني �مللك �صلمان بن عبد�لعزيز �آل �صعود، و�خيه �صاحب �جلاللة �مللك 

حمد بن عي�صى �آل خليفة. 

�لعالقة  يوؤكد عمق  �لبلدين  قبل حكومتي  من  �ملتنامي  �لهتمام  �ن  لـ»�لأيام«  ت�صريحات  �ل�صعودي يف  �ل�صفري  وقال 

و�لتطور يف جمالت �لتعاون بني �لبلدين، معتربً� �ن ذلك ي�صكل حافًز� كبريً� لالرتقاء ب�صكل �لعالقات �لثنائية وتعدد جمالته.

و�أ�صار �ل�صفري �ل�صعودي لدى �لبحرين �إىل �ن �لعالقات بني �لبلدين قد �صهدت حجًما كبريً� من �لتن�صيق يف �ملو�قف 

و�لق�صايا �لتي يتم تد�ولها يف موؤمتر�ت قمم جمل�س �لتعاون �خلليجي، وجامعة �لدول �لعربية ومنظمة �ملوؤمتر �لإ�صالمي، 

و�لأمم �ملتحدة.

وجدد �ل�صفري �ل�صعودي �لتاأكيد �أن �أمن مملكة �لبحرين و��صتقر�رها جزء ل يتجز�أ من �أمن �ململكة �لعربية �ل�صعودية، 

م�صدًد� على �أن �لبلدين يقفان �صًفا و�حًد� �صد �أي تدخل يف �صوؤونهما �لد�خلية من �أي طرف كان، ل �صيما من يحاول زعزعة 

�منهما و��صتقر�رهما.
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بادرة لتو�صيع �لعالقات وتعظيم فر�ص �ل�صر�كة و�لتعاون �القت�صادي.. رجال �أعمال:

�ل�صعودية �ل�صريك �لتجاري �الأول و�الأكرب للبحرين.. و�هتمام كبري بتطوير �لعالقات

جمل�س  رئي�س  احلواج  جواد  اأكد 

زيارة  اأهمية  على  احلواج  جمموعة  اإدارة 

بن  حممد  الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب 

�سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود ويل العهد 

بال�سقيقة  الوزراء  جمل�س  رئي�س  نائب 

وقال  ال�سعودية،  العربية  اململكة  الكربى 

اإنها ت�سيف ُبعًدا جديًدا فى م�سار العالقات 

كافة  وعلى  املجالت  فى خمتلف  الوطيدة 

املودة  اأوا�سر  بكل  املقرونة  امل�ستويات 

بني  جتمع  التي  القربى  وو�سائج  واملحبة 

ال�سقيقني  وال�سعبني  احلكيمتني  القيادتني 

التاريخ،  اأعماق  اإىل  جذورها  متتد  والتي 

اأهميتها  تزداد  الزيارة  هذه  اأن  اإىل  واأ�سار 

كونها تاأتي قبل انعقاد انعقاد قمة جمل�س 

التعاون اخلليجي املقررة قبل اأيام.

واأ�ساف احلواج »اإن مملكتي البحرين 

دفًعا  الدوام  على  ت�سهدان  وال�سعودية 

توجيهات  بف�سل  عالقاتهما  يف  قوًيا 

اآل  عي�سى  بن  حمد  امللك  اجلاللة  �ساحب 

ال�سريفني  احلرمني  خادم  واأخيه  خليفة 

�سعود،  اآل  عبدالعزيز  بن  �سلمان  امللك 

مزيد  اإىل  تدفع  التي  التوجيهات  وهي 

يف  والن�سجام  والتكامل  التعاون  من 

قوا�سم  هناك  اأن  خا�سة  املجالت،  كافة 

و�سيا�ساتهما  البلدين  روؤيتي  يف  م�سرتكة 

وتوجهاتهما يف خمتلف الق�سايا والأمور، 

من  بكثري  ننظر  فاإننا  الزاوية  هذه  ومن 

الفرح والتفاوؤل لهذه الزيارة.

رجال  جمعية  عن  �سادر  ت�سريح  يف 

اأهمية  على  فيه  اأكدت  البحرينية  الأعمال 

�ساحب  بها  يقوم  التي  الكرمية  الزيارة 

بن  �سلمان  بن  حممد  الأمري  امللكي  ال�سمو 

نائب  العهد  ويل  �سعود  اآل  عبدالعزيز 

رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع باململكة 

الثاين  لبلده  ال�سقيقة  ال�سعودية  العربية 

مملكة البحرين.

بن  عبداهلل  اأحمد  �سّرح  ال�سدد،  وبهذا 

هذه  »اإنَّ  قائالً:  اجلمعية  رئي�س  هندي 

والروابط  العالقات  عمق  تعك�س  الزيارة 

التاريخية املتاأ�سلة والعريقة بني اململكتني 

ال�سقيقتني، يف ظل حر�س ورعاية واهتمام 

بن  حمد  امللك  اجلاللة  �ساحب  ح�سرة 

عي�سى اآل خليفة عاهل البالد املفدى حفظه 

ال�سريفني  اهلل ورعاه واأخيه خادم احلرمني 

امللك �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود عاهل 

حفظه  ال�سقيقة  ال�سعودية  العربية  اململكة 

الثنائية  العالقات  دفع  نحو  ورعاه،  اهلل 

التقدم  الدوام نحو مزيد من  وتنميتها على 

والنمو والزدهار لكال البلدين ال�سقيقني«.

واأ�ساف بن هندي اإن ما يزيد من اأهمية 

ال�سمو  �ساحب  الكرمي  البالد  �سيف  زيارة 

ال�سعودية  العربية  اململكة  عهد  ويل  امللكي 

ال�سقيقة اإىل مملكة البحرين، اأنها تتزامن مع 

الوطني  بالعيد  الغالية  مملكتنا  اإحتفالت 

املجيد وذكرى تويل جاللة امللك املفدى اأيده 

حتظى  حيث  البالد،  يف  احلكم  مقاليد  اهلل 

هذه الزيارة باأهمية بالغة وترحيب ر�سمي 

و�سعبي كبريين نظًرا ملا تتمتع بها ال�سقيقة 

الكربى اململكة العربية ال�سعودية من مكانة 

عزيزة وخا�سة يف قلوب جميع البحرينيني.

�حلو�ج: �لزيارة حتقق �نطالقة 

و�عدة يف كل �ملجاالت بني �لبلدين

خالد كانو: عالقات �لبحرين 

و�ل�صعودية منوذج يحتذى به

بن هندي: �لرو�بط �لتاريخية 

حمّل رعاية و�هتمام من �لقيادتني

�إز�لة كافة �ملعوقات �القت�صادية.. فوزي كانو:

�لزيارة ت�صب يف تعزيز �لعمل �خلليجي �مل�صرتك

 �لعري�ص: �لنهو�ص بالعالقات �القت�صادية ملزيد من �لفر�ص �لنوعية

 نبيل كانو: �صر�كات قوية طويلة �الأجل مع �صركات �صعودية باأعلى �ملعايري

و�سف نائب رئي�س جمل�س اإدارة جمموعة يو�سف بن اأحمد كانو، 

جت�ّسد  باأنها  ال�سعودي  العهد  ويل  �سمو  زيارة  كانو  اأحمد  بن  فوزي 

»الروابط والعالقات القوية والو�سائج املتجذرة على مدى تاريخ طويل، 

موؤكًدا باأن العالقة التاريخية بني اململكتني تقوم على املحبة وامل�سري 

امل�سرتك، اإ�سافة اإىل روابط الأخوة وو�سائج القربى والن�سب ووحدة 

امل�سري«، ولقد �سهدت العالقات الثنائية تطوًرا على جميع امل�ستويات 

يف ظل اهتمام القيادتني بتطوير جمالت التعاون بني البلدين والرتقاء 

بالعالقات الثنائية، مبا يعود بالنفع واخلري على ال�سعبني ال�سقيقني، 

وُتعترب منوذًجا مميًزا يحتذى به يف العالقات بني الدول.

ال�سريك  تعد  ال�سعودية  العربية  اململكة  »باأن  كانو:  فوزي  وقال 

التجاري الأول للبحرين منذ القدم، وهو ما يعد ترجمة �سادقة لتوجيهات 

قيادتي البلدين لإزالة املعوقات التي تواجه العمل القت�سادي، معتربة 

اأن اململكة ال�سعودية متثل عمًقا ا�سرتاتيجًيا اقت�سادًيا ململكة البحرين، 

كما متثل البحرين امتداًدا لل�سوق ال�سعودية«.

ال�سوق  يف  كانو  اأحمد  بن  يو�سف  جمموعة  تواجد  باأن  واأ�ساف 

امل�سجعة  الأر�سية  املا�سي، حيث مهدت  القرن  بدايات  منذ  ال�سعودي 

الطريق لال�ستثمار، ما فتح الباب للدخول يف قطاعات جديدة متعددة. 

واأ�سار فوزي كانو اإىل ا�ستثمار املجموعة يف اململكة العربية ال�سعودية 

واللوجي�ستيات  واملالحة  والطاقة  ال�سناعة  قطاعات  من  كل  يف 

والتطوير العقاري وال�سفر والعديد من القطاعات الأخرى.

من  وعاملية  اإقليمية  تقدم خدمات  املجموعة  اأن  كانو  فوزي  وبنّي 

خالل �سركة كانو للمالحة، يف الوقت الذي حتظى كانو للوج�ستيات 

الب�سائع  نقل  على  تعمل  حيث  ال�سعودية،  اململكة  يف  عالية  بثقة 

من  حمفظة  العقاري  للتطوير  كانو  تدير  كما  عالية،  ودقة  بكفاءة 

يف  معروفة  مناطق  يف  وال�سناعية  والتجارية  ال�سكنية  العقارات 

حلول  فتوفر  والطاقة  لل�سناعة  كانو  �سركة  اأما  ال�سعودية.  اململكة 

وامل�ساريع  الطاقة  جمالت  يف  واملواد  املعدات  توريد  وخدمات  رائدة 

ال�سناعية والآلت.

الزيارة متثل حمطة ذات دللة مهمة، وذلك لأنها  باأن  واأكد كانو 

على  باخلري  و�ستعود  امل�سرتك،  اخلليجي  العمل  تعزيز  يف  ت�سب 

�سعوب دول املجل�س يف حا�سرها وم�ستقبلها، موؤكًدا باأنها �ستنقل هذه 

العالقات اإىل اآفاق جديدة وفًقا للروؤى التنموية املر�سومة يف البلدين 

اإىل م�ستويات اقت�سادية رفيعة  للنهو�س ب�سعبيهما، والو�سول بهما 

يف �ستى املجالت النه�سوية والتنموية ال�ساملة.

�سّرح رجل الأعمال نا�سر بن حممد جميل بن من�سور العري�س 

امللكي  ال�سمو  زيارة �ساحب  باأن  القاب�سة  العري�س  رئي�س جمموعة 

اململكة  عهد  ويل  �سعود  اآل  عبدالعزيز  بن  �سلمان  بن  حممد  الأمري 

الدفاع جت�ّسد  الوزراء وزير  ال�سعودية نائب رئي�س جمل�س  العربية 

العالقات العميقة بني البلدين ال�سقيقني وتعك�س اللحمة الوثيقة بني 

عرب  واملتجذر  املمتد  الأخوي  الرتابط  من  اململكتني  و�سعبي  قيادتي 

التاريخ املرت�ّسخة بالثوابت املتاأ�سلة والروؤى امل�سرتكة التي تنبع من 

العالقات  رئي�ًسا يف تنمية  الزيارة مف�سالً  املحبة والألفة، وُتعد هذه 

ال�سراكة احلقيقية يف  وال�ستثمارية وجت�سد  والتجارية  القت�سادية 

املهمة  الق�سايا  دعم  يف  العربية  اخلليجية  واللحمة  التما�سك  تعزيز 

اأنها  كما  والإ�سالمية.  العربية  لالأمة  ال�سامية  الأهداف  حتقق  التي 

وال�سعبني  البلدين  على  بالنفع  العائد  والرتقاء  التطور  عجلة  تدفع 

الكرميني.

التن�سيق  من  بالتاريخ احلديث  القدمي  التاريخ  موا�سلة  واأ�ساف 

الأجداد  امل�سرتك من حكمة  الروؤية وامل�سري  امل�سرتك ميثل  والتعاون 

والآباء من القيادات الر�سيدة اىل العزمية والهمة يف اجليل احلا�سر 

عند وليي العهد اأثمرت العالمة الفارقة يف العالقات الثنائية و�سهدت 

مراحل مف�سلية للتطور كما نعي�سها اليوم من تقدم وازدهار يف كافة 

الأمري  امللكي  ال�سمو  روؤية �ساحب  اإىل  ت�سري موازية  والتي  املجالت 

روؤية  الوزراء  جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �سلمان 

.2030

موؤكًدا ما �سرح به جاللة امللك املفدى باأن )اململكة ال�سقيقة ركيزة 

اأ�سا�سية لأمن وا�ستقرار املنطقة والعامل باأ�سره... وهو خيار املا�سي 

التزامنا  اأن  العري�س  واعترب  امل�ستقبل(  خيار  و�سيظل  واحلا�سر.. 

الذي  الإرث  الأجداد هو  الر�سيدة منذ عهد  الثابت مع قيادتنا  بالنهج 

ال�سقيقتني يف  اململكتني  لقيادتي  الثاقبة  بالروؤية  مّنا  اإمياًنا  به  نلتزم 

تاأمني م�ستقبل م�سرق يعمه الأمن وال�ستقرار.

حمد  بن  �سلمان  الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  ت�سريح  معترًبا 

تطوير  اأو  منو  )اأي  الوزراء  جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  خليفة  اآل 

املنطقة  اأثره  يعم  ال�سقيقة  ال�سعودية  العربية  اململكة  يف  وجناح 

وعمود  املنطقة  لهذه  الأ�سا�سي  النمو  حمرك  هي  فال�سعودية  كلها، 

اخلليج  دول  بني  العميقة  الثنائية  للعالقات  عنوان  هو  ا�ستقرارها( 

العربي والإقليم العربي واملحور الذي ينطلق منه امل�سروع التطوري 

العام وعرب عن اململكة ال�سعودية بال�سريان الأ�سا�سي للمنطقة.

له  يتطلع  مبا  �ستنه�س  الكرمية  الزيارة  باأن  العري�س  واأعرب 

البلدين من حتقيق الأهداف امل�سرتك وتدفع مب�سرية النماء التجاري 

ال�سعبني  بني  اآفاق  تفتح  املبادرات  وهذه  والأمني  وال�ستثماري 

لتو�سيع  بادرة  وهي  والتجاري  ال�ستثماري  التعاون  يف  ال�سقيقني 

تو�سيع  يف  ت�سب  نوعية  لنقلة  وت�سري  الفر�س  واإتاحة  العالقات 

النطاق التعاوين امل�سرتك.

رئي�س  املجموعة،  اإدارة  جمل�س  ع�سو  كانو،  خالد  نبيل  اأ�ساد 

�سلمان  بن  الأمري حممد  امللكي  ال�سمو  بزيارة �ساحب  كانو،  �سفريات 

اإىل البحرين تتم يف ظروف ا�ستثنائية للو�سع القت�سادي يف املنطقة، 

ا يف ظل التطورات والتحديات الراهنة. خ�سو�سً

والهتمام  الدائم  احلر�س  اإطار  يف  تاأتي  الزيارة  هذه  باأن  موؤكداً 

بالتعاون  لالرتقاء  اململكتني  يف  ال�سيا�سية  القيادة  قبل  من  املتنامي 

العالقات  م�سرية  اإىل  قوية  دفعة  وباعتبارها  الثنائية،  العالقات  يف 

 الأخوية التاريخية الوثيقة بني البلدين ال�سقيقني يف خمتلف املجالت، 

التاريخ، وهي  اأعماق  العالقات متتد جذورها يف  تلك  اأن  على  موؤكًدا 

تتميز  حيث  العامل،  دول  لباقي  به  يحتذى  منوذًجا  ت�سكل  عالقات 

من  ال�سقيقتني  اململكتني  يربط  ملا  املتبادلة  والأخوة  والتقدير  باملحبة 

�سلة �سهر ون�سب وقرابة وم�سري واحد م�سرتك والتي تزداد �سالبة 

مع مرور الأيام وت�سهد تطوًرا م�ستمًرا يف كل امل�ستويات؛ انطالًقا من 

الثوابت والروؤى امل�سرتكة التي جتمع بينهما جتاه خمتلف الق�سايا.

واأ�سار اإىل اأن جمموعة يو�سف بن اأحمد كانو تواجدت يف ال�سوق 

�سجعت  التي  الأر�سية  وكانت  املا�سي،  القرن  بدايات  منذ  ال�سعودي 

ودفعت اىل فتح اآفاق جديدة ملجموعتنا، وتطوير عالقاتنا مع �سركائنا 

بني  واملتميزة  العميقة  العالقة  هي  ال�سعودية  العربية  اململكة  يف 

قيادتي البلدين واهتمامهما امل�سرتك باإعطاء كل ما ميكن من دفع وزخم 

للعالقات امل�سرتكة وعلى كل امل�ستويات، حيث تعترب اململكة العربية 

ال�سعودية العمق ال�سرتاتيجي لدول اخلليج العربي، كما اأن املجموعة 

اأن�ساأت �سراكات قوية طويلة الأجل مع �سركات �سعودية رائدة نظًرا ملا 

تتمتع به من �سمعة را�سخة اكت�سبتها باللتزام امل�ستمر باأعلى املعايري 

الأخالقية، ومن خالل العمل على امل�ستويات املثلى من الإنتاجية، مع 

�سمان القدرة التناف�سية، والكفاءة والنزاهة، م�سدًدا على دخول العديد 

من ال�سركات القت�سادية املحلية يف �سراكات وا�ستثمارات يف ال�سوق 

من  العديد  ت�ستقطب  عالية  تناف�سية  بقدرات  يتميز  الذي  ال�سعودي 

م�ستثمري اخلليج العربي.
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جمموعة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  رّحب 

يو�سف بن اأحمد كانو، الوجيه خالد كانو، 

امللكي  ال�سمو  ل�ساحب  امليمونة  بالزيارة 

اآل  عبدالعزيز  بن  �سلمان  بن  حممد  الأمري 

جمل�س  رئي�س  نائب  العهد  ويل  �سعود 

ال�سعودية  العربية  باململكة  الوزراء 

ال�سقيقة اإىل مملكة البحرين، موؤكًدا اأن لهذه 

الزيارة املباركة تاأثريات اإيجابية جمة على 

عام،  ب�سكل  والقطاعات  املجالت  خمتلف 

والقت�سادية  التجارية  القطاعات  وعلى 

اإىل  ب�سكل خا�س،  البلدين  وال�سناعية بني 

جانب ما تعك�سه من �سور الخاء واملحبة 

بني البلدين وال�سعبني ال�سقيقني. 

بالعالقات  كانو  خالد  الوجيه  ونّوه 

الوطيدة التي تربط اململكتني، موؤكًدا اأن هذه 

يحتذى  منوذًجا  ت�سكل  املتميزة  العالقات 

باملحبة  تتميز  اإذ  العامل،  دول  لباقي  به 

ما  وجت�سد  املتبادلة،  والأخوة  والتقدير 

يربط اململكتني ال�سقيقتني من �سالت ن�سب 

وتزداد  م�سرتك،  واحد  وم�سري  وقرابة 

مرور  مع  �سالبة  الوطيدة  العالقات  هذه 

جميع  على  م�ستمًرا  تطوًرا  وت�سهد  الأيام، 

امل�ستويات، مرتكزة على قاعدة را�سخة من 

التي جتمع بني  الثوابت والروؤى امل�سرتكة 

القيادتني الر�سيدتني جتاه خمتلف الق�سايا.

قبل  من  ال�سامية  التوجيهات  اأثبتت  اإذ 

دورها  العقود  مّر  وعلى  البلدين  قيادتي 

والعمل  التعاون  ودعم  تعزيز  يف  البارز 

امل�سرتك، وتر�سيخ كل ما من �ساأنه تعميق 

البلدين  بني  والخبار  املحبة  اأوا�سر 

وال�سعبني. وا�سهمت تلك املبادرات احلكيمة 

اإيجاد  يف  اململكتني  يف  القيادات  قبل  من 

م�سروعات كربى طموحة، ياأتي يف مقدمتها 

م�سروع ج�سر امللك حمد الذي �سي�سكل عند 

تطور  م�سار  يف  جديدة  مرحلة  تد�سينه 

على  البلدين  بني  والروابط  العالقات 

م�سروع  هنا  نن�سى  ول  امل�ستويات.  كل 

وامل�سروعات  اخلليجي،  احلديدية  ال�سكة 

�سورة  تقدم  التي  الطموحة  القت�سادية 

التفاوؤل  من  بالكثري  يت�سم  مل�ستقبل  جلية 

على �سعيد العالقات والروابط البحرينية 

ينعك�س  ما  وهذا  امل�سرتكة،  ال�سعودية 

والعمل  اخلليجية  العالقات  على  اإيجاًبا 

اخلليجي امل�سرتك.



نورة البنخليل:

زيارة  �أن  �سعوديون  مو�طنون  �أكد 

بن  حممد  �لأمري  �مللكي  �ل�سمو  �ساحب 

�ل�سعودي  �لعهد  ويل  �سعود  �آل  �سلمان 

�لعالقات  من  مهماً  جانباً  متثل  للبحرين 

�ل�سقيقني،  �لبلدين  بني  و�ملمتدة  �لوطيدة 

ملا متثله من ثقل �جتماعي و�سيا�سي  نظر�ً 

يف  منوذجياً  مثالً  جعلتها  وجتاري، 

�لعالقات �لدولية.

�لجتماعية  �لعالقات  �أن  �ىل  و�أ�سارو� 

متيز�ً  متثل  �ل�سقيقني  �ل�سعبني  تربط  �لتي 

بني  �لن�سجام  مدى  على  يدل  �يجابياً، 

�ملجتمعني.

اأكدوا اأن زيارة حممد بن �سلمان تعزز الدور التنموي بني البلدين.. مواطنون �سعوديون لـ»الأيام«:

العالقات ال�سعودية البحرينية متثل ثقاًل اجتماعًيا و�سيا�سًيا وجتارًيا

قال في�صل بادغي�ش، مواطن �صعودي، اإن »العالقة بني اململكة العربية ال�صعودية ومملكة البحرين ال تقت�صر فقط على 

ال�صيا�صة والتجارة، بل تربطها عالقة املودة وال�صداقة والروابط االأ�صرية، حيث تربطنا ثقافات جميلة مماثلة تتخطى حدود 

الدولتني«.

 واأ�صاف اأ�صبحت العالقة بني اململكتني مثالً منوذجياً عند النظر اإىل العالقات الوثيقة بني الدول.

الكرمية  الزيارة  اأن  املناعي  اإميان  االأعمال  �صيدة  قالت 

امللكي االأمري حممد بن �صلمان بن عبدالعزيز  ال�صمو  ل�صاحب 

االرتقاء  على  كبرًيا  حافًزا  ت�صكل  البحرين  ململكة  �صعود  اآل 

اإىل  بها  والدفع  اململكتني  بني  التاريخية  الثنائية  بالعالقات 

اآفاق اأرحب على كافة االأ�صعدة مبا يعود بالنفع واخلري على 

ال�صعبني ال�صقيقني يف كافة املجاالت.

واأّكدت اأن ت�صريف �صموه و روؤيته الوا�صحة التي �صكلت 

طفرة يف اقت�صاد اململكة العربية ال�صعودية متوافقة مع روؤية 

ال�صمو امللكي االأمري �صلمان بن حمد والذي �صكلت قيادته لفريق 

البحرين مثاالً عاملًيا و�صع البحرين يف م�صاف الدول �صاحبه 

االجناز.

عنه  �صت�صفر  ما  عن  ترقب  يف  كلها  »البحرين  واأ�صافت 

هذه الزيارة و اأنا متفائلة ف التاريخ ي�صهد ملثل هذه الزيارات 

بنجاحات باهرة خ�صو�ش اذا اجتمعت روؤية قائدين فذين لهم 

يف باب القيادة و التطوير من االجنازات االجنازات، وفقهم اهلل 

ملا فيه خري البلدين و �صدد على طريق النجاحات خطاهم«.

وا�صحا  دليال  املتبادلة  الزيارات  هذه  تعد  »كما  وتابعت 

والتقارب  العالقات  تعزيز  يف  الدائمة  الرغبة  على  وملمو�صا 

كافة  التعاون يف  وتعميق  احلقيقية  ال�صراكة  معنى  وترتجم 

املجاالت بني البلدين مبا ينعك�ش ايجابا على وحدة ومتا�صك 

ال�صف اخلليجي والعربي«.

تربطنا ثقافات جميلة

الأمني: مرحلة لتعاون اقت�سادي

 اأكرب بني البحرين وال�سعودية

املناعي: الدفع بالعالقات  البحرينية ال�سعودية لعالقات اأرحب

اآل ال�سيخ: الزيارة ترجمة ملعنى 

ال�سراكة احلقيقية بني البلدين

اأهاًل بوجه ال�سعد .. يف دار امللك حمد 

لوجه  مرة  مليون  نقولها  و�سهالً  �أهالً  مرحبًا 

)بو�سلمان(  حمد  �مللك  د�ر  يف  )بو�سلمان(،  �ل�سعد 

مبنا�سبة �لزيارة �لتاريخية �ملتميزة و�ملباركة ل�ساحب 

�ل�سمو �مللكي �لأمري حممد بن �سلمان بن عبد�لعزيز �آل 

�لعهد نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير  �سعود ويل 

�لدفاع حفظه �هلل �لذي �سيحل �سموه �سيفاً كبري�ً على 

عن   ّ ُتعبرِ �لزيارة  باأن  �سموه  ليوؤكد  �لبحرين،  مملكة 

عمق �لعالقات �لأخوية بني �لبلدين �ل�سقيقني )�ململكة 

به  وماحتظي  �لبحرين(  ومملكة  �ل�سعودية  �لعربية 

�لعالقات �ملتبادلة من حر�س وعناية و�إهتمام  خادم 

�آل  عبد�لعزيز  بن  �سلمان  �مللك  �ل�سريفني  �حلرمني 

�سعود و�أخيه �ساحب �جلاللة �مللك حمد بن عي�سى �آل 

خليفة ملك مملكة �لبحرين - حفظهما �هلل ورعاهما، 

وم�ستمدة زيارة �سموه من �سل�سلة �لزيار�ت للملوك 

و�ل�سيوخ للعالقات �حلميمة بني �لأ�سرتني �لكرميتني 

)�آل �سعود و�آل خليفة( �لكر�م، منذ �لع�سور �لقدمية 

حيث تنطلق �لعالقات من قاعدة �سلبة بناها �لأجد�د 

و�سار على دربهم ونهجهم �لآباء و�لأبناء �ملخل�سني، 

يف  ت�سجيلها  لميكن  �لأخوية  �لعالقات  �إن  كما 

�سغرية  مب�ساحات  خمت�سرة  كلمات  �و  ت�سريحات 

للن�سر، فهي �أكب بكثري من ذلك، ملا تدل �لعالقات بني 

جذورها  �ساربة  قوية  متانة  على  �ل�سقيقني  �لبلدين 

يف عمق �لتاريخ وت�سري يف �إجتاه و�حد نحو �مل�سري 

و�لهدف �مل�سرتك �لو�حد يف �ل�سر�ء و�ل�سر�ء، و�مل�سي 

لتحقيق  وتطويرها  وتنميتها  �أرحب  �آفاق  نحو  بها 

ي�سبو  مبا  �ل�سقيقتني  �ململكتني  وطموحات  تطلعات 

فيها ل�سالح �ل�سعبني �ل�سقيقني، وتاأتي زيارة �ساحب 

�ل�سمو �مللكي �لأمري حممد بن �سلمان بن عبد�لعزيز �آل 

�لعهد نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير  �سعود ويل 

�لدفاع لتج�سد �لثو�بت �مل�سرتكة يف �لتعاون و�لتكامل 

�خلليجية  �لق�سايا  خمتلف  يف  و�لتن�سيق  و�لتعا�سد 

�لبالغة من  �لأهمية  ، وتكت�سب   و�لإقليمية  و�لعربية 

لرت�سيخ  �لثاقبة  و�لروؤية  و�مل�سمون  �لتوقيت  حيث 

�لبلدين  قيادتي  روؤي  لتطابق  �لقائم  �لتعاون  دعائم 

�ملو�قف  لإتخاذ  و�لت�ساور  �لتو��سل  يف  �ل�سقيقني 

�ملوحدة يف �لتعامل مع �لتغيري�ت �لإقليمية و�لدولية 

. وهنا ن�ستذكر عدد من  �لعربي  �لت�سامن  ولتحقيق 

�أبيات �ل�ساعر �لأمري بدر بن عبد�ملح�سن يف ق�سيدته 

عن  مملكة �لبحرين، قال: 

جيت �أنا من جند يف قلبي �لريا�س.. ويف عروقي 

�لتهم و�لبيت �لأمني.

���ص��وؤال..  يطرحني  وال��ع�����ص��ق  جيتكم 

ويدين. �صدر  ل��ه  ال�صط  �صحيح  ه��و 

ع��ان��ق��ت��ن��ي ب��ي��وت��ك��م واأن������ا ب��ع��ي��د.. 

القطني. ما�صفت  اجل�����ص��ر  م��اع��رت 

ي���اه���وي ال��ب��ح��ري��ن م��ري��ت ال���دي���ار.. 

�صنني. ب��ال��ل��ه��ف��ة  وال��ق��ل��ب  ع���اب���ٍر 

ب���ي رح�����ايل يف ه�����واك.. ل���ني ح��ط��ت 

ال��ك��ن��ني. امل��ح��ب��ة يف  وان��ب��ع��ث ن��ب��ع 

         

جمال حممد �لياقوت

ع�سو هيئة �ل�سحفيني �ل�سعوديني - ع�سو 

�لحتاد �لدويل لل�سحفيني

جمال يقوت

»باحلمر القاب�سة«: م�ساريع �سعودية خا�سة يف البحرين قريبًا

باحلمر  �صامل  مبجموعة  التنفيذي  الرئي�ش  قال 

�صعب  بني  الوثيقة  العالقات  ان  باحلمر  اأحمد  القاب�صة 

ال�صقيقة  البحرين  ومملكة  ال�صعودية  العربية  اململكة 

لي�صت ب�صيء جديد فعالقتهما معاً عالقة وطيدة منذ عهد 

املوؤ�ص�ش امللك عبد العزيز ال �صعود طيب اهلل ثراه ممتدة 

اىل االن بروح التعاون والود واالخاء، فالعالقة لي�صت 

عالقة اجلار بجاره وامنا هي عالقة ن�صب وقرابة واخاء 

ممتدة من ذاك الزمان.

واأ�صاف: نفتخر باأن لنا العديد من امل�صاريع الناجحة 

فتلك  ال�صقيقة،  البحرين  مملكة  يف  ان�صاوؤها  مت  التي 

العالقة لي�صت وثيقة فقط وامنا عالقة را�صخة و�صاخمة، 

ال�صعبني  بني  واالن�صجام  التفاهم  على روح  دليل  وذلك 

امل�صتثمرين  ت�صجيع  خالل  من  والبحريني،  ال�صعودي 

على  م�صاريعهم  الإقامة  لهم  الدعم  وتقدمي  ال�صعوديني 

التعاون  تنمية  يف  للم�صاهمة  البحرين،  مملكة  اأر�ش 

التجاري واالقت�صادي بني البلدين.

اإقامة املزيد من امل�صاريع  ال�صركة ب�صدد  وك�صف ان 

اخلدمية على ار�ش مملكة البحرين باالإ�صافة اىل التو�صع 

التجاري بت�صدير العديد من املنتجات اىل مملكة البحرين 

خا�صة وكافة دول اخلليج عامة، حيث اأنه تربطنا بع�ش 

االأعمال  رجال  من  بالعديد  والتجارية  الودية  العالقات 

وال�صركات البحرينية، وذلك بالنظر اىل متطلبات ال�صوق 

البحريني لتاأ�صي�ش جمموعة من امل�صاريع اخلدمية التي 

ت�صاهم يف التو�صع يف بع�ش جماالت املجموعة.

قال مدير عام التوا�صل املوؤ�ص�صي وال�صراكات اال�صرتاتيجية لدى �صركة الرتكي القاب�صة 

اأن�ش اجلريفاين اإن العالقة ال�صعودية البحرينية ممتدة ومرتابطة كاليد الواحدة ملا متثله 

من عراقة العالقات االجتماعية والتجارية العميقة.

واأ�صار اىل اأن ال�صعودي والبحريني يعي�صون يف بيت كبري ل�صناعة اقت�صاد م�صتدام 

وجمتمع واحد ُنق�ش باأ�صالة عريقة على مدى ال�صنوات.

واأ�صاف: ت�صكل زيارة �صيدي �صاحب ال�صمو امللكي االأمري حممد بن �صلمان بن عبدالعزيز 

ويل العهد ال�صعودي تعزيزاً للعالقة املتينة والتي تعزز الدور التنموي بني البلدين. 

وعن عالقته ال�صخ�صية مع البحرين، قال: جتربتي مع البحرين متميزة وايجابية حني 

اأهلها وجمتمعها  بني  البحرين وع�صت  كنف  تعلمت يف  اجلامعات،  اإحدى  يف  طالباً  كنت 

فكانت ينبوعاً للعلم املتجدد و�صتظل مملكة البحرين اأحد املرافئ التي ت�صاهم يف اقت�صاديات 

التجاري  االمداد  اأعمدة  من  وتعد  واالقت�صادية  اال�صرتاتيجية  ال�صراكات  ومتكن  البلدين 

للمنطقة. 

 ال�سعودي والبحريني يعي�سون يف بيت كبري ل�سناعة اقت�ساد م�ستدام

االأعمال،  رجل  ال�صيخ،  اآل  عبداهلل  اإبراهيم   اأكد 

وع�صو جمل�ش االأعمال ال�صعودي البحريني اأن »زيارة 

بن  �صلمان  بن  حممد  االأمري  امللكي  ال�صمو  �صاحب 

اآل �صعود، ويل العهد، نائب رئي�ش جمل�ش  عبدالعزيز 

ال�صعودية  العربية  باململكة  الدفاع،  وزير  الوزراء، 

ال�صقيقة اإىل مملكة البحرين، تعد اإ�صافة جديدة ت�صاف 

اإىل م�صرية الت�صامن والتكامل ووحدة امل�صري امل�صرتك 

اإىل ما يجمع قيادتي  ا�صتناداً  ال�صقيقتني،  اململكتني  بني 

و�صعبي اململكتني ال�صقيقتني من ثوابت وروؤى م�صرتكة 

خا�صة واأن العالقات بني اململكتني ال�صقيقتني متتد اإىل 

اآفاق  خالل  من  و�صالبة  قوة  وتزداد  التاريخ  جذور 

واعدة تعود باخلري والنماء على �صعبي اململكتني«.

قيادة  البحرين  »مملكة  اأن  على  ال�صيخ  اآل  و�صدد 

واملباركة  الكرمية  بالزيارة  ترحب  و�صعباً  وحكومة 

بني  عزيزاً  �صيفاً  يحل  حيث  ال�صعودي،  العهد  لويل 

اأهله واإخوانه يف مملكة البحرين، حيث يجمع اململكتني 

وامل�صري  واملحبة  واملودة  القربى  و�صائج  ال�صقيقتني 

امل�صرتك على مر التاريخ«.

ململكة  ما  تعك�ش  املباركة  »الزيارة  اأن  واعتر 

الر�صيدة،  ال�صعودية  القيادة  لدى  مكانة  من  البحرين 

هي  كما  �صتظل  ال�صعودية  العربية  اململكة  اأن  وتوؤكد 

الرامية  جهودها  يف  البحرين  مملكة  بجانب  دائما 

�صتى  يف  حتققها  التي  واملنجزات  املكت�صبات  ملوا�صلة 

املجاالت وللمزيد من التنمية والرخاء«.

وذكر اآل ال�صيخ اأن  »الزيارة املباركة دليل وا�صح 

العالقات  تعزيز  يف  الدائمة  الرغبة  على  وملمو�ش 

وتعميق  احلقيقية  ال�صراكة  معنى  وترتجم  والتقارب 

ينعك�ش  مبا  البلدين  بني  املجاالت  كافة  يف  التعاون 

وال�صف  الكيان  ومتا�صك  وحدة  على  كبري  ب�صكل 

اخلليجي والعربي«.

قيادتي  بني  املتبادلة  اأن  »الزيارات  اإىل  ونوه 

بني  واملتميزة  الوطيدة  العالقات  على  توؤكد  اململكتني 

العالقات  عمق  مدى  اأكدت  فارقة  وعالمة  ال�صقيقتني، 

وامل�صتمرة  املتبادلة  املكثفة  الزيارات  وتعد  الثنائية، 

للعالقات  �صمة مميزة  البلدين  امل�صئولني يف  كبار  بني 

الثنائية التاريخية«.

للمملكتني  والكبري  الريادي  »الدور  اإىل  وتطرق 

ال�صقيقتني يف ن�صرة ن�صرة ق�صايا االأمتني العر

يف  واال�صتقرار  االأمن  وتعزيز  واالإ�صالمية  بية 

املنطقة والعامل اأجمع«.

وخل�ش اآل ال�صيخ اإىل اأن »املواقف االأخوية الثابتة 

و�صتبقى خالدة وحمفورة  واعتزاز،  فخر  �صتظل حمل 

يف تاريخ البلدين، وترهن على وحدة الهدف وامل�صري 

ويجعل  و�صعبيهما،  البلدين  بني  يجمع  الذي  امل�صرتك 

من ت�صامنهما �صمة للعالقات بينهما على امتداد التاريخ 

وخياًرا حتمًيا ال غنى عنه«.

جمل�ش  ع�صٍو  و  االأعمال  رجل  اأكد 

»اأن  االأمني  خالد  االقت�صادية،  التنمية 

االأمري  ال�صعودي  العهد  ويل  زيارة 

البحرين  مملكة  اإىل  �صلمان  بن  حممد 

اأكر بني  تفتح املجال لتعاون اقت�صادي 

البحرين وال�صعودية«.

العنوان  »اأن  االأمني  واأ�صار   

االقت�صادي يفر�ش نف�صه يف زيارة ويل 

الزيارة  اأهداف  واأن  ال�صعودي،  العهد 

تتمثل يف التوقيع على عدد من االتفاقيات 

االقت�صادية واال�صتثمارية بني البلدين«.

وتوقع االأمني- والذي ي�صغل رئي�ش 

جلنة الرثوة الغذائية يف غرفة البحرين 

اآل  �صلمان  حممد  االأمري  زيارة  تثمر  اأن 

�صعود يف زيادة وترية التعاون بني دول 

املجل�ش اخلليج يف عدة ملفات منها االأمن 

والدفاع واالقت�صاد والتجارة واال�صتثمار 

والطاقة واالت�صاالت.

االأمري  ال�صعودي  العهد  ويل  ويبداأ 

ايل  ر�صمية  زيارة  �صلمان،  بن  حممد 

خليجية  جولة  �صمن  البحرين،  مملكة 

التي  التعاون  جمل�ش  دول  قمة  ت�صبق 

ال�صهر  منت�صف  الريا�ش  حتت�صنها 

العديد  الزيارة  ت�صتهدف  اجلاري، حيث 

اململكة  بني  االقت�صادية  اخلطوات  من 

والبحرين و �صائر دول جمل�ش التعاون.

تركز  ال�صعودي  العهد  ويل  زيارة  فاإن 

على تعزيز التعاون والتن�صيق بني دول 

يف  ال�صت  اخلليجي  التعاون  جمل�ش 

جميع املجاالت.

كما ت�صمل اجلولة التاأكيد على مبادئ 

االأممية  القرارات  ُح�صن اجلوار واحرتام 

وال�صرعية الدولية وجتنيب املنطقة كافة 

االأن�صطة املزعزعة لال�صتقرار اإ�صافة اإىل 

اإيجاد حل �صيا�صي �صامل لالأزمة اليمنية 

قائم على املبادرة اخلليجية.

من  العديد  هناك  بان  االأمني  واأكد 

اخلطوات واالتفاقيات االقت�صادية �صمن 

العديد  يتبعها  فيما  الزيارة،  اأهداف 

ا�صرتاتيجية  �صم��ن  االإج��راءات  من 

ت�صمل  والتي  البلدي��ن  بي��ن  التعاون 

العديد من املجاالت«.
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ال�����ع�����زوت�����ي�����ن( )وري�������������ث   
االصوات زحمة  في  ينعرف  اللي  الشاعر  تحاكا 

االنصات سوى  منكم  يبي  ما  وانتوا  البدع  عليه 

الهامات وتخضع  عبدالعزيز  اب��ن  سلمان  ه��ذا 

 وسالم اهلل على ذخر الشعوب محقق الغايات

ق��ص��ي��ده ال ب���داب���ه ت��ن��خ��ي ب���ه ن����ذر األب���ي���ات

وال��ق��وات ال��ق��ادات  على  اهلل  س��الم  ي��ا  بعدها 

وسالم اهلل على اللي فزعته تسبق هل الفزعات

ال��ش��ارات   كامل  ه��ذا  سلمان  اب��ن  محمد  ه��ذا 

القادات اعظم  سيرة  التاريخ  سطر  ما  ومثل 

راي��ات مافوقها  راي��ت��ه  ال��ل��ي  على  اهلل  س��الم 

الشيكات تصدر  ما  قبل  عطاياهم  اللي  وريث 

النظرات ثاقب  ه��ذا  سلمان  اب��ن  محمد  ه��ذا 

وال��ش��الت الشعار  وك��ث��رة  سهيل  طلعة  م��ع 

والظفرات والعزم  بالحزم  تسموى  اللي  وريث 

القاالت كبرت  ان  الفعول  راع  حمد  نجال  اخ��و 

الميالت ع���ادل  ه��ذا  سلمان  اب��ن  محمد  ه��ذا 

ب��ال��م��دات ال��م��دات  يلحق  ع��ط��اه��ا  يمنًا  واب���و 

اثبات شهود  له  يبغي  ما  اللي  العزوتين  وريث 

الهقوات وكبرت  الوطيس  حمي  ما  كل  رجاٍل 

والعادات العرف  حسب  دين  المواقف  يقولون 

الحاجات يقضي  ما  الرضا  من  عليه  وج��ٍه  اب��و   

ال��ش��م��ات ت��ل��ج��م  علينا  ب��ش��اي��ره��ا  رؤي����ة  اب���و 

وسالم اهلل على جيش التحالف صامل الوقفات

اللذات ه��ادام  يهمه  ما  فالمالقى  حداهم 
االم��وات      مثل  نسجلهم  ما  شهدانا  كل  ت��رى 

الصفحات على  وترجمته  فكري  به  جاد  ما  مرونههذا  الميدان  حتمى  ال  شعري  قبل  وروح��ي 
الذات صميم  في  غالهم  يبقى  حكامنا  وترى 

وم��أذون��هخطبت اجمل بنات الشعر واللي كنت ابيها جات وب��ش��ه��وده  ب��أف��ك��اره  الشعر  وج��اك 

عيونه نظرة  في  الفخر  شفت  وقف  منه  والى 

يقولونه ما  بعضكم  اللي  يقول  ويوعدكم 

ل��ت��اري��خ��ه ووق���ف���ات���ه ودس����ت����وره وق��ان��ون��ه

مايخلونه نخاهم  م��ن  ال��ل��ي  ال��ع��زوه  سليل 

مغبونه ك��ل  صامل  ك��ل  ف��ي  تنخي  م��ا  مثل 

مزونه ه��ّل��ت  يستحقه  ال��ل��ي  نصى  ال  س��الم 

مكنونه ب��اح  م��ا  ال��ع��رب  مكنون  ب��اح  م��ن  وال��ى 

العدوان يفدونه يا عيسى  المسمى  هذا طويق 

يقرونه ي��وم  المبادي  أه��ل  ص��دور  في  يسطر 

كونه ذا  ال��ك��ون  ك��ن  ص��ار  ت��ع��زوى  منه  وال���ى 

غليونه ويشب  موقعه  يعرف  النفط  وقبل 

ظنونه تسبق  باسه  قو  من  سطوته  اللي  هذا 

لونه وم��ن  شكله  م��ن  تاتيك  قفر  مطالعيه 

ومضمونه بغاياته  ي��وخ��ذ  مثل  اص��ب��ح  ال��ي��ن 

ي��ب��رك��ه��ا ع��ل��ى ص��م ال��ص��ف��ى وي��ث��ب��ت رك��ون��ه

ياهونه ص��ار  عنده  االم��ر  تصعب  ال  اللي  ه��ذا 

مسنونه ل��ل��ع��دوان  ال��ك��ون  ن��ه��ار  شلفا  واب���و 

الخونه ي��ع��رف  ي��ج��ذب��ه م��ا  ش��ه��ود ك��ل ع���رق 

يبيعونه م��ا  وف��اه��م  ل��ك��ن  ال��ع��م��ر  يبيعون 

دي��ون��ه س���دد  ع��ي��ال��ه  ب��اغ��ال  طنخته  م��ن  وه���و 

ج��ن��ون��ه ج��ن��ت  ن��خ��ي��ت��ه  م��ن��ك  ل��ي��ا  راس  واب����و 

دون��ه النظر  ح��د  ينقطع  طموحه  ع��زٍم  واب��و 

ع��ل��ى ك��ل اب��ل��ج روح����ه ل��ح��د ال����دار م��ره��ون��ه

يبكونه قبل  من  هله  به  يفخر  مات  من  وال��ى 
مدفونه ف���األرض  اجسادهم  ل��و  ح��ي  نباهم 

يستحقونه ف��ال��ل��ي  ق��ب��ل  الم���ن  ال��م��دح  ل��ك��ن 

سالم بن جخير العرجاني
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