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البحــريـن و السعودية

طموًحا  بك  اأهالً  والعمل،  الأمل  اأمري  بك  اأهالً 

التواق  البحريني  الطموح  ُيعانق  موؤتلًقا  �سعودًيا 

و�سع  مديًدا،  العالقات  من  عهًدا  ليجّدد  للقائكم 

لبناته ال�سلبة املوؤ�س�سون الكرام من الأجداد والآباء، 

و�سار على منواله الأبناء والأحفاد.

خطاهم،  على  ت�سري  الأمري  �سمو  يا  اأنت  وها 

بحرينية  لنه�سة  والتجديد  ال�سباب  روح  حتدوك 

اأعماق  يف  بجذورها  ت�سرب  وخليجية  �سعودية 

التاريخ.

واعتزاًزا  احتفاًء  تفي�ض  التي  اليوم  والبحرين 

وحتقيق  اإجناز  يف  ثقًة  تفي�ض  اإليها،  مبقدمكم 

ويعمل  يحملها  التي  امل�سرتكة  الكبرية  الطموحات 

على اإر�سائها قادة البلدين لل�سعبني ال�سقيقني.

نف�سها  عن  تتحدث  الأمري  �سمو  اليوم  زيارتكم 

الفرح  هذا  يف  مدلولتها  وثراء  اأهميتها  وتعك�ض 

عنواًنا  الكرمي،  مبقدمكم  البحرين  عّم  الذي  الغامر 

اإىل  اأبرز واأهم عناوين املرحلة، وتاأكيًدا م�ساًفا  من 

عمق الروابط واأ�سالتها، وا�ستمراًرا لل�سري مًعا على 

طريق واحد نحو الأهداف امل�سرتكة والواحدة.

هذا  يف  �سلمان  بن  حممد  الأمري  �سمو  زيارتكم 

�ستفتح  والتطلعات،  الآمال  هذه  كل  وو�سط  اليوم، 

تعزز  التي  اخلالقة  املبادرات  من  واعًدا  درًبا 

امل�سرتكات الواحدة التي جتمعنا نحو خليج عربي 

بروؤى تت�سق مع اآمال واأماين �سعوبه.

والحرتام  باملحبة  حتت�سن  وهي  البحرين  اإن 

يف  ال�سعودية  العربية  اململكة  الكربى  ال�سقيقة 

لالرتقاء  الأمري  �سمو  يا  معكم  تنطلق  اليوم،  هذا 

اهلل  اللذين حباهما  البلدين  والتكامل بال حدود بني 

بقيادات خمل�سة وفية ل�سعوبها وبالدها، تبذل بال 

حدود وتعطي من جهودها اإىل ما ل نهاية.

وال�سعاب،  التحديات  كل  مًعا  جتاوزنا 

امل�سري  وحدة  يف  امل�سرتك  النهج  بذات  و�سنتجاوز 

وامل�سري التحديات الأخرى، و�سنبني مًعا م�ستقبالً 

الإميان  بذات  وال�سعودية  البحرينية  لالأجيال 

الروابط  وبذات  والإقدام،  العزمية  بذات  وقوته، 

الكبرية والأ�سيلة بني البلدين ال�سقيقني.

بن  حممد  الأمري  �سمو  يا  الكبرية  مبادراتكم 

اخلالقة  الروح  املنطقة  �سباب  يف  اأ�ساعت  �سلمان 

فخرجت  والتمّيز،  والنتاج  للعمل  الفتية  والطاقة 

وهي  وزيارتكم  مبقدمكم  واحتفت  اليوم  البحرين 

اإىل  ُت�ساف  جديدة  اأخرى  نقلة  اىل  معكم  تتطلع 

وا�سعة  ف�ساءات  وتفتح  والعطاء،  البناء  تاريخ 

عن  لي�سمروا  ال�سباب،  قطاعات  واآمال  لأماين 

�سواعدهم عمالً واأمالً.

�سمو الأمري حممد بن �سلمان، زيارتكم للبحرين 

وحنكته،  القائد  حكمة  توقيتها  يف  نقراأ  اليوم  هذا 

اأهدافها وغاياتها  لتحقيق  اأيديكم  اأيدينا يف  ون�سع 

الكبرية.

فاأهاًل بكم بو�سلمان يف دار بو�سلمان..

تزهو البحرين مبقدمكم وتعتز

وحدة الهدف.. 

وامل�سري الواحد
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بن  امللك حمد  عقد ح�صرة �صاحب اجلاللة 

اهلل  املفدى، حفظه  البالد  ملك  اآل خليفة  عي�صى 

ورعاه، اجتماًعا مع اأخيه �صاحب ال�صمو امللكي 

الأمري حممد بن �صلمان بن عبدالعزيز اآل �صعود 

وزير  الوزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  العهد  ويل 

ال�صقيقة،  ال�صعودية  العربية  باململكة  الدفاع 

�صلمان  الأمري  امللكي  ال�صمو  �صاحب  بح�صور 

جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن 

الوزراء.

امللك  جاللة  اإىل  الكرمي  البالد  �صيف  ونقل 

املفدى اأطيب حتيات وتقدير اأخيه خادم احلرمني 

ال�صريفني امللك �صلمان بن عبدالعزيز اآل �صعود 

ملك اململكة العربية ال�صعودية ال�صقيقة، حفظه 

البحرين و�صعبها  اهلل، واأخل�س متنياته ململكة 

باملزيد من التقدم والإزدهار، فيما اأبلغه جاللته 

خادم  اأخيه  اإىل  متنياته  واأ�صدق  حتياته  بنقل 

ودوام  ال�صحة  مبوفور  ال�صريفني  احلرمني 

العافية، ولل�صعب ال�صعودي ال�صقيق املزيد من 

التطور والرقي والرخاء.

بداية  يف  اجلاللة،  �صاحب  ح�صرة  ورّحب 

ب�صاحب  الوفدين،  اأع�صاء  ح�صره  الذي  اللقاء 

بن  �صلمان  بن  حممد  الأمري  امللكي  ال�صمو 

واإخوانه  اأهله  بني  عزيًزا  �صيًفا  عبدالعزيز 

باأ�صقائهم  جتمعهم  الذين  البحرين  مملكة  يف 

القربى  و�صائج  ال�صعودية  العربية  اململكة  يف 

مدى  على  امل�صرتك  وامل�صري  واملحبة  والأخوة 

ال�صكر  عميق  عن  �صموه  اأعرب  فيما  التاريخ، 

والمتنان جلاللة امللك املفدى؛ على ما لقيه من 

ال�صيافة والوفادة وح�صن  حفاوة بالغة وكرم 

ال�صتقبال.

العهد  ويل  �صمو  مع  جاللته  وا�صتعر�س 

التاريخية  للعالقات  الأخوي  امل�صار  ال�صعودي 

الرا�صخة، وخمتلف جوانب التعاون والتن�صيق 

الوثيق و�صبل تعزيزه وتنميته يف كافة املجالت 

التي تعزز م�صالح البلدين وال�صعبني ال�صقيقني 

وحتقق تطلعاتهما امل�صرتكة.

البحرينية  العالقات  اأن  جاللته  واأكد 

للعالقات  م�صرف  منوذج  هي  ال�صعودية 

املتميزة بني الأ�صقاء التي اأر�صى دعائمها الآباء 

والأحفاد،  الأبناء  والأجداد، و�صار على نهجهم 

والرتابط  الأخوة  من  قوية  اأ�ص�س  اىل  وت�صتند 

جتاه  امل�صرتك  والتن�صيق  والتفاهم  والتعاون 

الق�صايا كافة.

بالوقفات  اعتزازه  عن  جاللته  معرًبا 

اململكة  دائًما  تقفها  التي  امل�صرفة  التاريخية 

البحرين  مملكة  جتاه  ال�صعودية  العربية 

من  الكربى  ال�صقيقة  تقدمه  وما  و�صعبها، 

خمتلف  على  للبحرين  متوا�صل  اأخوي  دعم 

عالقات  جت�صد  مواقف  وهي  امل�صتويات، 

اململكتني ال�صاربة يف جذور التاريخ.

جاللته يعقد جل�سة مباحثات مع ويل العهد ال�سعودي.. امللك:

البحرين �ستظل دائًما يف خندق واحد مع ال�سعودية

حم����م����د ب������ن �����س����ل����م����ان: ن���ع���ت���ز ب����ال����ع����الق����ات الأخ�������وي�������ة امل������ت������ج������ّذرة م������ع ال���ب���ح���ري���ن

ال���ب���ح���ري���ن ح��ق��ق��ت اإجن���������ازات ���س��ام��ل��ة وجن����اح����ات م���ت���م���ّي���زة ع���ل���ى خم��ت��ل��ف امل�����س��ت��وي��ات
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اململكة  مع  واملت�ضامن  امل�ضاند  البحرين  مملكة  موقف  جاللته  جمدًدا 

ال�ضقيقة �ضد كل من يحاول امل�ضا�س ب�ضيادتها ومكانتها واأمنها وا�ضتقرارها، 

م�ضدًدا على اأن البحرين �ضتظل دائًما يف خندق واحد مع اململكة ال�ضقيقة؛ 

لإميانها املطلق بوحدة الهدف وامل�ضري الواحد.

كما اأ�ضاد جاللة امللك املفدى باجلهود وامل�ضاعي اخلرية لل�ضقيقة الكربى 

اململكة العربية ال�ضعودية بقيادة خادم احلرمني ال�ضريفني، رعاه اهلل، لتطوير 

م�ضرية العمل اخلليجي امل�ضرتك وتعميق الرتابط والتعاون والتكامل بني 

الأ�ضقاء، وبدور اململكة الرئي�س يف تر�ضيخ دعائم الأمن وال�ضتقرار وال�ضالم 

يف املنطقة، واحلفاظ على م�ضالح دولها و�ضعوبها والدفاع عن ق�ضاياها 

الدور  مثنًيا جاللته على  ت�ضهده من حتديات خمتلفة،  ما  العادلة يف ظل 

امل�ضهود الذي ي�ضطلع به �ضاحب ال�ضمو امللكي الأمري حممد بن �ضلمان بن 

عبدالعزيز يف خدمة م�ضرية النه�ضة التنموية يف اململكة ال�ضقيقة، و�ضعيه 

احلثيث نحو املزيد من التطوير والتقدم ل�ضالح اململكة و�ضعبها ال�ضقيق.

م�ضتجدات  ال�ضعودي  العهد  ويل  و�ضمو  اجلاللة  �ضاحب  بحث  كما 

اإىل  الإقليمية والدولية،  التطورات  املنطقة وجممل  ت�ضهدها  التي  الأو�ضاع 

جانب عدد من الق�ضايا التي تهم البلدين ال�ضقيقني وتبادل وجهات النظر 

ب�ضاأنها.

وقد اأعرب �ضاحب ال�ضمو امللكي الأمري حممد بن �ضلمان بن عبدالعزيز 

قيادًة وحكومًة و�ضعًبا،  ال�ضعودية،  العربية  اململكة  اعتزاز  �ضعود عن  اآل 

بعالقاتها الأخوية املتجذرة مع �ضقيقتها مملكة البحرين، والتي تتميز دائًما 

وامل�ضّرفة  الأ�ضيلة  وباملواقف  الزمان،  قدمي  منذ  وعراقتها  بخ�ضو�ضيتها 

للمملكة بقيادة جاللة امللك املفدى، م�ضيًدا مبا حققته البحرين حتت قيادة 

وجناحات  �ضاملة  واإجنازات  وتنمية  وتطور  نه�ضة  من  احلكيمة  جاللته 

متميزة على خمتلف امل�ضتويات، �ضائالً اهلل تعاىل اأن يحفظ مملكة البحرين 

وقيادتها و�ضعبها الكرمي، ويدمي عليهم الأمن والأمان والرخاء والتقدم.

وقد اأقام ح�ضرة �ضاحب اجلاللة ماأدبة ع�ضاء تكرمًيا ل�ضاحب ال�ضمو 

نائب  العهد  ويل  �ضعود  اآل  عبدالعزيز  بن  �ضلمان  بن  حممد  الأمري  امللكي 

ال�ضقيقة،  ال�ضعودية  العربية  باململكة  الدفاع  الوزراء وزير  رئي�س جمل�س 

�ضيف البالد الكرمي، والوفد املرافق.

��د ع���اق���ات امل��م��ل��ك��ت��ن ال�����ض��ارب��ة يف ج����ذور ال��ت��اري��خ ال���ع���اه���ل: م���واق���ف ال�����ض��ع��ودي��ة جت�����ضّ

ال���ع���اق���ات ال��ب��ح��ري��ن��ي��ة ال�����ض��ع��ودي��ة من�����وذج م�������ض���ّرف ل��ل��ع��اق��ات امل���ت���م���ّي���زة ب���ن الأ����ض���ق���اء
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امللك ي�صتقبل ويل العهد ال�صعودي لدى و�صوله البالد

كان ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل 

خليفة ملك البالد املفدى، حفظه اهلل ورعاه، يف مقدمة 

حممد  الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  اأخيه  م�ستقبلي 

نائب  العهد  ويل  �سعود  اآل  عبدالعزيز  بن  �سلمان  بن 

العربية  باململكة  الدفاع  وزير  الوزراء  جمل�س  رئي�س 

ال�سعودية ال�سقيقة والوفد املرافق، لدى و�سوله البالد 

يوم اأم�س، يف زيارة ر�سمية ململكة البحرين.

امللكي  ال�سمو  �ساحب  ال�ستقبال،  يف  كان  كما   

رئي�س  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �سلمان  الأمري 

ا�سرتاحة  وبعد  امل�ستقبلني.  وكبار  الوزراء،  جمل�س 

ال�سخري  بقاعدة  الكربى  الت�سريفات  بقاعة  ق�سرية 

و�ساحب  املفدى  امللك  جاللة  موكب  توجه  اجلوية، 

ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز اإىل 

ق�سر ال�سخري، فيما ا�سطف على جانبي الطريق طلبة 

ملوحني  والتعليم  الرتبية  وزارة  مدار�س  وطالبات 

مرددة  ال�سعبية  والفرق  ال�سقيقني،  البلدين  باأعالم 

ال�سيالت الرتحيبية مبقدم �سيف البالد الكرمي.

 ويف ق�سر ال�سخري، جرت ل�سمو ويل عهد اململكة 

وعزف  ر�سمية،  ا�ستقبال  مرا�سم  ال�سعودية  العربية 

ال�سالمان امللكي ال�سعودي وامللكي البحريني، واأطلقت 

املدفعية اإحدى وع�سرين طلقة حتية ملقدم �سيف البالد 

الكرمي.

البحريني، فيما  اأع�ساء اجلانب   ثم �سافح �سموه 

ل�سمو  املرافق  الوفد  اأع�ساء  املفدى  امللك  �سافح جاللة 

ويل العهد ال�سعودي.

ال�سمو  ل�ساحب  املرافق  الر�سمي  الوفد  وي�سم   

امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز يف زيارته 

للمملكة كال من:

�ساحب ال�سمو امللكي الأمري عبدالعزيز بن �سلمان 

امللكي  ال�سمو  و�ساحب  الطاقة،  وزير  عبدالعزيز  بن 

وزير  عبدالعزيز  بن  فهد  بن  حممد  بن  تركي  الأمري 

امللكي  ال�سمو  الوزراء، و�ساحب  الدولة ع�سو جمل�س 

الريا�سة،  وزير  الفي�سل  تركي  بن  عبدالعزيز  الأمري 

و�ساحب ال�سمو امللكي الأمري عبدالعزيز بن �سعود بن 

ال�سمو  الداخلية، و�ساحب  عبدالعزيز وزير  بن  نايف 

وزير  عبدالعزيز  بن  بندر  بن  عبداهلل  الأمري  امللكي 

احلر�س الوطني، و�ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلطان 

بن اأحمد بن عبدالعزيز �سفري خادم احلرمني ال�سريفني 

لدى مملكة البحرين، و�ساحب ال�سمو الأمري في�سل بن 

ال�سمو  و�ساحب  اخلارجية،  وزير  عبداهلل  بن  فرحان 

الأمري بدر بن عبداهلل بن فرحان وزير الثقافة، ووزير 

الوطني  الأمن  م�ست�سار  الوزراء  ع�سو جمل�س  الدولة 

الدكتور م�ساعد بن حممد العيبان، ووزير الدولة ع�سو 

�سعيد،  بن  �سعد  بن  ع�سام  الدكتور  الوزراء  جمل�س 

ماجد  الدكتور  املكلف  الإعالم  وزير  التجارة  ووزير 

خالد  املهند�س  ال�ستثمار  ووزير  الق�سبي،  عبداهلل  بن 

اجلدعان،  حممد  املالية  ووزير  الفالح،  عبدالعزيز  بن 

ووزير القت�ساد والتخطيط في�سل بن فا�سل الإبراهيم.
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ويل العهد رئي�س الوزراء ونظريه ال�سعودي يرتاأ�سان اجتماًعا ملجل�س التن�سيق ال�سعودي - البحريني

ا�ستعرا�س 65 مبادرة ت�سمل جماالت التن�سيق ال�سيا�سي واالأمني واالقت�سادي

الأمري  امللكي  ال�سمو  اأعرب �ساحب  من جانبه، 

حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود ويل العهد 

باململكة  الدفاع  وزير  الوزراء  رئي�س جمل�س  نائب 

مملكة  بزيارة  �سروره  عن  ال�سعودية  العربية 

امللك  اجلاللة  �ساحب  حل�سرة  و�سكره  البحرين، 

حمد بن عي�سى اآل خليفة ملك مملكة البحرين، حفظه 

اهلل ورعاه، و�ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن 

الوزراء،  رئي�س جمل�س  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد 

كرم  على  ال�سقيق،  البحريني  وال�سعب  اهلل،  حفظه 

اأهمية  �سموه  واأكد  ال�ستقبال.  وحفاوة  ال�سيافة 

الدور الذي ي�سطلع به جمل�س التن�سيق ال�سعودي 

البحريني يف تعزيز العالقات بني البلدين مبا يحقق 

الرفيع  بامل�ستوى  م�سيًدا  امل�سرتكة،  م�ساحلهما 

املجالت  �ستى  البلدين يف  بني  والت�ساور  للتن�سيق 

ملا فيه م�سلحة البلدين وال�سعبني ال�سقيقني، ورحب 

وتد�سني  عليها  التوافق  مت  التي  باملبادرات  �سموه 

العمل بها من اجلانبني يف اإطار املجل�س.

اجلهات  با�ستهداف  البحريني  اجلانب   ورحب 

ال�سعودية  العربية  باململكة  املعنية  وال�سناديق 

ا�ستثمار خم�سة مليار دولر يف امل�ساريع التنموية 

مبملكة البحرين.

 

من  حزمة  بحث  كذلك  الجتماع  خالل  مت  كما 

البحرين،  مبملكة  الكربى  ال�ستثمارية  امل�ساريع 

ال�سمو  اأ�سحاب  برئا�سة  التن�سيقي  املجل�س  وكلف 

امللكي اأولياء العهود، الوزراء املعنيني من اجلانبني 

من  لالنتهاء  بالالزم  والقيام  بينهم  فيما  التن�سيق 

 ،2022 عام  خالل  والفنية  التف�سيلية  الدرا�سات 

قبل  من  ب�ساأنها  النهائية  القرارات  لتخاذ  متهيًدا 

املجل�س.

تنفيذ  على  امل�سرفة  اللجنة  املجل�س  وحث 

احلديدية  ال�سكك  و�سبكة  امللك حمد  م�سروع ج�سر 

اجلدوى  درا�سات  ا�ستكمال  على  اململكتني  بني 

اإىل  والنتقال  للم�سروع،  واملالية  القت�سادية 

املرحلة الثانية من امل�سروع خالل �سهر.

وقد مت التفاق بني اأ�سحاب ال�سمو امللكي اأولياء 

الثالث  الجتماع  عقد  على  اململكتني  يف  العهود 

موعد  ال�سعودية، يف  العربية  اململكة  للمجل�س يف 

العامة للمجل�س،  الأمانة  يتفق عليه اجلانبان عرب 

بني  الدبلوما�سية  القنوات  عرب  حتديده  ويتم 

اجلانبني.

 - ال�سعودي  التن�سيق  جمل�س  وا�ستعر�س 

عمل  �سمن  مبادرة   65 اجتماعه  خالل  البحريني 

اأعمال جلنة  ت�سمن  اإذ  اخلم�س،  التن�سيقية  اللجان 

التن�سيق ال�سيا�سي 7 مبادرات، من اأهمها:

دعم مر�سحي اململكتني اأمام املنظمات الدولية.

حماربة الفكر املتطرف لدى ال�سباب.

نيويورك  يف  البلدين  وفدي  بني  التن�سيق 

وجنيف.

تنفيذ دورات م�سرتكة للدبلوما�سيني ال�سباب.

وت�سمنت جلنة التن�سيق الأمني 10 مبادرات، 

من اأهمها:

التعاون يف جمال الأمن ال�سيرباين.

ت�سهيل اإجراءات العبور والتاأ�سريات.

الربط ال�سبكي املبا�سر بني اجلانبني.

جمالت  يف  التن�سيق  جلنة  ا�ستملت  فيما 

 11 على  وال�سناعة  والتجارة  والطاقة  القت�ساد 

مبادرة، من اأهمها:

ت�سهيل التداول يف الأ�سواق املالية.

التعاون يف جمالت التقيي�س املختلفة.

/تقومي املطابقة للمنتجات البال�ستيكية القابلة 

للتحلل.

ال�سراكة يف جمال امللكية الفكرية.

تعزيز التجارة البينية.

اأما جلنة التن�سيق يف جمالت الثقافة والإعالم 

وال�سياحة والتنمية الجتماعية فا�ستملت على 27 

مبادرة، من اأهمها:

ت�سجيل امللفات امل�سرتكة لدى )اليون�سكو(.

التعاون يف جمال الثقافة والآثار.

تنظيم العالم مبختلف ا�سكاله.

اعتماد اجلواز ال�سحي الرقمي.

وت�سجيع  م�سرتكة  �سياحية  برامج  تنفيذ 

ال�ستثمار.

اإن�ساء املجل�س ال�سبابي ال�سعودي البحريني.

جمالت  يف  التن�سيق  جلنة  ا�ستملت  حني  يف 

 10 على  التحتية  والبنى  والبيئة  ال�ستثمار 

مبادرات، من اأهمها:

وم�سروع  حمد  امللك  جل�سر  املطورين  تاأهيل 

ال�سكك احلديدية.

الربط املائي.

ال�ستثمار امل�سرتك يف امل�ساريع.

تدوير النفايات وال�ستفادة منها.

تراأ�س �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س 

اآل �سعود ويل  الوزراء، و�ساحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز 

العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع باململكة العربية ال�سعودية، حفظهما اهلل، 

اجتماع جمل�س التن�سيق ال�سعودي - البحريني الذي عقد بق�سر ال�سخري يوم اأم�س.

ويف بداية الجتماع، رحب �ساحب ال�سمو امللكي ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء 

باأخيه �ساحب ال�سمو امللكي ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع باململكة 

العربية ال�سعودية ال�سقيقة يف بلده الثاين مملكة البحرين، موؤكًدا �سموه اأن هذا الجتماع 

يف  ال�سقيقني  البلدين  بني  الأخوي  والرتابط  التكامل  تعزيز  على  العمل  ملوا�سلة  ياأتي 

خمتلف املجالت، حتقيًقا لروؤية خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز اآل 

�سعود واأخيه ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة، حفظهما اهلل.

واأ�ساد �سموه بجهود �ساحب ال�سمو امللكي ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء 

وزير الدفاع باململكة العربية ال�سعودية، وحر�سه الدائم على تعزيز م�سارات التعاون 

كافة،  املجالت  فاعلة يف  م�سرتكة  وم�ساريع  برامج  من خالل  ال�سقيقني،  البلدين  بني 

م�سريًا �سموه اإىل احلر�س على موا�سلة هذا النهج املبارك الذي تعززه التفاقيات التي 

�ستكون يف اإطار اجتماع جمل�س التن�سيق ال�سعودي-البحريني، وما متثله من ا�ستجابة 

التعاون الثنائي للم�ستجدات، وللرغبة امل�سرتكة نحو و�سع الروؤى والتطلعات يف مو�سع 

التنفيذ.

ال�سقيقة من  ال�سعودية  العربية  اململكة  ملا حققته  التهاين  اأ�سدق  واأعرب �سموه عن 

اإجنازات كبرية، عك�ست روؤية �ساحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان اآل �سعود 

ال�سديدة، وتطلع اأبناء اململكة نحو الإجناز والتميز باأن تكون اململكة العربية ال�سعودية 

ال�سقيقة كما هي دائًما، منوذًجا متقدًما للتنمية والتطور والنماء.
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متام اأبو�صايف:

ك�صف وزير اخلارجية ال�صعودي الأمري في�صل بن فرحان 

ال �صعود عن توقيع 4 اتفاقيات بني مملكة البحرين واململكة 

العربية ال�صعودية، م�صددا على اأن التوجيهات وا�صحة من 

ا�صتكمال  اجل  من  التن�صيقي  للمجل�س  البلدين  قيادتي  قبل 

العمل على املبادرات املطروحة كافة، وعددها 65 مبادرة.

�صوؤال  على  رده  يف  ال�صعودي،  اخلارجية  وزير  وقال 

»الأيام« خالل املوؤمتر ال�صحايف الذي عقده اأم�س، مب�صاركة 

اإن املبادرات  وزير اخلارجية عبداللطيف بن را�صد الزياين، 

املطروحة ت�صمل عدة جمالت، لفًتا اىل توقيع اأربعة اتفاقيات 

مع ال�صتمرار يف متابعة املبادرات كافة.

العهد  ويل  جولة  اأن  ال�صعودي  اخلارجية  وزير  واأكد 

�صاحب ال�صمو امللكي الأمري حممد بن �صلمان اآل �صعود اإىل 

اخلليجي،  والتكامل  التن�صيق  اطار  يف  تاأتي  اخلليج  دول 

التن�صيق فيما  م�صددا على حر�س بالده على رفع م�صتوى 

على  م�صددا  اخلليجي،  التعاون  جمل�س  مبنظومة  يتعلق 

حر�س ال�صعودية عرب رئا�صتها للقمة على التن�صيق بني دول 

اخلليج، ل �صيما يف ال�صاأن القت�صادي لتحقيق م�صالح الدول 

ال�صت، وكذلك التن�صيق يف املجال الأمني ملا تواجهه املنطقة 

من حتديات خمتلفة.

القت�صادي،  التكامل  تعزيز  من  بد  »ل  الوزير:  وقال 

بني  القت�صادي  التكامل  هذا  لتحقيق  كبرية  فر�س  ولدينا 

دول املنطقة«.

اخلارجية  وزير  اكد  لـ»الأيام«،  �صوؤال  على  رد  ويف 

ال�صعودي اأن موقف دول اخلليج يت�صم بالتوافق الكبري حيال 

امللف النووي الإيراين، والربنامج ال�صاروخي والتهديدات 

احلا�صلة، نافًيا اأن تكون جولة �صمو ويل العهد ال�صعودي قد 

ت�صمنت بحث امللف النووي الإيراين.

 وقال الوزير: »ل �صك مت التطرق للملف النووي الإيراين 

حتتل  مل  امللفات  هذه  لكن  املنطقة،  يف  ال�صتقرار  واهمية 

النقا�صات الأ�صا�صية يف هذه اجلولة لأن التوافق حول املوقف 

اخلليجي من امللف النووي موجود ا�صاًل«.

املبعوث  مع  بناءة  مباحثات  اأجريت  لقد  »نعم  وتابع 

الأمريكي للملف الإيراين روب مايل، حيث من املفيد الطالع 

املتاأثرون بهذه  اننا  اننا نعترب  املفاو�صات، رغم  على �صري 

اكرب،  دور  لنا  يكون  اأن  ويجب  الأول،  امل�صتوى  يف  امللف 

النووي  التفاق  اىل  العودة  نوؤيد  ول  وا�صح،  وموقفنا 

تكون خطوة  اأن  لتفاق يجب  واي عودة  ال�صابق،  الإيراين 

نحو اتفاق اكرث قوة واطول مدة، ودون ذلك فال جدوى من 

ذلك، اذ اإن التفاق املا�صي ل يوفر ال�صمانات للمنطقة حيال 

تطوير ايران لقدارتها النووية الع�صكرية، لذلك يف حال مت 

هذا التفاق فيجب اأن ننظر اليه كخطوة يف اجتاه حتقيق 

ال�صتقرار يف املنطقة عرب معاجلة الق�صور يف التعامل مع 

برنامج ايران النووي، والربنامج ال�صاروخي، والتحركات 

الإيرانية يف الإقليم التي تزعزع امن املنطقة، وهذا المر ل 

ي�صب فقط يف م�صلحة املجتمع الدويل، بل يف م�صلحة ايران 

نف�صها، ومتى تخلت ايران عن هذا النهج ف�صوف يكون هناك 

فر�س للتعاون يف كافة املجالت«.

ويف رد على �صوؤال، اعترب وزير اخلارجية ال�صعودي اأن 

ا�صتقالة وزير العالم اللبناين ال�صابق جورج قرداحي جت�صد 

وجود ازمة داخل البيت اللبناين، نافًيا اأن تكون هناك ازمة 

بني ال�صعودية ولبنان.

وقال وزير اخلارجية ال�صعودي: »بال �صك اأن ا�صتقالة 

الوزير حممودة، لكنها لي�صت الأ�صا�س مبا ت�صهده ال�صاحة 

اللبنانية، من املهم اأن نرى اإ�صالحات حقيقية، وقد اأ�صدرت 

اإ�صالحات  اجراء  فيه  تناولت  بيانا  اللبنانية  الرئا�صة 

حقيقية، وكذلك منع ما ي�صر باأمن وا�صتقرار دول اخلليج، 

وعلى راأ�س ذلك تهريب املخدرات، وكذلك ان�صطة حزب اهلل 

فهذا  جادة  لبنانية  هناك خطوة  كان  حال  اليمن، ويف  يف 

بالتاأكيد يفتح الطريق امامنا نحو انفتاح بالعالقات، لكن ل 

بد اأن يكون هناك فعل ولي�س جمرد القول«.

ويف رد على �صوؤال، قال وزير اخلارجية ال�صعودي: »بال 

�صك اأن ال�صعودية احت�صنت اتفاق العال، وهناك عمل دوؤوب 

من اجل حتقيق ما نتطلع اليه وما بنى عليه اتفاق العال«.

البطاقة  عرب  ال�صفر  عودة  حول  �صوؤال  على  رد  ويف 

اإعادة  على  جاٍر  العمل  اأن  ال�صعودي  الوزير  اكد  الذكية، 

تطبيق ال�صفر عرب البطاقة الذكية. 

من جانبه، اأكد زير اخلارجية البحريني اأهمية تدار�س 

امل�صائل القانونية حول احلدود البحرية بني البحرين وقطر 

لتحديد املوقف الر�صمي من ذلك.

اجلهات  اأن  الزياين  الوزير  اكد  �صوؤال،  على  رد  ويف 

املعنية يف اجلانبني البحريني وال�صعودي يعمالن من اجل 

ت�صهيل حركة التنقل بني البلدين، م�صددا على اأن اجلائحة 

جمال  يف  املو�صوعة  اخلطط  ا�صتكمال  نحو  حتديا  �صكلت 

ت�صهيل حركة العبور بني البلدين.

الأخوية  بالعالقات  العتزاز  بالغ  عن  الزياين  واأعرب 

العربية  البحرين واململكة  تربط بني مملكة  التي  الرا�صخة 

ال�صعودية ال�صقيقة، وما يجمع بني �صعبيهما ال�صقيقني من 

الواحد  وامل�صري  امل�صرتك  والتاريخ  والدين  القربى  اأوا�صر 

والتوجيهات  احلكيمة  القيادة  ظل  يف  املتبادلة،  وامل�صالح 

بن  حمد  امللك  اجلاللة  �صاحب  ح�صرة  لدن  من  ال�صديدة 

عي�صى اآل خليفة ملك مملكة البحرين، واأخيه خادم احلرمني 

ال�صريفني امللك �صلمان بن عبدالعزيز اآل �صعود ملك اململكة 

العربية ال�صعودية ال�صقيقة.

جل�صة  عقد  املفدى  امللك  جاللة  اأن  اإىل  الزياين  واأ�صار 

بن  الأمري حممد  امللكي  ال�صمو  �صاحب  اأخيه  مع  مباحثات 

رئي�س  نائب  العهد  ويل  �صعود  اآل  عبدالعزيز  بن  �صلمان 

ال�صعودية،  العربية  باململكة  الدفاع  وزير  الوزراء  جمل�س 

اآل  حمد  بن  �صلمان  الأمري  امللكي  ال�صمو  �صاحب  بح�صور 

خليفة، ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء.

واأو�صح اأن جاللة امللك املفدى اأكد اأن العالقات البحرينية 

ال�صعودية هي منوذج م�صرف للعالقات املتميزة بني الأ�صقاء، 

والتي ت�صتند اإىل اأ�ص�س قوية من الأخوة والرتابط والتعاون 

والتفاهم والتن�صيق امل�صرتك جتاه الق�صايا كافة، م�صيًفا اأن 

جاللته اأعرب عن اعتزازه بالوقفات التاريخية امل�صرفة التي 

تقفها دائًما اململكة العربية ال�صعودية جتاه مملكة البحرين 

و�صعبها، وما تقدمه ال�صقيقة الكربى من دعم اأخوي متوا�صل 

جت�صد  مواقف  وهي  امل�صتويات،  خمتلف  على  للبحرين 

عالقات اململكتني ال�صاربة يف جذور التاريخ.

واأو�صح وزير اخلارجية اأن جاللة امللك املفدى قد اأ�صاد 

باجلهود وامل�صاعي اخلرية لل�صقيقة الكربى اململكة العربية 

اهلل،  رعاه  ال�صريفني،  احلرمني  خادم  بقيادة  ال�صعودية 

لتطوير م�صرية العمل اخلليجي امل�صرتك وتعميق الرتابط 

والتعاون والتكامل بني الأ�صقاء، مبيًنا اأن جاللته اأثنى على 

الدور امل�صهود الذي ي�صطلع به �صاحب ال�صمو امللكي الأمري 

حممد بن �صلمان بن عبدالعزيز اآل �صعود يف خدمة م�صرية 

النه�صة التنموية يف اململكة ال�صقيقة، و�صعيه احلثيث نحو 

املزيد من التطوير والتقدم ل�صالح اململكة و�صعبها ال�صقيق.

و�صاحب  املفدى  امللك  اجلاللة  �صاحب  اأن  اإىل  واأ�صار 

ال�صمو امللكي الأمري حممد بن �صلمان بن عبدالعزيز اآل �صعود 

وجممل  املنطقة  ت�صهدها  التي  الأو�صاع  م�صتجدات  بحثا 

الق�صايا  اإىل جانب عدد من  والدولية،  الإقليمية  التطورات 

التي تهم البلدين ال�صقيقني، اإذ مت التاأكيد على وحدة املواقف 

ال�صعودي  التن�صيق  باأن جمل�س  امل�صرتك، م�صيًفا  وامل�صري 

البحريني امل�صرتك قد عقد اجتماعه الثاين، برئا�صة �صاحبي 

الأخوة  روح  �صادته  جو  يف  العهود،  اأولياء  امللكي  ال�صمو 

والتفاهم والثقة املتبادلة، م�صرًيا اإىل اأن �صموهما، حفظهما اهلل، 

اأكدا عمق العالقات الأخوية الوطيدة بني البلدين وال�صعبني 

ال�صقيقني، واحلر�س والهتمام املتبادل على تنمية وتطوير 

اآفاق التعاون الثنائي مبا يحقق امل�صالح امل�صرتكة للبلدين 

تعزيز  جمالت  �صموهما  بحث  كما  ال�صقيقني،  وال�صعبني 

ال�صيا�صية  املجالت  امل�صرتك يف خمتلف  التعاون  وتطوير 

والع�صكرية والأمنية والقت�صادية والتجارية وال�صتثمارية 

وال�صناعية والطاقة والبنى التحتية.

من جانبه، اأكد �صاحب ال�صمو الأمري في�صل بن فرحان 

الأمري حممد  امللكي  ال�صمو  اأهمية زيارة �صاحب  اآل �صعود 

بن �صلمان بن عبد العزيز اآل �صعود ويل العهد نائب رئي�س 

ال�صعودية،  العربية  باململكة  الدفاع  وزير  الوزراء  جمل�س 

وما جت�صده من عمق العالقات بني البلدين ال�صقيقني ومتام 

اإىل  م�صرًيا  امل�صري،  ووحدة  التن�صيق  وجوهرية  التالحم 

اأن املباحثات بني القيادتني �صهدت عزمية على تعزيز هذه 

الأوا�صر ورفع م�صتوى التن�صيق يف املجالت كافة، ل �صيما 

واجلانب  وال�صتثماري  والتنموي  القت�صادي  اجلانب  يف 

ال�صيا�صي، مبا يحقق تطلعات البلدين وال�صعبني ال�صقيقني.

رفع م�ستوى التن�سيق بني دول جمل�س التعاون.. وزير اخلارجية ال�سعودي:

ا�ستكمال تنفيذ 65 مبادرة بني البحرين وال�سعودية وتعزيز التكامل االقت�سادي

ال��������زي��������اين: اأه�����م�����ي�����ة ت�������دار��������س امل���������س����ائ����ل ال����ق����ان����ون����ي����ة ح��������ول احل�����������دود ال����ب����ح����ري����ة م������ع ق��ط��ر

القلوب جمتمعة اإىل يوم الدين

امل�ؤ�ّس�س  امللك  كان  وبينما  1939م،  عام  ماي�  يف 

يغادر  اهلل  رحمه  �سع�د  اآل  عبدالرحمن  بن  عبدالعزيز 

ال�سيخ حمد  العظمة  البحرين، قال لأخيه �ساحب  بلده 

بن عي�سى بن علي اآل خليفة ملك البحرين طيّب اهلل ثراه: 

»القل�ب جمتمعة اإىل ي�م الدين«.

يف  والعميقة  مبناها،  يف  الب�سيطة  الكلمات  هذه 

معناها ومدل�لتها، مل تكن وداًعا اعتيادًيا بني اأٍخ واأخيه 

اأو دع�ات �سادقة لبلدين و�سعبني �سقيقني فح�سب، بل 

بني  حياة  واأ�سل�ب  طريق  وخريطة  عمل  منهاج  كانت 

البحرين وال�سع�دية.

العبارة  بعد جيل على هدي هذه  املل�ك جيالً  �سار 

قبل  والقل�ب  بالأرواح  ال�سع�ب  واجتمعت  اخلالدة، 

الأج�ساد والدروب على مر التاريخ، وكانت ال�سع�دية 

و�ستظل اأقرب اإلينا من ال�ريد، كما هي البحرين بالن�سبة 

لل�سع�دية بكل تاأكيد.

ل�سنا ب�سدد ذكر الأرقام التي تثبت عمق العالقات 

ال�سيا�سية والقت�سادية والثقافية والجتماعية، فالأرقام 

تتغري كل حلظة؛ لأن التطابق يف الروؤى م�ستمر، ووحدة 

العمل ل تت�قف على مدار ال�ساعة ليبقى التكامل بيننا 

على ما ه� عليه واأف�سل ي�ًما بعد ي�م.

تنفيًذا  دائًما  ه�  كما  الي�م  يتجّدد  اللقاء  ه�  وها 

اخلالدة  العبارة  لتلك  وتر�سيًخا  احلكيمة،  الروؤية  لتلك 

ي�م  اإىل  القل�ب جمتمعة  لأن  قل�بنا ك�سعب واحد؛  يف 

بلد واحد و�سعب واحد وم�سري  الدين، ونحن مًعا يف 

واحد، و�سنظل مًعا اإىل ي�م الدين باإذن اهلل.

بن  حممد  الأمري  امللكي  ال�سم�  ب�ساحب  مرحبًا 

نائب  العهد  ويل  �سع�د  اآل  عبدالعزيز  بن  �سلمان 

رئي�س جمل�س ال�زراء وزير الدفاع يف اململكة العربية 

اأهله  البحرين وبني  بلده مملكة  ال�سقيقة يف  ال�سع�دية 

البحرين يغني فرًحا وابتهاًجا  واأحبابه، وكل �سرب من 

بهذه الزيارة العزيزة على قل�بنا جميًعا. 

عبدالرحمن خالد املدفع

مدير اإدارة االأخبار بوزارة االإعالم

نائب رئي�س جمعية ال�سحفيني البحرينية

الزياين: عالقات 

را�سخة بني البحرين 

وال�سعودية وم�سري 

واحد وم�سالح متبادلة

بن فرحان: ا�ستقالة 

قرداحي حممودة 

ولي�ست هناك اأزمة بني 

ال�سعودية ولبنان
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اأكد اعتزاز البحرين قيادًة و�شعًبا بالزيارة املباركة لويل العهد.. وزير الإعالم: 

العالقات البحرينية ال�شعودية اأمنوذج يف الأخّوة التاريخية والتالحم الوثيق

واأ�شاد وزير الإعالم البحريني بتقدم وازدهار العالقات الثنائية كاأمنوذج 

الوطيدة  ال�شرتاتيجية  وال�شراكة  الوثيق  والتحالف  التالحم  يف  به  يحتذى 

وال�شاملة يف ظل القيادة احلكيمة للملك حمد بن عي�شى اآل خليفة عاهل البالد 

املفدى، واأخيه خادم احلرمني ال�شريفني امللك �شلمان بن عبدالعزيز اآل �شعود، 

اأيدهما اهلل، والنتائج املثمرة ملجل�س التن�شيق ال�شعودي البحريني منذ اإن�شائه 

جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  واأخيه  �شلمان،  بن  حممد  الأمري  برئا�شة  وت�شكيله 

املجل�س  هذا  واأهمية  اهلل،  حفظهما  خليفة،  اآل  حمد  بن  �شلمان  الأمري  الوزراء 

الأمني،  ال�شيا�شي،  التكامل مبا ي�شمه من 6 جلان فرعية للتن�شيق  يف تعزيز 

القت�شادي، الثقايف والإعالمي وال�شياحي والجتماعي، وال�شتثماري والبيئي.

الدوام  املفدى على  امللك  بقيادة  البحرين  اعتزاز مملكة  الإعالم  واأكد وزير 

بالت�شامن مع ال�شقيقة الكربى اململكة العربية ال�شعودية والوقوف اإىل جانبها 

يف �شف واحد، تقديرا لوقفاتها التاريخية امل�شرفة كعمق حيوي وا�شرتاتيجي 

الريادي  ودورها  التنموية،  مل�شريتها  ودعمها  وا�شتقرارها،  اأمنها  جانب  اإىل 

يف حماية الأمن القومي اخلليجي والعربي، وقيادتها احلكيمة للعامل العربي 

والإ�شالمي على طريق ال�شالم والزدهار، ومكانتها الدينية اجلليلة يف خدمة 

الإ�شالم وامل�شلمني، وهو ما عرب عنه امللك يف منا�شبات عديدة بتاأكيد اأن »مملكة 

ال�شعودية  العربية  اململكة  الت�شامن مع  تاريخها  اختارت على مدى  البحرين 

ال�شقيقة، واأنها تقف دائما يف �شف واحد مع �شقيقتها الكربى لإميانها التام باأن 

ذلك هو ال�شمان الأكيد لثبات الأمن وال�شتقرار والت�شدي لالأخطار والتدخالت 

مكت�شباتها  وي�شون  اخلليجية  و�شعوبنا  دولنا  وا�شتقرار  اأمن  يحفظ  ومبا 

التنموية واحل�شارية«.

اإىل دعم مملكة البحرين والعامل العربي والإ�شالمي لكل ما تتخذه  واأ�شار 

القومي  الأمن  عن  والذود  وا�شتقرارها  اأمنها  حلماية  اإجراءات  من  ال�شعودية 

وتثمني  اخلارجية،  والتدخالت  املتطرفة  التنظيمات  مواجهة  يف  العربي 

ال�شرعية نحو حل �شامل  العربي لدعم  التحالف  ت�شحياتها امل�شرفة يف قيادة 

لالأزمة اليمنية وفقا ملرجعيات املبادرة اخلليجية واآليتها التنفيذية، وخمرجات 

م�شاعدات  من  تقّدمه  وما   ،2216 رقم  الأمن  جمل�س  وقرار  اليمني،  احلوار 

يف  الإن�شانية،  والأعمال  لالإغاثة  �شلمان  امللك  مركز  خالل  من  اليمني  لل�شعب 

باإطالق  العدوانية  لعملياتها  والت�شدي  الإرهابية،  احلوثي  ملي�شيا  مواجهة 

ال�شواريخ البالي�شتية والطائرات امل�شرية املفخخة ل�شتهداف املدنيني والأعيان 

املدنية واملوانئ البحرية واجلوية واملن�شاآت النفطية يف ال�شعودية، وانتهاكاتها 

ال�شارخة للمواثيق الدولية.

التنموية  للمبادرات  كبريين  واإعجاب  بتقدير  ينظر  العامل  اأن  واأ�شاف 

والإ�شالحية الطموحة لالأمري حممد بن �شلمان، التي عززت من مكانة اململكة 

والرائدة يف جمالت  املتقدمة  البلدان  م�شاف  ال�شقيقة يف  ال�شعودية  العربية 

القت�شاد وال�شتثمارات وحماية البيئة وال�شياحة والريا�شة، بعد جناحها يف 

القت�شادي  ال�شتقرار  تعزيز  الريادي يف  الع�شرين، ودورها  رئا�شة جمموعة 

ال�شرق  مبادرة  كقمة  الكربى  الدولية  الفعاليات  وتنظيمها  العاملي،  والنفطي 

ال�شتثمار،  م�شتقبل  مبادرة  منتدى  من  اخلام�شة  والن�شخة  الأخ�شر  الأو�شط 

من  وغريها   ،1 للفورمول  الكربى  ال�شعودية  جائزة  ل�شباق  الأوىل  والن�شخة 

املبادرات يف اإطار روؤية ال�شعودية 2030.

ونّوه الرميحي بحر�س مملكة البحرين على تعزيز عالقاتها القت�شادية مع 

اململكة العربية ال�شعودية اأكرب �شريك اقت�شادي وجتاري لها، م�شريا اإىل ارتفاع 

امل�شاريع  من  العديد  واإقامة  البلدين،  بني  النفطي  التجاري غري  التبادل  حجم 

ال�شتثمارية واملالية والتجارية امل�شرتكة، متوقًعا اأن ي�شكل اإن�شاء ج�شر امللك 

حمد اإ�شافة قوية مل�شرية هذه ال�شراكة القت�شادية، اإىل جانب ج�شر امللك فهد، 

ل�شيما مع ارتباطه ب�شبكة �شكك حديد دول جمل�س التعاون اخلليجي.

تبادل  خالل  من  الإعالمي،  التعاون  بتعزيز  البلدين  اهتمام  اإىل  واأ�شار 

الأخبار واملعلومات ونقل اخلربات الفنية وتوحيد التحرك الإعالمي يف املحافل 

الت�شامح  ن�شر  يف  الإعالم  بدور  يرتقي  مبا  والدولية،  والعربية  اخلليجية 

والإرهاب،  التطرف  ومكافحة  واحل�شارات  ال�شعوب  بني  ال�شلمي  والتعاي�س 

جانب  اإىل  والإ�شالمية،  العربية  الق�شايا  وم�شاندة  امل�شتدامة،  التنمية  ودعم 

القيادة  بتفعيل  قوية  دفعة  اكت�شب  الذي  والدفاعي  الأمني  التعاون  تعزيز 

الع�شكرية اخلليجية املوحدة، وافتتاح مقّرها اجلديد موؤخًرا يف الريا�س، وت�شم 

وحدات برية وجوية وبحرية ودفاع جوي، وغريها من اإجنازات التعاون على 

امل�شتوى الثنائي ويف اإطار جمل�س التعاون اخلليجي.

واأكد الرميحي اأن الزيارة الأخوية لويل العهد الأمري حممد بن �شلمان لها 

بتعظيم  وللتفاوؤل  والعتزاز  للفخر  بحريني، ومبعث  بيت  كل  خ�شو�شية يف 

التفاقيات  من  املزيد  بتوقيع  البحريني  ال�شعودي  التن�شيق  جمل�س  اإجنازات 

ومذكرات التفاهم، وتعميق ال�شراكة الأخوية التاريخية الوثيقة واملتنامية بني 

�شعب واحد وبلدين يجمعهما م�شري واحد، واإرث تاريخي وح�شاري م�شرتك، 

يف  ال�شقيقة  �شعوبها  وم�شالح  املنطقة،  وا�شتقرار  اأمن  تن�شد  متطابقة  وروؤى 

ال�شالم والرخاء والتقدم.

اأكد رجل الأعمال اأكرم مكنا�س اأن زيارة 

ويل عهد اململكة العربية ال�شعودية الأمري 

تكت�شب  البحرين  اإىل  �شلمان  بن  حممد 

جرى  ما  اإذا  م�شبوقة  غري  خا�شة  اأهمية 

املتكامل،  اخلليجي  �شياقها  يف  و�شعها 

التي  التطورات  زاوية  من  اإليها  والنظر 

حت�شل يف املنطقة والق�شايا ال�شرتاتيجية 

اإيران واليمن  ب�شاأن  ت�شهدها  التي  الكبرية 

وغريها من امللفات.

وقال مكنا�س اإن البحرين طاملا �شكلت 

حجر زاوية يف جمل�س التعاون اخلليجي، 

الر�شيدة  قيادتها  خالل  من  ولعبت 

املتينة  وعالقتها  الن�شطة  ودبلوما�شيتها 

تقوية  م�شرية  يف  كبرًيا  دوًرا  اأ�شقائها  مع 

مواجهة  يف  �شالبته  وتعزيز  املجل�س  هذا 

عن  تتخلى  اأن  دون  اخلارجية،  التحديات 

زيارة  »تاأتي  واأ�شاف  امل�شروعة،  حقوقها 

اليوم  �شلمان  بن  حممد  العهد  ويل  �شمو 

لتوؤكد على مكانة البحرين كدولة خليجية 

ياأتي ا�شتقرارها واأمنها ورخائها يف مقدمة 

اهتمامات باقي دول املجل�س«.

للمملكة  الرائد  الدور  اأن  اإىل  واأ�شار 

العربية ال�شعودية ال�شقيقة �شيا�شًيا واأمنًيا 

اإن�شان  واقت�شادًيا واإن�شانًيا يفتخر به كل 

من�شف وحمب لأمته العربية والإ�شالمية، 

القوي  ال�شند  هي  ال�شعودية  اإن  وقال 

ا�شرتاتيجًيا  عمًقا  ومتثل  املتني  والع�شد 

البحرين،  مملكة  ال�شغرى  ل�شقيقتها 

يف  لل�شعودية  ال�شجاعة  باملواقف  م�شيًدا 

ن�شرة ق�شايا احلق والعدل، حيُث ر�شخت 

دعائم الأمن وال�شتقرار ووحدت ال�شفوف 

يف مواجهة كافة التحديات.

بني  التعاون  اأن  اإىل  مكنا�س  ولفت 

اأحد  ميثل  التجاري  القطاع  يف  البلدين 

ومنوذًجا  التجارية،  العالقات  واأمنت  اأهم 

بالإ�شافة  العامل،  دول  كل  بها يف  يحتذى 

م�شيدا  املختلفة،  املجالت  يف  التعاون  اإىل 

ال�شعودية  البحرينية  العالقات  بتطور 

يف  ال�شركاء  واأهم  اأكرب  من  تعد  التي 

الن�شانية  وبالأخ�س  املجالت  من  العديد 

والأمنية والتجارية والقت�شادية، متطلًعا 

اإىل زيادة وترية العالقات يف هذه املجالت 

يف ظل القيادتني الر�شيدتني.

الأمور  من  الكثري  وجود  اإىل  واأ�شار 

لدى  �شادقة  رغبة  على  تربهن  التي 

بتعزيز  والبحرينية  ال�شعودية  القيادتني 

رفع  اجلانبني  قرار  ذلك  يف  مبا  التعاون، 

ليكون  البلدين  بني  التمثيل  م�شتوى 

والتوقيع  البلدين  العهد  ويل  برئا�شة 

اإن�شاء  ملح�شر  املعدل  الربوتوكول  على 

مبا  ذاته  الوقت  يف  م�شيًدا  املجل�س، 

من  ال�شعودية  العربية  اململكة  ت�شهده 

وقال  املجالت،  خمتلف  يف  باهر  تطور 

ال�شرتاتيجي  العمق  هي  ال�شعودية  اإن 

�شعداء  ونحن  والإ�شالمية،  العربية  لالأمة 

للمكانية العالية املرموقة التي بلغتها بني 

الق�شايا  يف  امل�شّرفة  ملواقفها  العامل  دول 

وجود  مع  �شّيما  واحليوية،  امل�شريية 

ال�شقيقتني  اململكتني  لدى  الدائمة  الرغبة 

اأجل  من  التنموية  الروؤى  توحيد  دائًما يف 

اقت�شاد خليجي عربي واأن يكون يف  بناء 

م�شاف الدول املتقدمة عاملًيا.

ال�شفري ال�شعودي: زيارة ويل العهد ال�شعودي 

توؤكد عمق العالقات الأخوية بني اململكتني
مكنا�س: البحرين حجر 

زاوية يف جمل�س التعاون اخلليجي

ــري  الأم امللكي  ال�شمو  �شاحب  اأكــد 

�شفري خادم  عبدالعزيز  بن  اأحمد  بن  �شلطان 

البحرين،  مملكة  لدى  ال�شريفني  احلرمني 

امللكي  ال�شمو  ل�شاحب  الكرمية  الزيارة  اأن 

عبدالعزيز  بن  �شلمان  بن  حممد  ــري  الأم

الــوزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  العهد  ويل 

ال�شعودية  العربية  باململكة  الدفاع  وزير 

العالقات  به  حتظى  ما  على  وبعمق  توؤكد 

ال�شقيقتني  اململكتني  بني  التاريخية  الخوية 

لدن  من  ورعاية  واهتمام  كبرية  مكانة  من 

�شلمان  امللك  ال�شريفني  احلرمني  خــادم 

�شاحب  واأخيه  �شعود  اآل  عبدالعزيز  بن 

خليفة  اآل  عي�شى  بن  حمد  امللك  اجلاللة 

نحو  امل�شتمرة  وتطلعاتهما  اهلل،  حفظهما 

البلدين  بني  والتكامل  التعاون  يعزز  ما  كل 

من  العديد  يف  املجالت  كافة  يف  ال�شقيقني 

والأمنية. والقت�شادية  ال�شيا�شية  امللفات 

اإن  املنا�شبة،  بهذه  ت�شريح  يف  وقال   

تتميز  البلدين  بني  الأخــويــة  العالقات 

واملزايا  اخل�شائ�س  من  بالعديد  وتت�شف 

به  يحتذى  مميزاً  منوذجا  منها  جتعل  التي 

روؤية  �شياغة  على  تقوم  والتي  الدول  بني 

التعاون  دعائم  لرت�شيخ  واحدة  م�شرتكة 

املجالت  كافة  يف  البلدين  بــني  القائم 

الق�شايا  جتاه  واملواقف  الــروؤى  وتطابق 

معها  التفاعل  وكيفية  والإقليمية  العربية 

امل�شرتك  العربي  العمل  �شبل  وتعزيز 

ال�شامل  ال�شالم  لإحــالل  اجلــاد  وال�شعي 

ت�شمن  التي  اجلهود  كافة  ودعم  والعادل 

املنطقة. يف  وال�شتقرار  الأمن  حتقيق 

قبل  من  املتنامي  الهتمام  اأن  واأ�شاف   

العالقة  عمق  يوؤكد  اململكتني  حكومتي 

البلدين،  بني  التعاون  جمالت  يف  والتطور 

ب�شكل  لالرتقاء  كــبــرياً  حــافــزاً  وي�شكل 

جمالته. وتعدد  الثنائية  العالقات 

البلدين  بني  العالقات  اأن  اإىل  واأ�شار   

كبرًيا  حجًما  �شهدت  ال�شيا�شي  ال�شعيد  على 

يتم  التي  املواقف والق�شايا  التن�شيق يف  من 

التعاون  جمل�س  قمم  موؤمترات  يف  تداولها 

ومنظمة  العربية  الدول  وجامعة  اخلليجي 

وغريها  املتحدة  والأمم  الإ�شالمي  املوؤمتر 

الق�شية  مقدمتها  ويف  الدولية  املحافل  من 

روؤية  البلدان  يتبنى  حيث  الفل�شطينية، 

ي�شمن  عادل  حل  وجود  ب�شرورة  موحدة 

حقوقه  على  الفل�شطيني  ال�شعب  ح�شول 

ال�شرق  يف  ال�شالم  عملية  ودعم  امل�شروعة 

ب�شرورة  اإميانهما  اإىل  اإ�شافة  الأو�شط 

يف  الأو�شاع  ا�شتقرار  نحو  اجلهود  دفع 

التعاون  عن  ف�شالً  والعامل  املنطقة  دول 

على  والعمل  الإرهاب  مكافحة  جمالت  يف 

اأ�شلحة  من  الأو�شط  ال�شرق  منطقة  اإخالء 

الــدويل  العمل  وتفعيل  ال�شامل  الــدمــار 

امل�شرتك. والعربي  واخلليجي 

القت�شادي  ال�شعيد  اأن  اإىل  ــّوه  ون  

البلدين،  بني  التعاون  جمالت  اأبرز  ميثل 

ال�شعودية  العربية  اململكة  تعد  حيث 

وقد  للبحرين،  الأول  التجاري  ال�شريك 

دور  البلدين  حكومتي  لتوجيهات  كــان 

الــذي  الــتــعــاون  ــم  ودع تعزيز  يف  ــارز  ب

وتفعيل  امل�شرتكة  امل�شروعات  ج�شدته 

والعمل  التجاري  التبادل  تنمية  �شبل 

العمل  تواجه  التي  املعوقات  ــة  اإزال على 

الأموال  روؤو�س  انتقال  وت�شهيل  القت�شادي 

تعدد  يف  ذلــك  اأ�شهم  وقــد  البلدين،  بني 

امل�شرتكة. القت�شادية  امل�شروعات 

على  ال�شقيقني  البلدين  اأن  واأكـــد   

اأخوية  عالقة  جتمعهما  الأمني  ال�شعيد 

والروؤى  الثوابت  من  تنطلق  ورا�شخة  ثابتة 

التعامل  يف  بينهما  جتمع  التي  امل�شرتكة 

فالإرهاب  والراهنة،  املت�شارعة  الأحداث  مع 

بكافة اأ�شكاله و�شوره يعترب ظاهرة خطرية 

يف  وال�شعوب  الدول  من  الكثري  منها  عانت 

منظمات  اأو  دول  م�شدره  كان  �شواء  العامل 

تعاون  يف  ال�شقيقان  والبلدان  اإرهابية، 

ال�شيا�شية  املجالت  يف  م�شتمر  وتن�شيق 

امل�شتويات  كافة  على  والأمنية  والع�شكرية 

وا�شتقرار  اأمــن  على  املحافظة  اأجــل  من 

واملنطقة. ال�شقيقني  البلدين 

ال�شقيقني  البلدين  اتفاق  اإىل  واأ�شار   

م�شرتكة  عليا  اأمنية  جلنة  ت�شكيل  على 

تتطلب  حتــديــات  اأي  ومناق�شة  لبحث 

وتعزيز  ومواجهتها،  معها  التعامل  �شرعة 

الأمني  العمل  جمال  يف  والتن�شيق  التعاون 

ملواجهة  بالأداء  الرتقاء  بهدف  البلدين  بني 

يف  املت�شارعة  واملتغريات  الأمنية  التحديات 

والدولية. الإقليمية  ال�شاحة 

 ويف ختام ت�شريحه، جدد �شفري اململكة 

اأمن  اأن  على  التاأكيد  ال�شعودية  العربية 

يتجزاأ  ل  جزء  وا�شتقرارها  البحرين  مملكة 

يقفان  ال�شقيقان  والبلدان  اململكة  اأمن  من 

�شوؤونهما  يف  تدخل  اأي  �شد  واحــًدا  �شًفا 

من  خا�شة  كــان  طــرف  اأي  من  الداخلية 

وا�شتقرارهما. اأمنهما  زعزعة  يحاول 

اأكد وزير الإعالم رئي�س جمل�س اأمناء معهد البحرين للتنمية ال�شيا�شية علي بن حممد الرميحي ترحيب مملكة البحرين، قائًدا وحكومًة و�شعبًا، واعتزازها 

بزيارة ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع الأمري حممد بن �شلمان بن عبدالعزيز اآل �شعود اإىل بلده الثاين البحرين، وما حتمله من ب�شائر 

خري و�شالم وازدهار، واآفاق رحبة لتعزيز التعاون والتكامل بني البلدين وال�شعبني ال�شقيقني اإىل م�شتويات اأكرث ر�شوًخا وتقدًما.

واأعرب الرميحي يف ت�شريح لـ»عكاظ« عن اعتزازه وجميع اأبناء ال�شعب البحريني بهذه الزيارة الأخوية املباركة لويل العهد ال�شعودي والوفد الر�شمي 

والإعالمي املرافق، موؤكًدا اأهميتها يف دفع م�شرية العالقات التاريخية بني البلدين ال�شقيقني، التي اأر�شى قواعدها الأجداد وتوارثها الآباء والأحفاد بفخر 

وعزة وبروابط متينة من الود وتاآلف القلوب ووحدة الدين والدم والهدف وامل�شري امل�شرتك وو�شائج الن�شب والقربى، وت�شابه العادات والتقاليد والإرث 

احل�شاري، واجلوار اجلغرايف.
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رئي�سة النواب: العالقات الأخوية مع 

ال�سعودية منوذج ل�سراكة ا�ستثنائية عميقة

رئي�س ال�سورى: العالقات البحرينية

 ال�سعودية منوذًجا �ساخًما يج�ّسد امل�سري امل�سرتك

اأ�سادت رئي�سة جمل�س النواب فوزية 

الر�سمية  بالزيارة  زينل  عبداهلل  بنت 

بن  حممد  الأمري  امللكي  ال�سمو  ل�ساحب 

ويل  �سعود  اآل  عبدالعزيز  بن  �سلمان 

الوزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  العهد 

ال�سعودية  العربية  باململكة  الدفاع  وزير 

موؤكدًة  البحرين،  ململكة  ال�سقيقة 

التقدم  من  املزيد  ت�سيُف  الزيارة  اأن 

وتعزز  الوطيدة،  التاريخية  للعالقات 

التكامل الثنائي الرفيع، وجت�سد ال�سراكة 

الرتابط  وتر�سخ  املتميزة،  ال�سرتاتيجية 

ال�سقيقني،  البلدين  بني  العميق  الأخوي 

يف ظل القيادة احلكيمة حل�سرة �ساحب 

خليفة  اآل  عي�سى  بن  حمد  امللك  اجلاللة 

ورعاه،  اهلل  حفظه  املفدى  البالد  عاهل 

امللك  ال�سريفني  احلرمني  خادم  واأخيه 

ملك  �سعود  اآل  عبدالعزيز  بن  �سلمان 

ال�سقيقة  ال�سعودية  العربية  اململكة 

حفظه اهلل ورعاه.

النواب  جمل�س  رئي�سة  واأو�سحت 

البحريني  الثنائي  التعاون  م�سرية  اأن 

نحو  قدًما  تخطو  امل�سرتك  ال�سعودي 

لإثراء  وتت�سافر  التنامي،  من  املزيد 

والنتائج  امل�سرتك  العمل  اإجنازات 

بف�سل  عنه،  الناجتة  املتطورة  الإيجابية 

والتوجيهات  ال�سامية  امللكية  الرعاية 

الرفيعة لقيادة البلدين ال�سقيقني.

مملكة  بني  العالقات  اأن  اإىل  واأ�سارت 

العربية  اململكة  و�سقيقتها  البحرين 

املميزات  من  بالعديد  تتفّرد  ال�سعودية 

اأمنوذًجا  جعلها  مما  املهمة  واخل�سائ�س 

يحتذى يف العالقات بني الأ�سقَّاء.

بن  علي  ال�سورى  رئي�س جمل�س  اأ�سار 

املثمرة  النتائج  اأنَّ  اإىل  ال�سالح،  �سالح 

اأم�س  يوم  جرت  التي  الثنائية  للمباحثات 

اجلاللة  �ساحب  ح�سرة  بني  اخلمي�س 

عاهل  خليفة،  اآل  عي�سى  بن  حمد  امللك 

و�ساحب  ورعاه،  اهلل  حفظه  املفدى  البالد 

بن  �سلمان  بن  حممد  الأمري  امللكي  ال�سمو 

نائب  العهد  ويل  �سعود  اآل  عبدالعزيز 

رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع باململكة 

بح�سور  ال�سقيقة،  ال�سعودية  العربية 

بن  �سلمان  الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب 

جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد 

العالقات  عمق  توؤكد  اهلل،  حفظه  الوزراء 

القائمة  الرا�سخة  والروابط  التاريخية، 

اململكتني  الإخوة واملحبة واملودة بني  على 

ال�سقيقتني و�سعبيهما العزيزين، موؤكًدا اأن 

الرتقاء  يف  ت�سب  الأخوية  الزيارة  نتائج 

بالإجنازات  وتنه�س  امل�سرتكة  بامل�سالح 

الأ�سعدة  على  تتحقق  التي  والنجاحات 

كافة يف اململكتني.

مبا  ال�سورى  جمل�س  رئي�س  واأ�ساد 

وازدهار  نه�سة  من  اململكتان  ت�سهدهما 

دعم  بف�سل  املجالت،  �ستى  يف  متوا�سل 

ورعاية القيادة احلكيمة جلاللة امللك املفدى 

ال�سريفني  رعاه اهلل، واأخيه خادم احلرمني 

امللك �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود عاهل 

ال�سقيقة حفظه  ال�سعودية  العربية  اململكة 

اهلل ورعاه. واأو�سح اأن العالقات البحرينية 

يج�سد  �ساخًما  منوذًجا  ُتعد  ال�سعودية 

اأ�سمى معاين التالحم وامل�سري امل�سرتك.

تالحم وتعا�سد وعمق يف الروابط الأخوية.. العالقات البحرينية ال�سعودية:

روؤية موّحدة يف جميع الق�سايا.. وتكامل اجلهود لتفعيل العمل امل�سرتك

العربية  اململكة  بني  التاريخية  العالقات  تت�سم 

ال�سعودية ومملكة البحرين با�ستمرارية التوا�سل والود 

تطوًرا  وت�سهد  البلدين،  و�سعبي  قيادتي  بني  واملحبة 

والروؤى  الثوابت  من  انطالًقا  امل�ستويات  كل  يف  مطرًدا 

الق�سايا،  خمتلف  جتاه  بينهما  جتمع  التي  امل�سرتكة 

والن�سب،  وامل�ساهرة  القربى  الأخوة، وو�سائج  وروابط 

عن  ف�سالً  �سعبيهما،  بني  جتمع  التي  امل�سري،  ووحدة 

التعاون  جمل�س  يف  وع�سويتهما  اجلغرايف،  جوارهما 

لدول اخلليج العربية، وجامعة الدول العربية، والعديد 

من الفعاليات الإقليمية والعاملية.

العربية  اململكة  بني  العالقات  اأ�سول  وترجع 

ال�سعودية  الدولة  اإىل  البحرين  ومملكة  ال�سعودية 

الأوىل )1745- 1818م( ثم الدولة ال�سعودية الثانية 

امللك  جمع  لقاء  لأول  و�سولً  1891م(،   -1840(

بال�سيخ  �سعود،  اآل  عبدالرحمن  بن  عبدالعزيز  املوؤ�س�س 

عي�سى بن علي اآل خليفة، حيث دار حوار بينهما، خالل 

املوؤ�س�س  امللك  فيها  كان  يومني  ا�ستمرت  التي  الزيارة 

وال�سعب  احلكام  قبل  من  وتكرمي  حفاوة  مو�سع 

البحرينيني على ال�سواء.

م�ستوى  ال�سعودية  البحرينية  العالقات  وت�سهد 

الإقليمية  الق�سايا  جتاه  املواقف  يف  التن�سيق  من  عالًيا 

خمتلف  من  موحدة  روؤية  البلدان  يتبّنى  اإذ  والدولية، 

تكامل جهود  عن  امل�سرتك، ف�سالً  الهتمام  ذات  الق�سايا 

البلدين يف تفعيل العمل اخلليجي والعربي والدويل.

وتوؤكد زيارة �ساحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن 

�سلمان بن عبدالعزيز ويل العهد ال�سعودي نائب رئي�س 

للبحرين   - اهلل  حفظه   - الدفاع  وزير  الوزراء  جمل�س 

العربية  اململكة  التعاون اخلليجي موقف  ودول جمل�س 

ال�سعودية، الثابت من اأهمية املحافظة على ت�سامن دول 

املجل�س وعمق الأخوة بني �سعوبه كافة.

�سد  اململكة  وقفت  الأخوي  الواجب  من  وانطالًقا 

يف  و�ساندتها  البحرين،  مملكة  يف  الإيرانية  الأطماع 

زعزعة  اإىل  هدفت  التي  التخريبية  للم�ساريع  الت�سدي 

و�سيادتها  با�ستقاللها  وامل�سا�س  وا�ستقرارها  اأمنها 

البحرين  مملكة  دعم  يف  اململكة  و�ست�ستمر  الوطنية، 

حكومة و�سعبا يف مواجهة كل ما يهدد ا�ستقرارها.

الرا�سخة  والتاريخية  الأخوية  الروابط  اإطار  ويف 

ومملكة  ال�سعودية  العربية  اململكة  بني  جتمع  التي 

توجيهات  على  وبناًء  ال�سقيقني،  و�سعبيهما  البحرين، 

عبدالعزيز  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني  خادم 

اآل خليفة  امللك حمد بن عي�سى  واأخيه جاللة  اآل �سعود 

اإن�ساء جمل�س  ملك مملكة البحرين - حفظهما اهلل -، مت 

تعزيز  يف  لي�سهم  البحريني،  ال�سعودي  التن�سيق 

العالقات الثنائية الأخوية واملتميزة القائمة بني البلدين 

يف جميع املجالت.

املظلة  البحريني،  ال�سعودي  التن�سيق  وُيعد جمل�س 

التي �سيتم من خاللها تطوير العالقة بني البلدين لالرتقاء 

مب�ستوى التعاون يف جميع املجالت وفق عمل موؤ�س�سي 

والقت�سادية  ال�سيا�سية  املجالت  يف  وم�ستدام  منتظم 

والأمنية والع�سكرية وال�ستثمارية والتنموية والثقافية، 

القيادتني  تطلعات  وفق  امل�سرتكة،  امل�سالح  يحقق  مبا 

وال�سعبني ال�سقيقني.

واأ�سهم ج�سر امللك فهد الرابط بني اململكتني يف تعزيز 

و�ساعد  البلدين،  بني  والقت�سادية  الجتماعية  الروابط 

يف تطور قطاعات ال�سياحة والرتفيه والتجارة يف مملكة 

البحرين، حيث كان لتوجهات قيادتي البلدين دور بارز 

امل�سروعات  ج�ّسدته  الذي  التعاون  ودعم  تعزيز  يف 

والعمل  التجاري  التبادل  تنمية  �سبل  وتفعيل  امل�سرتكة 

القت�سادي  العمل  تواجه  التي  املعوقات  اإزالة  على 

وت�سهيل انتقال روؤو�س الأموال بني البلدين.

ويتطلع البلدان ال�سقيقان م�ستقبالً لأْن يكون م�سروع 

ومكّمالً  فهد  امللك  موازًيا جل�سر  ج�سًرا  حمد  امللك  ج�سر 

العمل  ويجري  اخلليجية.  احلديد  �سكك  �سبكة  مل�سروع 

املوا�سالت  بالتن�سيق والتعاون بني وزارة  امل�سروع  يف 

والت�سالت البحرينية ونظريتها وزارة النقل واخلدمات 

واملوؤ�س�سة  ال�سعودية،  العربية  باململكة  اللوج�ستية 

العامة جل�سر امللك فهد.

حمد   يف   زيادة   امللك  ج�سر  ي�سهم  اأن  املتوقع  ومن 

 التالحم   والود   الأخوي   بني   اململكتني،   وزيادة   امل�ساريع  

 القت�سادية،   ما   يعود   مبنافع   اقت�سادية   كبرية   على  

 اجلانبني،   ومن   املنتظر   اأن   يوفر   اجل�سر   فر�س   عمل  

 وا�سعة   لل�سباب   البحريني   وال�سعودي،   وهو   ما   يحقق  

 �سراكة   جمتمعية،   وزيادة   تقريب   امل�سافات   كخطوة   نحو  

 الحتاد   اخلليجي   املن�سود . 

وُتعد مملكة البحرين ال�سريك التجاري الثاين للمملكة 

بني دول اخلليج والـ12 بني دول العامل، وو�سل حجم 

دولر،  مليارات   7.2 اإىل  البلدين  بني  التجاري  التبادل 

متثل ال�سادرات البحرينية اإىل اململكة 60% منها، فيما اأن 

اململكة ال�سريك التجاري الأول للبحرين، منذ القدم حيث 

ونظًرا  اللوؤلوؤ،  �سيد  على  يعتمد  البحرين  اقت�ساد  كان 

اخلليج،  يف  اللوؤلوؤ  لتجارة  الرئي�س  املركز  كانت  لأنها 

حيث ي�ستخرج من ال�سواطئ ال�سعودية ويعر�س للبيع 

يف اأ�سواق اللوؤلوؤ بالبحرين، اإىل جانب ما ت�سدره اململكة 

من متور وما�سية و�سناعات يدوية للبحرين.

عمًقا  بدورها  ال�سعودية  العربية  اململكة  ومتثل 

�سوًقاً  كونها  البحرين  ململكة  اقت�سادًيا  ا�سرتاتيجًيا 

اقت�سادية كبرية اأمام القطاع اخلا�س البحريني لرتويج 

البحرين  متثل  كما  البحرينية،  واملنتجات  الب�سائع 

امتداًدا لل�سوق ال�سعودية يف ترويج الب�سائع واملنتجات 

رجال  جمل�س  ي�سطلع  الإطار  هذا  ويف  ال�سعودية، 

�سبيل  يف  كبري  بدور  وال�سعوديني  البحرينيني  الأعمال 

زيادة حجم الأعمال وامل�ساريع امل�سرتكة.

و�سهد عام 2016م زيارة وفد ا�ستثماري من مملكة 

البحرين الهيئة امللكية باجلبيل لالطالع على مدينة راأ�س 

القائمة  ال�ستثمارات  على  والتعرف  ال�سناعية  اخلري 

والفر�س املتاحة فيها يف املجالت ال�سناعية والتنموية 

واخلدمية، كما عقد يف ذات العام بغرفة املنطقة ال�سرقية 

اللقاء العقاري ال�سعودي البحريني، واأعرب امل�ساركون 

اأو�سع  �سراكات  حتقيق  يف  اأملهم  عن  البلدين  من  فيه 

العمراين  والتطوير  العقاري  ال�ستثمار  جمالت  يف 

الذي يقوده القطاع اخلا�س يف البلدين، موؤكدين اأهمية 

هذا  يخدم  مبا  امل�سرتكة  اللقاءات  وتكثيف  ال�سفافية 

التوجه.

ب�ساأن  املايل  للتعاون  الإطارية  للرتتيبات  وتنفيذاً 

مملكة  بني  توقيعها  مت  التي  املايل  التوازن  برنامج 

الإمارات  ودولة  ال�سعودية  العربية  واململكة  البحرين 

العربية املتحدة ودولة الكويت و�سندوق النقد العربي، 

حكومتي  بني  املايل  التعاون  اتفاقية  على  التوقيع  مت 

العام  يف  البحرين  ومملكة  ال�سعودية  العربية  اململكة 

.2018

�سيا�سات  من  البحرين  مملكة  به  تتمتع  ما  وبف�سل 

الدخل  م�سادر  وتنويع  النفتاح  على  تقوم  اقت�سادية 

وال�ستثمارات،  امل�ستثمرين  حتمي  ت�سريعات  و�سّن 

ا�ستطاعت اأن ت�ستقطب الكثري من ال�ستثمارات ال�سعودية 

اإليها واأ�سبحت ت�ستحوذ على الن�سيب الأوفر من ال�سوق 

ال�ستثمارية البحرينية.

ج�����س��ر امل��ل��ك ح��م��د ���س��ُي�����س��ه��م يف زي�����ادة امل�����س��اري��ع الق��ت�����س��ادي��ة وال��ت��الح��م وال�����وّد الأخ����وي

وال�سعودية البحرين  ب��ن  ال�سنوي  ال��ت��ج��اري  ال��ت��ب��ادل  حجم  متو�ّسط  دولر  مليار   7.2

فوزية زينل

علي ال�صالح

جمعية ال�سحفين البحرينية تنظم لقاًء مع هيئة ال�سحفين ال�سعودين

تبادل الروؤى والأفكار حول �ُسبل توحيد اخلطاب الإعالمي اخلليجي
حتت رعاية علي بن حممد الرميحي وزير 

الإعالم، نظمت جمعية ال�سحفيني البحرينية 

ال�سعوديني  ال�سحفيني  هيئة  مع  بال�سراكة 

يف  ال�سعودي،  البحريني  الإعالمي  اللقاء 

اإطار الزيارة الر�سمية التي يقوم بها �ساحب 

ال�سمو امللكي ويل العهد نائب رئي�س جمل�س 

العربية  باململكة  الدفاع  وزير  الوزراء 

ال�سعودية ال�سقيقة ململكة البحرين.

عمق  من  انطالًقا  اللقاء  هذا  وياأتي 

الذي  الوثيق  والتعاون  التاريخية  العالقات 

يربط اململكتني ال�سقيقتني يف �ستى القطاعات، 

ومنها قطاع الإعالم والت�سال الذي ي�سطلع 

بدور حموري يف تطوير ودفع هذه العالقات 

جهود  يف  والإ�سهام  كافة،  امل�ستويات  على 

ال�سقيقني،  البلدين  وا�ستقرار  اأمن  حماية 

واحل�سارية،  الثقافية  هويتهما  و�سون 

طريق  على  الناجحة  م�سريتهما  وتعزيز 

النماء والتقدم والتكامل.

و�سلط اللقاء ال�سوء على اأوجه التعاون 

املوؤ�س�سات  بني  امل�سرتك  الثنائي  الإعالمي 

الوطنية،  وال�سحافة  الر�سمية  الإعالمية 

التي  الفر�س  من  املزيد  ا�ستك�ساف  اأجل  من 

لكال  الإعالمية  املنظومة  حتديث  يف  ت�سهم 

البلدين، وتطوير كوادرها واإمكاناتها ملواكبة 

احلديثة  الإعالمية  والجتاهات  التطورات 

وامل�سموعة  املقروءة  الإعالم  و�سائل  بجميع 

من  يعزز  ومبا  والإلكرتونية،  واملرئية 

الإعالمية  ال�ساحة  يف  الفاعل  ح�سورهما 

اإقليمًيا ودولًيا.

كما مت خالل اللقاء تبادل الروؤى والأفكار 

الإعالمي  اخلطاب  توحيد  �سبل  حول 

الق�سايا والتحديات  اخلليجي جتاه خمتلف 

كالقطاع  املجالت،  خمتلف  يف  الراهنة 

وغريها،  والثقايف  والقت�سادي  ال�سحي 

الإعالمية  ال�سرتاتيجية  ملقت�سيات  تنفيًذا 

التكامل  حتقيق  يف  ي�سهم  ومبا  اخلليجية، 

الإعالمي بينهما، واإنتاج روؤية موحدة تعزز 

الت�سدي  يف  امل�سرتك  اخلليجي  املوقف  من 

لكل حماولت النيل من منجزات دول جمل�س 

وهويتها  والعربية  اخلليج  لدول  التعاون 

الثقافية واحل�سارية.

املزيد  بذل  موا�سلة  �سرورة  اللقاء  واأكد 

واخلطاب  الر�سالة  لتوحيد  اجلهود  من 

اأثبتته  ما  �سوء  يف  اخلليجي،  الإعالمي 

املواقف والتجارب التي مرت بها املنطقة يف 

ال�سنوات الأخرية من اأن الإعالم بات �سرورة 

ملحة يف ت�سحيح الكثري من املغالطات واإبراز 

الراأي  خماطبة  اأدوات  امتالك  عرب  احلقائق، 

العام العاملي ب�سكل احرتايف ومهني متنا�سق 

ومتكامل يقوم على املعلومات والأدلة.
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رّحبوا بزيارة ويل العهد ال�سعودي.. فعاليات وطنية:

العالقـــات الأخويــــة بيـــن البحريــن وال�سعوديـــة تـــزداد �سالبـــة

اخلالدة  بالكلمات  املطوع  وا�شت�شهد 

جلاللة امللك املفدى - حفظه اهلل ورعاه - يف 

اأكرث من منا�شبة والتي اأكد فيها جاللته »اإن 

تاريخها  اختارت على مدى  البحرين  مملكة 

ال�شعودية  العربية  اململكة  مع  الت�شامن 

والتعاي�ش  والعروبة  الدين  على  للمحافظة 

اجلوار«،  وح�شن  الكيان  وحفظ  والت�شامح 

متتد  التي  اخلري  بلد  اختارت  فالبحرين 

الظروف  خمتلف  يف  والبذل  بالعطاء  يدها 

حّبنا  يف  جنامل  فال  جانبنا،  اإىل  للوقوف 

ممتدة  عالقات  كونها  معها،  وعالقتنا 

واأ�شبحت  التاريخ،  مر  على  تر�ّشخت 

منوذجا فريدا يف العالقات بني الأ�شقا.

اململكة  اإىل  ينظر  اجلميع  اأن  ــد  واأك

اأنها الأب وال�شقيق  العربية ال�شعودية على 

املنيع،  وال�شد  وال�شند  للجميع،  الأكــر 

التحديات  خمتلف  مواجهة  يف  بقوة  تقف 

و�شعوب  دول  وم�شتقبل  حا�شر  تهدد  التي 

لال�شتقرار  الفقري  العمود  وهي  املنطقة، 

العربي  العمل  م�شرية  قادت  املنطقة،  يف 

�شدة  رغم  واقتدار  حكمة  بكل  واخلليجي 

تتاأخر  ول  املنطقة،  بها  التي متر  التحديات 

الأمة  ق�شايا  جانب  اإىل  الوقوف  يف  مطلًقا 

وتقدير  احرتام  على  فا�شتحوذت  العادلة، 

الذي  الأمان  �شمام  اإنها  واأثبتت  اجلميع، 

مقدراتها  املنطقة  و�شعوب  لدول  ي�شون 

اأبد  �شاهدة  مواقفها  و�شتظل  ومكت�شباتها، 

وال�شهامة  الخوة  معاين  اأ�شمى  على  الدهر 

التي متيزت بها.

اإىل  العهد  ويل  �شمو  ـــارة  زي ــن  وع

العهد  ويل  املطوع  و�شف  البحرين  مملكة 

الأمري  امللكي  ال�شمو  �شاحب  ال�شعودي 

روؤية  اأن  موؤكًدا  باملجدد،  �شلمان  بن  حممد 

ال�شعودية 2030 و�شعت اململكة اأمام نقلة 

يف  القيادية  مكانتها  مع  تتنا�شب  ح�شارية 

تتبواأ  وجتعلها  وال�شالمي،  العربي  العامل 

العامل  دول  م�شاف  يف  الطبيعية  مكانتها 

الأ�شعدة كافة. على 

بحريني  بل�شان  نقول  املطوع:  قــال 

العهد  ويل  ب�شمو  مليون«  »مرحبا  واحد: 

ين�شى  لن  �شعب  فنحن  البحرين،  بلده  يف 

جانب  اإىل  امل�شرفة  ال�شعودية  املواقف  اأبًدا 

توقف  وعدم  م�شاندتها  وا�شتمرار  مملكتنا، 

اأحلك الظروف،  دعمها ولو للحظة حتى يف 

اأبناء  جميع  واعتزاز  تقدير  مو�شع  فهي 

البحرين، مواقف جت�ّشد حقيقة ما يربط بني 

و�شائج  من  ال�شقيقني  وال�شعبني  اململكتني 

وينتظرها  ال�شنني،  عر  قوة  تزداد  قوية 

بالتفاوؤل. مفعم  م�شتقبل 

بالتاأكيد  ن�شريحه  املطوع  واختتم 

بال�شقيقة  البحرين  مملكة  عالقة  اأن  على 

الكرى اململكة العربية ال�شعودية جتاوزت 

لتكون  والتحمت  الدبلوما�شية  العالقات 

لبع�شهما  وال�شند  بع�شيده  الع�شد  عالقة 

اجل�شد  هذا  يحمي  اأن  اهلل  ن�شاأل  البع�ش، 

يف  البلدين  قيادة  يوفق  واأن  الــواحــد، 

العربية  الأمتني  خلدمة  اخلرية  م�شاعيهما 

والإ�شالمية.

بودلمة  لولوة  د.  اأكــدت  جانبها  من 

واململكة  البحرين  مملكة  يجمع  ما  اأن  على 

عالقات  من  ال�شقيقة  ال�شعودية  العربية 

اأ�ش�ش  اإىل  ت�شتند  وثيقة  تاريخية  اأخوية 

امل�شرتك،  والتن�شيق  ال�شراكة  من  را�شخة 

ما  م�شتمر  ومنــاء  تطور  من  ت�شهده  وما 

فخر  وحمل  به  يحتذى  اأمنوذًجا  جعلها 

واعتزاز بف�شل ما ت�شهده من قوة على كافة 

امل�شتويات.

يف  العالقة  هذه  تتجلى  بودلمة  وقالت 

�شلمان  الأمري  امللكي  ال�شمو  �شاحب  زيارة 

للمملكة  الوزراء  رئي�ش  العهد  ويل  حمد  بن 

الأ�شبوع،  هذا  خالل  ال�شعودية  العربية 

ال�شعودي  العهد  ويل  زيــارة  وتعاقب 

الأ�شبوع. نف�ش  للبحرين خالل 

توؤكد  والدائمة  املتكررة  العالقات  هذه 

البحرينية،  العالقات  وثبات  قوة  على 

البلدين  يف  القيادة  حر�ش  على  توؤكد  كما 

من جوانب  لي�ش  العالقة  هذه  تر�شيخ  على 

جوانب  مــن  بــل  وح�شب،  الجتماعية 

املجل�ش  يراأ�ش  حيث  كذلك،  اقت�شادية 

من  كل  البحريني  ال�شعودي  التن�شيقي 

�شاحب ال�شمو امللكي الأمري �شلمان بن حمد 

اآل خليفة ويل العهد رئي�ش جمل�ش الوزراء، 

حممد  الأمري  امللكي  ال�شمو  �شاحب  واأخيه 

�شعود  اآل  عبدالعزيز  بــن  �شلمان  بــن 

الــوزراء  جمل�ش  رئي�ش  نائب  العهد  ويل 

ال�شعودية  العربية  باململكة  الدفاع  وزير 

اهلل. حفظهما  ال�شقيقة، 

للعمق  ــًرا  ــظ ن ــة  ــودلم ب ــت  ــاف واأ�ــش

العديد  هناك  فاإن  امل�شرتك،  ال�شرتاتيجي 

�شتحظى  �شك  بال  التي  املهمة  امللفات  من 

ــراين،  الإي النووي  امللف  منها  مبناق�شة 

الأمور  اإىل  بالإ�شافة  اليمنية،  الأزمة  وملف 

وحدة  على  التاأثري  �شاأنها  من  التي  الأمنية 

العهد  العربي، نت�شّرف بزيارة ويل  اخلليج 

ال�شعودي لبالده البحرين، ونتمنى النجاح 

اخلليجية.  �شموه  لرحلة 

اجلولة  بـــاأن  القا�شم  هيا  ــت  ــال وق

ويل  يقودها  التي  ال�شتثنائية  اخلليجية 

امللكي  ال�شمو  �شاحب  ال�شعودي  العهد 

تعزيز  على  تركز  �شلمان،  بن  الأمريحممد 

جمل�ش  دول  بــني  والتن�شيق  التعاون 

املجالت  جميع  يف  اخلليجي  التعاون 

املنطقة. تهم  التي  والق�شايا 

العربية  اململكة  مبادرات  اأن  واأ�شافت: 

والكبري  املوؤثر  والدور  املباركة  ال�شعودية 

وجــه  عــلــى  املنطقة  يف  ــوده  ــق ت ـــذي  ال

حمّل  عام،  ب�شكل  العامل  ويف  اخل�شو�ش 

ال�شعودية  العربية  فاململكة  تقدير واعتزاز، 

ا�شتقرار  وعامل  الإ�شرتاتيجي  العمق 

زيارته  اأبعاد  اىل  وبالنظر  وعامليا،  اإقليميا 

العالقات  اإن  فنجد  البحرين  ململكة  املباركة 

ور�شوًخا  منًوا  تزداد  ال�شعودية  البحرينية 

عالقة  ــوي  واأخ تاريخي  عمق  من  لها  ملا 

للمثل  م�شرًبا  اأ�شبحت  ا�شتثنائية  ثنائية 

ومنوذًجا يحتذى به.

لزيارة  الكبري  ال�شعبي  والرتحيب 

هو  البحرين  ململكة  ال�شعودي  العهد  ويل 

التي  املتينة  الأخوية  الروابط  على  دللة 

القيادتني  ورعاية  اهتمام  من  قوتها  ت�شتمد 

والروؤى  فاملواقف  وال�شعودية،  البحرينية 

والأهداف واحدة، وما بني البلدين ال�شقيقني 

واملواقف  ال�شيا�شات  وتوافق يف  تطابق  من 

واخلليجية  الثنائية  الق�شايا  ــاه  جت

ال�شقيقني  البلدين  يجمع  وما  والقليمية 

انعكا�ش  هو  م�شرتكة  تاريخية  قوا�شم  من 

يف  الأخوية  العالقة  هذه  و�شالبة  لعمق 

كافة امل�شتويات، كما اأن ا�شتمرار التطورات 

اأبعادها احل�شارية  اململكتني بكل  بني عالقة 

ال�شيا�شية  املناحي  جميع  ويف  والإن�شانية 

والثقافية  والجتماعية  والقت�شادية 

والفكرية وما يت�شل بحفظ اأمن املنطقة، كل 

ذلك ي�شكل حبل الوريد الناب�ش يف العالقة 

املباركة. ال�شعودية  البحرينية 

ترحيبه  عن  عبدالعال  حممد  عّر  فيما 

وقال:  ال�شعودي  العهد  ويل  �شمو  بزيارة 

هناك تالحم وترابط قوي ووقفات ل تن�شى 

البحرين  مملكة  بني  التاريخ  خلدها  بل 

العالقات  اإن  ال�شعودية،  العربية  واململكة 

العربية  واململكة  البحرين  مملكة  بني 

قال  كما  للظروف  تخ�شع  ل  ال�شعودية 

عالقات  اإنها  ورعاه  اهلل  حفظه  امللك  جاللة 

مواقفهم  بوحدة  الأجداد  ور�شخها  �شنعها 

والزدهار  النمو  يف  م�شتمرة  عالقات  وهي 

حمد  امللك  اجلاللة  �شاحب  وعناية  برعاية 

املفدى  البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�شى  بني 

احلرمني  خادم  واأخيه  ورعــاه  اهلل  حفظه 

اآل  عبدالعزيز  بن  �شلمان  امللك  ال�شريفني 

ال�شعودية  العربية  اململكة  عاهل  �شعود 

والخوة  باحلب  وتروى  ورعاه  اهلل  حفظه 

ال�شقيقني. ال�شعبني  اأبناء  بني  الرابطة 

اإىل  لت�شيف  تاأتي  الكرمية  الزيارة  اإن 

جديًدا  ف�شالً  البلدين  بني  العالقات  تاريخ 

من التعاون املثمر وُتعد تاأكيًدا على حر�ش 

البلدين يف ظل التوجيهات ال�شامية حل�شرة 

اآل  عي�شى  بن  حمد  امللك  اجلاللة  �شاحب 

امللك  ال�شريفني  احلرمني  وخــادم  خليفة 

�شلمان بن عبدالعزيز اآل �شعود حفظهما اهلل 

على تنمية العالقات القت�شادية والتجارية 

الثنائي  التعاون  وتعزيز  وال�شتثمارية 

والعمل اخلليجي امل�شرتك والنطالق به اإىل 

من  دائم  حر�ش  هناك  ا  واأي�شً اأرحب،  اآفاق 

جانب قيادتي و �شعبّي البلدين على توثيق 

اآفاق  نحو  با�شتمرار  ودفعها  العالقات  هذه 

التطور والتكامل. جديدة من 

العالقات  اإن  الع�شفور  روان  وقالت 

ثنائية بني  البحرينية هي عالقة  ال�شعودية 

وودية،  تاريخية  تعتر  والعالقة  البلدين 

اأكرث من ذلك فهي عالقات قوية ومتينة  بل 

وترتكز على عمق الروابط التاريخية، وهي 

احل�شارية  اأبعادها  بكل  وطيدة  عالقات 

تعك�شه  ما  بكل  املجالت  كل  والإن�شانية يف 

من عالقات واجنازات البلدين.

الرباط  هذا  وثق  الع�شفور:  واأ�شافت 

ثم  الكرام  ــداد  والأج الأبــاء  من  كل  القوي 

بف�شل  وثيق  رباط  فهو  الأحفاد  بعدهم  من 

القيادتني  جهود  هي  �شك  وبال  تعاىل  اهلل 

املعلومات  تلك  غــرزت  ولقد  احلكيمتني، 

والوثائق  وال�شور  التاريخية  والإفــادات 

التي تاكد على عمق العالقات املمتدة يف كل 

التاريخ الن�شاين ويف كل مراحلها.

اململكتني لي�شت  العالقة بني  باأن  واأكدت 

ومودة  حب  عالقة  واإمنــا  فقط  تاريخًيا 

واململكتني  الكرميني،  ال�شعبني  بني  ون�شب 

من  العامل،  ــام  اأم منوذجية  عالقة  متثل 

التجاري  ــر  ــوؤث وامل امللحوظ  الــتــعــاون 

اأن  على  برهان  خري  وهو  والقت�شادي، 

منوذجي  �شرح  بناء  يف  اأ�شهموا  البلدين 

وهذه  البلدين،  بني  املتميزة  العالقات  من 

مردود  لها  �شك  بال  القت�شادية  العالقات 

متقدم. اإيجابي 

مركز الت�سال الوطني يبحث

مع نظريه ال�سعودي تبادل اخلربات

وفد اإعالمي �سعودي رفيع

امل�ستوى يزور جممع وزارة الإعالم

عقد مركز الت�شال الوطني اجتماًعا م�شرتًكا مع وفد 

من مركز التوا�شل احلكومي باململكة العربية ال�شعودية، 

الأمري  امللكي  ال�شمو  زيارة  �شاحب  هام�ش  على  وذلك 

حممد بن �شلمان بن عبدالعزيز اآل �شعود ويل العهد نائب 

العربية  باململكة  الدفاع  وزير  الوزراء  جمل�ش  رئي�ش 

ال�شعودية ال�شقيقة ململكة البحرين.

اأجل  من  اخلرات  تبادل  بحث  اللقاء  خالل  وجرى 

تعزيز دور و�شائل الإعالم يف اأداء ر�شالتها وال�شتفادة 

اأجل  من  التدريب  تبادل  يف  البلدين  بكال  الكوادر  من 

ومبا  املختلفة،  الإعالم  مبجالت  الكوادر  م�شتوى  رفع 

ويخدم  البلدين  بني  امل�شرتك  العمل  تعزيز  نحو  ي�شب 

اخت�شا�شات املركزين.

ويف هذا ال�شدد، اأ�شاد يو�شف حممد البنخليل الرئي�ش 

العالقات  بلغته  مبا  الوطني  الت�شال  ملركز  التنفيذي 

حتظى  ما  ظل  يف  ومناء  تقّدم  من  ال�شعودية  البحرينية 

به من دعم من قبل ح�شرة �شاحب اجلاللة امللك حمد بن 

عي�شى اآل خليفة عاهل البالد املفدى واأخيه خادم احلرمني 

عاهل  �شعود  اآل  عبدالعزيز  بن  �شلمان  امللك  ال�شريفني 

اململكة العربية ال�شعودية حفظهما اهلل، وما حتظى به من 

متابعة حثيثة وم�شتمرة من �شاحب ال�شمو امللكي الأمري 

�شلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�ش جمل�ش الوزراء 

بن  �شلمان  بن  الأمري حممد  امللكي  ال�شمو  واأخيه �شاحب 

جمل�ش  رئي�ش  نائب  العهد  ويل  �شعود  اآل  عبدالعزيز 

الوزراء وزير الدفاع باململكة العربية ال�شعودية ال�شقيقة.

زار وفد اإعالمي رفيع امل�شتوى من 

ال�شقيقة،  ال�شعودية  العربية  اململكة 

�شوؤون  وزارة  مقر  اخلمي�ش،  اأم�ش 

الزيارة  هام�ش  على  وذلك  ــالم،  الإع

الر�شمية التي يقوم بها �شاحب ال�شمو 

بن  �شلمان  بن  حممد  ــري  الأم امللكي 

نائب  العهد  ويل  �شعود  اآل  عبدالعزيز 

الدفاع  وزير  الــوزراء  جمل�ش  رئي�ش 

اإىل مملكة  ال�شعودية  العربية  باململكة 

البحرين.

عبدالرحمن  د.  يرافقه  الوفد  وقام 

حممد بحر وكيل وزارة �شوؤون الإعالم، 

بالوزارة، بجولة  امل�شوؤولني  وعدد من 

وقطاعات  اإدارات  خمتلف  يف  تفقدية 

منها  الإعــالم،  �شوؤون  وزارة  واأق�شام 

اإدارة  الأخبار،  اإدارة  التلفزيون،  اإدارة 

اإذ  البحرين،  اأنباء  ووكالة  ــة،  الإذاع

عن  امل�شوؤولني  من  �شرح  اإىل  ا�شتمع 

تقوم  الذي  الدور  عن  القطاعات  هذه 

ال�شيا�شة  التعبري عن  اإدارة يف  كل  به 

بثوابتها  البحرين  ململكة  الإعالمية 

حر�ش  من  توليه  ومــا  الرا�شخة، 

املهنية  واأ�شول  بقواعد  اللتزام  على 

والحرتافية وامل�شداقية.

به  حتظى  ما  على  الوفد  واطلع 

من  ــالم  الإع �شوؤون  وزارة  قطاعات 

جمالت  يف  حديثة  واأجهزة  تقنيات 

والبث  والإخــبــاري  الإعالمي  العمل 

التي  واجلهود  والإذاعــي،  التلفزيوين 

البحرينية  الإعالمية  الكوادر  تقوم بها 

تدعم  التي  الإعالمية  ر�شالتها  اأداء  يف 

يف  التنموية  البحرين  مملكة  جهود 

خمتلف املجالت.

مملكة  به  تتميز  مبا  الوفد  واأ�شاد 

ر�شينة  اإعالمية  ر�شالة  من  البحرين 

التقارب  تدعم  اأ�ش�ش  على  تقوم 

والأ�شدقاء،  الأ�شقاء  بني  والتفاهم 

منوهني مبا تتمتع به الكوادر الإعالمية 

من  عالية  م�شتويات  من  البحرينية 

الكفاءة والتميز.

حممد بحر:

رّحبت فعاليات وطنية بزيارة �شاحب ال�شمو امللكي الأمري حممد بن �شلمان بن عبدالعزيز اآل �شعود ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع باململكة العربية ال�شعودية ال�شقيقة 

اإىل مملكة البحرين.

وقالوا باأن الزيارة الر�شمية ل�شموه اإىل البحرين متثل لبنة جديدة ت�شاف اإىل م�شرية تعميق وتوطيد عالقات التعاون امل�شرتك ارتكاًزا على ما يجمع بني قيادتي و�شعبي اململكتني من ثوابت 

وروؤى م�شرتكة جتمعها وتعززها روابط الإخاء واملحبة املمتدة اإىل جذور التاريخ وامل�شتندة على اأ�شا�س را�شخ من العالقات الأخوية التي تزداد �شالبة على مر الأيام وت�شهم يف بناء �شرح 

متكامل منوذجي من العالقات املتميزة بني البلدين وبلورة اآفاق واعدة واأرحب يف املجالت كافة.

وو�شف نوار عبداهلل املطوع العالقات بني مملكة البحرين واململكة العربية ال�شعودية بالقول: »تربط بلدينا ال�شقيقني عالقات اأخوية متميزة تعود اإىل اأيام الدولة ال�شعودية الأوىل وا�شتمر 

قادة البلدين يف تعزيز العالقات حتى بات يجمعنا الدم والن�شب وامل�شري امل�شرتك، وتاريخنا يزخر بال�شواهد على عمق العالقات الأخوية املتميزة التي تربط بني اململكتني وال�شعبني ال�شقيقني«.
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جي  ملجموعة  التنفيذي  الرئي�س  اأكد 

لزيارة  »اأن  الري�س  ه�شام  املالية  اأت�س  اإف 

بن  حممد  المري  امللكي  ال�شمو  �شاحب 

نائب  العهد  ويل  عبدالعزيز  بن  �شلمان 

الدفاع  وزير  الوزراء  جمل�س  رئي�س 

باململكة العربية ال�شعودية ململكة البحرين 

متانة  مدى  وتوؤكد  ايجابية،  انعكا�شات 

وترابطها  البحرينية  ال�شعودية  العالقات 

متد  والتي  و�شيا�شًيا،  اقت�شادًيا  التاريخي 

مرتبًطا  كونه  بالقوة  البحريني  القت�شاد 

ب�شكل كبري بالقت�شاد ال�شعودي الذي ُيعد 

القت�شاد الأكرب يف املنطقة«. 

القت�شادية  للعالقات  تقييمه  وعن 

بني  التعاون  اأن  الري�س  اأكد  البلدين،  بني 

على  والبحرينية  ال�شعودية  امل�شارف 

من  الكثري  اأن  خا�شة  كبريجًدا،  م�شتوى 

ال�شوق  يف  تن�شط  البحرينية  امل�شارف 

ال�شعودية، واأي�شا هناك ح�شور لعدد من 

املنامة. كما يوجد  ال�شعودية يف  امل�شارف 

البحرينية  والبنوك  ال�شركات  من  الكثري 

ات�س  اف  جي  �شركة  مثل  ال�شعودية،  يف 

من  العديد  متلك  التي  ال�شعودية  كابيتال 

من  كبرية  �شريحة  ولديها  ال�شتثمارات، 

العمالء يف اململكة العربية ال�شعودية. 

�شاحب  بني  الخوي  »التالحم  واعترب 

بن  �شلمان  بن  حممد  المري  امللكي  ال�شمو 

العهد نائب رئي�س جمل�س  عبدالعزيز ويل 

العربية  باململكة  الدفاع  وزير  الوزراء 

المري  امللكي  ال�شمو  و�شاحب  ال�شعودية، 

�شلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�س 

الناحية  من  جدا  مهم  الوزراء،  جمل�س 

امل�شتثمرين  وي�شجع  يدعم  اإذ  القت�شادية، 

من كال البلدين على ابرام عمليات م�شرتكة 

لتوافر بيئة ا�شتثمارية م�شتقرة«.

وعن مدى تاأثري اجلائحة على التن�شيق 

قال  البلدين،  بني  امل�شرتك  القت�شادي 

التن�شيق  من  عززت  اجلائحة  »ان  الري�س: 

البحرين  كانت  اإذ  وال�شحي،  القت�شادي 

من اأوىل الدول يف فتح احلدود مع اململكة 

جزء  اأنها  خا�شة  ال�شعودية،  العربية 

اهمية  لتاأكيد  ال�شعودي  التوجه  من  مهم 

العالقات بني البلدين«. 

اقت�شادية  كقطاعات  »اإننا  وتابع 

من  املزيد  الزيارة  هذه  تخلق  اأن  نتطلع 

من  ت�شهل  التي  والتفاقات  التفاهمات 

النفتاح  وت�شهل  البلدين،  كال  يف  العمل 

والتبادل املايل والتجاري والقت�شادي«، 

زيارات  »اأن  ذاته  الوقت  يف  مو�شًحا 

الوزراء  جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  �شمو 

ال�شعودية  العربية  للمملكة  املتكررة 

بني  الثنائية  العالقات  متانة  مدى  توؤكد 

ال�شقيقني«. البلدين 

ات�س  اف  جي  جمموعة  »اأن  واأكد 

اأكرب  دور  لها  يكون  اأن  اإىل  تطمح  املالية 

خالل  من  ال�شعودية،  العربية  اململكة  يف 

ال�شحية  الرعاية  م�شاريع  يف  الدخول 

التي  العقاري  وال�شتثمار  والتعليم 

يف  املجموعة  مب�شاريع  ربطها  �شيتم 

حممد  المري  روؤية  ترتكز  اإذ  البحرين، 

الأعمال يف  رواد  ت�شجيع  على  �شلمان  بن 

والرغبة  بالفخر  ن�شعر  ونحن  املنطقة، 

اجلديد  امل�شتقبل  من  جزًءا  نكون  اأن  يف 

ال�شعودية  العربية  اململكة  ت�شيغه  الذي 

باأكملها«. للمنطقة 

جمل�س  ورئي�س  الأعمال  �شيدة  اأكدت    

لريادة  الأعمال  البحرينية  املوؤ�ش�شة  اأمناء 

ل�شاحب  الر�شمية  الزيارة  اأن  نا�س  فريال 

اآل  �شلمان  بن  حممد  الأمري  امللكي  ال�شمو 

جمل�س  نائب  رئي�س  ويل  العهد  �شعود 

الوزراء باململكة العربية ال�شعودية ال�شقيقة 

لدى  كبري  حتظى  باهتمام  البحرين  ململكة 

التجاري،  وال�شارع  البحريني  املجتمع 

البلدين  بني  العالقات  متثله  ملا  خا�شة 

ظروف  يف  ق�شوى  اأهمية  من   ال�شقيقني 

وتركت  حاليا  العامل  بها  مير  ا�شتثنائية 

اأن  اإىل  م�شرية  كافة،  املجالت  على  اآثارها 

الزيارة �شتكون لها اآثار اإيجابية عديدة يف 

امل�شتقبل القريب مبا  حتمله من ملفات مهمة 

على ال�شعيدين القت�شادي وال�شيا�شي. 

بني  املتبادلة  الزيارات  هذه  ان  وقالت 

القيادات يف كل من مملكة البحرين واململكة 

وا�شح  دليل  ال�شقيقة  العربية  ال�شعودية 

تعزيز  يف  الدائمة  الرغبة  على  وملمو�س 

العالقات والتقارب، وترتجم معنى ال�شراكة 

املجالت  يف  التعاون  وتعميق  احلقيقية 

مبا  ينعك�س  ال�شقيقني،  البلدين  بني  كافة 

ايجاًبا على وحدة ومتا�شك ال�شف اخلليجي 

جميع  بني  الأميز  تعد  عالقة  يف  والعربي ، 

 العالقات العربية البينية. 

   وعلى ال�شعيد القت�شادي، اأكدت نا�س 

ال�شقيقة  ال�شعودية  العربية  اململكة  »اأن 

ململكة  اقت�شادًيا  عمًقا  ا�شرتاتيجًيا  متثل 

كبرية  اقت�شادية  �شوًقا  كونها  البحرين، 

البحريني  لرتويج  اخلا�س  القطاع  اأمام 

متثل  كما  البحرينية،  واملنتجات  الب�شائع 

يف  ال�شعودية  لل�شوق  امتداًدا  البحرين 

ال�شعودية،  واملنتجات  ترويج  الب�شائع 

كبرًيا  تطوًرا  القت�شادي  التعاون  وي�شهد 

عاًما بعد عام، فاململكة  العربية ال�شعودية 

اقت�شادًيا،  للبحرين  الأول  ال�شريك  هي 

حيث  التدفقات  من  عربًيا  الأوىل  اأنها  كما 

وال�شتثمارات املبا�شرة يف البحرين، وازداد 

التبادل التجاري بني البحرين وال�شعودية 

 من 1.4 مليارات دولر عام 2010 اإىل 2.2 

بن�شبة   ،2017 عام  بنهاية  دولر  مليار 

بلغت   51  %  «. 

ال�شتثمارات  ن�شبة  »كما متثل  م�شيفة 

باململكة  العقاري  القطاع  يف  ال�شعودية 

اأكرب قطاع غري  نفطي يف البالد  )يعد ثاين 

الناجت  من  بقيمة %5  امل�شريف  القطاع  بعد 

املحلي الإجمايل( اأكرث من 25%،  وو�شل عدد 

ال�شركات ال�شعودية التي متلك ا�شتثمارات 

فعلية يف البحرين اإىل 400 �شركة  بح�شب 

اإح�شائيات لوزارة التجارة ال�شعودية «.

احلركة  »ت�شهد  قائلة:  نا�س     واأ�شافت 

تنامًيا  ال�شقيقني  البلدين  بني  ال�شياحية 

اتخذها  التي  بف�شل  الإجراءات  ملحوًظا 

البلدان فيما يتعلق بالدخول واخلروج عرب 

ال�شماح  امللك فهد، ومنها ما  يت�شمن  ج�شر 

كال  بالدخول يف  والبحرينيني  لل�شعوديني 

فقط،  الهوية  ببطاقات  ال�شقيقني  البلدين 

البحرين  تبذلها  التي  اجلهود  اإىل   اإ�شافة 

اإقامة  خالل  من  ال�شياحي  الن�شاط  لتنمية 

وت�شجيع  املتطورة  املن�شاآت  ال�شياحية 

الواحد  اليوم  و�شياحة  العائلية  ال�شياحة 

من  ال�شعوديني،  كبرًيا  عدًدا  جذبت  التي 

نظًرا للقرب اجلغرايف و�شهولة الدخول عرب 

ج�شر امللك فهد«  . 

فني  ل�شركة  التنفيذي  الرئي�س  قالت 

طاهر:  زهراء  كومينيكي�شن�س  مارك 

الأمري  امللكي  ال�شمو  �شاحب  زيارة  »اإن 

ويل  عبدالعزيز  بن  �شلمان  بن  حممد 

تعطي  البحرين  اإىل  ال�شعودي  العهد 

جديدة  اقت�شادية  بحقبة  وا�شحة  ا�شارة 

ال�شعودية  البحرينية  لال�شتثمارات 

دافعا  اعمال  كرواد  وتعطينا  امل�شرتكة، 

ا�شتثماراتنا«. للتو�شع يف  اكرب 

ال�شعودية  العربية  اململكة  اأن  واأكدت 

قوة  تعطي  التي  ال�شوق  تزال  ول  كانت 

اأن  اإىل  م�شرية  باأجمعها،  للمنطقًة  اكرب 

العربية  اململكة  يف  القت�شادي  النفتاح 

وا�شعة  جمالت  يفتح  ال�شعودية 

املنطقة،  يف  العمال  لرواد  ومتنوعة 

اكرب  فر�شا  يعطينا  البحرين  يف  ونحن 

بني  واجلغرايف  الخوي  التقارب  ب�شبب 

البلدين.

لتاأ�شي�س  جتربتها  عن  وحتدثت 

البحرين  يف   2010 العام  يف  �شركتها 

على  تركيزنا  كان  يوم  اول  »منذ  ولندن، 

توفقنا  احلمد  وهلل  ال�شعودي،  ال�شوق 

ال�شعودي«، مو�شحة  ال�شوق  للدخول يف 

 2030 وروؤية  القت�شادي  النفتاح  اأن 

يف  ال�شابة  القت�شادية  والقيادة  للبلدين 

النظر. اأفق بعيد  البلدين طموحة ولها 

ه�شام الري�س: زيارة متهد النفتاح 

وتبادل مايل وجتاري واقت�شادي 

فريال نا�س: زيارة مهمة اقت�شادًيا 

و�شيا�شًيا يف ظرف ا�شتثنائي عاملي

طاهر: حقبة اقت�شادية جديدة 

لال�شتثمارات البحرينية ال�شعودية

جنيب احلمر: الزيارة تلبي تطلعات

ال�شعبني نحو مزيد من االزدهار والتقدم

الزياين: الزيارة تعزيز للعالقات 

البحرينية ال�شعودية للتكامل والتعاون البناء

ال�شمري: العالقات التجارية البحرينية

ال�شعودية تنمو وتتطور مع تعاقب االأجيال 

املناعي: زيارة �شمو ويل العهد 

ال�شعودي متثل حافًزا لنمو القطاع االقت�شادي

الزعبي: الزيارة تر�شخ لتكامل 

اقت�شادي وجتاري بحريني �شعودي اأو�شع

اأكد رئي�س جمل�س اإدارة موؤ�ش�شة الأيام للن�شر جنيب يعقوب احلمر 

اأن الزيارة التاريخية التي قام بها �شاحب ال�شمو امللكي الأمري حممد 

جمل�س  رئي�س  نائب  العهد  ويل  �شعود  اآل  عبدالعزيز  بن  �شلمان  بن 

�شاأنها  من  البحرين  مملكة  اىل  ال�شعودية  العربية  باململكة  الوزراء 

تعزيز وتر�شيخ العالقات الأخوية القائمة بني اململكتني ال�شقيقتني يف 

جميع املجالت، وعلى الأ�شعدة كافة.

العالقات تتطور  اإن هذه  الزيارة  وقال يف ت�شريح مبنا�شبة هذه 

امللك  اجلاللة  ل�شاحب  احلكيمة  التوجيهات  بف�شل  الأف�شل  اىل  دائًما 

واأخيه خادم احلرمني  املفدى،  البالد  عاهل  اآل خليفة  بن عي�شى  حمد 

الثوابت  اىل  ا�شتناًدا  وذلك  عبدالعزيز،  بن  �شلمان  امللك  ال�شريفني 

والروؤى امل�شرتكة التي جتمعهما.

على  بالتاأكيد  �شتنعك�س  امليمونة  الزيارة  هذه  نتائج  اأن  واأ�شاف 

ا�شتمرار تر�شيخ التعاون امل�شرتك يف املجالت القت�شادية والتجارية 

ال�شعبني  م�شلحة  فيه  ملا  اأرحب  اآفاق  نحو  وتطويرها  وال�شيا�شية، 

ال�شقيقني التي تربطهما عالقات اأخوية واأ�شرية وطيدة متتد على مدى 

عقود طويلة.

الزيارة قريًبا،  ال�شقيقني �شيلم�شان نتائج  ال�شعبني  اأن  واأ�شار اىل 

والتي تلبي تطلعاتهما ملزيد من التن�شيق والتعاون مل�شلحة اململكتني 

نحو التقدم والزدهار والتطور، م�شريا اىل اأن عالقاتهما ت�شكل منوذًجا 

يحتذى به على امل�شتويني الإقليمي والعربي.

العهد  ويل  �شمو  زيارة  اأن  الزياين  را�شد  خالد  الأعمال  رجل  اأكد 

عمق  على  تاأكيدا  تاأتي  �شعود  اآل  �شلمان  بن  حممد  الأمري  ال�شعودي 

الزيارة  تركز  اإذ  ال�شقيقني،  البلدين  بني  امل�شرتكة  وامل�شالح  العالقات 

التي تلبي تطلعات  العديد من املجالت القت�شادية  التعاون يف  على 

البلدين، وتعزز ال�شراكة القت�شادية بني البحرين وال�شعودية.

العربية  باململكة  تربطنا  التي  الوطيدة  بالعالقات  الزياين  ونّوه 

ال�شعودية، موؤكًدا ان هذه العالقات املتميزة ت�شكل منوذجا يحتذى به 

لباقي دول العامل، اذ تتميز باملحبة والتقدير والخوة املتبادلة، وجت�شد 

واحد  وقرابة وم�شري  ن�شب  من �شالت  ال�شقيقتني  اململكتني  يربط  ما 

امل�شتويات  جميع  على  م�شتمرا  تطورا  العالقة  هذه  وت�شهد  م�شرتك، 

التي جتمع  امل�شرتكة  الثواب والروؤيا  مرتكزة على قاعدة را�شخة من 

بني القيادتني الر�شيدتني جتاه خمتلف الق�شايا، وهذا ما ينعك�س اإيجابا 

على العالقات اخلليجية والعمل اخلليجي امل�شرتك.

عمق  لتوؤكد  �شلمان  بن  الأمري حممد  �شمو  زيارة  »تاأتي  واأ�شاف: 

العالقات احلميمة وامل�شالح امل�شرتكة بني البلدين ال�شقيقني يف املجالت 

وتعزيًزا  ومواطنيها،  حكامها  لتطلعات  تلبية  والقت�شادية،  الأمنية 

للعالقات التاريخية الرا�شخة بني اململكتني«.

اأن ت�شهد هذه العالقة تطورا م�شتمرا على  وختم بالقول: »اأتطلع 

والروؤيا  الثواب  من  را�شخة  قاعدة  على  مرتكزة  امل�شتويات،  جميع 

امل�شرتكة التي جتمع بني القيادتني الر�شيدتني جتاه خمتلف الق�شايا، 

عليهما  ايجاًبا  ينعك�س  اململكتني  بني  والمني  القت�شادي  فالرتباط 

وعلى كافة دول اخلليج واملنطقة«.

البحرينية  العالقات  اأن  ال�شمري  عبداحلكيم  الأعمال  رجل  اأكد 

يجمع  ما  اأن  اإىل  م�شريا  التاريخ،  عمق  اإىل  جذورها  متتد  ال�شعودية 

عالقات  هي  بل  م�شرتكة،  وم�شالح  عالقات  جمرد  من  اأكرث  البلدين 

تتطور  التي  التجارية  العالقات  اإىل  بالإ�شافة  واجتماعية،  اأخوية 

وتنمو مع تقدم ال�شنني وتعاقب الأجيال.

جاء ذلك يف ت�شريحات لـ»الأيام« مبنا�شبة زيارة �شاحب ال�شمو 

امللكي الأمري حممد بن �شلمان اآل �شعود اإىل البحرين.

بن  حممد  الأمري  امللكي  ال�شمو  �شاحب  زيارة  اإن  ال�شمري  وقال 

�شلمان ململكة البحرين تعد واحدة من اأهم الزيارات التاريخيه بالن�شبة 

ململكة البحرين، خا�شة يف ظل الظروف العاملية التي ت�شهد حتديات 

هذه  اأن  اإىل  لفتا  القت�شادي،  القطاع  ومنها  ال�شعدة،  جميع  على 

بني  امل�شرتكة  العالقات  �شتحفز  اإيجابية  اأ�شداء  لها  �شيكون  الزيارة 

البلدين يف خمتلف املجالت والقطاعات. 

عن  موؤخرا  البحرين  مملكة  اأعلنت  اأن  »بعد  ال�شمري:  واأ�شاف 

م�شاريع ا�شرتاتيجية كربى، فاإن هذه الزيارة تعزز ثقة املجتمع املحلي 

والقليمي والعاملي بقوة اقت�شاد البحرين، ل �شيما ان الزيارة �شتتزامن 

مع اإعالن عدد من التفاقية وتد�شني م�شاريع مهمة لدول املنطقة«.

البلدين  التي تربط  العالقات  توؤكد عمق  الزيارة  اأن  اإىل  اأ�شار  كما 

من  املزيد  اىل  وتطلعه  اأمله  عن  معربا  ا�شعدة،  عدة  على  ال�شقيقني 

ال�شتقرار  تعزز  التي  والمنية  وال�شيا�شية  القت�شادية  ال�شراكات 

البلدين وجتاوزهما خمتلف  البلدين، واأن ت�شهم يف رقي  والنمو لكل 

بالأزمات  كثريا  تاأثر  الذي  القت�شادي  اجلانب  خ�شو�شا  التحديات، 

العاملية الأخرية، ومنها اأزمة ا�شعار النفط وجائحة كورونا.

ال�شورى  مبجل�س  والقت�شادية  املالية  ال�شوؤون  جلنة  ع�شو  اأكد 

الأخوية  العالقات  م�شتوى  اأن  املناعي  اأحمد  دروي�س  الأعمال  رجل 

ا�شتحدثت  ال�شعودية  العربية  واململكة  البحرين  مملكة  بني  الوثيقة 

املجالت  كل  تطوير  على  انعك�س  م�شرتكا،  وتعاونا  عمل  منظومة 

وال�شتثمارية  والإعالمية  والع�شكرية  والقت�شادية  ال�شيا�شية 

والجتماعية واحليوية بني البلدي ال�شقيقني.

الأمري  امللكي  ال�شمو  ل�شاحب  الر�شمية  بالزيارة  املناعي  ورحب 

رئي�س  نائب  العهد  ويل  �شعود  اآل  عبدالعزيز  بن  �شلمان  بن  حممد 

جمل�س الوزراء وزير الدفاع باململكة العربية ال�شعودية ال�شقيقة ململكة 

يف  النمو  من  ملزيد   حافًزا  متثل  امليمونه  زيارته  اأن  مبيًنا  البحرين، 

العالقات ال�شيا�شية والقت�شادية بني البلدين، وُتعد مرتكًزا لقت�شاد 

متغريات  من  حالًيا  العامل  ي�شهده  ما  وا�شتقراًرا يف ظل  اأكرث �شالبة 

جذرية ب�شبب تداعيات جائحة كوفيد-19 وغريها.

ال�شعودية  العربية  واململكة  البحرين  مملكة  اأن  املناعي  واأو�شح 

ُتعدان حموًرا اقت�شادًيا قوًيا يف املنطقة، نظًرا ملا تنتهجانه من انفتاح 

الأهداف  حيث  من  م�شرتكة  روؤى  من  انطلق  وا�شتثماري  اقت�شادي 

القيادتان  تبذلها  التي  احلثيثة  بامل�شاعي  منوًها  امل�شتقبلية،  التنموية 

احلكيمتان لتهيئة القواعد واملناخ املالئم لنمو موؤ�شرات التبادل والعمل 

التجاري والقت�شادي.

العربية  واململكة  البحرين  مملكة  يجمع  مبا  املناعي  واأ�شاد 

على  قائمة  وطيدة،  تاريخية  اأخوية  عالقات  من  ال�شقيقة  ال�شعودية 

القت�شادية  بامل�شالح  يتعلق  فيما  امل�شرتك  العمل  من  ر�شينة  اأ�ش�س 

والتنموية ذات الهتمام امل�شرتك، وما ت�شهده من تطور وتقدم م�شتمر 

جعلها اأمنوذًجا متميًزا يحتذى به على امل�شتويات كافة.

اعترب رئي�س غرفة التجارة الأمريكية يف البحرين قي�س الزعبي 

لوطنه  زيارة  هي  البحرين  اإىل  ال�شعودي  العهد  ويل  �شمو  »زيارة 

ال�شعودية،  وهي  البحرينية  العالقات  عمق  على  دليل  وهذا  الثاين، 

اأي�شا دللة على حمبة اململكة لأهل البحرين«، م�شريا اإىل اأن »ال�شوق 

فهو  وبالتايل  املنطقة،  يف  التجارية  الأ�شواق  اكرب  من  ال�شعودي 

البحرينية، مبا يف ذلك ب�شائع ترانزيت«. �شوق مهم جدا للب�شائع 

وعن طبيعة التعاون بني طبيعة التعاون القت�شادي البحريني 

ا�شتثمارات  البحرين حتت�شن  »اإن مملكة  الزعبي:  قال  وال�شعودي، 

�شعودية �شخمة، مبا يف ذلك ا�شتثمارات يف جمال النفط، وبالتايل 

بني  التعاون  اأن  مو�شحا  متكاملة«،  �شبه  القت�شادية  العالقات  فاإن 

منها  عدة جوانب،  تاأخذ  ال�شعودية  وامل�شارف  البحرينية  امل�شارف 

البحرين. ا�شتثمارات �شخمة يف بنوك  اململكة لديها  اأن 

وال�شعودية  البحرينية  البنوك  اأن  الثاين  »اجلانب  واأ�شاف: 

مو�شحا  البحرين«،  يف  التحتية  البنية  م�شاريع  يف  معا  ت�شارك 

جمالت  يف  اخلربات  تتبادل  وال�شعودية  البحرينية  امل�شارف  اأن 

تهريب  حول  املعلومات  لتبادل  متبادلة  منظومات  منها  اإقامة  عدة، 

الموال. وغ�شيل 

لال�شتثمار  ال�شعودية  ال�شركات  ت�شجع  التي  املحفزات  وب�شاأن    

يف البحرين، قال رئي�س غرفة التجارة الأمريكية: »اإن املناخ املالئم 

لال�شتثمار ي�شجع ال�شركات ال�شعودية على ال�شتثمار يف البحرين، 

وال�شتثمار  امل�شاريع  حماية  تنظم  التي  والأنظمة  القوانني  كذلك 

وحتمي حقوق املوؤ�ش�شني، مبن يف ذلك امل�شاهمون«.

واأي�شا  وامل�شانع،  ال�شركات  ت�شجيل  �شهولة  »كذلك  واأ�شاف: 

اإىل  واجل�شر  املتعددة  من  املواين  احلركة  وان�شياب  احلركة  �شهولة 

اململكة، بالإ�شافة اإىل وجود عمالة حملية متعلمة، ما ي�شهم يف دعم 

ال�شعودية«. مع  امل�شرتكة  امل�شاريع  الوطني وعلى  القت�شاد 

امل�شرتك  القت�شادي  التن�شيق  على  اجلائحة  تاأثري  مدى  وعن 

بني  القت�شادي  التن�شيق  على  اأثرت  اجلائحة  »اأن  اأكد  البلدين،  بني 

متمنًيا  طويلة«،  لفرتة  فهد  امللك  ج�شر  اإغالق  يف  وت�شببت  البلدين، 

لهذه الزيارة امليمونة اأن تقوي من اأوا�شر املحبة والتعاون  الأ�شري 

البحرين،  ومملكة  ال�شعودية  العربية  اململكة  بني  والقت�شادي 

وال�شعودي. البحريني  ال�شعبني  على  عظمى  بفوائد  وتنعك�س 
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ع�ضو  رحمة،  اآل  غازي  النائب  اأكد 

والأمن  والدفاع  اخلارجية  ال�ضوؤون  جلنة 

الزيارة  اأن  النواب،  مبجل�س  الوطني 

الأمري  امللكي  ال�ضمو  ل�ضاحب  امليمونة 

حممد بن �ضلمان بن عبدالعزيز ويل العهد 

رفد  هي  البحرين  مملكة  اإىل  ال�ضعودي 

املرتكزة  ال�ضعودية،  البحرينية  للعالقات 

امل�ضرتك،  العمل  من  را�ضخة  قواعد  على 

الواحدة  والروح  التكامل  من  ملزيد 

والن�ضجام التام بني البلدين.

العالقات  اأن  على  رحمة  اآل  و�ضدد 

ظل  يف  با�ضتمرار  تتعّزز  البلدين  بني 

تغّذيها  التي  العميقة  التاريخية  الروابط 

الدم  وروابط  اجلوار  وح�ضن  املحّبة  روح 

ال�ضعودية  باملواقف  م�ضيًدا  والقربى، 

الداعمة على الدوام ململكة البحرين يف كل 

الق�ضايا واملحافل، موؤكًدا يف ذات الوقت اأن 

اأبًدا يف الوقوف  مملكة البحرين ل تتوانى 

يف  ال�ضعودية  العربية  اململكة  جانب  اإىل 

حتى  والدولية،  الإقليمية  املواقف  جميع 

اأ�ضحى البلدان ج�ضًدا ووطًنا واحًدا.

امل�ضتمر  بالتطور  رحمة  اآل  واأ�ضاد 

ظل  يف  ال�ضقيقني  البلدين  بني  للعالقات 

اجلاللة  �ضاحب  حل�ضرة  احلكيمة  القيادة 

عاهل  خليفة  اآل  عي�ضى  بن  حمد  امللك 

احلرمني  خادم  واأخيه  املفدى،  البالد 

اآل  عبدالعزيز  بن  �ضلمان  امللك  ال�ضريفني 

الدائم  وحر�ضهما  اهلل،  حفظهما  �ضعود، 

والعمل  التكامل  من  ملزيد  وتوجيهاتهما 

امل�ضرتك.

ال�ضيخ  ال�ضورى  جمل�س  ع�ضو  اأكد 

املتميزة  العالقات  اأن  بوح�ضني  جواد 

والتاريخية بني اململكة العربية ال�ضعودية 

خا�ضة  باأهمية  حتظى  البحرين  ومملكة 

املحبة  روح  على  وترتكز  وا�ضتثنائية، 

والعمل امل�ضرتك وامل�ضري الواحد.

ل�ضاحب  امليمونة  الزيارة  اأن  واعترب 

بن  �ضلمان  بن  حممد  الأمري  امللكي  ال�ضمو 

العهد نائب رئي�س جمل�س  عبدالعزيز ويل 

البحرين   مملكة  اإىل  الدفاع  وزير  الوزراء 

التاريخية  العالقة  لهذه  ودفع  تتويج  هي 

الرا�ضخة ملزيد من اآفاق التعاون والن�ضجام 

والتن�ضيق املتبادل.

بني  العالقة  به  حتظى  ما  على  م�ضدًدا 

البلدين ال�ضقيقني من رعاية واهتمام خا�س 

من قيادتي البلدين، ممثلًة ب�ضاحب اجلاللة 

عاهل  خليفة  اآل  عي�ضى  بن  حمد  امللك 

واأخيه  ورعاه،  اهلل  حفظه  املفدى،  البالد 

بن  �ضلمان  امللك  ال�ضريفني  احلرمني  خادم 

عبدالعزيز اآل �ضعود اأيده اهلل.

الوثيق  الرتابط  اأن  بوح�ضني  واأكد 

التاريخ  عمق  يف  را�ضخ  اململكتني  بني 

الوطيدة  القربى  وعالقات  واجلغرافيا 

باملواقف  م�ضيًدا  واملحبة،  الأخوة  وروح 

ال�ضعودية  العربية  اململكة  من  الداعمة 

منوًها  كافة،  الدولية  املحافل  للبحرين يف 

العربية  اململكة  ال�ضقيقة  له  و�ضلت  مبا 

ال�ضعودية من مكانة دولية كربى.

 اآل رحمة: رفد العالقات ملزيد 

من التكامل والروح الواحدة

بوح�سني: العالقات البحرينية 

ال�سعودية ترتكز على اإرث من املحبة

الدو�سري: البحرين وال�سعودية �سد

منيع يف وجه املوؤامرات التي ت�ستهدف اخلليج

النفيعي: املجل�س التن�سيقي

 امل�سرتك بني البلدين بلورة لروؤى طموحة

البناي: العالقات بني البلدين 

توليفة لي�س لها مثيل من التاآخي

نوه النائب بدر الدو�ضري ع�ضو جلنة ال�ضوؤون اخلارجية والدفاع 

والأمن الوطني بعمق العالقات البحرينية ال�ضعودية التي تزداد منًوا 

ور�ضوًخا بف�ضل توجيهات واهتمام ح�ضرة �ضاحب اجلاللة امللك حمد 

بن عي�ضى اآل خليفة عاهل البالد املفدى، واأخيه خادم احلرمني ال�ضريفني 

امللك �ضلمان بن عبدالعزيز اآل �ضعود.

واأكد الدو�ضري اأن ما بني البلدين ال�ضقيقني من تطابق يف ال�ضيا�ضات 

واملواقف جتاه الق�ضايا الثنائية واخلليجية والإقليمية هو انعكا�س ملا 

بني القيادتني احلكيمتني من تفاهم وتعاون وتن�ضيق واحرتام متبادل، 

م�ضيًدا مبواقف اململكة العربية ال�ضعودية النبيلة الداعمة ململكة البحرين 

يف خمتلف املجالت، موؤكًدا اأن البلدين ال�ضقيقني بقيادتيهما احلكيمتني 

اأمن  ت�ضتهدف  التي  واملخططات  املوؤامرات  وجه  يف  منيًعا  �ضًدا  يقفان 

وا�ضتقرار البلدين ودول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية، والعاملني 

العربي والإ�ضالمي.

وا�ضًحا  دليالً  تعد  املتبادلة  الزيارات  هذه  »اإن  الدو�ضري  وتابع 

العالقات والتقارب، وترتجم  الدائمة يف تعزيز  الرغبة  وملمو�ًضا على 

معنى ال�ضراكة احلقيقية وتعميق التعاون يف كافة املجالت بني البلدين، 

مبا ينعك�س ايجابا على وحدة ومتا�ضك ال�ضف اخلليجي والعربي«.

وتابع »اإن الزيارة الكرمية ل�ضاحب ال�ضمو امللكي الأمري حممد بن 

�ضلمان بن عبدالعزيز اآل �ضعود ململكة البحرين ت�ضكل حافًزا كبرًيا على 

الرتقاء بالعالقات الثنائية والدفع بها اإىل اآفاق اأرحب، مبا يعود بالنفع 

واخلري على ال�ضعبني ال�ضقيقني، وترتكز على عمق الروابط التي تربط 

بني البلدين«.

قال النائب اإبراهيم خالد النفيعي اإن زيارة �ضاحب ال�ضمو امللكي 

العالقات  يف  نوعية  اإ�ضافة  متثل  �ضعود  اآل  �ضلمان  بن  حممد  الأمري 

اململكة  اأن  مو�ضحاً  ال�ضقيقني،  البلدين  تربط  التي  واملتفردة  املتميزة 

العربية ال�ضعودية تظل دوًما العمق ال�ضرتاتيجي والرئي�س للبحرين 

ولأوطان العرب كافة.

واعتزاز  و�ضعادة  فخر  حمل  هي  امليمونة  الزيارة  هذه  اأن  واأكد 

احلب  الكرمي  ل�ضموه  يكن  الذي  البحريني  ال�ضعب  اأبناء  جلميع 

والتقدير، ويثمن عاليا م�ضاعيه يف بناء بالده، ويف تعزيز حلمة البيت 

اخلليجي والعربي والإ�ضالمي، ويف �ضتى امليادين.

ال�ضابني،  البلدين  عهدي  ويل  حكمة  اأن  اإىل  النفيعي  ولفت 

حت�ضني  يف  اأ�ضهم  املرحلة،  وملتطلبات  للم�ضتقبل  وا�ضت�ضرافهما 

القت�ضاد ويف تعزيز ال�ضراكة وال�ضتدامة، مبينا اأن املجل�س التن�ضيقي 

امل�ضرتك هو باكورة هذه الروؤى الطموحة واملتميزة لتحقيق الزهار 

والنماء ورغد العي�س.

واأ�ضار اإىل اأن املنطقة مقبلة على مرحلة جديدة من التعاون والبناء 

امل�ضرتك، مبيًنا اأن البحرين وال�ضعودية ترتبطان دوًما بوحدة امل�ضري 

و�ضائج  يعك�س  اأمر  وهو  والتطلعات،  والروؤى  والأهداف  امل�ضرتك، 

القربي والن�ضب والقرابة والود ما بني القيادتني وال�ضعبني ال�ضقيقني.

الدائمة  النوعية  اللجنة  رئي�س  البناي  اأحمد  عمار  النائب  اأكد 

والأمن  والدفاع  اخلارجية  ال�ضوؤون  جلنة  ع�ضو  الإن�ضان،  حلقوق 

لي�ضت  ال�ضعودية  البحرينية  العالقات  اأن  النواب،  مبجل�س  الوطني 

جلغرافية  طبيعًيا  امتداًدا  اأو  فح�ضب،  املثل  به  لي�ضرب  حموًرا 

والتاآخي  الرتاحم  هي  بل  والن�ضب،  والعروبة  الدين  واأوا�ضر  املكان 

خادم  بها  �ضرح  والتي  وطنية،  للحمة  وانعكا�س  امل�ضري  وحدة  و 

�ضعود  اآل  عبدالعزيز  بن  عبداهلل  امللك  اهلل  رحمه  ال�ضريفني  احلرمني 

وحدود  املنامة  الريا�س  وحدود  ال�ضغرية،  بنتي  »البحرين  باأن 

ل  التي  والزعامة  القيادة  ت�ضت�ضعر عظم  الريا�س«، ومن هنا  املنامة 

تخالطها م�ضالح ول تغلب عليها ال�ضيا�ضة والأعراف والربوتوكولت 

الكلمات  اأن تعرب عنها  اأ�ضمى من  بابنته  الأب  والدبلوما�ضية، فعالقة 

وتر�ضدها اأعني العالم ويتناولها املحللون.

البحرينية  العالقات  املتتبع واملحلل لأ�ض�س  اأن  اإىل  البناي  واأ�ضار 

يف  مثيال  الب�ضرية  لها  ت�ضهد  مل  توليفة  على  يقيًنا  يجزم  ال�ضعودية 

وح�ضن  الذات،  على  الغري  واإيثار  املوارد  وتقا�ضم  والتاآخي  التالحم 

اجلوار و�ضلة الأرحام وتفاين الذود عن حدود الآخر، ليبقى دم ت�ضحية 

اأن  فال�ضاهد  والنفي�س،  الغايل  لبذل  م�ضرتًكا  وقا�ضًما  �ضواهد  اأبنائها 

العالقات بني اململكتني �ضاربة بجذور التاريخ ومنذ بزوغه.

الأعمال  �ضيدات  جمعية  رئي�س  قالت 

الزيارة  اإن  جناحي  اأحالم  البحرينية 

الأمري  امللكي  ال�ضمو  الر�ضمية  ل�ضاحب 

حممد بن �ضلمان اآل �ضعود ويل العهد نائب 

رئي�س جمل�س  الوزراء وزير الدفاع باململكة 

العربية ال�ضعودية ال�ضقيقة ململكة البحرين 

ُتعد مبنزلة لبنة جديدة  ت�ضاف اإىل م�ضرية 

امل�ضرتك  التعاون  عالقات  وتوطيد  تعميق 

بني البلدين ال�ضقيقني، وهي جت�ضيد  عميق 

الرا�ضخة  الأخوية  العالقات  خل�ضو�ضية 

�ضك  بال  و�ضتعطي  ال�ضقيقني،  البلدين  بني 

و�ضتم�ضي  لهذه  العالقة،  قوية  دفعة 

اأو�ضع  لآفاق  بينهما  امل�ضرتك  بالتعاون 

واأرحب يف املجالت كافة.

الكرمية  الزيارة  اأن  جناحي  واأكدت    

بني  العالقات  تاريخ  اإىل  لت�ضيف  تاأتي 

البلدين ال�ضقيقني ف�ضالً جديًدا  من التعاون 

البلدين  حر�س  ملدى  تاأكيًدا  وُتعد  املثمر، 

ال�ضامية  التوجيهات  ظل  يف  ال�ضقيقني 

بن  حمد  امللك  اجلاللة  حل�ضرة  �ضاحب 

احلرمني  خادم  واأخيه  خليفة  اآل  عي�ضى 

اآل  بن  عبدالعزيز  �ضلمان  امللك  ال�ضريفني 

العالقات  تنمية  على  اهلل،  حفظهما  �ضعود، 

وال�ضتثمارية،  والتجارية  القت�ضادية 

 وتعزيز التعاون الثنائي والعمل اخلليجي 

اأرحب،  اآفاق  اإىل  به  والنطالق  امل�ضرتك 

قيادتي  جانب  من  دائم  فهناك  حر�س 

توثيق  على  ال�ضقيقني  البلدين  و�ضعبي 

هذه العالقات ودفعها با�ضتمرار نحو  اآفاق 

جديدة من التطور والتكامل .  

ال�ضوؤون  جلنة  رئي�س  نائب  اأكد 

الوطني  والمن  والدفاع  اخلارجية 

الزيارة  ان  الدو�ضري  عي�ضى  النائب 

الأمري  امللكي  ال�ضمو  ل�ضاحب  امليمونة 

اآل  عبدالعزيز  بن  �ضلمان  بن  حممد 

رئي�س جمل�س  نائب  العهد  �ضعود ويل 

العربية  باململكة  الدفاع  وزير  الوزراء 

ال�ضعودية ال�ضقيقة اإىل مملكة البحرين 

مكانة  من  البحرين  ململكة  ما  تعك�س 

عميقة لدى القيادة ال�ضعودية الر�ضيدة، 

ال�ضعودية  العربية  اململكة  اأن  وتوؤكد 

مملكة  بجانب  دائما  هي  كما  �ضتظل 

وداعما  الظروف،  البحرين يف خمتلف 

ملوا�ضلة  الرامية  اجلهود  لكل  رئي�ضا 

التي حتققها يف  واملنجزات  املكت�ضبات 

التنمية  من  وللمزيد  املجالت  �ضتى 

والرخاء.

واأ�ضاف: »ان الزيارة الكرمية دليل 

العالقة  عظم  على  وملمو�س  وا�ضح 

العربية  اململكة  تربط  التي  التاريخية 

والتي  البحرين،  مبملكة  ال�ضعودية 

يف  الزيارة  حتمله  ملا  ترجمة  هي 

طياتها من عظيم املعاين ل�ضعوب دول 

املنطقة ب�ضكل عام، ولل�ضعب البحريني 

ال�ضتثنائية  العالقة  اإىل  نظرا  خا�ضة، 

وال�ضعبني  البلدين  قيادتي  جتمع  التي 

ال�ضقيقني، من اأوا�ضر وروابط تاريخية 

وم�ضري واحد، وهي عالقة ا�ضرتاتيجية 

ت�ضعى للتكامل يف �ضتى املجالت«.

»الزيارات  اأن  اإىل  الدو�ضري  ولفت 

توؤكد  اململكتني  قيادتي  بني  املتبادلة 

بني  واملتميزة  الوطيدة  العالقات  على 

مدى  توؤكد  فارقة  وعالمة  ال�ضقيقتني، 

الزيارات  اإذ  الثنائية،  العالقات  عمق 

كبار  بني  وامل�ضتمرة  املتبادلة  املكثفة 

مميزة  �ضمة  البلدين  يف  امل�ضئولني 

م�ضريا  التاريخية«،  الثنائية  للعالقات 

للمملكتني  والكبري  الريادي  »الدور  اإىل 

ق�ضايا  ن�ضرة  ن�ضرة  يف  ال�ضقيقتني 

والإ�ضالمية، وتعزيز  العربية  الأمتــني 

املنطـقة  يف  وال�ضتــقرار  الأمــن 

والعامل اأجمع«.

جناحي: الزيارة تر�سيخ 

للعالقات املتميزة مع البحرين

الدو�سري: الزيارة تاأكيد لعمق 

العالقات الثنائية والوحدة يف املواقف

القطري: تبادل الزيارات �سّنة 

حميدة جرى عليها الآباء املوؤ�س�سون

ال�ضعودي  العهد  ويل  زيارة  »اإن  القطري:  فاطمة  النائب  قالت 

ثمينة  فر�ضة  ُتعد  البحرين  ململكة  �ضلمان  بن  حممد  الأمري  �ضمو 

البلدين  اأبناء  جتمع  التي  الأخوية  العالقات  عمق  على  للتاأكيد 

مبا  امل�ضرتك  والتن�ضيق  التعاون  تعزيز  �ضبل  وبحث  ال�ضقيقني، 

واملواقف  الروؤى  وتوحيد  ال�ضاملة،  التنموية  الأهداف  يدعم حتقيق 

والدولية«. الإقليمية  الق�ضايا  جتاه خمتلف 

اململكة  حتتلها  التي  الرفيعة  املكانة  على  القطري  واأكدت 

وقيادًة،  �ضعًبا  البحرين  اأهل  لدى  ال�ضقيقة  ال�ضعودية  العربية 

الأمتني  ق�ضايا  عن  الدفاع  يف  البارز  والدويل  الإقليمي  ودورها 

والتعاي�س  وال�ضالم  الت�ضامح  مبادئ  ون�ضر  والإ�ضالمية،  العربية 

بني ال�ضعوب والأمم.

البلدين  قادة  بني  الزيارات  تبادل  اأن  اإىل  القطري  واأ�ضارت 

املوؤ�ض�ضني،  الآباء  عادة  عليها  جرت  حميدة  �ضّنة  هي  ال�ضقيقني 

البلدين،  بني  والتعاون  املحبة  اأوا�ضر  توطيد  يف  ت�ضهم  زالت  ما 

العمل  مبادئ  وتعزيز  وامل�ضري،  التاريخ  وحدة  على  والتاأكيد 

البلدين و�ضعبيهما. قادة  تطلعات  امل�ضرتك مبا يحقق 

حتقيق  يف  الزيارة  هذه  تثمر  باأن  اأملها  عن  القطري  وعرّبت 

اأهدافها املن�ضودة، مبا يعود باخلري والنفع على اجلميع.

الذوادي: العالقات البحرينية ال�سعودية 

اأمنوذج للعالقات املتميزة

البحرينية  العالقات  اأن  الذوادي  عبداهلل  الدكتور  النائب  اأكد 

ال�ضعودية تعد اأمنوذًجا على عمق الروابط التاريخية والأخوية التي 

بناها الأجداد وتوارثها الآباء والأحفاد، وت�ضهد عالقات مزدهرة بف�ضل 

خليفة  اآل  عي�ضى  بن  حمد  امللك  اجلاللة  �ضاحب  ح�ضرة  قيادة  دعم 

بن  �ضلمان  امللك  ال�ضريفني  واأخيه خادم احلرمني  املفدى،  البالد  عاهل 

عبدالعزيز اآل �ضعود عاهل اململكة العربية ال�ضعودية.

الأمري  امللكي  ال�ضمو  ل�ضاحب  الأخوية  بالزيارة  الذوادي  واأ�ضاد 

رئي�س  نائب  العهد  ويل  �ضعود  اآل  عبدالعزيز  بن  �ضلمان  بن  حممد 

ال�ضقيقة  ال�ضعودية  العربية  باململكة  الدفاع  وزير  الوزراء  جمل�س 

اإىل مملكة البحرين، والتي ُتعد اإحدى �ضواهد عمق العالقات الأخوية 

املتميزة التي تربط بني اململكتني وال�ضعبني ال�ضقيقني، واملحافظة على 

الدين والعروبة والتعاي�س والت�ضامح وحفظ الكيان وح�ضن اجلوار.

وذكر اأن اململكة العربية ال�ضعودية متثل عمًقا ا�ضرتاتيجًيا وعماًدا 

رئي�ًضا لالأمن وال�ضتقرار يف املنطقة، ومواقفها ثابتة جتاه اأمن البحرين 

واملنطقة، وتقوم بدور كبري على امل�ضتوى الإقليمي والدويل يف اإحالل 

ال�ضالم.

الكوهجي: زيارة الأمري حممد بن �سلمان 

تعّب عن عمق العالقات بني الأ�سقاء 

بن  �ضلمان  بن  حممد  الأمري  زيارة  اأن  الكوهجي  حمد  النائب  اأكد 

عبدالعزيز اآل �ضعود ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع 

وال�ضرتاتيجية  الثنائية  العالقات  تعرّب عن عمق  البحرين  اىل مملكة 

الثابت  البحرين  اأن موقف  ال�ضقيقني، مو�ضًحا  البلدين وال�ضعبني  بني 

والوا�ضح يف م�ضاندة الأ�ضقاء هو الآخر يعرّب عن مبداأ امل�ضري امل�ضرتك 

بني البلدين وال�ضعبني.

واأ�ضار الكوهجي اإىل اأن عالقة البحرين مع ال�ضقيقة الكربى متثل 

العالقات  واأن  وال�ضعبني،  البلدين  بني  امل�ضرتك  امل�ضري  ملبداأ  تاأ�ضيالً 

بني البحرين وال�ضعودية عالقات تاريخية واأخوية يجمعها التعاون 

وال�ضراكة ال�ضرتاتيجية يف خمتلف املجالت.

واأعرب الكوهجي عن فخره واعتزازه مبا ت�ضهده اململكة العربية 

امل�ضتويات،  كل  اقت�ضادي وم�ضاريــع جديدة يف  تقدم  من  ال�ضعودية 

م�ضــرًيا اإىل اأن هــذا التــقدم والزدهــار �ضينـعك�س اإيجاًبا على مملكة 

البحرين.

�ضمري نا�س
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