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٨من  ٢صفحة 

  :م ٢٠٠٩مارس  ٢٥ – ٢٤تقریر إعالمي عن زیارة فخامة الرئیس إلى مملكة البحرین 

بعد زیارة قصیرة لدولة 
اإلمارات العربیة المتحدة 

 الرئیس فخامة وصل
 رئیس صالح عبداهللا علي

 الساعة في الجمھوریة
 یوم مساء من الخامسة
 ٢٤الموافق  الثالثاء

 العاصمة إلىمارس 
 في" المنامة"  البحرینیة

 لمملكة أخویة زیارة
  . الشقیقة البحرین

 مستقبلیھ مقدمة في وكان
 الدولي المنامة مطار في

 الملك الجاللة صاحب
 بن عیسى بن حمد

 ملك خلیفة آل سلیمان
 الشقیقة، البحرین مملكة
 بن خلیفة الشیخ وسمو
 رئیس خلیفة آل سلمان
 وسمو الوزراء، مجلس
 آل حمد بن سلمان الشیخ
 وسمو العھد، ولي خلیفة
 عبداهللا بن حمود الشیخ

 محافظة محافظ خلیفة آل
 الشیخ وسمو العاصمة،

 محمد بن أحمد بن خالد
  .  الرئیس لفخامة المرافقة الشرف بعثة رئیس - الخارجیة وزیر خلیفة آل

 ورئیس الصالح صالح بن علي الشورى مجلس رئیس مستقبلیھ، الرئیس فخامة صافح وقد
 ومحافظ والوزراء البحرین دفاع لقوة العام والقائد الظھراني أحمد بن خلیفة النواب مجلس

  . البحرین مملكة في واألمنیة العسكریة والقیادات المسؤولین كبار و المحرق محافظة

 إلى الرئیس فخامة موكب توجھ المطار في الضیوف كبار صالة في قصیرة استراحة وبعد
  . الرسمیة االستقبال مراسم جرت حیث القضیبیة، قصر



٨من  ٣صفحة 

 حمد الملك جاللة واصطحب
 فخامة أخاه خلیفة آل عیسى بن

 الشرف منصة إلى الرئیس
 الموسیقى عزفت حیث

 للبلدین الوطنیین السالمین
 فخامة استعرض ثم، الشقیقین
 الملك جاللة ومعھ الرئیس
 أصطف الذي الشرف حرس

  . لتحیتھما

 على الرئیس فخامة أدلى وقد
 بتصریح صالح اهللا عبد

 في عبر ،اإلعالم لوسائل
 أخیھ من لفخامتھ الموجھة للدعوة تلبیة الشقیقة البحرین مملكة بزیارة سعادتھ عن مستھلھ
  . الشقیقة البحرین مملكة ملك خلیفة آل سلیمان بن عیسى بن حمد الملك الجاللة صاحب

 التعاون ومجاالت األخویة العالقات خلیفة آل عیسى بن حمد الملك جاللة مع سنبحث:" وقال
 باإلضافة والبحریني، الیمني الشقیقین شعبینا تطلعات یلبي ما إلى قدما بھا الدفع وسبل المشترك

 الشقیقین البلدین تھم التي لیةوالدو والعربیة اإلقلیمیة التطورات إزاء النظر وجھات تبادل إلى
 إزاء البلدین مواقف تنسیق وسبل والصومال فلسطین في التطورات مقدمتھا وفي العربیة واألمة
  ".  الدوحة في العربیة القمة أعمال جدول على المدرجة القضایا

 وتعزیز العربي للصف توحید قمة، المقبلة العربیة القمة تكون أن نتطلع ونحن:" وأضاف
 األفاق إلى المشترك العربي العمل بمسیرة الدفع یكفل بما العربیة أمتنا أبناء بین للتضامن
 امتنا فیھا تواجھ التي الراھنة الظروف ظل في وبخاصة العربي القومي األمن ویخدم المنشودة
  ".  مجابھتھا اجل من العربي الجھود كل تتكاتف أن ینبغي كبیرة تحدیات

 في األشقاء مع األخویة عالقاتھا تعزیز على الیمنیة الجمھوریة حرص الرئیس فخامة وأكد
 والثقافیة واالقتصادیة السیاسیة األصعدة مختلف على التعاون مجاالت وتنمیة البحرین مملكة

 تاریخیة أخویة أواصر تربطھما الذین الشقیقین الشعبین ومصلحة خیر فیھ ولما وغیرھا واألمنیة
  . المتبادل واالحترام الود على قائمة متینة

 وھناك البحرین أو الیمن في سواء البلدین بین المشتركة االستثمارات بإقامة نرحب نحن:" وقال
  ". المجال ھذا في عدیدة ومجاالت فرص

 في المسؤولین بین الزیارات تبادل فإن شك من ما:"  قائال تصریحھ الرئیس فخامة وأختتم
 أوسع آفاق نحو بھا وتدفع المشترك التعاون ومجاالت األخویة العالقات من تعزز سوف، البلدین

   ١".والبحریني الیمني الشعبین مصلحة یخدم بما

                                                          
  . ٢٠٠٩ آذار - مارس ٢٤ الثالثاء:  سبتمبرنت٢٦ ١
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   : بحرینیة یمنیة قمة

 ٢٤الثالثاء  مساء عقدت
 قصر فيم  ٢٠٠٩مارس 
 مباحثات بالمنامة القضیبیة

 برئاسة بحرینیة یمنیة قمة
 صالح عبداهللا علي فخامة
 وصاحب الجمھوریة رئیس

 بن حمد الملك الجاللة
 خلیفة آل سلمان بن عیسى

 وجرى البحرین، مملكة ملك
 العالقات بحث خاللھا

 تربط التي المتینة األخویة
 السیاسیة المجاالت مختلف في المشترك التعاون وتوسیع تنمیة وآفاق الشقیقین والشعبین البلدین

  .  والبلدین الشعبین تطلعات یلبي بما والثقافیة واألمنیة واإلستثماریة واإلقتصادیة

 الخارجیة وزیرى برئاسة الشقیقین البلدین بین مشتركة علیا لجنة تشكیل على الجانبان واتفق
  . العالقة ذات الجھات جمیع فیھا تمثل

 تطورات بحث جرى كما
 الساحات على األوضاع
 والدولیة والعربیة اإلقلیمیة

 الشقیقین البلدین تھم التي
 مقدمتھا وفي العربیة واألمة
 وتحقیق األجواء تنقیة جھود

 إطار في العربیة المصالحة
 ألعمال الجاریة التحضیرات

 العادیة العربیة القمة مؤتمر
 المقرر والعشرین الحادي
 مارس أواخر انعقادھا
 العاصمة في الجاري
 والعمل التضامن مسیرة من تعزز بقرارات القمة ھذه من الخروج یكفل وبما الدوحة القطریة
 الصومال وفي الفلسطینیة الساحة على األوضاع تطورات المباحثات وتناولت. المشترك العربي
  .  الصومالیة والسواحل عدن خلیج قبالة البحریة والقرصنة اإلرھاب مكافحة وجھود

 كل في البحرین جانب إلى وشعبا وحكومة قیادة ووقوفھا بالدنا تضامن الرئیس فخامة جدد وقد
  . وسیادتھا واستقرارھا أمنھا یصون ما



٨من  ٥صفحة 

 بمواقف البحرین مملكة ملك خلیفة آل سلمان بن عیسى بن حمد الملك جاللة أشاد جانبھ من
 الیمن عن بغریب لیس ذلك بأن مشیرا.  األمة قضایا وخدمة البحرین جانب إلى المشرفة الیمن

  . الحكیمة وقیادتھ

 عالقاتھا تعزیز على حرصھا وتؤكد الیمن في أشقائھا جانب إلى دوما ستقف البحرین أن وأكد
 الخلیجي التعاون مجلس إطار في أو الثنائي اإلطار في سواء األصعدة مختلف وعلى الیمن مع

  . إلیھ الیمن إنضمام البحرین تدعم الذي

، البحرین مملكة جانب إلى النبیلة الیمن مواقف إن:"  خلیفة أل عیسى بن حمد الملك جاللة وقال
 البلدین بین العالقات من طویل تاریخ عبر ومودة محبة من للمملكة الیمن یكنھ ما عن عبرت

  .  عربى عمق من تمثلھ وما الیمنیة للجمھوریة البارز الدور وجسدت

 على فخامتھ حرص تعكس بأنھا للبحرین الحالیة الرئیس فخامة زیارة البحرین ملك وأعتبر
 العربیة والمصلحة الشقیقین والشعبین البلدین خیر فیھ لما المشترك والتنسیق التشاور استمرار

  . العلیا

 وتطویر المشترك التعاون لتعزیز الرئیس فخامة یبذلھا التي الكبیرة بالجھود جاللتھ وأشاد
 المتمیز للدور تقدیره عن معبرا..  المجاالت مختلف في والبحرین الیمن بین األخویة العالقات

  . القومیة القضایا عن والدفاع العربى التضامن دعم في الیمن تلعبھ الذي

 سائر في الثنائیة العالقات لسیر التام ارتیاحھما عن البحرین وملك الرئیس فخامة أعرب وقد ھذا
 تطلعات یترجم بما المشتركة العمل آلیات تطویر على المشترك الحرص مؤكدین..  المجاالت

  . العالقات ھذه تنمیة في الشقیقین والشعبین البلدین

 التضامن وتعزیز المنطقة في واألمن الشامل السالم إلحالل وتطلعھما الدائم حرصھما أكدا كما
 األمة تستھدف التي المصیریة التحدیات مواجھة في ووحدتھا العربیة األمة خیر فیھ لما العربي

 .  

  :البحرین  بمملكة الوزراء استقبال رئیس

 في إقامتھ بمقر األربعاء الیوم الجمھوریة رئیس صالح عبداهللا علي الرئیس فخامة استقبل
  . البحرین بمملكة الوزراء رئیس خلیفة آل سلمان بن خلیفة الشیخ سمو المنامة

 تنمیتھا وآفاق الشقیقین، البلدین بین األخوي التعاون عالقات مناقشة اللقاء خالل وجرى
 والدولیة اإلقلیمیة و العربیة التطورات استعراض إلى باإلضافة، المجاالت مختلف في وتوسیعھا

  . المشترك االھتمام ذات

، للبحرین الحالیة زیارتھ في لھ المرافق والوفد الرئیس بفخامة البحریني الوزراء رئیس ورحب
 جانب إلى موقفھ مقدمتھا وفي األمة، قضایا إزاء المشرفة الرئیس فخامة بمواقف مشیدا

  . البحرین
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 البلدین بین الحمیمة األخویة العالقات لتطویر واسعة آفاقا ستفتح الزیارة ھذه نأ إلى وأشار
 البحرینیة الیمنیة اللجنة بإنشاء فخامتھ بمقترح منوھا.المجاالت مختلف وعلى الشقیقین والشعبین
  . البلدین بین التعاون لتنمیة رحبة آفاق فتح في أھمیة من لھا لما المشتركة

 ظل في كبیرة وإنجازات تطور من للیمن تحقق بما خلیفة آل سلمان بن خلیفة الشیخ سمو وأشاد
 لیس كبیرا مكسبا تمثل الیمنیة الوحدة أن إلى مشیرا الجمھوریة، رئیس لفخامة الحكیمة القیادة
 كافة لمواجھة السبیل ھي األمة أبناء وتضامن وحدة أن وأكد. العربیة لألمة وأنما فحسب للیمن

   . التحدیات

 لرئیس السیاسي والمستشار عبدالغني، العزیز عبد الشورى مجلس رئیس اللقاء حضر
 ووزیر القربى، بكر أبو الدكتور الخارجیة ووزیر اإلریانى، عبدالكریم الدكتور الجمھوریة

 على والدكتور باشا صادق نبیل النواب مجلس وعضو المفلحى، بكر أبو محمد الدكتور الثقافة
 الوزراء رئیس نائب البحریني الجانب ومن البحرین، مملكة لدى الیمن رسفی سفاع بن منصور

  .  خلیفة آل مبارك بن محمد الشیخ
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   :الختامیة  المباحثات جلسة 

 صالح عبداهللا علي الرئیس فخامة أكد
 بن حمد الملك وجاللة الجمھوریة رئیس
 مملكة ملك خلیفة آل سلمان بن عیسى

 آلیة تطویر أھمیة على الشقیقة البحرین
 إنشاء ومنھا البلدین بین المشترك العمل
 البحرینیة الیمنیة الوزاریة اللجنة

 اجتماعاتھا أولى ستبدأ التي المشتركة
  .  المقبل یونیو شھر في

 المباحثات جلسات خالل ذلك جاء
 عقدت التي والبحرین الیمن بین الختامیة

  .  المنامة البحرینیة العاصمة في ٢٠٠٩مارس  ٢٥ األربعاء یوم

 التعاون وعالقات األخویة العالقات تھم التي والموضوعات القضایا بحث الجلسة خالل وجرى
  . األصعدة مختلف على تعزیزھا وآفاق الشقیقین البلدین بین المشترك

 یبلغ حیث، البلدین بین التعاون لمستوى ارتیاحھما عن الملك وجاللة الرئیس فخامة وأعرب
 ملیون ٢٥٠و ملیار من أكثر البلدین بین المصرفیة والودائع والمالي التجاري التبادل حجم

  . سنویا دوالر

 فیھ ولما المجاالت مختلف في المشترك التعاون مجاالت وتطویر تعزیز على الحرص أكدا و
  .  الشقییقین والشعبین للبلدي المشتركة المصالح تحقیق

 على التأكید جددا حیث، البلدین تھم التي والدولیة واإلقلیمیة العربیة القضایا بحث جرى كما
 العربي والعمل التضامن مسیرة وتعزیز العربیة المصالح تحقیق اجل من البلدین جھود تنسیق

  .  المشترك

 آل سلمان بن عیسى بن حمد الملك الجاللة صاحب قلد حیث األوسمة تبادل الجلسة خالل وجرى
 تقدیرا البحرین في وسام أعلى وھو سلمان بن عیسى الشیخ وسام الرئیس األخ فخامة خلیفة

  .  والبحرین الیمن تربط التي المتینة األخویة بالعالقات واعتزازا القومیة الرئیس األخ لمواقف

 وسام عیسى بن حمد الملك جاللة أخاه الجمھوریة رئیس صالح عبداهللا علي الرئیس فخامة وقلد
 والمساندة المناصرة البحرین ومواقف جاللتھ لدور تقدیرا الیمن في وسام أعلى وھو الجمھوریة

  ٢. حمیمة أخویة عالقات من البلدین یربط بما واعتزازا الفعالیات مختلف في للیمن

 صنعاء العاصمة إلى الجمھوریة رئیس صالح اهللا عبد علي الرئیس فخامة عادھذا وقد    
 ومملكة الشقیقة، المتحدة العربیة اإلمارات دولة من كل إلى زیارتھ بعد وحفظة اهللا بسالمة

  . الشقیقة البحرین

                                                          
  مساًء ٠٣ الساعة ٢٠٠٩ آذار -  مارس ٢٥ األربعاء:      سبتمبرنت٢٦ ٢
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 رئیس نھیان آل زاید بن خلیفة الشیخ سمو بأخیھ الزیارة ھذه خالل الرئیس فخامة التقى حیث
 ملك خلیفة آل سلمان بن عیسى بن حمد الشیخ الملك وجاللھ المتحدة، العربیة اإلمارات دولة

  . البحرین مملكة

 ملك خلیفة آل سلمان بن عیسى بن حمد الشیخ الملك جاللة بالمطار مودعیھ مقدمة في وكان
 بن سلمان الشیخ وسمو الوزراء رئیس خلیفة آل سلمان بن خلیفة الشیخ وسمو البحرین، مملكة
 الشیوخ من وعدد الخارجیة وزیر خلیفة آل محمد بن خالد والشیخ العھد، ولي سلمان بن عیسى

  .  البحرینیین والمسؤولین

 رئیس صالح عبداهللا علي الرئیس فخامة برئاسة بالمنامة، عقدت التي الختامیة المباحثات وكانت
 أكد ، الشقیقة البحرین مملكة ملك خلیفة آل سلمان بن عیسى بن حمد الملك وجاللة الجمھوریة

 الوزاریة اللجنة إنشاء ومنھا البلدین بین المشترك العمل آلیة تطویر أھمیة على الزعیمان فیھا
  )٣(.المقبل یونیو شھر في اجتماعاتھا أولى ستبدأ التي المشتركة البحرینیة الیمنیة

                                                          
  مساًء ٠٧ الساعة ٢٠٠٩ آذار - مارس ٢٥ األربعاء:  سبتمبرنت٢٦ ٣


