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ولي العهد يستقبل رواد مجلسه األسبوعي
§المنامة - بنا

] في إطار االهتمام الذي 
يوليه ولي العهد نائب القائد 
األعلى النائب األول لرئيس 
صاحب  الــوزراء  مجلس 
السمو الملكي األمير سلمان 
بن حمد آل خليفة بالتواصل 
كافة،  البحرين  أبناء  مع 
استقبل سموه في مجلسه 
الرفاع  بقصر  األسبوعي 
 22( األربعاء  أمس  مساء 
 ،)2017 شباط  فبراير/ 
الشيخ  سمو  بحضور 
محمد بن سلمان بن حمد آل 
خليفة، أفراد العائلة المالكة 
والوزراء وأعضاء مجلسي 

الشورى والنواب والبلديات 
الدين  ــال  رج من  وعــدداً 
االقتصادية  والفعاليات 
واالجتماعية وأعضاء السلك 
المملكة  في  الدبلوماسي 
األكاديمية  والشخصيات 
والفكرية واإلعالمية وعدداً 

من أفراد المجتمع.

رواد  بكل  سموه  ورحب 
الذي  األسبوعي  مجلسه 
يجسد صوراً من التواصل 
الذي يحرص عليه المجتمع 
ــاء  اآلب لسنة  تكريساً 
واألجداد ونهج عاهل البالد 
الجاللة  صاحب  حضرة 
آل  عيسى  بن  حمد  الملك 

للروح  وترجمًة  خليفة، 
األصيلة للمجتمع البحريني 

ونسيجه وهويته الجامعة.

رئيس مجلس إدارة »الوسط« في مجلس سمو ولي العهد

سمو ولي العهد مرحبًا بضيوف مجلسه األسبوعي

 ولي العهد يستعرض مع السفير البريطاني 
التطورات اإلقليمية والجهود لمكافحة اإلرهاب

األول  النائب  األعلى  القائد  نائب  العهد  ولي  أكد   [
األمير  الملكي  السمو  صاحب  الوزراء  مجلس  لرئيس 
سلمان بن حمد آل خليفة على عمق العالقات البحرينية 
أسس  على  المبنية  االستراتيجية  وأبعادها  البريطانية 
والمملكة  البحرين  مملكة  بين  يربط  الذي  التاريخ  من 

المتحدة الصديقة الثري بمنجزات التعاون والتنسيق.
ونوه لدى لقائه بقصر الرفاع أمس األربعاء بحضور 
سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة مع سفير 
بتطلع  مارتن  سايمون  المملكة  لدى  المتحدة  المملكة 
البلدين الصديقين نحو كل ما يدعم تعاونهما في مختلف 
من  جديدة  آفاق  نحو  التعاون  بهذا  والمضي  القطاعات 
به  تقوم  الذي  الدور  سموه  مثمناً  واالزدهار،  التطور 
المملكة المتحدة إلى جانب الدول الشقيقة والصديقة في 

تعزيز االستقرار واألمن في المنطقة ومكافحة اإلرهاب.
نائب  العهد  ولي  الملكي  السمو  صاحب  واستعرض 

مع  الوزراء  مجلس  لرئيس  األول  النائب  األعلى  القائد 
السفير البريطاني التطورات اإلقليمية والدولية والجهود 
والتطرف  اإلرهــاب  أشكال  جميع  لمكافحة  الجارية 
التي  المستدامة  التنمية  أهداف  على  الضارة  وآثارها 

تنشدها الدول المحبة للسالم.

اتصال هاتفي بين ولي العهد وأمير قطر
جرى اتصال هاتفي ، أمس،  بين ولي العهد نائب القائد 
صاحب  الوزراء  مجلس  لرئيس  األول  النائب  األعلى 
وأمير  خليفة  آل  حمد  بن  سلمان  األمير  الملكي  السمو 

دولة قطر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
بين  األخوية  العالقات  استعراض  االتصال  خالل  تم 
مناقشة  إلى  إضافة  وتعزيزها،  دعمها  وُسبل  البلدين 
اإلقليمية والدولية موضع اهتمام  الموضوعات  عدد من 

البلدين.


