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العدد 3005 

�صيك���ون موعد تن�صيب الرئي�س الأمريكي املنتخ���ب دونالد ترامب يف الع�رشين 
من �صه���ر يناير 2017م اإيذاًنا بب���دء مرحلة جديدة من التفاع���ات الدولية ل ميكن 
اجل���زم ب�صكل حمدد لها اأو التهكن مب�صامينها، لكنها �صت�صهد �رشاًعا وتناف�ًصا بني 
خمتل���ف دول الع���امل حلجز املوقع الذي تريده لنف�صها يف ه���ذا العامل الذي �صيكون 

فيه ترامب رئي�ًصا للبيت الأبي�س وملدة اأربع �صنوات على الأقل. 
ق���د يعتقد البع�س اأنه م���ن املبكر احلديث عن العاقات م���ع الوليات املتحدة 
الأمريكية يف عهد ترامب م���ن الآن، ويف�صل النتظار حتى نرى �صيا�صاته ون�صتطيع 
احلك���م على ت�رشفاته، لكن حقيقة الأم���ر ويف عامل ال�صيا�صة والعاقات الدولية، فاإن 
ه���ذا الوق���ت منا�صب ج���ًدا للتحرك لكل من ي�صع���ى للحفاظ عل���ى م�صاحله مع تلك 

الدولة وفر�س ا�صمه ووجوده على م�رشح النظام الدويل. 
ويب���دو يل من اختيارات الرئي�س املنتخب ترام���ب لأع�صاء اإدارته اجلديدة التي 
ا جيدة  �صتتولى زمام الأمور يف الوليات املتحدة بدًءا من 20 يناير، اأنها توفر فر�صً
لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية للبناء عليها، والتوا�صل معها؛ للو�صول 
اإل���ى عاقات اأقوى واأكرث حتقيًقا للم�صالح ب���ني اجلانبني اخلليجي والأمريكي، كما 
اأنه���ا يف ذات الوق���ت تفر�س قي���وًدا وحتديات اأم���ام دولنا اخلليجي���ة اإذا ما مل يتم 
التعامل معها وفق خطط جماعية وبطرق غري تقليدية جتعل �صانع القرار الأمريكي، 

جمرًبا على احرتام امل�صالح اخلليجية والتعامل على اأ�صا�صها. 
كما كان فوز ترامب برئا�صة الوليات املتحدة الأمريكية حدًثا اأذهل الأمريكيني 
والع���امل اأجمع، تاأت���ي اختيارات ترامب لفريق اإدارته بطريق���ة تثري الده�صة واجلدل 
ح���ول الأ�صماء التي يختارها وال�صيا�صات الت���ي �صينتهجها، وهو ما يفر�س علينا يف 
دول اخللي���ج اأن نغري من منط التعامل مع رجال ترامب وحكومته يف الفرتة املقبلة، 
والعم���ل على اتباع فكر غري منطي وبناء حتالفات قوية وخا�صة اأن الفر�س كما قلنا 

متاحة اأمامنا لذلك. 
اإن القناع���ات التي اأو�صح ترامب بع�صها � قبل وبعد انتخابه � والختيارات التي 
اأعل���ن عنها � حت���ى الآن � ت�صكل اإطاًرا جيًدا للتحرك اخلليج���ي املوحد، ومن اأهم هذه 
القناعات رف�س ترامب التدخل يف ال�صوؤون الداخلية للدول حتت غطاء الدميقراطية 
وحق���وق الإن�صان، والتي كانت من اأهم الدعامات التي ا�صتندت اإليها اإدارة الرئي�س 
اأوبام���ا للتدخل يف �صوؤون غريها من ال���دول؛ لإحال الفو�صى اخلاقة لي�س يف ال�رشق 
الأو�صط فقط، بل يف اأجزاء كثرية من العامل. فقد تعهد ترامب اأثناء حملته النتخابية 
بع���دم تدخل وا�صنط���ن يف �صوؤون الدول الأخ���رى حال فوزه بالنتخاب���ات الرئا�صية، 
وع���دم جلوء الوليات املتح���دة اإلى حماولة فر�س الدميقراطي���ة بالقوة على اأنظمة 

احلكم.
وبع���د فوزه بالنتخاب���ات، اأكد م�صت�ص���ار ترامب ل�صوؤون ال�صيا�ص���ة اخلارجية اأن 
الرئي����س الأمريكي املنتخب �صيعيد العاق���ات التحالفية مع دول اخلليج، و�صيعود 
اإل���ى مرحل���ة ال�رشاك���ة الت���ي كانت موج���ودة اأيام عه���د ج���ورج بو����س الأب، والبن، 
و�صيعززه���ا، و�صيطوي مرحلة “التخلي” التي كان���ت موجودة اإبان اإدارة اوباما، واأنه 
�صيلتق���ي قي���ادات دول اخلليج، و�صيحمي اخلليج من خطري���ن، وهما تنظيم داع�س 

املتطرف، والتدخل الإيراين يف �صوؤون دول اخلليج.
اأما ع���ن اختيارات ترامب التي ت�ص���كل قاعدة اإ�صافية باجت���اه تقوية العاقات 
اخلليجي���ة الأمريكية، فقد ظهرت لنا حت���ى الآن جمموعة من ال�صخ�صيات التي يجب 
اأن يكون���وا ن�صب اأعينن���ا، واأن نعمل على التوا�صل معه���م؛ لأنهم �صيكونون مبثابة 
الرا�ص���م احلقيقي لل�صيا�ص���ة الأمريكية واملخطط لها، ويف مقدم���ة هوؤلء املليونري 
“جاري���د كو�صنري”، �صهر الرئي�س الأمريكي املنتخب، واأحد الأ�صباب املهمة لفوزه 
بالرئا�صة، حيث كان يعمل يف �صمت وخلف الكوالي�س، وو�صفته ال�صحافة الأمريكية 
باأنه الذي يقود عملية ت�صكيل اجلهاز احلكومي لإدارة ترامب، ويراقب عملية البحث 

عن املوظفني من احللقة الرفيعة يف فريق ترامب. 
كو�صن���ري، �صاح���ب ال���� 35 عاًم���ا واملر�ص���ح الأوفر حظ���ا ل�صغ���ل من�صب كبري 
امل�صت�صاري���ن يف البي���ت الأبي����س كان م���ن اأن�ص���ط امل�صاعدين لرتام���ب يف حملته 
النتخابي���ة، واأنه م���ن قلب موازين حملت���ه النتخابية على م�صت���وى الإعام الرقمي، 
وميل���ك اأمرباطوري���ة عقاري���ة �صخمة، اإ�صاف���ة اإلى واح���دة من ال�صح���ف الأمريكية 
املعروف���ة، وه���ي نيويورك اأوبزرف���ر، التي كان لها دور اإعام���ي مهم يف الدفاع عن 
ترامب، كما كان كو�صنري م�صاهًما فاعا يف و�صول ترامب ملن�صة الرئا�صة الأمريكية 

بخططه واإ�صرتاتيجياته.
اأم���ا ال�صخ�س الآخر الذي يجب اأن نتابعه عن كث���ب، فهو املر�صح ملن�صب وزير 
الدف���اع “جيم�س ماتي����س”، وهو جرنال متقاع���د مت اإبعاده يف عه���د الرئي�س اأوباما 
ب�صب���ب حما�صته الزائ���دة ملواجهة اإي���ران ع�صكريا، ومن اأ�ص���د املعار�صني لاتفاق 
الن���ووي بني اإي���ران والدول الك���ربى، كما اأنه م���ن موؤيدي حل الدولت���ني، ويرف�س 
امل�صتوطن���ات الإ�رشائيلية عل���ى اعتبار انها عقبة رئي�صية اأم���ام عملية ال�صام، وهي 
مواقف تقرتب من املواقف اخلليجية وت�صكل اأ�صا�ًصا مهًما للتقارب احلقيقي الذي 

يبنى على اأ�صا�س من امل�صالح بني اجلانبني.
اإن ك�ص���ب دول اخلليج ل�صخ�صية �صتكون موؤث���رة يف �صنع القرار الأمريكي مثل 
ماتي����س، والذي يحظى بقب���ول وا�سع يف دوائر الكوجنر����س ويف الأو�ساط ال�سيا�سية 
واأي�ًصا داخ���ل اجلي�س الأمريكي، ي�صاعد يف حتقيق ه���دف اإ�صرتاتيجي لدول اخلليج 
يتمث���ل يف وق���ف ح���ال التمدد الإي���راين يف دول املنطق���ة، والذي يح���دث الآن دون 
ح�صي���ب اأو رقيب، حيث اإن اإميان دولة مثل الوليات املتحدة الأمريكية بهذا اخلطر 
واقتناعه���ا بذلك ي�صه���م كثرًيا يف الت�صدي لإي���ران واإلزامها بحدوده���ا، ل�صيما اأن 
ماتي����س يحم���ل م�صاعر معادي���ة لإيران، ويرى اأنه���ا اأكرب تهديد حم���دق بال�صتقرار 

وال�صام يف ال�رشق الأو�صط. 
واإذا انتقلن���ا للنائ���ب اجلمهوري “ماي���ك بومبيو”، املع���روف مبواقفه اليمينية 
املت�ص���ددة واملر�صح ملن�صب مدير وكال���ة ال�صتخبارات املركزي���ة “�صي.اآي.اإيه”، 
فه���و يزيد من احتمالت انته���اج الإدارة الأمريكية املقبلة خًطا مت�صدًدا جتاه اإيران؛ 
لأنه من املعار�صني لاتفاق النووي، ومن املوقنني باخلطر الإيراين على ال�صام يف 

املنطقة، ويرى يف طهران اأكرب دولة راعية لاإرهاب يف العامل. 
اأما اجلرنال املتقاعد “مايك فل���ني”، املر�صح ملن�صب م�صت�صار الأمن القومي، 
فه���و من املهمتني بالق�صاء على خطر تنظيم داع�س الإرهابي، وممن يحملون اإدارة 

اأوباما م�صوؤولية التخطيط ب�صكل مدرو�س لنهو�س هذا التنظيم يف �صوريا.
معنى ذلك، اأننا �سوف نرى نقاط اتفاق كثرية واإ�سرتاتيجية مع اأكرث من �سخ�س 
يف الإدارة الأمريكية املقبلة، وهو ما �صيولد م�صالح م�صرتكة وقوية اإذا ما مت التحرك 
ال�صليم والعمل مع ه���ذه ال�صخ�صيات الفاعلة؛ لتعزيز م�صاحلنا، خا�صة اأن املواقف 
الت���ي تتخذها هذه ال�صخ�صيات، والتي تتقارب مع مواقفنا ل تنطلق بكل تاأكيد من 
رغبتهم يف حتقي���ق م�صاحلنا نحن واإمنا مدفوعة بالأ�صا�س م���ن امل�صلحة الأمريكية 
ذاته���ا، وهو ما يفر�س على دول اخللي���ج ودبلوما�صييها ر�صم اخلطط بعيدة املدى 
للتوا�ص���ل والتعامل مع هوؤلء، اآمل���ني اأن نرى خطة خليجية متكامل���ة وروؤية موحدة 
متما�صك���ة تفرت�س تعاما مغايرا، وتهدف لتحقيق م�صلحة واأمن دول اخلليج ودعم 

اقت�صادها وتعزيز ا�صتقرارها.

اختيارات ترامب... فرص وقيود

تركيب 114 كامريا اأمنية يف املرافق العاممؤنس المردي 

البحرين ت�ضت�ضيف موؤمتر “مايو كلينك” 11 يناير 

منح الدكتوراه الفخرية لرئي�س “امللكية للبنات”

ت�صمل 22 موقًعا ... مدير بلدية ال�صمالية:

للعام الرابع على التوايل وبرعاية رئي�س املجل�س الأعلى لل�صحة

مازن جمعة: فرحت مب�صاهدة علم البحرين مرفرًفا بالحتفال

عايل - بلدية املنطق���ة ال�صمالية: ك�صف مدير عام 
بلدي���ة املنطق���ة ال�صمالية يو�ص���ف بن اإبراهي���م الغتم 
عن ب���دء بلدية املنطقة ال�صمالي���ة تركيب 114 كامريا 
مراقبة يف املرافق العامة، م�صرًيا اإلى اأن البلدية حددت 
22 موقًعا من مواقع املرافق العامة التي �صيتم تركيب 

كامريات اأمنية للمراقبة فيها.
واأك���د الغتم اأن بلدية املنطق���ة ال�صمالية قد اأنهت 
اإجراءات تر�صية املناق�صة على اإحدى ال�رشكات للبدء يف 
تركيب كام���ريات مراقبة، حيث ب���داأت اأعمال الرتكيب 
ي���وم اأم����س واأن العم���ل ب���داأ يف �صاحل البدي���ع ومن ثم 
�صاح���ل اأبو �صبح وبعدها حديقة باربار و�صولً اإلى بقية 

املواقع.

واأو�ص���ح الغت���م يف ت�رشي���ح ل���ه اأن 22 موقًع���ا من 
املراف���ق العام���ة كال�صواحل وم�صام���ري امل�صي وبع�س 
احلدائ���ق من املوؤمل النتهاء من تركيبها بالكامل خال 

ال�صهر اجلاري.
واأكد اأن الهدف من تركيب هذه الكامريات ياأتي من 
ب���اب رفع م�صتوى ال�صامة واحل���د من عمليات التخريب 
التي تطول هذه املراف���ق العامة ب�صورة متكررة، الأمر 
ال���ذي يرتّتب عليه ا�صتي���اًء كبرًيا من قب���ل املواطنني 
الذين يج���دون يف هذه املرافق متنف�ًصا لهم ولأبنائهم، 
يف الوق���ت ال���ذي يقوم بع����س املراهق���ني واملخربني 
بتك�ص���ري واإتاف الألع���اب ودورات املي���اه وغريها من 
املرافق يف ال�صواحل العامة واحلدائق وم�صامري امل�صي.

املنام���ة - بن���ا: ينظ���م مرك���ز حممد ب���ن خليفة 
لأمرا����س القل���ب، بالتعاون م���ع مركز ماي���و كلينك 
بالولي���ات املتح���دة الأمريكية، موؤمت���ر مايو كلينك 
لأمرا����س القل���ب وال�رشايني الذي �صيق���ام يف مملكة 
البحرين بالف���رتة 11 حتى 14 يناير اجلاري يف مركز 

املوؤمترات بفندق اخلليج.
وقال املن�صق العام للموؤمتر ا�صت�صاري اأمرا�س 
القل���ب والق�صط���رة رئي�س وح���دة العناي���ة اخلا�صة 
باأمرا����س القل���ب وال�رشايني هيثم اأم���ني اإن املوؤمتر 
الدويل املهم يعقد لل�صنة الرابعة على التوايل حتت 
رعاي���ة رئي�س املجل�س الأعلى لل�صحة ورئي�س اللجنة 
الطبية العليا الفريق طبيب ال�صيخ حممد بن عبداهلل 

اآل خليفة.
واأو�ص���ح اأن الن�صخ���ة ال�صابق���ة ا�صتقطبت نحو 
200 م�صارك من الأطباء العامليني واملحليني، لفتا 
اإلى اأنه يف ن�صخة هذا العام �صيلقي 11 خبريا من مايو 
كلينيك 34 حما�رشة ي�صتعر�صون فيها ب�صكل �صامل 
جمي���ع اجلوانب املتعلق���ة باأمرا����س �رشايني القلب، 
ف�ص���ل ع�صل���ة القل���ب، اأمرا����س �صمام���ات القلب، 
العي���وب اخللقية للقل���ب، وا�صطراب���ات النب�س مع 
الرتكيز عل���ى ط���رق الت�صخي�س املتقدم���ة والعاج 
ملث���ل هذه احل���الت، كم���ا �صيلقي املوؤمت���ر ال�صوء 

عل���ى اأهم التطورات امل�صتحدث���ة يف جمال العاجات 
اجلراحية والتداخلية با�صتخدام ق�صطره القلب.

واأ�ص���اف “تتمي���ز ن�صخ���ة ه���ذا الع���ام باإ�صافة 
دورة تخ�ص�صي���ة ت�صب���ق بدايت���ه، وتناق����س اأح���دث 
امل�صتجدات يف ت�صخي����س اأمرا�س القلب با�صتخدام 
املوج���ات ال�صوتي���ة )الأيكو( ومتثل ه���ذه الإ�صافة 
نقل���ة نوعية يف املحت���وى العلمي خ�صو�ص���ا اأن هذه 
الدورة �صممت خ�صي�صا بناء على رغبة اأطباء القلب 

يف املنطقة لاطاع على خربات املتحدثني من مايو 
كلينيك يف هذا التخ�ص�س”.

واأو�ص���ح اأن ق�ص���م كهربي���ة القل���ب �صينظ���م 
وبالتعاون مع اأطباء كهربية القلب الزائرين من مايو 
كليني���ك وللع���ام الثاين على الت���وايل ور�صة عمل يف 
خمترب ق�صط���رة القلب مبركز حممد بن خليفة، حيث 
�صيقوم الفريق امل�صرتك باإجراء عمليات متخ�ص�صة 
يف ع���اج ا�صطراب���ات النب����س با�صتخ���دام الأجه���زة 
املتط���ورة الت���ي تتوف���ر يف مرك���ز القل���ب، م�ص���ريا 
اإل���ى اأن ه���ذه الور�صة متثل دلي���ا وا�صحا على مدى 
التقارب والتعاون امل�ص���رتك بني الفريق الطبي يف 
ه���ذا التخ�ص�س الدقيق وتوؤكد م���دى تقدم الأجهزة 
املتوفرة يف البحرين، وت�صكل فر�صة متميزة لتبادل 
اخل���ربات وتوثي���ق التع���اون امل�ص���رتك مب���ا يخدم 

املر�صى يف اململكة. 
وذك���ر اأن اإقام���ة املوؤمت���ر على اأر����س البحرين 
توفر الفر�ص���ة لأطباء القل���ب يف اململكة واملنطقة 
لا�صتف���ادة من املحتوى العلمي املتطور دون تكبد 
عن���اء ال�صفر والتكاليف املادي���ة امل�صاحبة، وي�صهم 
ب�صكل فّعال يف الرتقاء مب�صتوى الأطباء مما ينعك�س 
ب�ص���كل مبا����رش يف حت�ص���ني م�صتوى العناي���ة والعاج 

ملر�صى القلب يف البحرين والدول املجاورة.

املنامة - اجلامعة امللكية للبنات: منحت جامعة 
وي�صت فرجيني���ا الأمريكية رئي����س اجلامعة امللكية 
للبنات مازن حممد جمعة الدكتوراه الفخرية يف اإدارة 
التعلي���م العايل؛ تقديرا لإجنازات���ه الكثرية يف جمال 

التعليم العايل طيلة فرتة عمله. 
وج���اء من���ح ال�صه���ادة تزامناً مع احتف���ال جامعة 
 2016 للع���ام  بتخري���ج فوجه���ا  وي�ص���ت فرجيني���ا 
حي���ث ح����رش التك���رمي ع���دد كب���ري م���ن امل�صوؤولني 

والأكادمييني وطاب اجلامعة.
مرا�صي���م  ب���داأت  املنا�صب���ة،  به���ذه  وابتهاج���ا 
الحتفال بكلمة األقاها رئي�س جامعة وي�صت فرجينيا 
جوردن جي، والذي تا قرار جمل�س الأمناء مبنح جمعة 
الدكتوراه الفخري���ة؛ تقديرا خلدماته اجلليلة لقطاع 

التعليم العايل واملجتمع.
واأ�ساد كذلك باإجنازات اجلامعة امللكية للبنات 
باعتباره���ا موؤ�ص�ص���ة فريدة ومتمي���زة داعمة لتعليم 
امل���راأة وفقا للمعاي���ري العاملية والدولي���ة، وعملها 
الدوؤوب وفق ا�صرتاتيجيتها الطموحة بتوفري الأجواء 
التعليمي���ة والثقافي���ة املثالي���ة وفق���اً ملتطلب���ات 

ال�صم���ان واجلودة، بالإ�صافة اإل���ى غر�س حب الإبداع 
والبتكار يف قل���وب الطالبات كي يتمكن من تطوير 
بلدهن وي�صبحن رائدات اأعمال يف خمتلف املجالت، 

ويرتكن ب�صمات خمتلفة اأينما ذهنب.
ومت من���ح جمع���ة الدكت���وراه الفخري���ة يف اإدارة 

التعلي���م الع���ايل؛ تقدي���را لإجنازات���ه وم�ساهماته يف 
دع���م عملية التعلي���م وتطويره���ا وحت�صينها، و�صكر 
جوردن ج���ي وجمل�س حمافظي جامعة و�صت فرجينيا 
على التكرمي، مهدياً جناحه اإلى مملكة البحرين التي 
تدعم عملية التعليم والتطوير واإلى اجلامعة امللكية 
للبن���ات م���ن جمل����س اإدارة واأكادميي���ني واإداريني 
وموظفني وطالبات، م�سرياً اإلى اأن هذا الإجناز لي�س 
�صخ�صياً بل هو نتيجة عمل جماعي قوي ي�صعى خللق 
بيئة تعليمية مثالية حتقق الأهداف الرتبوية، خامتا 
كلمته ب�رشورة واأهمية دعم التعليم عن طريق تبادل 
اخلربات وتوف���ري التخ�ص�صات التي تلبي احتياجات 
�ص���وق العم���ل، م�صي���دا بالعاق���ات املتين���ة الت���ي 
جتم���ع اجلامعتني اللت���ني ت�صعيان لتحقي���ق التميز 

لطلبتهما.
اجلدي���ر بالذك���ر اأن الدكت���وراه الفخري���ة متنح 
للمتميزي���ن والعلم���اء والأ�صخا����س الذي���ن لديه���م 
م�صاهمات وب�صمات بارزة يف العمل واملجتمع، وذكر 
رئي�س اجلامعة امللكية للبنات اأن فرحته كانت كبرية 

عندما �صاهد علم البحرين يرفرف بقاعة الحتفال.

• يو�صف الغتم	

• ال�صيخ حممد بن عبداهلل	

• مازن جمعة	

تكرمي ال�ضباط املتميزين يف احلر�س الوطني
املنامة - بنا: قام مدير اأركان احلر�س الوطني اللواء الركن ال�صيخ 
عبدالعزيز بن �صعود اآل خليفة، بتكرمي املتميزين من منت�صبي احلر�س 
الوطن���ي يف حفل ال�صتعرا�س الع�صكري للوحدات، الذي اأقيم مبع�صكر 
ال�صخ���ري اأم�س الأربع���اء؛ مبنا�صبة مرور 20 عاما عل���ى تاأ�صي�س احلر�س 
الوطن���ي. وبداأ احلف���ل با�صتعرا�س ع�صكري لوح���دات احلر�س الوطني، 
بعدها ك���ّرم مدير الأركان املتميزين من �سب���اط و�سباط �سف واأفراد 
ومدني���ني؛ تقدي���راً جلهودهم املتمي���زة يف خمتلف ميادي���ن العمل يف 
الوح���دات. ونق���ل حتيات رئي�س احلر����س الوطني الفري���ق الركن �صمو 
ال�صي���خ حممد بن عي�صى اآل خليفة اإل���ى بوا�صل احلر�س الوطني، موؤكدا 
فخ���ر �صموه بعد اأن بات احلر�س الوطني بف�ص���ل الروؤية امل�صتنرية من 
عاه���ل الباد �صاحب اجلالة امللك حمد بن عي�صى اآل خليفة، كموؤ�ص�صة 

ع�صكرية اأمنية حمل ثقة واعتزاز كل بحريني.

تعزيز التعاون الق�ضائي بني البحرين وال�ضودان
املنام���ة - بنا: ا�صتقبل رئي����س املجل�س الأعلى للق�ص���اء بالنيابة 
امل�صت�ص���ار �صامل الكواري رئي�س حمكمة التميي���ز يف مكتبه يف املنطقة 
الدبلوما�صي���ة �صباح اأم�س الأربعاء �صف���ري جمهورية ال�صودان ال�صقيقة 

لدى مملكة البحرين ال�صفري عبدالرحمن خليل اأحمد اأفندي. 
ورحب الك���واري بال�صفري ال�ص���وداين، م�صيدا بالتع���اون امل�صرتك 
ب���ني البلدين يف جميع املجالت مب���ا يعزز العاق���ات الثنائية لتحقيق 

امل�صالح امل�صرتكة ل�صيما يف اجلانبني الق�صائي واحلقوقي.
م���ن جانبه، نق���ل �صفري جمهوري���ة ال�صودان دعوة رئي����س الق�صاء 
- رئي����س املحكمة القومي���ة العليا رئي�س املفو�صي���ة القومية للخدمة 
الق�صائي���ة حيدر اأحمد دف���ع اهلل للم�صت�صار الك���واري لتوقيع مذكرات 
تفاه���م ب���ني البلدين لتعزي���ز التع���اون الق�صائي، وتطوي���ر العاقات 
الق�صائية امل�صرتكة بني مملكة البحرين وجمهورية ال�صودان ال�صقيقة. 


