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الأمير محمد بن سلمان يشارك في قمة العشرين ويزور

دوًال آسيوية

نسخة الكترونيةقمة مجموعة العشرين - إندونيسيا

الرياض، إندونيسيا اليوم - غادر الأمير محمد بن
سلمان ولي العهد اليوم إلى إندونيسيا

لترؤس وفد المملكة المشارك في قمة قادة
دول مجموعة العشرين التي ستعقد في

مدينة بالي.

بناء على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، غادر الأمير محمد بن سلمان
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، هذا اليوم االثنين 20 / 4 / 1444هـ الموافق 14 / 11
/ 2022م، لترؤس وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين،

التي ستعقد في مدينة بالي بجمهورية إندونيسيا.
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وشارك في الندوة التي كانت في بداية
انطالقها ندوة وطنية وتحولت إلى ندوة

دولية هذه السنة، 429 شخصا من 29 دولة

في مقدمتهم عدد من الأساتذة الجامعيين

المتخصصين في تعليم اللغة العربية حول
العالم والمتحدثين في الجلسة الرئيسة

وصدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:

كما سيقوم ولي العهد بزيارة عدد من الدول
الآسيوية من منطلق حرص المقام الكريم على
التواصل وتعزيز العالقات بين المملكة والدول
الصديقة، واستجابة للدعوات المقدمة لولي العهد،
يلتقي خاللها قادتها وعدداً من المسؤولين فيها لبحث
العالقات الثنائية ومناقشة القضايا ذات االهتمام

المشترك.

16-15 نوفمبر



@indonesiaalyoum

 

بالي، إندونيسيا اليوم - التقى ولي العهد السعودي،

الأمير محمد بن سلمان عدًدا من زعماء العالم على

هامش قمة مجموعة العشرين التي تعقد في بالي.
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نسخة الكترونية السبت،22 اكتوبر 2022

وانطلقت في بالي الإندونيسية، اليوم الثالثاء، أعمال

قمة مجموعة العشرين بمشاركة الأمير محمد بن

سلمان، الذي يرأس وفد المملكة في القمة، بالإضافة

إلى رؤساء وقادة دول المجموعة.

الأمير محمد بن سلمان يلتقي عدًدا من زعماء العالم

على هامش قمة العشرين

وشملت لقاءات ولي العهد السعودي رئيس الوزراء

البريطاني ريشي سوناك، والرئيس التركي رجب طيب

أردوغان.

ويبحث قادة أكبر 20 اقتصاداً في العالم، ملفات صعبة

في هذه القمة، بينها الركود االقتصادي، وحرب أوكرانيا

التي خلفت أزمتي طاقة وغذاء غير مسبوقتين.

نسخة الكترونيةقمة مجموعة العشرين - إندونيسيا 16-15 نوفمبر
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بالي، إندونيسيا اليوم - التقى صاحب السمو الملكي

الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي

العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس وفد المملكة المشارك

في قمة قادة دول مجموعة العشرين في مدينة بالي

بجمهورية إندونيسيا، اليوم، صاحب السمو الشيخ محمد

بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،

وذلك على هامش انعقاد القمة.

وجرى خالل اللقاء تبادل الأحاديث الودية، واستعراض

العالقات الأخوية وعدد من الموضوعات ذات االهتمام

المشترك.

حضر اللقاء صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن

عبدهللا وزير الخارجية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس

الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد

العيبان، ومعالي سكرتير سمو ولي العهد الدكتور بندر

بن عبيد الرشيد، والوفد الرسمي لسمو رئيس دولة

الإمارات.

نسخة الكترونية السبت،22 اكتوبر 2022

الأمير محمد بن سلمان يلتقي رئيس الإمارات

على هامش قمة مجموعة العشرين
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بالي، إندونيسيا اليوم - التقى صاحب
السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان
بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد

رئيس مجلس الوزراء رئيس وفد
المملكة المشارك في قمة قادة دول
مجموعة العشرين في مدينة بالي
بجمهورية إندونيسيا،أمس الثالثاء،

رئيس الوزراء في المملكة المتحدة
لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية
السيد ريشي سوناك، وذلك على
هامش انعقاد القمة. حسبما ذكرت

وكالة الأنباء السعودية (واس).

وجرى خالل اللقاء استعراض عالقات
الصداقة والتعاون القائم بين البلدين
في عدد من المجاالت، إلى جانب

مناقشة تطورات الأوضاع الإقليمية
والدولية والجهود المبذولة تجاهها.
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نسخة الكترونية السبت،22 اكتوبر 2022

الأمير محمد بن سلمان يلتقي رئيس وزراء بريطانيا على

هامش انعقاد قمة مجموعة العشرين

حضر اللقاء، صاحب السمو الملكي

الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد
العزيز وزير الطاقة، ومعالي وزير الدولة
عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن

الوطني الدكتور مساعد بن محمد
العيبان، ومعالي وزير التجارة وزير
الإعالم المكلف الدكتور ماجد بن عبد
هللا القصبي، والوفد الرسمي لرئيس

الوزراء البريطاني.
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سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية إندونيسيا

ينّوه بتطور العالقات السعودية الإندونيسية

نسخة الكترونيةقمة مجموعة العشرين - إندونيسيا 16-15 نوفمبر

جاكرتا، إندونيسيا اليوم - وصف سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية إندونيسيا

عصام عابد الثقفي العالقات (السعودية - الإندونيسية) بالتاريخية، التي بدأت منذ عهد

الملك عبد العزيز بن عبدالرحمن آل سعود - رحمه هللا - وعدد من زعماء االستقالل
الإندونيسيين خالل فترة ما قبل استقالل إندونيسيا من االستعمار، ُتوج ذلك بأن يكون
الملك عبد العزيز أول من اعترف باستقالل جمهورية إندونيسيا، وبدأ على إثره تبادل

المفوضيات بين البلدين ثم تطورت العالقة إلى تبادل السفراء.

ونوه السفير الثقفي في تصريح لوكالة الأنباء السعودية بمناسبة انعقاد قمة قادة
مجموعة العشرين (G20) في إندونيسيا، بالعالقات التي تجمع البلدين وأساسها
العقيدة الإسالمية والتضامن والإخاء، متناوًال الزيارة التاريخية التي قام بها خادم
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه هللا - في شهر مارس
2017م إلى جمهورية إندونيسيا وكانت عالمة فارقة ومرحلة تاريخية في العالقات

الثنائية بين البلدين، تم خاللها توقيع (18) اتفاقية ومذكرة تفاهم وتعاون بين البلدين
في العديد من المجاالت، الأمر الذي قفز بمستوى العالقات الثنائية بين البلدين إلى

آفاق أرحب، عقبها الزيارة الرسمية التي قام بها فخامة الرئيس الإندونيسي إلى المملكة

في عام 2019م، ويواصل البلدان زيارات ثنائية مستمرة
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حيث تبلورت تلك الزيارات إلى اتفاقيات تفاهم وتعاون في مختلف المجاالت منها:
الصحية، والعلمية والتعليمية، والثقافية، والتجارية، والإسالمية، والسياحية، والزراعية،
ومكافحة الجريمة، وتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتعاون بين جامعة الإمام
محمد بن سعود والجامعة المحمدية، واستقدام العمالة الإندونيسية، والمجال
المحاسبي والرقابي، وكذلك مجال االتصاالت وتقنية المعلومات، مفيًدا أن الموافقة
الكريمة مؤخراً على اتفاق إنشاء مجلس تنسيقي بين البلدين ترأسه القيادتان يعد نقلًة

نوعيًة في مستوى التعاون بين البلدين.

وبين أن العالقات المتميزة بين البلدين الشقيقين امتدت إلى التعامل مع القضايا
الدولية الكبرى كالتغير المناخي وحماية البيئة والطاقة المتجددة، فضًال عن التعاون
في إطار المنظمات والتجمعات الدولية، وأهمها مجموعة العشرين وهي مجموعة

تجمع اقتصاديات أقوى عشرين اقتصاًدا في العالم، حيث يُمثل اقتصاد هذه الدول

90% من إجمالي الناتج العالمي وثلث عدد سكان العالم، وتؤثر قرارات المجموعة على

اتجاهات االقتصاد العالمي.

وأفاد أن إندونيسيا تستضيف هذا العام أعمال مجموعة العشرين تحت عنوان "
االنتعاش معًا، انتعاش أقوى" لطرح حلول في مواجهة القضايا االقتصادية العالمية

الراهنة، وتسعى المملكة مع بقية الدول الأعضاء لإنجاح أعمال القمة، برئاسة صاحب
السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس
الوزراء، - حفظه هللا- لوفد المملكة المشارك في القمة، مؤكًدا أن المجموعة
والعالم تنظر لمشاركة المملكة باهتمام، وتثمن دورها في االستقرار االقتصادي
العالمي، ال سيما مع ما حققته المملكة من نجاحات لرؤية المملكة 2030 واالستفادة

من تجربتها في هذا الشأن.
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جاكرتا، إندونيسيا اليوم - تجسيداً للعالقات الأخوية التي تجمع السعودية

وجمهورية إندونيسيا، أعلن ولي العهد السعودي ورئيس مجلس الوزراء الأمير
محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، تكفل المملكة بترميم المركز الإسالمي
ومسجده في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، وذلك بعد تعرض أجزاء كبيرة من

المركز لحادث حريق الشهر الماضي.

يأتي إعالن ولي العهد تأكيداً على حرصه واهتمامه بالمراكز الإسالمية في الدول
الشقيقة والصديقة كافة، لما لها من دور كبير في تربية الأجيال الناشئة، ونشر

سماحة الإسالم ورسالته القائمة على السالم واالعتدال والحوار.

الأمير محمد بن سلمان : السعودية تتكفل بترميم

المركز الإسالمي ومسجده بجاكرتا

نسخة الكترونية السبت،22 اكتوبر 2022
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نسخة الكترونية السبت،22 اكتوبر 2022

وفضال عن مرافقه التعليمية والتدريبية والتجارية، يحتوي المركز الإسالمي على
قاعة كبيرة للمؤتمرات الإسالمية وفندق لسكن الضيوف، ومجمع مرافق

مخصص للأعمال، إضافة إلى مبنى مكتبي بعدة أدوار.

كما يضم المركز بين جنباته مجمعا تعليميا
يعنى بالتعاليم الدينية والثقافية، ويجمع
تحت مظلته عددا من الدارسين من داخل

إندونيسيا وخارجها، ويشكل مقصدا للطالب
من دول جنوبي وجنوبي شرق آسيا.

ويوجد في المركز قاعة للتدريب وصالة
للعرض، واستديو مخصص لصناعة الأفالم
الإسالمية، ومدرسة مخصصة لتدريس
التعاليم الإسالمية في المراحل التعليمية

المبكرة.

يذكر أن مساحة المركز الإسالمي في العاصمة الإندونيسية، تبلغ 109.435 مترا
مربعا، ويضم العديد من المرافق، منها مسجد بمساحة 2200 متر مربع يتسع

لأكثر من 20 ألف مصل، إضافـة إلى مركز دراسات بحثية.
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