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أمير الكويت يغادر البحرين بعد 
ترؤسه وفد الكويت في القمة الخليجية

§الكويت - كونا
الصباح  الجابر  األحمد  الشيخ صباح  السمو  الشقيقة حضرة صاحب  الكويت  دولة  أمير  غادر   [
والوفد الرسمي المرافق لسموه عصر أمس األربعاء )7 ديسمبر / كانون األول 2016( مملكة البحرين 
وذلك بعد أن ترأس سموه وفد دولة الكويت في اجتماعات الدورة السابعة والثالثين للمجلس األعلى 

لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي عقدت في العاصمة المنامة.
وكان في وداع سموه على أرض المطار نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ علي بن خليفة 
بن سلمان آل خليفة، وعميد السلك الدبلوماسي سفير دولة الكويت لدى مملكة البحرين الشيخ عزام 

مبارك الصباح، وأعضاء السفارة.

مغادرة سمو أمير دولة الكويت

أمير قطر يغادر البحرين بعد ترؤسه وفد بالده 
في اجتماعات الدورة  الـ37 لمجلس »التعاون«

§المنامة - قنا
قطر  دولة  أمير  غادر   [
صاحب  حضرة  الشقيقة 
بن  تميم  الشيخ  السمو 
أمس  عصر  ثاني  آل  حمد 
األربعاء )7 ديسمبر / كانون 
بعد  البحرين   )2016 األول 
في  قطر  دولة  وفد  ترأس  أن 
السابعة  الدورة  اجتماعات 
األعلى  للمجلس  والثالثين 
لــدول  الــتــعــاون  لمجلس 
والتي  العربية  الخليج 
سابق  وقــت  في  اختتمت 
واستمرت  الصخير،  بقصر 

يومين.
قطر  أمير  وداع  في  وكان 
قاعدة  مطار  مغادرته  لدى 
المالية  ــر  وزي الصخير 
آل  محمد  بن  أحمد  الشيخ 
قطر  دولة  وسفير  خليفة، 
جاسم  الشيخ  البحرين  لدى 
بن محمد بن سعود آل ثاني 

السفارة. وأعضاء 
قطر  أمير  سمو  وبعث 
ببرقية إلى أخيه عاهل البالد 
أعرب فيها عن خالص شكره 
الحفاوة وكرم  وتقديره على 
بها  قوبل  التي  الضيافة 
الدورة  أعمال  انعقاد  أثناء 

للمجلس  والثالثين  السابعة 
التعاون  لمجلس  األعلى 
العربية،  الخليج  ــدول  ل
لما  ــاح  ــي االرت بالغ  وعــن 
الــدورة  هذه  عنه  أسفرت 
إن  ستسهم  هامة  نتائج  من 

وتعزيز  دعم  في  اهلل  شاء 
وتحقيق  المجلس،  مسيرة 
شعوبه،  وتطلعات  ــال  آم
موفور  الملك  لجاللة  متمنيا 
وللشعب  والعافية،  الصحة 
البحريني الشقيق المزيد من 

الرفعة والتقدم والرخاء.
رافق سمو أمير قطر خالل 
القمة وفد رسمي ضم الممثل 
سمو  قطر  ألمير  الشخصي 
آل  حمد  بن  جاسم  الشيخ 

ثاني وعدد من الوزراء.

سمو أمير دولة قطر لدى مغادرته البحرين

رئيسة وزراء المملكة المتحدة تغادر البحرين

§المنامة - بنا

أمس   ماي،  تيريزا  المتحدة  المملكة  وزراء  رئيسة  دولة  غادرت   [
شاركت  زيارة  بعد  البالد   ،)2016 األول  كانون  ديسمبر/   7( األربعاء 

مع  العربية  الخليج  لدول  التعاون  مجلس  دول  قادة  قمة  لقاء  في  خاللها 
.37 الـ  التعاون  دولتها على هامش قمة دول مجلس 

وبحثت  المجلس  دول  وقادة  الملك  بجاللة  زيارتها  خالل  التقت  كما 
معهم سبل تطوير وتعزيز العالقات بين دول المجلس والمملكة المتحدة 

اإلقليمية  والقضايا  التطورات  آخر  بحث  تم  كما  كافة،  المجاالت  في 
والدولية.

لدى  البحرين  مملكة  الخارجية وسفير  وزير  مودعيها  مقدمة  في  وكان 
المملكة المتحدة ومحافظ المحافظة الجنوبية وعدد من كبار المسئولين.

كان في مقدمة مودعي رئيسة وزراء بريطانيا وزير الخارجية وعدد من كبار المسئولين

محمد بن راشد يغادر البالد بعد مشاركته في القمة الخليجية
ــارات  اإلم دولــة  رئيس  نائب  غــادر   [
العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم 
راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  دبي 
ديسمبر/   7( األربعاء  أمس  البالد  مكتوم  آل 
كانون األول 2016( بعد مشاركته في أعمال 
األعلى  للمجلس  والثالثين  السابعة  الدورة 
لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي 
استضافتها مملكة البحرين على مدى يومين.
رئيس  سموه  مودعي  مقدمة  في  كان  و 
الركن   الفريق  الداخلية  وزير  الشرف  بعثة 
وسفير  خليفة،  آل  عبداهلل  بن  راشد  الشيخ 
مملكة  لدى  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة 

البحرين.
هذا، وقد تلقى عاهل البالد حضرة صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة برقية 
اإلمارات  دولة  رئيس  نائب  أخيه  من  شكر 
الوزراء  مجلس  رئيس  المتحدة  العربية 
بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  دبي  حاكم 

راشد آل مكتوم، هذا نصها:
صاحب الجاللة األخ الملك حمد بن عيسى 

آل خليفة الموقر ملك مملكة البحرين
نشارك  أن  سرورنا  دواعي  من  كان  لقد 
القمة  في  اإلمــارات  دولة  وفد  رأس   على 
دول  وزعماء  لقادة  والثالثين  السابعة 
التي  العربية  الخليج  لدول  التعاون  مجلس 

استضافتها مملكة الخير على مدى يومين.
ونحن إذ نقدر عالياً كرم الضيافة العربية 
والوفد  به  أحطنا  الذي  االستقبال  ودفء 
قبل  من  المشاركة  الوفود  وبقية  المرافق 
البحريني  والشعب  والحكومة  جاللتكم 
الشقيق لنرجو اهلل تعالى أن يديم على بلدكم 
واالستقرار  األمن  نعمة  العزيز  وشعبكم 

واالزدهار في ظل قيادتكم الرشيدة.

نشكركم أخانا العزيز على كرمكم، وسعة 
القمة،  اعمال  في تسيير  صدركم، وحكمتكم، 
ثمارا طيبة تعود  اهلل  إن شاء  والتي ستثمر 
بالخير والفائدة على شعوب ودول المجلس.

العزة  وفقكم اهلل وسدد خطاكم على درب 
والكرامة
أخوكم

محمد بن راشد آل مكتوم

نائب رئيس الوزراء العماني 
يغادر البالد

§المنامة - بنا
بن  فهد  عمان،  بسلطنة  الوزراء  مجلس  لشئون  الوزراء  مجلس  رئيس  نائب  غادر   [
2016( بعد مشاركته في  محمود آل سعيد، البالد أمس األربعاء )7 ديسمبر/ كانون األول 
التعاون لدول الخليج العربية  أعمال الدورة السابعة والثالثين للمجلس األعلى لمجلس 

التي استضافتها البحرين على مدى يومين.
وكان في مقدمة مودعيه نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس بعثة الشرف، الشيخ خالد 

بن عبداهلل آل خليفة، وسفير سلطنة عمان لدى مملكة البحرين.
الملك حمد بن عيسى آل خليفة برقية شكر من  الجاللة  البالد صاحب  تلقى عاهل  وقد 
وكرم  االستقبال  لحفاوة  وتقديره  شكره  خالص  ضمنها  سعيد  آل  محمود  بن  فهد  أخيه 
الضيافة األصيلة من جاللة الملك وحكومته الرشيدة والشعب البحريني، مؤكداً أن الروح 
الخليجية  المسيرة  تعزيز  على  الحرص  عكست  قد  المؤتمر  أعمال  سادت  التي  األخوية 
لتحقيق أهدافها المنشودة، داعيا المولى عز وجل أن يوفق جاللته دائماً لتحقيق المزيد من 

التقدم واالزدهار لمملكة البحرين.

مغادرة نائب رئيس مجلس الوزراء بسلطنة ُعمان

مغادرة سمو نائب رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة

نائب الرئيس اإلماراتي موجهًا شكره للعاهل:
عقد القمة بالمنامة بهذه الروح القوية رسالة واضحة

§الوسط - محرر الشئون المحلية
] وجه نائب رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، شكره إلى 

عاهل البالد حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة على التنظيم المتقن للقمة الخليجية التي عقدت بالمنامة.
وقال عبر تغريدة على حسابه الخاص في »تويتر«: شكرنا لملك البحرين األخ حمد بن عيسى... تنظيم متقن، وشعب مضياف، وبلد 

طيب... وعقد القمة بالمنامة بهذه الروح القوية هو رسالة واضحة.
وأضاف آل مكتوم »دول الخليج في أقوى حاالتها وال تزيدها األيام إال تقاربًا وتعاضداً وأخوة، وشعوب الخليج وقادة الخليج هم 

أسرة واحدة تزيدهم التحديات إصراراً وعزيمة«.


