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§المنامة - بنا
] اختتم أصحاب الجاللة والسمو 
لدول  التعاون  مجلس  دول  قادة 
دورتهم  أعمال  العربية  الخليج 
األعلى  للمجلس  والثالثين  السابعة 
الخليج  لــدول  التعاون  لمجلس 
األربعاء  أمس  عقدت  التي  العربية 
 )2016 األول  كانون  ديسمبر/   7(
الحالية  ــدورة  ال رئيس  برئاسة 
البالد  عاهل  األعلى  للمجلس 
حمد  الملك  الجاللة  صاحب  حضرة 
بقاعة  وذلك  خليفة،  آل  عيسى  بن 

الصخير. االجتماعات في قصر 
عاهل  ألقى  الجلسة  بداية  وفي 
الملك  البالد حضرة صاحب الجاللة 
كلمة  خليفة  آل  عيسى  بن  حمد 

ختامية هذا نصها:
بسم اهلل الرحمن الرحيم

الجاللة والسمو، أصحاب 
الكرام، الحضور 

اهلل  ورحــمــة  عليكم  الــســالم 
وبركاته،

الدورة  أعمال  ختام  في  يسرنا 
لمجلسنا  والثالثين  السابعة 
اعتزازنا  عن  نعرب  أن  الموقر، 
القمة  هــذه  باستضافة  البالغ 
العميق  تقديرنا  وعن  المباركة، 
التي  الصادقة  األخوية  للروح 
حرصنا  وجسدت  لقاءنا،  ميزت 
المسيرة  بهذه  ننتقل  أن  على  التام 
حيث  ــى  إل ــدة  ــرائ ال التاريخية 
تكثيف  إلى  متطلعين  تستحق، 
تعاوننا  وتعزيز  المشترك،  العمل 
العام  خالل  الدولي،  وحضورنا 
مكتسباتنا  على  للحفاظ  المقبل 
بما  المنجزات،  من  المزيد  وتحقيق 
الرخاء  في  شعوبنا  طموحات  يلبي 
واالزدهار، شاكرين لكم ما بذلتموه 

مخلصة،  ومساع  خّيرة  جهود  من 
قــرارات  من  إليه  توصلنا  فيما 
ستحقق،  إيجابية،  ونتائج  سديدة 
لهذا  النبيلة  ــداف  األه اهلل،  بــإذن 

الشامخ. الكيان 
وكما بدأنا على بركة اهلل وعونه، 
اهلل  بحمد  قمتنا  أعمال  نختتم 
مراحل  به  تحظى  ما  على  وشكره 
ُمجددين  وسداد،  توفيق  من  عملنا 
العام  األمــيــن  لمعالي  شكرنا 
المخلصة  جهودهم  على  ومعاونيه، 
قرارات  تنفيذ  متابعة  في  والحثيثة 

العام،  مدار  على  األعلى  مجلسنا 
والتحضير الجتماعات  اإلعداد  وفي 
نجاح  يضمن  بما  األعلى  المجلس 

نتائجه. وتميز  أعماله 
اهلل  ورحمة  عليكم  والــســالم 

وبركاته.
الكويت  دولة  أمير  ألقى  بعدها 
المقبلة  ــدورة  ال رئيس  الشقيقة 
صاحب السمو الشيخ صباح األحمد 

الجابر الصباح كلمة هذا نصها:
بسم اهلل الرحمن الرحيم

حمد  الملك  األخ  الجاللة  صاحب 

مملكة  ملك  خليفة  آل  عيسى  بن 
الشقيقة البحرين 

الجاللة والسمو أصحاب 
المعالي أصحاب 

اهلل  ورحــمــة  عليكم  الــســالم 
وبركاته

أنهينا  وتوفيقه  اهلل  من  بفضل 
والثالثين  السابعة  دورتنا  أعمال 
لبعد  كان  والتي  األعلى،  للمجلس 
عملنا  على  وحرصكم  نظركم 
الكبير  األثر  المشترك  الخليجي 
ستسهم  قرارات  إلى  الوصول  في 

بإذن اهلل في تعزيز عملنا المشترك، 
وفي تحقيق تطلعات شعوبنا، وبما 

يعزز األمن واالستقرار والرخاء.
الشكر  أجدد  أن  هنا  يفوتني  وال 
عيسى  بن  حمد  الملك  جاللة  ألخي 
البحريني  الشعب  وإلى  خليفة  آل 
من  به  أحاطونا  ما  على  العزيز 

كريمتين. ورعاية  عناية 
بالدعوة  لكم  نتوجه  أن  ويسرنا 
للمجلس  القادمة  ــدورة  ال لعقد 
الكويت  دولة  بلدكم  في  األعلى 
استضافتكم  بشرف  سنحظى  حيث 

واالحتفاء بكم بين أهلكم وإخوانكم، 
وتعالى  سبحانه  اهلل  إلى  مبتهلين 
الخير خطانا،  دروب  أن يسدد على 
شعوبنا  تطلعات  لتحقيق  ويوفقنا 

في األمن واالستقرار والرخاء.
اهلل  ورحمة  عليكم  والــســالم 

وبركاته
العام لمجلس  بعد ذلك تال األمين 
الزياني  راشد  عبداللطيف  التعاون 

الصخير«. »إعالن 
بعد ذلك، أعلن عاهل البالد رئيس 
األعلى  للمجلس  الحالية  الــدورة 
حمد  الملك  الجاللة  صاحب  حضرة 
اعمال  انتهاء  خليفة  آل  عيسى  بن 
القمة المباركة، وأعرب عن سعادته 
لخادم  الرسمية  الزيارة  تبدأ  بأن 
المملكة  عاهل  الشريفين  الحرمين 
لمملكة  الشقيقة  السعودية  العربية 

البحرين فأهال وسهال به.
المجلس  اجتماع  ختام  وفــي 
حضرة  البالد  عاهل  ودع  األعلى 
بن  حمد  الملك  الجاللة  صاحب 
اصحاب  إخوانه  خليفة  آل  عيسى 
مجلس  دول  قادة  والسمو  الجاللة 
حضورهم  جاللته  شاكرا  التعاون، 
المباركة  القمة  ومشاركتهم في هذه 
وما  إنجاحها،  فــي  وتعاونهم 
هذه  دعم  على  حرص  من  أبــدوه 
المزيد  لتحقيق  الخيرة  المسيرة 
وشعوبنا  لدولنا  اإلنجازات  من 

الشقيقة.
الجاللة  أصــحــاب  عبَّر  فيما 
وعظيم  شكرهم  بالغ  عن  والسمو 
كرم  على  الملك  لجاللة  تقديرهم 
االستقبال،  وحــفــاوة  الضيافة 
في  الملك  جاللة  بحكمة  مشيدين 
ادارة جلسات القمة الخليجية ودور 
مسيرة  تعزيز  في  الرائد  جاللته 

المشترك. الخليجي  العمل 

 العاهل: نتطلع إلى تكثيف العمل المشترك
وتعزيز تعاوننا وحضورنا الدولي خالل العام المقبل

رئيس الوزراء وأمير الكويت: المرحلة 
الراهنة تحتاج المزيد من الجهود لتحقيق 

مزيد من التكامل بين دول »التعاون«
] قام رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة بزيارة 
أمس األربعاء )7 ديسمبر/ كانون األول 2016( ألمير دولة الكويت الشقيقة صاحب السمو 
الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح بمقر إقامته في مملكة البحرين، حيث بحث سموهما 
العالقات األخوية المتميزة بين البلدين، وتعزيزها في كافة المجاالت، وسبل تطوير العمل 

الخليجي المشترك.
وخالل اللقاء، أشاد رئيس الوزراء بالدور الذي يقوم به أمير دولة الكويت الشقيقة 
صاحب السمو الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح في تعزيز التعاون والتكامل الخليجي 

والعربي، وما يتمتع به سموه من رؤية حكيمة تجاه مختلف القضايا.
وأكد سموه حرص مملكة البحرين على تنمية أواصر العالقات األخوية التاريخية مع 
دولة الكويت الشقيقة، في ظل ما يربط بين البلدين من روابط ووشائج تضرب بجذورها 

في أعماق التاريخ.
وأعرب سموه عن ارتياحه للمسار المتقدم الذي تشهده العالقات البحرينية الكويتية، بما 
يجسد طبيعة العالقات المتميزة بين قيادتي وشعبي البلدين، والسعي المشترك إلى تطوير 

أوجه التعاون بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الشقيقين.
وأشاد سموه بمواقف دولة الكويت الشقيقة قيادة وشعباً المساندة لمملكة البحرين في 
كافة الظروف، مؤكدا سموه أن هذه المواقف تحظى بكل التقدير من كل أبناء البحرين 

الذين يبادلون أشقاءهم في دولة الكويت المحبة واالحترام.
وتم خالل اللقاء التطرق إلى قمة أصحاب الجاللة والسمو قادة دول مجلس التعاون 
البحرين حاليا، وما شهدته من مباحثات  التي تستضيفها مملكة  العربية  لدول الخليج 
ونقاشات تعبِّر عن الرغبة األكيدة بين دول المجلس في تطوير منظومة العمل المشترك 

بالشكل الذي يتناسب مع التحديات الراهنة.
وأكد أمير دولة الكويت الشقيقة، ورئيس الوزراء أن المرحلة الراهنة تحتاج إلى بذل 
مزيد من الجهود لتحقيق مزيد من التكامل والتنسيق بين دول مجلس التعاون بشكل 

يتواكب مع التغيرات المتسارعة اقليميا ودوليا.
وعبر سموهما عن تطلعهما إلى أن تشكل نتائج قمة قادة دول مجلس التعاون في 
المنامة استكماال لمسيرة التعاون المباركة بين دول المجلس بما يلبي تطلعات الشعوب 

الخليجية في الوحدة والتضامن.

سمو رئيس الوزراء لدى زيارته أمير دولة الكويت

رئيس الوزراء يلتقي أمير قطر ويؤكدان أهمية قرارات 
القمة في تطوير العمل الخليجي المشترك

] قام رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي 
األمير خليفة بن سلمان آل خليفة بزيارة أمس 
األربعاء )7 ديسمبر/ كانون األول 2016( ألمير 
دولة قطر الشقيقة صاحب السمو الشيخ تميم 
بن حمد آل ثاني بمقر اقامته في مملكة البحرين، 
حيث جرى استعراض أوجه التعاون المشترك 
بين البلدين الشقيقين وسبل تطويره بما يعود 

بالنفع على البلدين والشعبين الشقيقين.
ومستقبل  واقع  إلى  أيضاً  اللقاء  وتطرق 
العمل الخليجي مع انعقاد قمة أصحاب الجاللة 
والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج 
البحرين، باالضافة إلى أبرز  العربية بمملكة 

المستجدات في الشأنين االقليمي والدولي.
عمق  ــوزراء  ال رئيس  أكد  اللقاء،  وخالل 
بين  تربط  التي  واألخــوة  التعاون  عالقات 
مملكة البحرين ودولة قطر الشقيقة في مختلف 
التعاون  يشهده  بما  سموه  منوهاً  المجاالت، 
يعكس  مطرد  نماء  من  البلدين  بين  الثنائي 
روابط األخوة الوثيقة التي تجمع بين البلدين 

الشقيقين.
وأشاد سموه بالجهود التي يقوم بها أمير 

دولة قطر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد 
آل ثاني على صعيد تطوير التعاون الخليجي 

المشترك.
تشهد  أن  إلى  تطلعه  عن  سموه  وأعرب 
الثنائي  التعاون  من  مزيداً  المقبلة  المرحلة 
المجاالت،  مختلف  في  البلدين  بين  المشترك 
بالشكل الذي يعود بالخير والنفع على البلدين 

والشعبين الشقيقين.
الوزراء  ورئيس  قطر  دولة  أمير  أكد  وقد 
أهمية القرارات والتوصيات التي تسفر عنها 
العمل  منظومة  تطوير  في  الخليجية  القمة 
الخليجي المشترك بما يتناسب مع متطلبات 
بها  تمر  التي  والتحديات  الراهنة  المرحلة 

المنطقة.

سمو رئيس الوزراء لدى زيارته أمير دولة قطر

رئيس الوزراء يبحث مع نائب رئيس مجلس الوزراء العماني تطوير 
التعاون بين البلدين

الوزراء صاحب  قام رئيس   [
بن  خليفة  األمير  الملكي  السمو 
أمس  بزيارة  خليفة  آل  سلمان 
كانون  ديسمبر/   7( األربعاء 
األول 2016( لنائب رئيس مجلس 
الشقيقة  عمان  بسلطنة  الوزراء 
محمود  بن  فهد  السمو  صاحب 
إقامته في مملكة  آل سعيد بمقر 

البحرين.
وبحث سموه معه سبل تطوير 
البلدين  بين  القائم  التعاون 
أرحب،  آفاق  إلى  به  واالرتقاء 
تلبي تطلعات الشعبين الشقيقين، 
المستجدات  آخر  إلى  باالضافة 
على الساحتين االقليمية والدولية.
رئيس  أشــاد  اللقاء،  وخــالل 
الوزراء بما وصلت إليه العالقات 
البحرينية العمانية من مستويات 
الذي  المثمر  التعاون  متقدمة من 
األخــوة  عالقات  عمق  يعكس 

التاريخية بين الشعبين والبلدين 
الشقيقين.

مملكة  اهتمام  سموه  وأكــد 
البحرين بتطوير التعاون الثنائي 
بين البلدين، وفتح مجاالت جديدة 
القطاعات  شتى  في  للتعاون 
ارتكازاً على ما يجمع بين البلدين 

أواصر  من  الشقيقين  والشعبين 
تاريخية قوية ومتينة.

بأن  ثقته  عن  سموه  وأعرب 
قمة أصحاب الجاللة والسمو قادة 
دول مجلس التعاون لدول الخليج 
مملكة  تستضيفها  التي  العربية 
االرتقاء  في  ستسهم  البحرين 

إلى  المشترك  الخليجي  بالعمل 
بين  التعاون  في  جديدة  آفاق 

األشقاء في شتى المجاالت.
وأشاد رئيس الوزراء بمظاهر 
تشهدها  التي  والتنمية  النهضة 
بقيادة  الشقيقة  عمان  سلطنة 
الجاللة  صاحب  عمان  سلطان 

السلطان قابوس بن سعيد.
نائب  سمو  أعرب  جانبه،  من 
بسلطنة  الوزراء  مجلس  رئيس 
عمان الشقيقة عن خالص شكره 
على  الــوزراء  لرئيس  وتقديره 
أجل  من  بها  يقوم  التي  الجهود 
تنمية العمل الخليجي المشترك، 
جهود  من  سموه  به  يقوم  وما 
بين  الثنائية  العالقات  لتطوير 
البلدين الشقيقين، مشيداً بالجهود 
من  البحرين  مملكة  بذلتها  التي 
على  الخليجية  القمة  نجاح  أجل 

األصعدة كافة.

سمو رئيس الوزراء لدى زيارته نائب رئيس مجلس الوزراء بسلطنة ُعمان

عاهل البالد خالل ترؤسه الجلسة الختامية ألعمال الدورة 37  للمجلس األعلى لمجلس التعاون أمس


