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العاهل يترأس جلسة العمل المغلقة الثانية لقادة 
دول مجلس التعاون بحضور تيريزا ماي

§المنامة - بنا
] ترأس عاهل البالد رئيس الدورة الحالية للمجلس األعلى حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة جلسة العمل المغلقة الثانية لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بحضور دولة رئيسة وزراء المملكة 

المتحدة تيريزا ماي كضيفة شرف في القمة الخليجية.
حيث تم استعراض العالقات التاريخية الوطيدة القائمة بين دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة وسبل تعزيزها في المجاالت كافة.

صورة جماعية لقادة دول مجلس التعاون مع رئيسة وزراء المملكة المتحدة

العاهل يقلد رئيسة وزراء بريطانيا 
وسام أحمد الفاتح تقديرًا لجهودها 

في دعم عالقات البلدين

صاحب  حضرة  البالد  عاهل  استقبل   [
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بقصر 
كانون  ديسمبر/   7( األربعاء  أمس  الصخير 
المملكة  وزراء  رئيسة  دولة   )2016 األول 
بمناسبة  ماي  تيريزا  الصديقة  المتحدة 
قمة  أعمال  لحضور  البحرين  مملكة  زيارتها 
في  العربية  الخليج  لدول  التعاون  مجلس 

دورتها السابعة والثالثين.
وقد رحب جاللة الملك بضيفة البالد، مؤكداً 
القائمة  الوطيدة  التاريخية  العالقات  عمق 
من  تشهده  وما  الصديقين،  البلدين  بين 
تقدم وتطور في العديد من المجاالت، مؤكداً 
جاللته أن زيارة دولة رئيسة وزراء المملكة 
المتحدة تأتي تأكيداً لمسيرة التعاون القائمة 
المتحدة  والمملكة  التعاون  دول مجلس  بين 
الصديقة، والتي ستشهد المزيد من التعاون 

والتنسيق المشترك بين الجانبين بما يخدم 
التطلعات والطموحات المنشودة.

دولة  الملك  جاللة  حضرة  قلَّد  وقد  هذا 
الصديقة  المتحدة  المملكة  وزراء  رئيسة 
لجهودها في دعم  الفاتح تقديراً  وسام أحمد 

عالقات البلدين الصديقين.
المملكة  وزراء  رئيسة  دولة  أعربت  وقد 
الملك  لجاللة  وتقديرها  شكرها  عن  المتحدة 
وعن  االستقبال،  وحفاوة  الضيافة  كرم  على 

سعادتها بالمشاركة في هذه القمة.
هذا وقد أقام حضرة صاحب الجاللة الملك 
وزراء  رئيسة  لدولة  تكريماً  غداء  مأدبة 

المملكة المتحدة.
وزراء  رئيسة  دولة  جاللته  وّدع  ذلك  بعد 
هذه  لها  ومقدراً  شاكراً  المتحدة  المملكة 

الزيارة.

جاللة الملك يقلد رئيسة وزراء المملكة المتحدة وسام أحمد الفاتح

العاهل يتلقى برقية تهنئة من رئيس الوزراء 
بمناسبة نجاح القمة الخليجية 

صاحب  حضرة  البالد  عاهل  تلقى   [
خليفة،  آل  عيسى  بن  حمد  الملك  الجاللة 
الوزراء  رئيس  من  تهنئة  برقية  أمس، 
بن  خليفة  األمير  الملكي  السمو  صاحب 
أعمال  نجاح  بمناسبة  خليفة  آل  سلمان 
الدورة السابعة والثالثين للمجلس األعلى 
العربية  الخليج  لدول  التعاون  لمجلس 

التي عقدت بمملكة البحرين هذا نصها:
بن  حمد  الملك  الجاللة  صاحب  حضرة 

عيسى آل خليفة حفظه اهلل ورعاه
ملك مملكة البحرين المفدى

وبركاته  اهلل  ورحمة  عليكم  السالم 
وبعد،،،

فإنه ليسرنا أن نعبر لمقام جاللتكم عن 

بالنجاح  والتبريكات  التهاني  آيات  أسمى 
التعاون  مجلس  قمة  حققته  الذي  الكبير 
السابعة  العربية في دورتها  الخليج  لدول 
بمملكة  أعمالها  اختتمت  والتي  والثالثين 
نتائج  من  عنه  أسفرت  وبما  البحرين، 
على  بالخير  تعود  سوف  بأنها  نثق  طيبة 
لطموحاتهم  تحقيقاً  المجلس  دول  مواطني 
والتكامل  التعاون  من  مزيد  في  الكبيرة 

واألمن واالستقرار.
الحكيمة  وإدارتكم  لرئاستكم  كان  فلقد 
التاريخية  القمة  هذه  وأعمال  لجلسات 
في  وجل  عز  المولى  بعد  الفضل  الهامة 
له  كان  مما  الطيبة  النتائج  هذه  تحقيق 
مواطنيكم  جميع  ولدى  لدينا  الطيب  األثر 

المحبين لجاللتكم. المخلصين 
لألعراب  المناسبة  هذه  ونغتنم  كما 
بقيادتكم  واعتزازنا  تقديرنا  خالص  عن 
الحكيمة والتي وضعت البحرين على أعتاب 
مؤكدين  والتقدم،  النماء  من  مرحلة جديدة 
الجهد ومواصلة عملنا  عزمنا على بذل كل 
لتعظيم المنجزات الحضارية الكبيرة التي 
والعمل  تحقيقها،  في  الفضل  لحكمتكم  كان 
كافة  وتضافر  الفاعلة  المشاركة  على 
طموحات  لتحقيق  قيادتكم  خلف  الجهود 

جاللتكم النبيلة للوطن والمواطن.
يحفظ  أن  وجــل  عز  المولى  داعين 

جاللتكم عزاً وذخراً لوطننا الحبيب.
والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،

العاهل يتلقى تهنئة ولي العهد بنجاح القمة الخليجية
] تلقى عاهل البالد حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
األعلى،  القائد  نائب  العهد  ولي  من  تهنئة  برقية  أمس،  خليفة،  آل 
األمير  الملكي  السمو  الوزراء صاحب  لرئيس مجلس  األول  النائب 
السابعة  الدورة  أعمال  نجاح  بمناسبة  خليفة  آل  حمد  بن  سلمان 
العربية  الخليج  لدول  التعاون  لمجلس  األعلى  للمجلس  والثالثين 

التي عقدت بالبحرين هذا نصها:
سيدي حضرة صاحب الجاللة الوالد العزيز الملك حمد بن عيسى 

آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدى حفظه اهلل ورعاه...
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،

آيات  أسمى  اهلل،  حفظكم  جاللتكم،  مقام  إلى  أرفع  أن  يشرفني   
التهاني والتبريكات بمناسبة نجاح أعمال الدورة السابعة والثالثين 
للمجلس األعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي عقدت 

في مملكتنا الغالية تحت شعار: »قمة الخير والنماء واالرتقاء«.
فيما  الكبير  األثر  الدورة  هذه  ألعمال  جاللتكم  إلدارة  كان  لقد 
وشعوب  دول  وصالح  خير  نحو  تصبُّ  نتائج  من  إليه  توصلت 
المرحلة  متطلبات  وتلبية  المنشودة  التطلعات  وتحقق  المجلس، 

التي  والدولي،  اإلقليمي  المستوى  على  التحديات  ظل  في  الراهنة 
فرضت تأثيرها على المنطقة، وكانت دول المجلس في مستوى هذا 

التحدي بفضل تكاتفها وتضامنها.
جاللتكم  خطاب  تضمنه  بما  أشيد  أن  المناسبة  هذه  في  وأودُّ 
من  جاللتكم  عليه  أكدتم  وما  القمة،  هذه  أعمال  افتتاح  في  السامي 
أهمية مواصلة الجهود، بما يحفظ األمن والسلم اإلقليمي والدولي، 
والتطلع المستمر نحو التنمية والتطوير، داعياً المولى عز وجل أن 
المشترك  الخليجي  العمل  دعم  في  المباركة،  جاللتكم  جهود  يوفق 
وما  المجلس،  دول  قادة  والسمو  الجاللة  أصحاب  إخوانكم  بجانب 
الخليجية  المسيرة  لهذه  وصالح  خير  من  جميعاً  إليه  تتطلعون 
وطول  والسعادة  الصحة  بموفور  جاللتكم  يمتع  وأن  المباركة، 

العمر.
ودمتم سيدي سالمين موفقين،،

ابنكم ،،،،،
سلمان بن حمد آل خليفة

ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء

وزير اإلعالم: خادم الحرمين الشريفين صوت الحكمة في العالم العربي واإلسالمي
] رحب وزير شئون  اإلعالم علي الرميحي بالزيارة 
بن  سلمان  الملك  الشريفين  الحرمين  لخادم  التاريخية 
باعتبارها  البحرين،  مملكة  إلى  سعود  آل  عبدالعزيز 
قيادتي  بين  الوثيقة  األخوية  العالقات  على عمق  شاهداً 
التاريخ  البلدين، والضاربة جذورها في أعماق  وشعبي 
المتبادل،  واالحترام  والتفاهم  المحبة  من  أسس  على 
والروابط الدينية والثقافية والجغرافية المشتركة، فضاًل 
القربى  ووشائج  والمصاهرة  والنسب  الدم  أواصر  عن 

ووحدة الهدف والمصير.
السعودية  األنباء  لوكالة  في تصريح  الرميحي،  وأكد 
)واس(، أمس ، أن القمة البحرينية السعودية التي تجمع 
بن  حمد  الملك  الجاللة  صاحب  حضرة  البالد  عاهل  بين 
عيسى آل خليفة وخادم الحرمين الشريفين تحمل بشائر 
الخير في كونها دفعة جديدة لمسار العالقات التاريخية 

على المستوى الثنائي، وفي إطار البيت الخليجي الموحد 
من خالل متابعة تفعيل قرارات الدورة السابعة والثالثين 
العربية،  الخليج  التعاون لدول  للمجلس األعلى لمجلس 
والحضارية  التنموية  اإلنجازات  مسيرة  يعزز  بما 
االتحاد  إلى  المواطنة واالنتقال  والتكاملية نحو ترسيخ 

الخليجي.
وأشار إلى تميز العالقات الثنائية بالحرص المشترك 
على تعزيز مسيرة التعاون والشراكة في جميع المجاالت 
السياسية والدفاعية واألمنية واالقتصادية واالجتماعية 
المشروعات  من  المزيد  وتنفيذ  واإلعالمية،  والثقافية 
أن البحرين ال تنسى الوقفة  التنموية والتكاملية، مؤكداً 
العربية  المملكة  الكبرى  لشقيقتها  المشرفة  األخوية 
في  ودعمها  واستقرارها  أمنها  جانب  إلى  السعودية 
ومساندة  الخارجية،  التهديدات  وردع  اإلرهاب  محاربة 

مسيرتها التنموية واالقتصادية.
إلى  الرميحي  نوه  واألمني،  السياسي  الصعيد  وعلى 
تعزيز  بشأن  موحدة  مواقف  الشقيقين  البلدين  تبني 
التعاون الخليجي في إطار رؤية خادم الحرمين الشريفين 
التي اعتمدها قادة دول المجلس، وحرصهما على نصرة 
القضية  مقدمتها  وفي  واإلسالمية،  العربية  القضايا 
وسالمة  ووحدة  واستقرار  أمن  وتدعيم  الفلسطينية، 
العربية السعودية  المملكة  قيادة  العربية، مثمناً  البلدان 
للتحالف العربي واإلسالمي إلرساء األمن والشرعية في 
اليمن، وحماية األمن القومي العربي في مواجهة التدخالت 

الخارجية والتصدي للتنظيمات اإلرهابية المتطرفة.
الحرمين  خادم  كلمة  تضمنته  لما  تقديره  عن  وأعرب 
على  حرص  من  الخليجية  المنامة  قمة  أمام  الشريفين 
واالستقرار  األمــن  دعائم  لترسيخ  الجهود  تكثيف 

لمنطقتنا، ومتابعة مسيرة اإلنجازات الخليجية المشتركة 
نحو مستقبل أفضل يحقق فيه اإلنسان الخليجي تطلعاته 

نحو مزيد من الرفاه والعيش الكريم.
وأكد وزير اإلعالم علي الرميحي، في ختام تصريحاته، 
البحرين  مملكة  إلى  الشريفين  الحرمين  خادم  زيارة  أن 
الرسمية  المستويات  على  بالغة  وحفاوة  ترحيب  محل 
والشعبية، اعتزازاً بقيمة »سلمان الحزم والخير والعطاء« 
وتقديراً  واإلسالمي،  العربي  العالم  في  الحكمة  صوت 
السعودية، وما تمثله  العربية  للمملكة  الرشيدة  لقيادته 
قوة  ومصدر  للبحرين،  واستراتيجي  حيوي  عمق  من 
وعزة وصمام أمان واستقرار لألمة العربية واإلسالمية، 
وما  واإلنسانية،  والروحية  الدينية  مكانتها  عن  فضاًل 
تحظى به من مكانة مرموقة في جميع المحافل اإلقليمية 

والدولية.


