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استعرضا في اجتماع مسار العالقات األخوية التاريخية الحميمة والوثيقة بين البلدين 

العاهل يقلد خادم الحرمين وسام الشيخ عيسى من الدرجة الممتازة

السمو  الوزراء صاحب  رئيس  االستقبال  في  كان  كما 
العهد  وولي  خليفة  آل  سلمان  بن  خليفة  األمير  الملكي 
النائب األول لرئيس مجلس الوزراء  القائد األعلى  نائب 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة،  الملكي  السمو  صاحب 
استقبال  مراسم  الشريفين  الحرمين  لخادم  جرت  وقد 
رسمية، حيث عزفت الفرقة الموسيقية السالمين الملكي 

السعودي والملكي البحريني.
استقبال  مراسم  الشريفين  الحرمين  لخادم  وقد جرت 
رسمية، حيث عزفت الفرقة الموسيقية السالمين الملكي 
المفدى  الملك  وقلد جاللة  البحريني.  والملكي  السعودي 
خادم الحرمين الشريفين وسام الشيخ عيسى بن سلمان 

آل خليفة من الدرجة الممتازة )القالدة(.
بعدها، ألقى ممثل عاهل البالد لألعمال الخيرية وشئون 
الشباب رئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة رئيس 
اللجنة األولمبية البحرينية سمو الشيخ ناصر بن حمد 
وخادم  الجاللة  صاحب  حضرة  أمام  قصيدة  خليفة  آل 

الحرمين الشريفين ،جاء فيها :
عزم الـــالزم  ــدا  البـ منهو  ــال  ق

ــزم ــك والتـ ــل ــي ت ــاه ــه م ــدق ــن ب
ــزم واع ــب  ــارح ب قــايــدنــا  بسم 

الحزم عاصفة  يـــاراس  مرحبا 
الجزم راع  حمد  قايدنا  عند 

واحتزم بي  احتزم  قال  من  عند 
التزم وبالعهد  واحــد  شعبنا 

ــرزم ال حفظ  عهدنا  ماحفظنا 
خزم الــعــايــل  نــخــزم  ــا  إن واهلل 

ماينهزم دربــنــا  فــي  مشى  مــن 
الوجيز فالوقت  االبــيــات  يبدع 

شيز تــروح  ماهيب  مانيشن  كل 
عزيز به  يرحب  اللي  بالعزيز 

عبدالعزيز ابــن  سلمان  يالملك 
يجيز العالم  لــه  اللي  المليك 

ازيز الميدان  ساحة  في  ــدا  الغ
لزيز والفــيــنــا  ــد  واحـ وصفنا 

القفيز مثل  فــصــدورنــا  العهد 
الجهيز والقبا  السيف  زمــان  من 

نحيز واصــحــابــه  للحق  كلنا 
بعد ذلك أقيمت العرضة البحرينية التي تغنت بقصيدة 

سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة
قصيدة  الحارثي  مشعل  السعودي  الشاعر  ألقى  ثم 

أمام جاللة الملك وخادم الحرمين الشريفين.
الشطير وبالسيف  بمتنك  البيرق  اسند 

الكبير الضيف  على  سالمي  اهلل  سالم  يا 
غير البحرين  مع  جسور  للسعودية 

ذخير ماله  من  ذخــر  يا  ــدار  ال ياملوك 

الحرير سلك  مثل  يقودناله  الصديق 
مستجير الجزيرة  جنوب  نادانا  يــوم 

وسفير مندوب  راس  من  الرآي  خذينا  ما 
شوير غيره  مالنا  سيفنا  ــرب  األج دام 

فالجفير رده  ما  سله  يــوم  اللي  سله 
عشير من  عشير  نفرق  الحرب  نهار  في 

وتستعد سالم  تضرب  للحرب  عرضًة 
حمد عيسى  ابن  دار  في  سلمان  سيدي 

فهد ابوفيصل  جسر  بيننا  يربط  قبل 
صعد القمه  على  ــم  ذراك في  تلوى  من 

مسد من  بحبٍل  قياده  نوثق  والــعــدو 
قعد والــهــايــب  فيه  ولــعــت  الــحــرايــب 

العقد يفكون  مــلــوك  ــن  م ماخذينه 
البلد ياهل  البلد  أهل  على  رده  من  عاش 

بالنكد يبشر  يعاديه  مــن  فيصلياً 
بالولد واصخى  ــروح  ال قدم  والخليفي 
بعدها، أقيمت العرضة السعودية التي تغنت بقصيدة 

الشاعر السعودي مشعل الحارثي
هذا، وقد عقد عاهل البالد حضرة صاحب الجاللة الملك 
الحرمين  خادم  مع  اجتماعاً  خليفة  آل  عيسى  بن  حمد 
الشقيقة  السعودية  العربية  المملكة  عاهل  الشريفين 
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في قصر الصخير 

هذا اليوم.
وفي بداية اللقاء، جدد الملك الترحيب بخادم الحرمين 
مملكة  في  وإخوانه  أهله  بين  عزيزاً  ضيفاً  الشريفين 
العربية  المملكة  في  بأشقائهم  تجمعهم  الذين  البحرين 
والمصير  والمحبة  واألخوة  القربى  وشائج  السعودية 

المشترك على مدى التاريخ.
األخوية  العالقات  مسار  العاهالن  واستعرض 
التاريخية الحميمة الوثيقة والروابط المتينة التي تربط 
الدوام  على  تشهد  والتي  الشقيقين  والشعبين  البلدين 

المزيد من التقدم والنماء والتطور في جميع المجاالت.
القوية  العالقات  بعمق  اعتزازه  الملك  جاللة  وأكد 
األجداد  وأسسها  بناها  والتي  المملكتين  بين  والمتميزة 
رسوخاً  تزداد  والتي  األبناء  نهجهم  على  وسار  واآلباء 
بأن  التامة  ثقته  جاللته  الزمان. مؤكداً  مرور  ومتانة مع 
هذه الزيارة التاريخية األخوية لخادم الحرمين الشريفين 
نقلة نوعية كبيرة في مسيرة  البحرين ستحقق  لمملكة 
كافة  المستويات  على  السعودية  البحرينية  العالقات 
لتلبية تطلعات وطموحات الشعبين الشقيقين في مزيد 

من الرخاء واالزدهار.
على  والمتواصل  المشترك  الحرص  العاهالن  وأكد 
بوتيرة  والدفع  العريقة،  العالقات  هذه  وتنمية  تعميق 
الميادين  في  المتبادل  التنسيق  آليات  وتطوير  التعاون 
والشعبين  للبلدين  المشتركة  المصالح  لخدمة  كافة، 

الشقيقين.
وآخر  المنطقة  في  األحــداث  مجمل  بحث  جرى  كما 
مستجدات األوضاع والتطورات الجارية على الساحتين 
حيث  حيالها،  النظر  وجهات  وتبادل  والدولية  العربية 
للمملكة  األصيلة  العربية  المواقف  على  الملك  أثنى 
واإلسالمية.  العربية  األمة  قضايا  نصرة  في  الشقيقة 
الشقيقة  السعودية  العربية  المملكة  أن  جاللته  ومؤكداً 
والركيزة  والعربي،  الخليجي  االستراتيجي  العمق  تمثل 
األساسية في حفظ أمن واستقرار المنطقة وصمام أمانها 
بما بذلته وتبذله من جهود من أجل الدفاع عن المصالح 
واجتماع  الصف  ووحدة  تماسك  على  وحرصها  العربية 
الكلمة. منوهاً إلى أن تاريخ أمتنا العربية سيظل يستذكر 
الشريفين  الحرمين  لخادم  المشرفة  التاريخية  المواقف 
األطماع  مواجهة  في  والحازمة  الحاسمة  وقراراته 
الخارجية ومحاوالت التدخل في شئون المنطقة العربية، 
ودوره في خلق موقف خليجي عربي موحد في التصدي 
عملية  في  بوضوح  يتجسد  ما  وهو  التدخالت،  لهذه 
استعادة الشرعية في اليمن الشقيق التي سيقف أمامها 
وفاصلة  فارقة  محطة  كانت  أنها  ليؤكد  طوياًل  التاريخ 
في العمل العربي الشجاع القائم على المبادرة واالعتماد 
على الذات في حماية المصالح العربية العليا وإجهاض 
مخططات التوسع والهيمنة في منطقتنا. داعياً جاللته اهلل 
عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين ويسبغ عليه 
لخدمة  وتوفيقه  بعونه  ويمده  والعافية  الصحة  موفور 

وطنه وشعبه وأمته العربية واإلسالمية.
بن  سلمان  الملك  الشريفين  الحرمين  خادم  وأعرب 
والتقدير لحضرة  الشكر  بالغ  آل سعود عن  عبدالعزيز 
البحرين  مملكة  في  لقيه  ما  على  الملك  الجاللة  صاحب 
الشقيقة من حفاوة بالغة وكرم الضيافة والوفادة وحسن 

االستقبال والتي عكست عمق ومتانة عالقات المملكتين 
هذه  تطوير  في  الرائد  جاللته  دور  مثمناً  الشقيقتين، 
بخصوصيتها  دائما  تتميز  والتي  األخوية  العالقات 

وعراقتها منذ قديم الزمان.
على  الملك  جاللة  الشريفين،  الحرمين  خادم  هنأ  كما 
مملكة  أرض  على  انعقدت  التي  الخليجية  القمة  نجاح 
والناجحة  المباركة  بالجهود  مشيداً  العزيزة.  البحرين 
القمة  جلسات  إنجاح  في  أسهمت  والتي  الملك  لجاللة 
وبدور جاللته في دعم وتطوير مسيرة العمل الخليجي 
وشعوبنا  أوطاننا  وصالح  خير  اجل  من  المشترك 
الشقيقة، سائاًل اهلل أن يحفظ البحرين وقيادتها وشعبها 
في  والرخاء  والتقدم  واألمان  األمن  عليهم  ويديم  الكريم 

ظل القيادة الحكيمة لجاللة الملك.
الملك  الجاللة  صاحب  حضرة  البالد  عاهل  وأقام  هذا، 
تكريماً  كبرى  عشاء  مأدبة  خليفة  آل  عيسى  بن  حمد 
لخادم الحرمين الشريفين ملك المملكة العربية السعودية 
الشقيقة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بحضور 
بن  خليفة  األمير  الملكي  السمو  صاحب  الوزراء  رئيس 
سلمان آل خليفة وولي العهد نائب القائد األعلى النائب 
الملكي  السمو  صاحب  الوزراء  مجلس  لرئيس  األول 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة، وذلك بمناسبة الزيارة 
التي يقوم بها خادم الحرمين الشريفين لمملكة  الكريمة 

البحرين.
لخادم  المرافق  والوفد  األمــراء  المأدبة  حضر  كما 

الحرمين الشريفين.
العائلة  أفراد  كبار  البحريني  الجانب  كما حضرها من 
والوزراء  والشورى  النواب  مجلسي  ورئيسا  المالكة 
والحرس  الداخلية  ووزارة  الدفاع  قوة  ضباط  وكبار 

الوطني. وعدد من كبار المدعوين.

جاللة الملك يتلقى برقية شكر من أمير الكويت
صاحب  حضرة  البالد  عاهل  تلقى   [
خليفة،  آل  عيسى  بن  حمد  الملك  الجاللة 
دولة  أمير  أخيه  من  شكر  برقية  أمس، 
االحمد  صباح  الشيخ  الشقيقة،  الكويت 
خالص  عن  فيها  أعرب  الصباح  الجابر 
على  الــبــالد  لعاهل  وتقديره  شكره 
اللذين  الضيافة  وكرم  البالغة  الحفاوة 
خالل  المرافق  والوفد  سموه  بهما  حظي 
اجتماعات  في  الكويت  دولة  وفد  ترؤسه 
الدورة السابعة والثالثين للمجلس األعلى 
العربية  الخليج  لدول  التعاون  لمجلس 

والتي عقدت في مملكة البحرين.
سعادته  بالغ  عن  سموه  أعرب  كما 

المبارك  اللقاء األخوي  للمشاركة في هذا 
الجاللة  أصحاب  واخوانه  جمعه  الذي 
لدول  التعاون  قادة دول مجلس  والسمو 
به  تميزت  بما  مشيدا  العربية،  الخليج 
اهلل  حفظه  المفدى  البالد  عاهل  إدارة 
حكمة  من  الــدورة  هذه  ألعمال  ورعاه 
حققته  فيما  الكبير  األثر  لها  كان  واقتدار 
قرارات  من  إليه  توصلت  وما  نجاح  من 
مسيرة  تعالى  اهلل  بإذن  ستعزز  بناءة 

المشترك. الخليجي  عملنا 
برقيته  في  الكويت  أمير  أشاد  كما 
دول  قــادة  لقمة  البحرين  باستضافة 
العربية  الخليج  لدول  التعاون  مجلس 

المتحدة  المملكة  وزراء  رئيسة  دولة  مع 
سانحة  فرصة  مثلت  والتي  ماي  تيريزا 
بشأن  الرأي  وتبادل  والتشاور  للتباحث 
تشكل  التي  والقضايا  األمــور  مختلف 
اهتماما مشتركا بين دول مجلس التعاون 
المتحدة  والمملكة  العربية  الخليج  لدول 
على  التطورات  ظل  في  خاصة  الصديقة 
وتسارع  والدولية  اإلقليمية  الساحتين 

األحداث الجارية.
سائاًل المولى تعالى أن يديم على جاللة 
عاهل البالد موفور الصحة والعافية وأن 
يحقق للبحرين وشعبها الكريم كل الرفعة 
واالزدهار في ظل قيادة جاللته الحكيمة.

 عاهل البالد يتلقى برقية تهنئة 
من القائد العام لقوة الدفاع

] تلقى عاهل البالد حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أمس، برقية 
خليفة،  آل  أحمد  بن  خليفة  الشيخ  الركن  المشير  البحرين  دفاع  لقوة  العام  القائد  من  تهنئة 
أعرب فيها عن خالص تهانيه بمناسبة نجاح اعمال الدورة السابعة والثالثين للمجلس االعلى 
لمجلس التعاون لدور الخليج العربية، داعيا اهلل تعالى أن تسهم نتائجها نحو المزيد من التعاون 
والتكامل بين دول المجلس وصوال الى االهداف المرجوة التي تتطلع اليه دول المنطقة نحو 

المزيد من الرقي واالمن واالمان.
وقد أكد  القائد العام في برقيته بأن خطاب جاللة الملك السامي في افتتاح اعمال القمة تضمن 
ثوابت وطنية راسخة تكفل دعم وتعزيز االمن واالستقرار اللذين يشكالن الركيزة االساسية 
لتعزيز اللحمة الخليجية التي من شانها كبح اطماع الدول التي تستهدف خليجنا العربي ودوله. 

سائال اهلل تعالى أن يسبغ على جاللة الملك المفدى موفور الصحة السعادة وطور العمر.

عاهل البالد وخادم الحرمين الشريفين عقدا اجتماعًا استعرضا فيه العالقات الثنائية الوثيقة في البلدين والتطورات اإلقليمية والدولية                   )واس(

§المنامة - بنا

مقدمة  في  خليفة  آل  عيسى  بن  حمد  الملك  الجاللة  البالد حضرة صاحب  عاهل  كان   [
مستقبلي خادم الحرمين الشريفين عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة الملك سلمان بن 
عبدالعزيز آل سعود لدى وصوله إلى قصر الصخير مساء أمس األربعاء )7 ديسمبر/ كانون 

األول 2016( وذلك في بداية زيارته الرسمية التاريخية للبحرين.


