
النشرة الدبلوماسيــة
مملكة البحريننشرة شهريةيــنــايـــر  ٢٠١٩  العدد الثامن عشر

المسؤولين  كبار  يستقبل  المفدى  الملك  جاللة 
الذهبي  اليوبيل  بمناسبة  الخارجية  بوزارة 

للدبلوماسية البحرينية واليوم الدبلوماسي

نتوجه  أن  يسرنا  الطيبة،  المناسبة  "بهذه 
بالشكر العميق واالمتنان الكبير لمؤسسي 
العمل الدبلوماسي الوطني ومن يواصل 
على دربهم، لجهودهم الحثيثة في إيصال 
لصورتها  المجّسد  الواثق  البحرين  صوت 
الخارجية  لسياساتها  والمرسخ  اإليجابية، 
الداعمة لخير العالم واستقراره، مع تطلعنا 
في  وخصوًصا  التطوير  جهود  الستمرار 
الخبرات  واستثمار  الكفاءات  تنمية  مجال 
العمل  في  التخصصية  مستويات  ورفع 

الدبلوماسي"

"ونوجه بهذا الشأن بأن يتم تطوير المعهد الدبلوماسي بتحويله إلى "أكاديمية خاصة 
للدراسات الدبلوماسية" ، وأن يطلق عليها اسم سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، 
العريق  تاريخها  له  يسجل  الذي  األوائل  مؤسسيها  وأحد  البحرينية  الدبلوماسية  رائد 
شعارها  نرفع  أصيلة  بحرينية  سمة  وهي  العطاء..  في  والتميز  األداء  في  اإلخالص 

ونفاخر بها في كل المحافل"

جاللة الملك المفدى

معالي وزير الخارجية
أعرب لجاللتكم حفظكم الله عن خالص شكري 
سمو  اسم  بإطالق  لتفضلكم  وامتناني 
الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة على المعهد 
العالية  سموه  لمكانة  تقديًرا  الدبلوماسي، 
الدبلوماسي  الميدان  في  الكبيرة  وإنجازاته 
منذ تأسيس وزارة الخارجية وإلى يومنا هذا، 
ومباركتكم السامية بأن يكون يوم الرابع عشر 
للسلك  يوًما  عام  كل  من  يناير  شهر  من 
الدبلوماسي، مؤكًدا لجاللتكم بأننا سنواصل 
الدبلوماسي  العمل  كوادر  تطوير  في  دورنا 
يتواكب  بما  األدوات  مختلف  من  وتمكينهم 

مع التطورات الراهنة"

برعاية سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب 
رئيس مجلس الوزراء الموقر.. معالي وزير الخارجية 

يفتتح معرض " خمسون عاًما من الدبلوماسية"

برعاية كريمة من سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء وبحضور 
معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، ومعالي علي صالح 
الصالح رئيس مجلس الشورى وعدد من أصحاب المعالي والسعادة الوزراء وأعضاء السلك 
افتتح معالي  والمدعوين،  المسؤولين  وكبار  البحرين  لدى مملكة  المعتمد  الدبلوماسي 
من  عاًما  "خمسون  معرض  الخارجية  وزير  خليفة  آل  محمد  بن  أحمد  بن  خالد  الشيخ 

الدبلوماسية" الذي أقيم في متحف البحرين الوطني.

جميًعا  علينا  العزيزة  الوطنية  المناسبة  هذه  في 
الذهبي  باليوبيل  االحتفال  هذا  أرعى  أن  يسعدني 
للدبلوماسية البحرينية، معرًبا عن اعتزازي بإدارة وزارة 
الخارجية ألكثر من ثالثة عقود ومنذ شرفني المغفور 
له بإذن الله تعالى صاحب العظمة الشيخ عيسى بن 
سلمان آل خليفة طيب الله ثراه بترؤس دائرة الخارجية 

لدى انشائها عام ١٩٦٩.

ومسيرة  تاريخ  يوثق  الذي  االحتفال  هذا  إن 
الدبلوماسية البحرينية على مدى نصف قرن يرمز إلى 
استكمال السيادة الوطنية ويجسد اإلسهامات التي 
الدبلوماسية  العالقات  إقامة  الوزارة في  بها  قامت 
مع الدول الشقيقة والصديقة ورعاية مصالح مملكة 

البحرين ورعاياها في مختلف المجاالت.
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سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة

معالي الشيخ خالد بن أحمد
 بن محمد آل خليفة

بتاريخ  التعريف  في  سيساهم  المعرض  هذا  أن 
الدبلوماسية البحرينية ومراحلها المختلفة وكيفية 
طريق  عن  مرحلة،  كل  مقتضيات  مع  تعاطيها 
الدبلوماسية  رحلة  تجسد  التي  والصور  الوثائق 
البحرينية منذ تأسيس دائرة الشؤون الخارجية عام 
سيادية  لوزارة  الدائرة  هذه  بتحول  مروًرا   ،١٩٦٩
بتمثيل  لتعنى   ،١٩٧١ عام  الخارجية  وزارة  وهي 
ترسيخ  في  وتساهم  الخارج  في  البحرين  مملكة 
أمنها  وعن  مصالحها  عن  والدفاع  مكانتها 

واستقرارها.

تزامًنا مع احتفال مملكة البحرين بمرور خمسين عاما 
الملتقى  انعقاد  البحرينية..  الدبلوماسية  على 

الدبلوماسي لسفراء مملكة البحرين

الخارجية  الخارجية أن السياسة  أكد معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، وزير 
لمملكة البحرين تستند إلى أسس قوية ومتينة في تحركاتها وعلى رأسها الرعاية الدائمة 
والتوجيهات السديدة لحضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد 
المفدى حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس 
الوزراء الموقر حفظه الله، وصاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي 
العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله، جاء ذلك خالل 
مملكة  لسفراء  الدبلوماسي  الملتقى  في  الخارجية  وزير  معالي  ألقاها  التي  الكلمة 
البحرين، الذي عقد اليوم، بحضور عدد من سفراء مملكة البحرين المعتمدين في الخارج، 

تزامًنا مع احتفال مملكة البحرين بمرور خمسين عاما على الدبلوماسية البحرينية.

وأوضح معالي وزير الخارجية أن سياسة وأولويات مملكة البحرين الخارجية وإن كانت تتسم 
بطابع المرونة وتخضع باستمرار لتقييم ومراجعات وإعادة ترتيب لألولويات، إال أنها تلتزم 
بثوابت رئيسية منذ انضمامها لألمم المتحدة وإلى وقتنا الراهن، ومن أهمها: تأكيد سيادة 
مملكة البحرين ووحدة أراضيها وحماية أمنها والدفاع عن مصالحها وتعزيز مكانتها وسمعتها 
والصديقة  الشقيقة  الدول  مع  عالقاتها  وتوطيد  الحضارية،  صورتها  وترسيخ  الخارجية 
وتطوير التعاون مع المنظمات اإلقليمية والدولية، وتبني العمل الجماعي في الدفاع عن 
مجتمعنا  في  الثابتة  اإلنسانية  والمبادئ  القيم  وترسيخ  واإلسالمية،  العربية  القضايا 
كالسالم والتعايش والحوار بين مختلف الثقافات والشعوب، والتصدي للتهديدات التي 
تواجه المجتمع الدولي بأسره ومن أخطرها العنف والتطرف واإلرهاب بكل صوره وأشكاله، 

وسياسات بعض الدول التي تسعى لزعزعة األمن واالستقرار في المنطقة.

معالي وزير الخارجية يشارك في الدورة الرابعة للقمة 
التنموية العربية: االقتصادية واالجتماعية في مدينة 

بيروت بالجمهورية اللبنانية الشقيقة

أكد معالي وزير الخارجية حرص مملكة البحرين على المساهمة في دعم 
الدول  صالح  فيه  لما  والتنموي  االقتصادي  المشترك  العربي  العمل 
الغذائي  األمن  لضمان  والتعاون  التحالفات  وأهمية  العربية،  والشعوب 
أزمات  نشوء  دون  للحيلولة  االستراتيجي  المخزون  وتوفير  العربي 
القطاعات  جميع  بين  العربي  العمل  وتعزيز  تفعيل  وأهمية  مستقبلية، 
شعوبنا  تمس  التي  واالجتماعية  االقتصادية  للتحديات  للتصدي  الحيوية 
والحروب  التطرف  هي  التحديات  هذه  أكبر  بأن  مبيًنا  الشقيقة،  ودولنا 
والصراعات وخطوط االنقسام التي تفرق بين إنسان وأخيه وتعزلهم عن 
بعضهم البعض، على أسس عرقية ودينية مذهبية وغيرها، يعيق ويعطل 
بناء الدول ويهدد سالمة وأمن مجتمعاتها، وأن هذه التحديات يجب أن ال 
والتكامل  االنفتاح  خطط  وضع  على  العمل  في  االستمرار  عن  تشغلنا 
االزدهار  لتحقيق  الفكرية  والملكية  االستثمار  وحماية  التعليم  وتطوير 

المطلوب. 

دعًما للتعاون العربي االستراتيجي:

وقعت مملكة البحرين على 
مذكرة التفاهم إلنشاء 

السوق العربية المشتركة 
للكهرباء، والتي سيكون لها 
كبير األثر في توفير الطاقة 

بين الدول العربية.

تقديم التقرير الوطني الطوعي 
األول لتنفيذ أهداف التنمية 
المستدامة ٢٠٣٠، وذلك في 

المنتدى السياسي رفيع 
المستوى المعني بالتنمية 
المستدامة، التابع للمجلس 

االقتصادي واالجتماعي لألمم 
المتحدة، وذلك إدراًكا ألهمية 

التنمية المستدامة على 
المستوى العالمي. 

وبشأن أزمة ومعاناة الالجئين 
في الدول العربية، واألعباء التي 

تحملتها الدول المستضيفة، 
قامت مملكة البحرين بتقديم 
المساعدات، وإقامة المراكز 

الصحية والتعليمية واالجتماعية 
في مراكز إيواء الالجئين في 

عدد من الدول الشقيقة.

ضرورة تكاتف الجهود لتنفيذ 
المشروعات الواردة في الخطة 
االستراتيجية للتنمية القطاعية 

في القدس الشرقية 
(٢٠١٨-٢٠٢٢)، وفي إطار 

المسؤولية العربية واإلسالمية 
تجاه الشعب الفلسطيني 
الشقيق والقدس الشريف

وفد  ضمن  الخارجية  وزير  مساعد  سعادة  مشاركة 
حقوق  لجنة  جلسة  في  المشارك  البحرين  مملكة 

الطفل بجنيف

أكد مساعد وزير الخارجية سعادة السيد عبدالله بن فيصل الدوسري 
والسلطة  التنفيذية  السلطة  من  البحرين  مملكة  حرص  على 
التشريعية وبدعم ورعاية من السلطة القضائية على العمل الحثيث 
والمتواصل لصون ورعاية حقوق الطفل واألشخاص ذوي اإلعاقة 
وفق صدور تشريعات وقوانين متقدمة ولجان ومبادرات فريدة غير 
مسبوقة تعمل على توفير الرعاية والحقوق الكاملة وتخلق البيئة 
كافة  في  الفئات  تلك  ومشاركة  وتطور  لنمو  المناسبة  والثقافة 
مناحي الحياة والتنمية في مملكة البحرين. وتأتي الرعاية السامية 
من لدن حضرة صاحب الجاللة الملك المفدى ومن خالل المؤسسة 
الخيرية الملكية لرعاية األشخاص ذو الهمم والعزيمة لتعكس سمو 

الرعاية واالهتمام البحريني المتقدم. 

أهنئ مملكة البحرين بنجاح االنتخابات النيابية والبلدية التي جرت 
مؤخًرا في المملكة، والبحرين تمضي دائًما على الطريق الصحيح 
لتحافظ على استقرارها واستمرارية تطورها وتقدمها. وإن ما يجمع 
في  نموها  يتواصل  قوية  عالقات  من  الصديقين  البلدين 

المجاالت كافة في ظل الحرص المشترك على تحقيق ذلك.

محمد  أحمد  السفير  سعادة  أقام 
لدى  البحرين  مملكة  سفير  الدوسري، 
مجلس  مكتب  مع  بالتعاون  اليابان، 
لعدد  عشاء  مأدبة  االقتصادية  التنمية 
الستعراض  اليابانية  الشركات  من 

الفرص االستثمارية في المملكة.

"أن مملكة البحرين شريك فاعل 
األميركية،  المتحدة  للواليات 
البلدين  بين  العالقات  وتشهد 
شراكة  ظل  في  مميزة  مرحلة 

استراتيجية تشمل المجاالت كافة".

وقف  على  والعمل  اإلرهابية  اإليرانية  التهديدات  مواجهة  "أن 
بالنسبة لإلدارة  أولوية  المنطقة أمر يشكل  الخبيثة في  أنشطتها 
األميركية، وقد عملت البحرين بشكل فاعل لتحقيق هذه األهداف".

" النظام اإليراني عمل في الفترة الماضية بهدف تقويض الهوية 
الوطنية وإنشاء صراعات طائفية في مملكة البحرين وأن الواليات 
هذه  لمواجهة  البحرين  جانب  إلى  تقف  األميركية  المتحدة 
نتائج  البلدين  بين  االستراتيجية  للشراكة  كانت  وقد  التهديدات، 
في  تماًما  عليها  والقضاء  اإليرانية  المخاطر  مواجهة  في  مثمرة 

البحرين".

مقال:

نصف قرن من الدبلوماسية
 البحرينية المتزنة

التي  البحرينية  الدبلوماسية  عاًما على  بمرور خمسين  األيام  البحرين هذا  تحتفي مملكة 
تشكلت بوادرها الحكومية مع إنشاء دائرة الخارجية سنة ١٩٦٩م، ومنذ ذاك الوقت وحتى 
الوطنية  قضايانا  دعم  في  والحياد  االتزان  نهج  عن  دبلوماسيتنا  تحد  لم  الحاضر  يومنا 
والقضايا العادلة للعالم أجمع، وفق استراتيجية قائمة على مبادئ الشرعية الدولية تعزز 
األمن واالستقرار العالمي وتحافظ على المكانة الالئقة للبحرين في المحيطين اإلقليمي 

والدولي.

الخارجية  السياسة  لتنفيذ  الفاعلة  األداة  هي  البحرينية  الدبلوماسية  تزال  وال  كانت  لقد 
للمملكة التي تتسم بالتفاعلية النشطة مع األحداث والتطورات والتواجد بشكل ملحوظ 
وتعزيز  الوطنية  مصالحنا  عن  الدفاع  من  يمّكن  بما  والدولية،  األممية  المحافل  في 
العمل  بل  والبروتوكولية،  المراسمية  األعمال  على  التواجد  هذا  يقتصر  ولم  مكتسباتنا، 

الحثيث على نقل مواقف المملكة ورؤيتها على مختلف األصعدة.

تحقيق  من  الدؤوب  العمل  من  عقود  مدار  على  البحرينية  الدبلوماسية  واستطاعت 
عبر  البحرين  عليها  تحّصلت  التي  الدولية  السمعة  على  المحافظة  سيما  مقاصدها، 
ذلك  المشرف، مستندًة في  الوطني  وتاريخها  عليها  تعاقبت  التي  اإلنسانية  الحضارات 
على الموقع االستراتيجي الذي تتمتع به وعالقاتها المتنامية مع الدوائر السياسة الخارجية 

ومنظمات المجتمع الدولي.

أنه لم يكن لها أن تستمر على  البحرينية، إال  الناجحة للدبلوماسية  التأسيس  ورغم بوادر 
منوال النجاح والتقدم دون الدعم والتوجيه من لدن حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن 
عيسى آل خليفة، عاهل البالد المفدى حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو الملكي األمير 
خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء الموقر، وصاحب السمو الملكي األمير سلمان 
بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء، فقد 
كان لهذا الدعم الركيزة األساسية للتوسع في السياسة الخارجية البحرينية وتطويرها وفق 
العقل  ذلك  الدعم  هذا  مع  ويتوازى  والتفاعل.  الريادة  لها  تضمن  للدولة  شمولية  رؤية 
السياسي الراجح لسمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، الذي 
إرساء  في  فإسهاماته  للخارجية.  وزيًرا  ذلك  بعد  وُعّين  الخارجية  دائرة  سموه  إلى  وكلت  أُّ
والسفراء  للمسؤولين  األول  الصف  من  كوادرها  وإعداد  البحرينية  الدبلوماسية  قواعد 
محفورة في سجل العمل الوطني، واستشاراته ال تزال موضع االهتمام والتقدير، ويكمل 
اليوم من بعده معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، وزير الخارجية قيادة العمل 
التي  السياسية  التغيرات  مع  يتناسب  الذي  التطوير  نحو  متوثبة  بخطوات  الدبلوماسي 

يشهدها العالم.

الدولية  اإلشادة  أضواء  عليها  أضفت  والتي  البحرينية  الدبلوماسية  نجاح  الركائز  ثالث  أما 
البحرينية  للمرأة  ُمنحت  التي  المساحة  تلك  لالقتداء، هي  أنموذًجا مشرًفا  منها  وجعلت 
لممارسة العمل الدبلوماسي في الوزارة وخارجها عبر البعثات الدبلوماسية للمملكة في 
مختلف العواصم بالدول الشقيقة والصديقة، وزادت تلك المساحة وغدت الفرص سانحة 
بفضل  الدبلوماسي  السلك  في  القرار  صنع  مواقع  لتبوأ  البحرينية  المرأة  أمام  أكثر 
توجيهات صاحبة السمو الملكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة عاهل البالد 
للوزارات  نفسه  المجلس  وحث  الله،  حفظها  للمرأة،  األعلى  المجلس  رئيسة  المفدى 
في  حقها  البحرينية  للمرأة  يضمن  بما  الفرص،  تكافؤ  لجان  بتشكيل  الحكومية  والهيئات 
االرتقاء الوظيفي ويوازن فرصها مع الرجل البحريني، حيث بلغ عدد النساء الدبلوماسيات 

في وزارة الخارجية وفق أحدث إحصائية ما نسبته ٣٢٪ من إجمالي عدد العاملين بالوزارة.

الخارجية  بالثقة الملكية وتعييني كأول امرأة بحرينية في منصب وكيل وزارة  وإذ أتشرف 
فأنني استشعر بكثير من حس المسؤولية ما بدأته رائدات العمل الدبلوماسي البحريني 
الالتي أخلصن في عملهن اإلداري والدبلوماسي، ووصلت كثيرات منهن لدرجة سفيرات 
ومديرات دوائر ودبلوماسيات أفخر شخصًيا بما يقدمونه لوطنهن وللمواطنين البحرينيين 

في الخارج.

تنفيذ  في  البحرينيين  والدبلوماسيين  السفراء  عاتق  على  يقع  الذي  الكبير  للدور  ونظًرا 
أهداف السياسة الخارجية للمملكة، باعتبارهم الواجهة األولى عن الدولة والشعب وحماة 
مصالح الوطن خارج الحدود المحلية، فإن الوزارة تولي اهتماًما كبيًرا بتطوير كادرها اإلداري 
على  إشرافي  الصدد  هذا  في  استذكر  ولعلي  المستمر،  التدريب  عبر  والدبلوماسي 
هذا  استهدف  وقد  التسعينيات،  أواخر  البحرين  بجامعة  الدولية  للدراسات  مركًزا  تأسيس 
عبر  الدولية  والعالقات  الدبلوماسي  العمل  مهارات  على  الوزارة  تدريب موظفي  المركز 
ذلك  بعد  وتوالت  بالجامعة،  والمحاضرين  األساتذة  كوكبة من  يقدمها  كان  التي  الدورات 
مبادرات التدريب بالوزارة وتم مؤخًرا افتتاح مقر للمعهد الدبلوماسي، الذي بال شك نّعول 
عليه في تخريج كوكبة من الدبلوماسيين الشباب أكثر تطوًرا و إلماًما بأدوات الدبلوماسية 
والتكنولوجيا  االتصال  وسائل  تتيحه  ما  عبر  المعلوماتي  التبادل  من  واالستفادة  الحديثة 

المعاصرة.

إنجازاتها متواصل، فال يسعني أن أسرد كلها ولكني  تراكمية وسجل  الوزارة  تجربة  وألن 
أشير إلى أحدثها وهي حصد المملكة نظير دبلوماسيتها الفاعلة على ثقة الدول األعضاء 
لألمم  التابع  االنسان  بعضوية مجلس حقوق  للفوز  للبحرين  المتحدة وتصويتهم  باألمم 
المتحدة للفترة من ٢٠١٩ إلى ٢٠٢١م، كما تم فتح عالقات دبلوماسية جديدة مع عدد من 
الدول الصديقة، إلى جانب التوسع في دائرة المشاورات السياسية مع الدول الشقيقة 
وتوازًيا مع  والحقوقية،  السياسة واالستثمارية  المكتسبات  المزيد من  لجني  والصديقة 
عدة  في  للبحرين  جديدة  سفارات  تأسيس  سبيل  في  كبيرة  خطوات  اتخذت  فقد  ذلك 

عواصم على امتداد قارات العالم، بينها الخرطوم وروما وكوااللمبور وبرازيليا.

أما على صعيد تجويد العمل اإلداري، فقد تمخضت سياسات ترشيد االنفاق التي تتبعها 
الوزارة وترسيخ قواعد االستخدام األمثل للموارد والتكنولوجيا عن فوز الوزارة بالملتقى 
الحكومي بجائزة أفضل الممارسات الحكومية عن برنامج خدمات المراسم اإللكترونية الذي 
أداء  الوزارة على  إدارة مبتكرة تسهم في تجويد األداء وتمكين  الوزارة وفق  نفذته كوادر 

مهماتها على أكمل وجه.

من  الكثير  واجتازت  فيها  عبرت  البحرينية  الدبلوماسية  على  سنة  خمسون  مضت  لقد 
نجاحاتنا  تكلل  لمبادرات  نتطلع  واليوم  االنجازات،  من  الكثير  بالمقابل  وحققت  التحديات، 
وريادتنا الدبلوماسية بتخصيص يوم لالحتفاء سنوًيا بالدبلوماسية البحرينية نستذكر فيه ما 
قد فات ونحدد فيه ما هو آت، وكذلك عقد الملتقيات التشاورية بين السفراء والمسؤولين 
الملتقى  لتحقيق مخرجات  ذلك  بالدولة، متطلعين في  االختصاصات  كافة  الفاعلين في 
موئل  الغالية  لمملكتنا  ويحفظ  المؤسسي،  العمل  تطوير  يستهدف  الذي  الحكومي 

الحضارات المكانة الالئقة التي تستحقها بين الدول واألمم.

براين هوك المبعوث 
األمريكي الخاص إلى 
إيران، ورئيس مجموعة 

العمل حول إيران:

المفدى  البالد  الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل  الجاللة  استقبل حضرة صاحب 
كبار   ٢٠١٩ يناير   ١٤ الموافق  األثنين  يوم  الصخير،  قصر  في  ورعاه،  الله  حفظه 
المسؤولين بوزارة الخارجية، ورؤساء بعثات مملكة البحرين في الخارج، ورؤساء البعثات 
الذهبي  باليوبيل  االحتفال  بمناسبة  وذلك  المملكة،  لدى  المعتمدين  الدبلوماسية 

للدبلوماسية البحرينية واليوم الدبلوماسي الذي يصادف ١٤ يناير من كل عام.

د. الشيخة رنا بنت عيسى آل خليفة
وكيل وزارة الخارجية

بعثاتنا الدبلوماسية

اجتمع سعادة السفير عبدالله عبداللطيف عبدالله سفير مملكة 
البحرين لدى جمهورية ألمانيا االتحادية بمقر البرلمان األلماني 
لجنة  رئيس  روتغن  نوربت  الدكتور  سعادة  مع  (البوندستاغ) 

الشؤون الخارجية بالبرلمان األلماني. 

بين  العالقات  عمق  على  التأكيد  االجتماع  خالل  تم  وقد 
البحرين  بين مملكة  التعاون  تعزيز  البلدين، واستعراض سبل 
والمجال   البرلماني  المجال  في  االتحادية  ألمانيا  وجمهورية 

السياسي واالقتصادي واالجتماعي. 

كما جرى خالل االجتماع بحث عدد من القضايا على الساحتين 
اإلقليمية والدولية ذات االهتمام المشترك.

مايك بومبيو وزير 
خارجية الواليات 
المتحدة األمريكية


