
النشرة الدبلوماسيــة
مملكة البحريننشرة شهريةمارس  ٢٠١٩  العدد الواحد والعشرون

السادسة  الدورة  في  يشارك  الخارجية  وزير  معالي 
التعاون  منظمة  دول  خارجية  وزراء  لمجلس  واألربعين 

اإلسالمي بمدينة أبوظبي

١ مارس ٢٠١٩

شارك معالي الشيخ خالد بن أحمد 
بن محمد آل خليفة، وزير الخارجية، 
واألربعين  السادسة  الدورة  في 
منظمة  دول  خارجية  وزراء  لمجلس 
عقدت  والتي  اإلسالمي  التعاون 
اإلمارات  بدولة  أبوظبي  في  
تحت  الشقيقة  المتحدة  العربية 
التعاون  من  عاًما  "خمسون  شعار 
اإلسالمي: خارطة الطريق لالزدهار 

والتنمية".

لمجلس   ٤٦ الـ  الدورة  وناقشت 
وزراء خارجية دول منظمة التعاون اإلسالمي والتي تتزامن مع االحتفال 
السياسية  القضايا  من  عدًدا  المنظمة  إلنشاء  الخمسين  بالذكرى 
واالجتماعية واالقتصادية من بينها سبل تعزيز السلم واألمن ومواجهة 
التعاون  وتنمية  االقتصادي  التنسيق  وتطوير  واإلرهاب،  التطرف 

المشترك بين الدول األعضاء.

خارجية  وزير  يجتمع مع معالي  الخارجية   وزير  معالي 
جمهورية قبرص 

اجتمع معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، وزير الخارجية، ، مع 
معالي السيد نيكوس كريستودوليديس وزير خارجية جمهورية قبرص، الذي 

يقوم بزيارة رسمية لمملكة البحرين. 

هذا وقد قام معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية 
جمهورية  خارجية  وزير  كريستودوليديس  نيكوس  السيد  سعادة  يرافقه 
للمعهد  التنفيذي  المدير  بحضور   ، الوطني  البحرين  لمتحف  بزيارٍة  قبرص 
الدبلوماسي الشيخة د.منيرة بنت خليفة آل خليفة، وعدد من المسؤولين 
الرسمية  زيارته  قبرص، ضمن  جمهورية  خارجية  لوزير  المرافق  الوفد  في 

لمملكة البحرين.

٢٩ مارس ٢٠١٩م

شارك معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية في 
المعنية بمتابعة تطورات األزمة مع  الرباعية  العربية  الوزارية  اللجنة  اجتماع 
العربية،  للدول  الداخلية  الشؤون  في  لتدخالتها  التصدي  وسبل  إيران 
والمكونة من مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة اإلمارات 
الدول  لجامعة  العام  واألمين  العربية  مصر  وجمهورية  المتحدة  العربية 

العربية.

إيران ومسار  األزمة مع  تطورات  الوزارية  اللجنة  ناقشت  االجتماع،  وخالل 
العالقات العربية مع إيران وسبل التصدي للتدخالت اإليرانية في الشؤون 
الداخلية للدول العربية، وقد أصدرت اللجنة الوزارية بياًنا أدانت واستنكرت 
البحرين،  لمملكة  الداخلية  الشؤون  في  اإليرانية  التدخالت  استمرار  فيه 
الفتنة  وإثارة  وإيوائهم،  اإلرهابيين  وتدريب  اإلرهاب  بمساندة  وقيامها 
مختلف  وعلى  المعادية  التصريحات  ومواصلة  الطائفية،  والنعرات 
المستويات بغية زعزعة األمن واالستقرار فيها وتأسيسها لجماعات إرهابية 
بمملكة البحرين مموله ومدربة من الحرس الثوري اإليراني وذراعيه كتائب 

عصائب أهل الحق اإلرهابية وحزب الله اإلرهابي. 

كما رحبت اللجنة بقرارات عدد من الدول بتصنيف ما يسمى بسرايا األشتر 
كمنظمة  لها،  مقًرا  إيران  من  تتخذ  والتي  البحرين  مملكة  في  اإلرهابية 
الموقف  هذا  ويعكس  اإلرهاب،  قائمة  على  أعضائها  من  وعدد  إرهابية، 
اإلقليمي  الصعيدين  على  لإلرهاب  التصدي  على  العالم  دول  إصرار 
والدولي، وكل من يقوم بدعمه أو التحريض عليه والتعاطف معه، ويمثل 
األمن  تعزيز  في  بها  تقوم  التي  واإلجراءات  البحرين  مملكة  لجهود  دعًما 

واالستقرار والسلم فيها. 

الدورة  الى  البحرين  المقدم من مملكة  التقرير  أهمية  اللجنة على  وأكدت 
(١٥١) لمجلس جامعة الدول العربية حول التدخالت االيرانية في الشؤون 
الداخلية لمملكة البحرين خالل الفترة من يناير – ديسمبر ٢٠١٨، والذي يؤكد 
مواصلة إيران دعمها لإلرهاب، وإثارة الفتن لزعزعة األمن واالستقرار في 
الدول  سيادة  واحترام  الجوار  حسن  مبدأ  مع  يتنافى  بما  المملكة، 
واستقرارها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وفًقا لمبادئ ميثاق األمم 
المتحدة والقانون الدولي، وأكدت اللجنة على دعم مملكة البحرين في كل 

ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها. 

الداخلية  الشؤون  في  اإليرانية  التدخالت  استمرار  الوزارية  اللجنة  وأدانت 
االستفزازية  التصريحات  الوقت  ذات  في  واستنكرت  العربية،  للدول 
أعربت  كما  العربية،  الدول  اإليرانيين ضد  المسؤولين  قبل  المستمرة من 
اللجنة عن قلقها البالغ إزاء ما تقوم به إيران من تأجيج مذهبي وطائفي في 
العربية، بما في ذلك دعمها وتسليحها للميليشيات اإلرهابية في  الدول 
في  استقرار  وعدم  فوضى  من  ذلك  عن  ينتج  وما  العربية  الدول  بعض 
المنطقة يهدد األمن القومي العربي، ويعيق الجهود اإلقليمية والدولية 

لحل قضايا وأزمات المنطقة بالطرق السلمية وطالبتها بالكف عن ذلك. 

الباليستية  للصواريخ  برنامجها  تطوير  إيران في  استمرار  اللجنة  أدانت  كما 
في  الصنع  إيرانية  بالصواريخ  اإلرهابية  الحوثي  ميليشيا  بتزويد  وقيامها 
 ٢٠٠ من  أكثر  بإطالق  قامت  حيث  السعودية،  العربية  المملكة  استهداف 

صاروخا باليستًيا على عدد من المدن السعودية. 

الخارجية بمعالي وزير خارجية جمهورية  وخالل االجتماع، رحب معالي وزير 
قبرص، مشيًدا بعالقات الصداقة المتميزة التي تربط بين مملكة البحرين 
وتطوير  تنمية  إلى  البحرين  مملكة  تطلع  عن  معرًبا  قبرص،  وجمهورية 
البلدين  على  والمنفعة  بالخير  يعود  بما  الثنائي  التعاون  أوجه  مختلف 
بين  الزيارات  تبادل  أهمية  إلى  معاليه  منوًها  الصديقين،  والشعبين 
مسؤولي البلدين لفتح آفاق جديدة للتعاون المثمر والتنسيق المشترك بما 

يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين.

١٤ مارس ٢٠١٩

الخارجية  وزراء  اجتماع  في  يشارك  الخارجية  وزير  معالي 
في   ٣٠ الــ  العادية  دورتها  في  العربية  للقمة  التحضيري 

الجمهورية التونسية

٢٩ مارس ٢٠١٩

شارك معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية في 
اجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة العربية في دورتها العادية الـ ٣٠ 
الموافق  التونسية الشقيقة يوم األحد  الجمهورية  التي ستعقد في 

٣١ مارس ٢٠١٩م. 

أعمال  جدول  على  المدرجة  القضايا  التحضيري  االجتماع  ناقش  وقد 
المرفوعة  القرارات  مشاريع  من  العديد  االجتماع  وأقر  العربية،  القمة 
العربي  والصراع  الفلسطينية  القضية  تناولت  والتي  العربية  للقمة 
اإلسرائيلي، هضبة الجوالن السورية العربية المحتلة، تطورات األوضاع 
في كل من الجمهورية العربية السورية والجمهورية اليمنية ودولة ليبيا، 
والتأكيد المطلق على سيادة دولة اإلمارات العربية المتحدة على جزرها 
التدخالت  وإدانة  وأبو موسى)،  الصغرى  الكبرى وطنب  (طنب  الثالث 
صيانة  على  والتأكيد  العربية،  للدول  الداخلية  الشؤون  في  اإليرانية 
اإلرهاب،  لمكافحة  العربية  المنظومة  وتطوير  العربي  القومي  األمن 

واالستراتيجية العربية لحقوق اإلنسان. 

العربية  الوزارية  اللجنة  اجتماع  في  يشارك  الخارجية  وزير  معالي 

والذي عقد في  إيران  األزمة مع  بمتابعة تطورات  المعنية  الرباعية 

الجمهورية التونسية

مملكة البحرين ترحب بالنداء الذي أطلقه صاحب الجاللة ٣١ مارس ٢٠١٩ 
فرانسيس  البابا  وقداسة  المغربية  المملكة  عاهل 

للمحافظة على مدينة القدس الشريف

٣٠ مارس ٢٠١٩ 

٣٠ مارس ٢٠١٩ 

٢٣ مارس ٢٠١٩ 

وزارة خارجية مملكة البحرين تدين بشدة محاولة اغتيال 
النائب األول لرئيس جمهورية أفغانستان اإلسالمية

وزارة خارجية مملكة البحرين تدين التفجير اإلرهابي الذي 
الصومال  بجمهورية  مقديشو  مدينة  في  وقع 

الفيدرالية 

اإلرهابية  التفجيرات  تدين  البحرين  مملكة  خارجية  وزارة 
وجمهورية  الفيدرالية  الصومال  جمهورية  في 

أفغانستان اإلسالمية

النار ١٩ مارس ٢٠١٩  إطالق  حادث  تدين  البحرين  مملكة  خارجية  وزارة 
اإلرهابي في مدينة أوتريخت بمملكة هولندا

وزارة خارجية مملكة البحرين تدين التفجير اإلرهابي في ١٧ مارس ٢٠١٩ 
اإلسالمية  باكستان  بجمهورية  بلوشستان  إقليم 

والهجمات اإلرهابية بجمهورية أفغانستان اإلسالمية

وزارة خارجية مملكة البحرين تدين العمل اإلرهابي الذي ١٥ مارس ٢٠١٩ 
استهدف مسجدين بنيوزيلندا

عام ١٤ مارس ٢٠١٩  امين  بإعالن  ترحب  البحرين  مملكة  خارجية  وزارة 
األمم المتحدة تعيين السيدة خولة مطر نائبة لمبعوثه 

الخاص لسوريا

وزارة خارجية مملكة البحرين تدين التفجير اإلرهابي في ١١ مارس ٢٠١٩ 
جمهورية باكستان اإلسالمية

اإلرهابي ٧ مارس ٢٠١٩  االنفجار  تدين  البحرين  مملكة  خارجية  وزارة 
بجمهورية الصومال الفيدرالية

اإلرهابي ٦ مارس ٢٠١٩  التفجير  تستنكر  البحرين  مملكة  خارجية  وزارة 
في مدينة جالل أباد بجمهورية أفغانستان اإلسالمية

٥ مارس ٢٠١٩

بحضور سعادة د. الشيخة رنا بنت 
وكيل  خليفة  آل  دعيج  بن  عيسى 
وزارة الخارجية نظمت وزارة الخارجية 
الوزارة  مبنى  في  تكريم  حفل 
من  عدد  تقاعد  بمناسبة  اليوم، 
التقاعد  برنامج  ضمن  منتسبيها 
لموظفي  واالعتيادي  االختياري 
تقديرًا  وذلك  الحكومية  الجهات 
إخالص  من  بذلوه  ما  على  لهم 
وتفاٍن طوال فترة عملهم بالوزارة. 

٢٠ مارس ٢٠١٩

مع  وبالتعاون  الخارجية  وزارة 
تنظم  للصحة  األعلى  المجلس 
الضمان  برنامج  حول  محاضرة 
الصحي الوطني (صحتي) بحضور 
سعادة د. الشيخة رنا بنت عيسى 
وزارة  وكيل  خليفة  آل  دعيج  بن 
الخارجية  وزارة  نظمت  الخارجية 
األعلى  المجلس  مع  وبالتعاون 
للوزارة،  العام  بالديوان  للصحة، 
الضمان  برنامج  حول  محاضرة 

الصحي الوطني (صحتي). 

وزارة خارجية مملكة البحرين تدين الهجوم اإلرهابي الذي ١ مارس ٢٠١٩ 
الصومال  بجمهورية  مقديشو  مدينة  في  وقع 

الفيدرالية

وزارة خارجية مملكة البحرين تدين التفجير اإلرهابي الذي ١ مارس ٢٠١٩ 
وقع في مدينة الموصل بجمهورية العراق 

IG & Twitter: @bahdiplomatic | Email: contactus@mofa.gov.bh | www.mofa.gov.bh

مقال:

خواطر من أرض السالم..
 البحرين واإلنسان منذ غابر األزمان

األرض  في  السومريين  عهد  منذ  التاريخ  صفحات  على  حروفها  دلمون  أسطورة  تنقش 
المقدسة الطاهرة، وحيث استقر "إنكي" إله الحكمة والمياه العذبة مع زوجته، وجد بني 
البشر تلك األسطورة ماثلة خارج إطار الزمان منذ غابر األزمان لتتلو خواطر أرض السالم 
فال  بالنور..  مغمور  دلمون..  أرض  مقدسٌة  بالنور..  مشًعا  نقًيا  المكان  هذا  "البحرين".. 
يفترس فيها األسد وال ينعق فيها الغراب ويعيش اإلنسان في شباب دائم بال أوجاع وال 
القمح  وحقول  الدنيا  وفواكه  الوفيرة  بينابيعها  العالم  ميناء  ألنها  شيخوخة،  وال  أمراض 

والحبوب.

خاطرة الخير: البركة والعز

تتوالى الدهور، منذ عهد السومريين حتى عهد اإلسالم، فمما يرويه أبو داود أن النبي 
محمد صلى الله عليه وسلم وصف أهل البحرين بأنهم خير أهل المشرق قاطبة، فخيرهم 
كضياء الشمس الذي يشرق من جهة الشرق فيعم الكون وينشر النور، وفي هذه البالد، 
وأعراقهم  أصولهم  تمييز في  بال  ومحبة،  أمان وسالم  يعيشون في  البشر  أجناس  كل 
ودياناتهم ومذاهبهم، فمنذ صدر اإلسالم األول، كان أهل البحرين يتقاسمون خيرات هذه 
األرض الطيبة مع كل إنسان يفد إليهم للعيش في ديارهم، واحتفاًء برسالة اإلسالم التي 
حملها العالء بن الحضري من النبي "ص" إلى ملكها المنذر بن ساوى التميمي في القرن 
الهجري السابع (العام ٦٢٨ للميالد)، دخل أهلها إلى اإلسالم، لكنهم فتحوا أبواب بالدهم 

ألتباع كل الديانات، وعلى ذات المنهج والثوابت.
 

خاطرة التعدد: ثقافات وأعراق

للتسامح"  البحرينية  بإعالن "المبادرة  العالم  أنظار  البحرين  السنين، فتستقطب   تمضي 
للثوابت  استمراًرا  بنيويورك،   ٢٠١٧ العام  الثالث عشر من شهر سبتمبر من  الصادر في 
البحرينية الجامعة لإلنسانية، فيدعو حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
عاهل البالد المفدى حفظه الله ورعاه في مقال نشرته صحيفة "الواشنطن تايمز" في 
عدد يوم الثالثاء العاشر من أكتوبر ٢٠١٧ لتتصل حلقات الحاضر بالماضي حين كتب جاللته: 
"قررنا أن ننشئ إعالن مملكة البحرين الذي يدعو إلى التسامح الديني والتعايش السلمي 
في جميع أنحاء العالم، قد يجد البعض هذا أمًرا مفاجًئا، ولكن ليس لمئات الماليين من 
المسلمين المحبين للسالم في جميع أنحاء العالم.. لقد قمنا بتأليف اإلعالن بالتشاور مع 
اليهود"،  والحاخامات  المسيحيين  الدين  رجال  مع  جنب  إلى  جنًبا  والشيعة،  السنة  علماء 
ويضئ جاللته جانًبا لعالمية البحرين عبر تاريخها المجيد في التعايش والسالم بقوله :" 
بجوار  بنيت  التي  والمعابد  الكنائس  بناء  عبر  البحريني  التقليد  بدأوا هذا  النبالء  أسالفنا 
مساجدنا، وباعتبارنا بحرينيين، استندنا لتراثنا الوطني كمنارة للتسامح الديني في العالم 
العربي، في وقت كان فيه الدين كثيًرا ما يستخدم في جميع أنحاء العالم كعقوبة إلهية 
لنشر الكراهية والشقاق، ولكن في البحرين فإن التنوع الديني هو نعمة لشعبنا، ففي 
مواطنينا  بأن  بالفخر  ونشعر  واإلنجيلية،  واألرثوذكسية  بالكاثوليكية  نرحب  مجتمعاتنا 
يتزين  عام   ٢٠٠ نحو  بنائه  على  مضى  معبد  في  العبادة  ممارسة  يمكنهم  الهندوس 
بالرسومات الخاصة بهم ويقع بالقرب من معبد لطائفة السيخ ومساجد المسلمين، نحن 
نحتفي بجمهورنا الصغير -ولكن الثمين- اليهودي، هذا الجمهور الذي يستطيع بكل حرية أن 

يرتدي (يارمولك) والعبادة في كنيسهم الخاص".(انتهى االقتباس).

خاطرة المبادئ: مركز عالمي

وبصدور األمر الملكي رقم (١٥) لسنة ٢٠١٨ بإنشاء مركز الملك حمد العالمي للتعايش 
البحرين في  تؤكد مملكة  العام ٢٠١٨،  الخامس عشر من شهر مارس من  السلمي في 
العهد الزاهر لحضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه، أنها 
مهد تاريخي للتعايش والسالم والوئام، ومنارة إشعاع حضاري حيث جاء في المادة الثانية 
من األمر الملكي أن المركز يجسد في رؤيته ورسالته وأهدافه المبادئ المستخَلصة من 
تاريخ وحضارة مملكة البحرين عبر عصورها، والمتمثلة في االنفتاح على جميع الحضارات 
واألديان والثقافات، وتعزيز قيم التعايش والتسامح والسالم، مستلهمًا في ذلك إعالن 

البحرين الصادر في ١٣ سبتمبر ٢٠١٧.
إبراز منظومة  البحرين في  الرابعة من األمر الملكي ما يرسخ جهود مملكة  المادة  وفي 
إثراء  الجامعة بين الحضارات والثقافات، والتعريف بها، والعمل على  القيم والمشتَركات 
الحضارات  تالقي  بأهمية  والتوعية  خاللها،  من  السلمي  والتعايش  التسامح  مسيرة 
ْلم العالمي والعيش اإلنساني المشترك بين البشر من خالل  وتماُزِجها لتحقيق وتعزيز السِّ
دور  المهمة في  الجانب  ذلك  إلى  الحضارات، أضف  بين  الجامعة  المشتَركات  ده  تجسِّ ما 
فقت  المركز وهو إحداث حركة تنويرية من خالل التوعية بأهمية الحوار وااللتقاء على ما اتَّ
المتطرف  الفكر  ومكافحة  وحقوقية،  أخالقية  مشتَركات  من  والثقافات  الحضارات  عليه 
ي للعنف والكراهية واإلرهاب، وإظهار إيجابية التعددية والتنوع والتعايش والتسامح  المغذِّ

في حاضر المجتمع البحريني وموروثه الثقافي.

خاطرة االلتقاء: الماضي بالحاضر

توالت في دلمون وأوال وأرادوس،  السومريون، وحضارات  التي عرفها  الفردوس  أرض 
هي البحرين التي ال يزال إشعاعها الحضاري يمأل الكون.. في الغابر من األزمان، نقشت 
الرسم  وفنون  الميالد،  قبل  الثالث  األلف  إلى  تعود  التي  القديمة  المسمارية  الكتابات 
احتضنت  األرض  هذه  أن  الفخارية،  والقطع  واأللواح  والمقابر  المعابد  جدران  على 
مستوطنات من المدن والقرى التي كثرت فيها المعابد المقدسة والمدافن، حيث نشأت 
حضارة متقدمة تبادل أهلها المعارف مع حضارات عريقة بقيت حتى عصرنا الحاضر، حيث 
وتنشر  والمعتقدات،  والمذاهب  السماوية  األديان  كل  بوفاء  تحتضن  البحرين،  مملكة 
كرمه  بسمات  الكريم  شعبها  ويتميز  والتعددية،  والتعايش  الديني  والتسامح  السالم 
وأخالقه وإيمانه بقيم التنوع الديني واألخوة اإلنسانية، لتصبح نموذًجا قبل نظيره على 

خارطة العالم.

زهراء عادل المرزوق
إدارة الشؤون األفرو آسيوية

فعاليات

مواقف :

معالي وزير الخارجية يفتتح المعرض التشكيلي (إبداعات)

وقام معالي وزير الخارجية بجولة في أرجاء المعرض، معرًبا عن سعادته 
الفنانين  إبداعات  تعكس  متميزة  فنية  أعمال  من  يتضمنه  بما 
رسائلهم  عن  التعبير  في  الواضحة  وقدراتهم  المشاركين  التشكيليين 
التي يريدون إيصالها بلوحات فنية راقية ورسومات بديعة، مؤكًدا أن 
معرض "إبداعات" يعكس ما يحظى به الفن التشكيلي من اهتمام، 
دفع  بما يسهم في  الفنانين  لتالقي هؤالء  يوفر منصة مهمة  كما 
الحركة التشكيلية في مملكة البحرين ودول مجلس التعاون والوصول 

بها إلى أفضل المستويات. 

ولجميع  فناًنا"  "كن  لمجموعة  بالشكر  الخارجية  وزير  معالي  وتقدم 
القائمين على تنظيم هذا المعرض التشكيلي وما يبذلونه من جهود 
كبيرة كي يخرج بالصورة المشرفة لمملكة البحرين وتجسد قدرتها على 
ولجميع  لهم  متمنًيا  والدولية،  اإلقليمية  الفعاليات  مختلف  احتضان 

الفنانين المشاركين كل التوفيق النجاح. 

المعرض  في  المشاركون  التشكيليون  الفنانون  عبر  جانبهم،  من 
التشكيلي (إبداعات) عن عميق شكرهم وتقديرهم لمعالي الشيخ خالد 
للمعرض وما لقوه من  الكريمة  آل خليفة ورعايته  أحمد بن محمد  بن 

دعم وتشجيع على االستمرار في أعمالهم الفنية. 

مع  يجتمع  الخارجية  وزير  مساعد  سعادة 
هامش  على  المسؤولين  كبار  من  عدد 
حقوق  لمجلس  الـ٤٠  الدورة  اجتماعات 

اإلنسان بجنيف.

 ٢مارس ٢٠١٩

مع  يجتمع  الخارجية  وزير  مساعد  سعادة 
خارجية  بوزارة  المسؤولين  كبار  من  عدد 

جمهورية ألمانيا االتحادية.

 ١٣مارس ٢٠١٩

فيصل  بن  عبدالله  السيد  سعادة  التقى 
الخارجية  وزير  مساعد  الدوسري  جبر  بن 
التنفيذي  المدير  مولر  نورا  بالسيدة 
للشؤون الدولية بمؤسسة كوربر لألبحاث 

في العاصمة األلمانية برلين.

 ١٨مارس ٢٠١٩

يستقبل  الخارجية  وزير  مساعد  سعادة 
لحرية  األمريكية  المفوضية  من  وفًدا 

األديان.

 ٢٦مارس ٢٠١٩

يستقبل  الخارجية  وزير  مساعد 
المبعوث األوروبي الخاص لتعزيز حرية 

الدين أو المعتقد.

 ٢٨مارس ٢٠١٩

حظراستحداث  بشأن  الوطنية  اللجنة  وفد 
األسلحة  واستعمال  وتخزين  وإنتاج 
الكيميائية وتدمير تلك األسلحة يزور شركة 

نفط البحرين (بابكو).

 ٧ مارس ٢٠١٩

مع  تجتمع  الخارجية  وزارة  وكيل  سعادة 
لجنة  رئيس  بوكيل  ماري  جان  السناتور 
بمجلس  الخليجية  الفرنسية  الصداقة 

الشيوخ الفرنسي.

 ٢٧ مارس ٢٠١٩

مع  تجتمع  الخارجية  وزارة  وكيل  سعادة 
الفرنسية  الصداقة  مجموعة  رئيسة 

البحرينية في البرلمان الفرنسي.

 ٢٨ مارس ٢٠١٩

الوطنية  للجنة  الثالث  االجتماع  انعقاد 
بكافة  البحرين  مملكة  التزام  لمتابعة 

قرارات مجلس األمن الدولي.

 ١٠ مارس ٢٠١٩

الدولية  للشؤون  الخارجية  وزارة  وكيل 
تنفيذ  حول  متخصصة  عمل  ورشة  يفتتح 

قرارات مجلس األمن الدولي.

 ١٢ مارس ٢٠١٩

يفتتح  أحمد  بن  عبدالله  الشيخ  الدكتور 
ورشة عمل متخصصة لتعزيز الشراكة بين 

مملكة البحرين ومنظمة األمم المتحدة.

 ٢٧ مارس ٢٠١٩

اإلقليمية  للشؤون  الخارجية  وزارة  وكيل 
اجتماع  في  يشارك  التعاون  ومجلس 
على  العربية  الدول  جامعة  مجلس 
العادية  دورته  في  الوزاري  المستوى 

.(١٥١)

 ٦ مارس ٢٠١٩

ضمن  المتقاعدين  الموظفين  تكرم  الخارجية  وزارة 
برنامج التقاعد االعتيادي واالختياري

٢٠ مارس ٢٠١٩

افتتح معالي الشيخ خالد بن أحمد 
بن محمد آل خليفة، وزير الخارجية، 
(إبداعات)  التشكيلي  المعرض 
مؤسسة  قاعة  في  أقيم  والذي 
من  بتنظيم  للنشر،  األيام 
وبمشاركة  فناًنا"  "كن  مجموعة 
التشكيليين  الفنانين  من  العديد 

من مملكة البحرين ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.


