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الفلبين رئيسة يستقبل الوزراء رئيس
آل سلمان بن خليفة الشيخ سمو ــوزراء ال رئيس استقبل  ]
لدى أرويو، ماكاباجال الفلبين جلوريا جمهورية رئيسة خليفة،
تجري عمل زيــارة في  (الثلثاء) أمس مساء البالد  الى  وصولها 
بين تربط التي المتميزة  العالقات تتناول مباحثات خاللها
في وتنميتها دعمها وسبل الفلبين وجمهورية البحرين مملكة

المجاالت. شتى

الماليزية البحرينية بالعالقات العهد يشيد ولي
حمد بن سلمان الشيخ سمو األعلى القائد نائب العهد أشاد ولي ]
المستمر البلدين  وبتطلع الماليزية البحرينية بالعالقات خليفة آل
واالستثماري واالقتصادي التجاري  التعاون  فرص تعزيز نحو
االستثمارات لنمو المتاحة والتسهيالت  اإلمكانيات من واالستفادة
أمس الرفاع بقصر العهد ولــي لقاء لــدى ذلــك جــاء البلدين. كال  في 
محمد، مهاتير مخزاني لداتو السابق الماليزي الوزراء رئيس نجل
مجاالت تنمية على البلدين كال في الخاص القطاع دور سموه مؤكد

التجارية بينهما. التبادالت وزيادة التعاون
من البحرين مملكة تقدمه بما محمد مهاتير أشـــاد جانبه مــن 
موجهًا المختلفة،  االستثمارية المشاريع  ونمو لتأسيس تسهيالت
تعزيز على من حرص ما أبداه على ولي العهد والتقدير لسمو الشكر

بالده. واالقتصادية مع التجارية العالقات

العالقات يستعرض العمل وزير
والفلبين البحرين بين الثنائية

المبعوث مع  العلوي محسن مجيد العمل وزير استعرض  ]
لدول التعاون  مجلس لدول الفلبين جمهورية لرئيسة الخاص 
(AMA) جامعة مديرة بمعية اغيلوس آر امابيل العربية الخليج
(الثلثاء) أمــس صباح لهما  المرافق والوفد  البحرين بمملكة
والفلبين، البحرين بين الثنائية العالقات بــالــوزارة بمكتبه
قبل من المشهود التعاون بفضل ملحوظًا تقدمًا تشهد والتي

الصديقين. البلدين في والحكومة القيادة
العامة العالقات إدارة مدير حضره ــذي ال اللقاء، وتــنــاول
فوزية الوزير مكتب  ومديرة  الدوسري، سالم  صباح  والدولية
المشتركة بما المجاالت في التعاون تعزيز بحث شهاب، صالح
وعلى البلدين، في البشرية التنمية برامج ويخدم ينمي العالقة
إلى العمالية، إضافة بالمجاالت يتعلق منها ما وجه الخصوص

والتدريب. قضايا التعليم النظر بشأن وجهات تبادل
جامعة به تشارك الذي بالدور العلوي أشاد المناسبة وبهذه
وطرحها التعليمية لرسالتها تأديتها عبر التنمية في (AMA)
التخصصات الدراسية المختلفة وتخريجها للكفاءات البشرية.
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الفلبين جمهورية رئيسة لقائه لدى الوزراء رئيس سمو

مستمر العالمية المنح الدراسية برنامج العهد: ولي
بنا - المنامة §

األعلى القائد نائب العهد ولي أكد ]
بن ــان ــم ــل س ــخ ــي ــش ال ــو  ــم ــس ال صـــاحـــب 
المنح برنامج  استمرار خليفة آل  حمد
الفرص توفير في العالمية الدراسية
مملكة أبناء أمام الجامعية التعليمية
الراسخ اإليــمــان  مــن انطالقًا البحرين
نــحــو ــــرورة تــوجــيــه االســـتـــثـــمـــار ــــض ب
المواطن أن وخاصة البشري العنصر
ــي ــاس األس ــور ــح ــم ال ــي يــمــثــل ــن ــري ــح ــب ال
واهتمام لرغبة تنفيذاً البالد في للتنمية 
عيسى بن حمد الملك جاللة البالد  عاهل

خليفة. آل
اجتماع ــه ــرؤس ت لــدى ســمــوه ـــال  وق
الدراسية المنح برنامج إدارة مجلس
أمس: الرفاع بقصر عقد  الذي العالمية
برامج به تحظى ما عالًيا  نثمن «إننا
متابعة ــن م الــبــشــريــة الـــمـــوارد تنمية 
ــة الــمــلــك ــالل ـــة شــخــصــيــة مـــن ج ـــاي ورع

وخاصة ورعاه  اهللا حفظه المفدى الوالد
الذي التعليمي بالقطاع منها يتعلق ما
التطوير عملية  في األساس حجر يمثل
مخرجات جاللته ومتابعة والتأهيل
العالمية الــدراســيــة الــمــنــح ــج  ــام ــرن ب
المنح برامج في للتوسع وتوجيهاته

ــات ــاق ــط ال ــة ــي ــم ــن ــي الــمــواهــب وت ــن ــب وت
الواعدة». الشبابية

القائد نائب العهد ولي سمو وأعرب
يقوم ــذي ال لــلــدور ارتياحه عــن األعــلــى 
التنفيذية واإلدارة اإلدارة مجلس بــه
العالمية ــة ــي ــدراس ال الــمــنــح لــبــرنــامــج 

مؤسسات مع وثيقًا تعاوًنا  أثمر الذي
ــت ــاب ــج ــت اس ـــي ـــت ـــاع الـــخـــاص ال ـــط ـــق ال
وخططه البرنامج  توجهات مع بدورها 
تمويل في ومساندتها دعمها خالل من
الرعاية فــئــات  مختلف  ــي ف الــبــرنــامــج

البرنامج. لدى المعتمدة

ــوه ــم س بـــــارك ــــدد،  ــــص ال هــــذا وفــــي  
ــج ــام ــرن ــب ال ـــه ـــوج ت اإلدارة  ومــجــلــس 
ــام أم ــرص ــف ال ــن م ــد ــزي ــم ــة ال ــاح نــحــو إت
ــــراد واألف ــاص ــخ ال ــاع ــط ــق ــات ال ــس ــؤس م
برنامج لدعم فاعلة شراكة في للدخول
وهو المنشودة األهداف وتحقيق  المنح
ــار اإلط ــذا ه فــي ســمــوه رغــبــة يعكس  مــا 
يلعبه الــذي ـــدور ال أهمية مــن  انــطــالقــًا
التنمية برامج دعم في الخاص القطاع
سموه موجهًا المملكة، فــي المختلفة
بحث الى التنفيذية واإلدارة المجلس
القطاع ــذا ه مشاركة  صيغ  مــن  المزيد

الحيوي.
ــا عـــدداً ــًض أي ــاع ــم ــت ــش االج ــاق هـــذا ون
جدول على المدرجة الموضوعات من
يتعلق ــا م ــة ــاص وخ ــاع ــم ــت االج ــال  ــم أع
ــات ــوازن ــم وال الــمــالــيــة بــالــشــئــون  منها 
الــبــرنــامــج أنــشــطــة لمختلف  ــررة  ــق ــم ال
مستفيض تقرير الى  المجلس  واستمع

الشأن. هذا  في

العالمية الدراسية المنح برنامج  إدارة مجلس اجتماع مترئسًا العهد ولي سمو

«اليونيدو» يبحث التعاون مع البحارنة
بنا - المنامة §

للشئون الدولة وزير بحث ]
لدى البحارنة نـــزار  الخارجية
وزارة ـــوان دي ــي  ف بمكتبه لقائه 
(الثلثاء) أمس صباح الخارجية
ــج ــام ــرن ــب ل ــذي ــي ــف ــن ــت ـــر ال ـــدي ـــم ال
في والتقني التنموي الــتــعــاون
للتنمية المتحدة األمـــم منظمة
ديميتري (اليونيدو)  الصناعية 
مــكــتــب ــوف ورئــــيــــس ــون ــك ــس ــي ب
ــم ــاش ه ــن ــري ــح ــب ــال الـــيـــونـــيـــدو ب
التعاون تعزيز حسين، سليمان
ــن مــمــلــكــة الــبــحــريــن ــي الــقــائــم ب
للتنمية المتحدة األمــم ومنظمة

(اليونيدو). الصناعية
بيسكونوف  زيـــــارة وتـــأتـــي  
في للمشاركة البحرين لمملكة
للتكنولوجيا ــي ــدول ال المؤتمر
يعقد الــــذي الــنــظــيــفــة ــة  ــاق ــط وال
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االقتصادية العالقات ويستعرض ...
السويدي  السفير  مع

ــة ــدول ال ــــر وزي ــرض  ــع ــت اس  ]
البحارنة نزار الخارجية للشئون
ـــوان دي فــي  بمكتبه لــقــائــه ـــدى  ل
أمــس ــاح ــب ص الــخــارجــيــة وزارة 

السويد مملكة سفير (الثلثاء)
البحرين مملكة  ــدى ل مقيم غير
العالقات بييار، ستيفان برونو
الصديقين البلدين بين الثنائية
جــمــيــع فــــي ـــل تـــطـــويـــرهـــا ـــب وس
المجاالت في وخاصة المجاالت،

واالقتصادية والفنية. التجارية

(بنا) عام «اليونيدو» مستقبًال مدير البحارنة

بها الناطقين لغير العربية لتعلم برنامجًا تطرح «التربية»
والتعليم التربية وزارة - عيسى مدينة §

التربية بوزارة المستمر التعليم إدارة طرحت ]
برنامج للجمهور الموجهة برامجها ضمن والتعليم
الناطقين لغير الفصحى الــعــربــيــة الــلــغــة تعليم 
إلى شباط 16فــبــرايــر/ بتاريخ سيبدأ والــذي بها،
االثنين  أيـــام ســاعــة،  30 بــواقــع  نيسان ــل/ ــري أب  6
في  إلى8.30  6.30 الساعة من  أسبوعيًا، والخميس 
دعت  و فقط، ديناراً  30 قدره برسم المسائية، الفترة
هذه من االستفادة إلى العربية باللغة الناطقين غير 

الدورة.                                                                                                     
القائم المهني والتطوير التدريب  إدارة مدير وقال
الشكر ــازي  غ المستمر التعليم إدارة مدير بأعمال
مساعدة ــى إل تسعى والتعليم التربية وزارة إن 
يؤهلهم بما إلتقانها العربية  باللغة  الناطقين غير
وتهيئتهم المجتمع، في بمسئولياتهم لالضطالع
التعامل من  وتمكينهم  البناء، عملية في  للمشاركة 
في وإشراكهم فيه،  يعيشون  ــذي  ال المجتمع بلغة
بشكل والثقافية واالقتصادية االجتماعية التنمية
متنوعة تعليمية  وبرامج خدمات وتوفير إيجابي، 
احتياجات وتلبي المؤسسات  ومتطلبات  تتناسب
وتوفير الــســواء  على والمجتمع األفـــراد وتوجهات
مع الظروف من التكيف البرامج التعليمية لتمكينهم
وكذلك المجتمع، ــي ف ــة ــادي ــص ــت واالق االجتماعية

المختلفة. المهنية األوضاع مع التكيف

تربوية زيارة تنظم «التربية»

الهاشمية األردنية المملكة إلى
وبعد للمعلمين، االســتــشــاريــة اللجنة نظمت 
مع بــالــتــعــاون والــتــعــلــيــم، ـــر الــتــربــيــة ــة وزي ــق ــواف م
المملكة إلــى تربوية ــارة  زي بــالــوزارة التعليم قطاع 
اللجنة أعضاء من سّتة بمشاركة الهاشمية األردنية
من الميدان مــن التربويين مــن ــدد  وع االستشارية
على لــالطــالع وذلـــك ــــوزارة، ال ــدارس وقــطــاعــات ــم ال
الخطط ــن  م ــادة ــف ــت واالس هــنــاك التعليمي الــنــظــام 
التعليمية العملية سير بشأن المتبعة والبرامج
قال ــارة ــزي ال تفاصيل ــن وع ـــة.  ـــي األردن ــدارس  ــم ــال ب
إبراهيم الوفد رئيس الثانوي التعليم إدارة مدير
على التعرف  الزيارة من الهدف «إن جمعان محمد 
والتعليم التربية وزارة تنتهجها التي األساليب
المعلومات تكنولوجيا تــوظــيــف بــشــأن ــــاألردن  ب
تنفيذه تم ما  عبر التعليمية بالعملية واالتصاالت 
المناهج خاللها من حولت إلكترونية برمجيات من
واحدة إلكترونية منظومة ضمن محوسبة كتب إلى
أن دون ــن م الــمــجــال  بــهــذا  العالمي الــتــطــور  تساير 

عن الكتب الورقية». تستغني


