
 
 

 

   4د 5س/ ف 29لرقم : ا
م2202فرباير  17التاريخ:   

 

املوقر      صاحب السعادة األخ الكريم / غامن بن فضل البوعينني   

 وزير شؤون جملسي الشورى والنواب 
 

 ،السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته
 

طببببب  لببببباا ال تببببباإ ال ببببب ا  ا   ببببب  إلببببب   إلببببب  ميطيبببببأ لببببب      رفببببب  
ا  اصبببببب   وزيببببببر  مح ببببببلا هنببببببلس ن ببببببا   بببببب     ببببببل ال بببببب اد   صببببببا أ

بضببببببب    ببببببب اد بابببببببلا  باببببببباسال ببببببب ل ا قبببببببلم مببببببب   ببببببب اد  ، واالتصببببببباال 
 مجلس الش رى.

 

 . ر اء التفضل  اتخاذ ال زم
 

 ،والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

 

 

 

 علـي بـن صالـح الصالـح  
 رئيـس جملـس الشـورى

 

 

  



 
 

 

   4د 5س/ ف 29لرقم : ا
م2202فرباير  17التاريخ:   

 

املوقر املهندس كمال بن أمحد حممد   السعادة    صاحب  

املواصالت واالتصاالت   وزير  

 

 ،السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

 

طببببب  لببببباا ال تببببباإ ال ببببب ا  ا قبببببلم مببببب  إلببببب  م يطيبببببأ لببببب      رفببببب  
 بض  مجلس الش رى.   اد بالا  بااسال  ل     اد

 

ل ببببببببببم  ببببببببببال  و ر بببببببببباء التفضببببببببببل  بببببببببباالط   واتخبببببببببباذ البببببببببب زم، 
 .الش ر والتقلير بل  ت اون م اللائم مع  بضاء مجلس الش رى

 

 ،والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

 

 

 

 عـلـي بن صـالـح الصـالـح

 رئيــس مـجلـس الشـورى
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  4د  5ف /ص أ ع 977 لرقم :ا
م 2202 مارس 13التاريخ:   

 

 احملرتم  جواد عبداهلل حسني/   السيدسعادة  
 عضو جملس الشورى 

 

 ،السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته
 

الساااااااانادا ا   اااااااا س صااااااااا   إشااااااااارا إلاااااااال  اااااااا ال م ا   اااااااا  إلاااااااال 
 .واالتصاالتا  اصالت وزير  كمال بن أ م  محم 

 

الاااااا زير  اااااا ل  اااااا ال م ا  ااااااار   ااااااناداكم بأن ااااااا ا اااااات م ا رد نفياااااا 
إليااااااا  أوااااااااللى و ااااااا ف يااااااا رل و ااااااال  ااااااا ول أوماااااااال   سااااااا  قادمااااااا  لن ااااااام 

( مااااااان الال حااااااا  130 سااااااا ما نصااااااا  و يااااااا  ا اااااااادا  ا ج ااااااان دوة م اق ااااااا ى 
 .ال اخ ي   ج ن ال  رى

 

 ،والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

 

 صالـح الصالـحعلـي بـن    
 رئيـس جملـس الشـورى

 

. مرفق: الرد ا  ار إلي  أوالل  
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   2022 /214و ص ل /  الرقم:

   2022 مارس 13 التاريخ:

 

 سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين   املوقر 

 وزير شؤون مجلس ي الشورى والنواب 

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته، 

 

 العضو جواد عبدهللا حسين السؤال املقدم من سعادة   املوضوع:

 

مملكة       شأن  رفعة  في  تبذلونها  التي  للجهود  وتقدرينا  شكرنا  جزيل  عن  لسعادتكم  نعرب  أن  لنا  يطيب 

 لكم موفور الصحة والسعادة ومزيدا من التوفيق والسداد. 
ً
 البحرين، متمنيا

 

، املتعلق بالرد على  2022  فبراير  20، املؤرخ في  2022و م ش ن/  /704باإلشارة الى خطاب سعادتكم رقم:       

فادوا  عدد البحرينيين العاطلين عن العمل الذين استبخصوص العضو جواد عبدهللا حسين سؤال سعادة 

 . امج التدريب التي يقدمها الصندوق من بر 

 

 الشأن.في هذا  صندوق العمل تمكيننرفق لسعادتكم رد      

 

 وتفضلوا سعادتكم بقبول فائق االحترام والتقدير،،،

 
 كمال بن أحمد محمد           

 وزير املواصالت واالتصاالت 
 نسخة الى:

 صندوق العمل تمكينمعالي رئيس مجلس إدارة   -

 لصندوق العمل تمكينسعادة الرئيس التنفيذي   -

 

 

mzowayed
البريد الوارد



 

T +973 1 733 7878     P.O. Box 10325, Kingdom of Bahrain     www.mtt.gov.bh 

 

 

 

  2022 /215الرقم: و ص ل / 

 2022 مارس 13التاريخ: 

 

   املوقر    الحبن صالح الصالسيد علي معالي 

 الشورى مجلس  رئيس

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،،

 

 العضو جواد عبدهللا حسين السؤال املقدم من سعادة   املوضوع:

 

يطيب لنا أن نعرب ملعاليكم عن جزيل شكرنا وتقدرينا للجهود التي تبذلونها في رفعة شأن مملكة البحرين،      

 لكم موفور الصحة والسعادة ومزيدا من التوفيق والسداد. 
ً
 متمنيا

 

على سؤال  املتعلق بالرد  ،  2022  فبراير   17املؤرخ في    ،4د  5س/ ف    29باإلشارة الى خطاب معاليكم رقم: ف       

العاطلين عن العمل الذين استبخصوص    العضو جواد عبدهللا حسينسعادة   البحرينيين  فادوا من  عدد 

 . امج التدريب التي يقدمها الصندوق بر 

 

 في هذا الشأن.  صندوق العمل تمكينرد نرفق ملعاليكم      

 

 االحترام والتقدير،،،وتفضلوا معاليكم بقبول فائق 

 
 كمال بن أحمد محمد       

 وزير املواصالت واالتصاالت 
 نسخة الى:

 صندوق العمل تمكينمعالي رئيس مجلس إدارة   -

 لصندوق العمل تمكينسعادة الرئيس التنفيذي   -
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