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تصدر عن جمعية المهندسين البحرينية

الجمعية تهنئ بمناسبة األعياد الوطنية
رفـع رئيـس جمعيـة المهندسـين البحرينيـة الدكتـور ضيـاء 
مجلـس  أعضـاء  عـن  ونيابـة  باسـمه  توفيقـي  العزيـز  عبـد 
التهاـني  الجمعيـة خالـص  وكافـة منتسـبي  واألعضـاء  اإلدارة 
العيـد  بمناسـبة  الحكيمـة  السياسـية  للقيـادة  والتبريـكات 
والعشـرين  الثانيـة  والذكـرى  الخمسـين  المجيـد  الوطنـي 
آل  عيسـى  بـن  حمـد  الملـك  الجاللـة  صاحـب  حضـرة  لتوـلي 

البـالد. ـفي  الحكـم  مقاليـد  المفـدى  البـالد  عاهـل  خليفـة 

وأشـار الدكتـور ضيـاء توفيقـي إـلى أن جمعيـة المهندسـين 
هـذه  ـفي  تنتهـز  واألعضـاء،  اإلدارة  ومجلـس  إدارة  البحرينيـة 
المناسـبة الغاليـة عـلى قلوبنـا جميعـاً لترفـع إـلى مقـام عاهـل 
السـمو  صاحـب  وإـلى  ورعـاه،  هللا  حفظـه  المفـدى  البـالد 
الملكـي األميـر سـلمان بـن حمـد آل خليفـة وـلي العهـد نائـب 
وإـلى  الموقـرة  الحكومـة  وإـلى  الـوزراء،  رئيـس  األعـلى  القائـد 
باألعيـاد  والتبريـكات  التهاـني  أصـدق  الوـفي  البحريـن  شـعب 

المجيـدة. الوطنيـة 

وأعـرب توفيقـي باسـمه وباسـم الجمعيـة عـن االعتـزاز بكل 
مـا تحقـق ـفي هـذا العهـد الزاهـر تحـت قيـادة جاللتـه وبحجـم 
البحريـن  مملكـة  حققتهـا  التـي  والمكتسـبات  اإلنجـازات 
الملـك  لجاللـة  الوطنـي  اإلصالحـي  المشـروع  انطالقـة  منـذ 
كثـر مـن 20 عامـاً، وعـلى كافـة األصعـدة وـفي  المفـدى قبـل أ
جميـع المجـاالت، بفضـل العمـل الوطنـي المشـترك والتآلف 
والتالحـم بيـن القيـادة الحكيمـة والشـعب لمـا فيـه مصلحـة 
التنمويـة  النهضـة  لهـذه  أدى  مـا  وهـو  والمواطنيـن،  الوطـن 

البحريـن. مملكـة  تشـهدها  التـي  والعمرانيـة  الشـاملة 

وأضاف رئيس جمعية المهندسين البحرينية بأن الجمعية 
ُتثمـن عاليـاً مـا تحقـق لمملكـة البحريـن مـن إنجـازات كبيـرة 
ـفي عهـد جاللـة الملـك المفـدى، والتـي رسـمت صورة مشـرفة 
ومشـرقة لهـذا الوطـن العزيـز عـلى خريطـة العالـم، وهـو دافـع 
بالتأكيـد لكافـة مهندسـي البحريـن والقطـاع الهندسـي لدعـم 
المسـيرة المباركـة وللمضـي قدمـا وبـذل كافـة اإلمكانـات ـفي 

سـبيل تقـدم ورـقي البـالد.

تهنئة جمعية المهندسين البحرينية للقيادة الرشيدة بمناسبة 
احتفاالت المملكة باألعياد الوطنية، ونشرت في كافة حسابات 

الجمعية على منصات التواصل االجتماعي.

باللونين  يتوشح  بالجفير  البحرينية  المهندسين  جمعية  مقر 
األحمر واألبيض احتفاًء باحتفاالت المملكة باألعياد الوطنية.
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عقدت جمعية المهندسين البحرينية في مقرها بالجفير يوم  
اإلثنين الموافق 6 ديسمبر 2021م مؤتمراً صحافياً دعت إليه 
الجمعية  أعضاء  من  وعدداً  المحلية  الصحف  تحرير  رؤساء 
اليوبيل  احتفاالت  عن  لإلعالن  وذلك  الراعية،  والشركات 
الذهبي للجمعية والتي ستقام تحت الرعاية السامية لحضرة 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البالد 

المفدى حفظه هللا ورعاه.

وفي كلمته االفتتاحية للمؤتمر الصحافي، رفع رئيس الجمعية  
أعضاء  عن  ونيابة  باسمه  توفيقي  عبدالعزيز  ضياء  الدكتور 
الشكر  جزيل  الجمعية  ومنتسبي  وأعضاء  اإلدارة  مجلس 
وعظيم االمتنان لمقام عاهل البالد المفدى حفظه هللا ورعاه، 
الذهبي  اليوبيل  احتفاالت  تكون  بأن  جاللته  تفضل  على 

للجمعية تحت الرعاية السامية لجاللته.

ووّجه توفيقي شكر الجمعية لكافة الحضور من المحررين 
الصحافيين بالصحف المحلية وعدد من أعضاء الجمعية، كما 

خّص بالشكر الشركات الراعية لليوبيل الذهبي، وهي شركة 
البتركيماويات  لصناعة  الخليج  وشركة  بابكو،  البحرين  نفط 
)جيبك(، وشركة غاز البحرين الوطنية )بناغاز( وشركة توسعة 
غاز البحرين الوطنية )توسعة(، متطلعاً لرعاية شركات وجهات 

أخرى لهذه االحتفالية التاريخية الكبيرة للجمعية.

للجمعية   الذهبي  اليوبيل  احتفاالت  أن  توفيقي على  كّد  وأ
الرئيسية  الفعالية  إلى  مشيراً  كامل،  عام  مدى  على  ستقام 
والتي ستقام بمركز البحرين الدولي للمؤتمرات والمعارض في 
الخامس عشر من مارس القادم، والتي تعد انطالقة الحتفاالت 
الجمعية باليوبيل الذهبي وسيتم إخراجها وتنفيذها بمستوى 
في  المهندس  ودور  المناسبة  أهمية  لتعكس  عاٍل  تقني 

المشاركة في وضع لبنة التقدم والنهضة العمرانية في البالد.

مؤتمر صحافي لإلعالن عن اليوبيل الذهبي للجمعية...

د. ضياء توفيقي: نثّمن لجاللة عاهل البالد المفدى رعايته السامية 

الحتفاالت اليوبيل الذهبي في مارس القادم

 اضغط هنا للمزيد من صور 
المؤتمر الصحفي لليوبيل الذهبي

 الرئيسي
الخبر
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ــصــحــاـفـي لجمعية  ال ــمــر  ــمــؤت ال ــــالل  خـ
عن  ــإلعــالن  ل البحرينية  المهندسين 
للجمعية،  الذهبي  اليوبيل  احتفالية 
ــور ضياء  ــت ــدك ال الجمعية  ــس  ــي رئ أكـــد 
ــاالت  ــف ــج احــت ــام ــرن ــقــي عــلــى أن ب ــوفــي ت
ـــامـــجـــاً حــافــالً  ـــرن ــة ســيــكــون ب ــجــمــعــي ال
ومتنوعاً ومستمراً طيلة العام 2022م، 
ــيــســيــة  ــرئ ــة ال ــي ــال ــع ــف ــصــاحــب ال إذ ســت

وتعقبها عدة فعاليات أخرى، ومنها: 

* معرض »عقود مضيئة": 

سيقام في الفترة 15 - 17 مارس القادم 
ــمــرات  ــمــؤت ــل ـــدوـلــي ل ــن ال ــحــري ــب ــز ال ــرك ــم ب
ــيــة  ــفــعــال ــتـــوازي مـــع ال ـ ــال ـ ــعـــارض ب ــمـ ـ وال
الرئيسية، حيث يحكي هذا المعرض 
مسيرة  إلكتروني  بشكل  ويستعرض 
وإنجازات الجمعية على مدى 50 عاماً.

* المؤتمر العام للمهندسين:

ـــقـــادم   ال مـــــارس  ـفــي 16 - 17  ــعــقــد  ســي
ــة هــنــدســيــة  ــئ ــي ـــحـــو ب ـــوان »ن ــت عـــن ــح ت
مستدامة ومستقبل هندسي واعد« 
ــــوء على  ــــض ـــمـــعـــرض ال ــذا ال ــ ــقــي هـ ــل وي
ــات  ــجــي ــي ــرات ــات واســت ــدي ــح ــت ـــفـــرص وال ال
في  البحرينيين  المهندسين  ــر  ــطــوي ت
من  عــامــاً   50 ــعــد  وب المقبلة  المرحلة 
من  ــدد  ع وسيقدم  الهندسي،  العمل 
المتحدثين في المؤتمر أوراق عمل من 
داخل مملكة البحرين وخارجها لتقديم 
بعض التجارب الناجحة في هذا المجال 
بإحتياجات  المتعلقة  األوراق  وكــذلــك 
ــروج  ــخ ــل ـــهـــنـــدســـي ل ـــعـــمـــل ال ـــر ال ـــطـــوي ت
تقديمها  ــم  ــت ــحـــددة ســي مـ ــات  ــي ــوص ــت ب
ــاد، سعياً  ــب ال إلــى الجهات المعنية في 
لتفعيل تلك التوصيات واالستفادة من 

مداوالت ومناقشات المؤتمر.

ــات  ــي ــص ــخ ش ــم  ــريـ ــكـ تـ  *

وشركات:

أعضاء  جهود  الجمعية  تقدر 
المؤسسات  ودعم  الجمعية 
التي  الجهود  تلك  والشركات، 
تحقيق  من  الجمعية  مكّنت 
أنشئت  التي  أهدافها  معظم 
من أجلها قبل 50 عاماً، لذلك 

فإن تكريم تلك الشخصيات والشركات 
في  واضحة  بصمات  لها  كانت  التي 
مسيرة عمل الجمعية سيكون جزء ال 
يتجزأ من احتفاليات الجمعية بيوبيلها 

الذهبي.

* فيديو توثيقي وإعالمي:

فيديو توثيقي يحكي مسيرة الجمعية 
إنتاجه  وسيتم  عاماً،   خمسين  عبر 
بإخراج دقيق لمناسبة اليوبيل الذهبي. 

* النصب التذكاري:
العاصمة  في  موقع  تخصيص  تم 
المنامة وذلك تقديراً لدور المهندسين 
التقدم  عجلة  دفع  في  المشاركة  في 
عمل  خال  من  البحرين  مملكة  في 
القطاع  مؤسسات  في  المهندسين 
جمعية  في  وكذلك  والخاص  العام 
طرح  وتم  البحرينية،  المهندسين 
مسابقة خاصة لتصميم هذا النصب 
الحق  وقت  في  النتيجة  عن  واإلعان 

خال تلك االحتفاليات.

* "معرض المهن الهندسية":

نظراً لاهتمام الكبير الذي توليه جمعية 

في  للمساهة  البحرينية  المهندسين 
بالمهندسين  الهندسي  القطاع  رفد 
التخصصات  كافة  في  المؤهلين 
طلبة  لتعريف  وسعياً  الهندسية، 
على  النهائية  السنة  في  المدارس 
التخصصات الهندسية المختلفة لكي 
إختيار  أمورهم  وأولياء  عليهم  يسهل 
اإللتحاق  بعد  المناسب  التخصص 
بالجامعة، فإن الجمعية وكعادتها، تقوم 
والتعليم  التربية  وزارة  مع  وبالتعاون 
الهندسية"،  المهن  "معرض  بتنظيم 
بشكل  المعرض  هذا  سيقام  حيث 
استثنائي بمناسبة اليوبيل الذهبي في 

مقر الجمعية بالجفير.

* عدد خاص من مجلة »المهندس«:

 ستقوم الجمعية بإصدار عدد خاص 
في  »المهندس"،  الدورية  مجلتها  من 
نهاية شهر مارس القادم وذلك لتغطية 
وتوثيق كافة فعاليات اليوبيل الذهبي، 
وإتاحة الفرصة للشركات والمؤسسات 
التواجد في هذا العدد المميز من خالل 

تقديم التهاني أو اإلعالن والرعاية فيه.

* مبادرات وبرامج أخرى:

سيتم اإلعالن عنها  في وقت الحق.

احتفاالت الجمعية بيوبيلها الذهبي...

برنامج حافل ومتنوع ويستمر حتى نهاية العام 2022م

الدكتور ضياء توفيقي يلقي كلمة في المؤتمر الصحافي 

 الرئيسي
الخبر
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المؤتمر الصحافي لليوبيل الذهبي للجمعية... 

تغطية واسعة في الصحافة المحلّية

تـــــــحـــــــت رعـــــــــــايـــــــــــة وزيـــــــــــر 
الــــــمــــــواصــــــات واالتـــــــصـــــــاالت 
الـــمـــهـــنـــدس كـــمـــال بــــن أحــمــد 
مــــــحــــــمــــــد، تـــــنـــــظـــــم جـــمـــعـــيـــة 
الـــبـــحـــريـــن لـــشـــركـــات الــتــقــنــيــة 
سمارت«  »وورك  وشركة  »ِبــِتــك« 
لتنظيم المعارض والمؤتمرات 
في  بالمشاركين  خــاصــا  لــقــاًء 
الــجــنــاح الــبــحــريــنــي بــمــعــرض 
اختتم  الذي   ،»2021 »جيتكس 
وذلك  دبي،  في  أعماله مؤخرا 
ــثــــامــــن مــن  ـــوم )األربــــــعــــــاء الــ ــ يـ
ديــســمــبــر( فـــي مـــركـــز الــخــلــيــج 

للمؤتمرات.
ــيـــة  ــالـ ــعـ ــفـ وتــــــقــــــام هــــــــذه الـ

المشاركة  تنظيم  على  عاما   15 مــرور  بمناسبة 
الــبــحــريــنــيــة فـــي مـــعـــرض جــيــتــكــس تــحــت شــعــار 

عاما  البحريني:15  »الجناح 
مــن االنـــجـــاز«، ويــشــارك فيها 
ــا الــــعــــارضــــون والــــرعــــاة  أيــــضــ
والداعمون للجناح البحريني 

في جيتكس 2021.
ــيـــس مــجــلــس  وأوضـــــــح رئـ
عبيدلي  »بتك«  جمعية  إدارة 
هو  اللقاء  هــذا  أن  العبيدلي 
األول مــن نــوعــه. وهــو يعكس 
حــــرص مـــشـــاركـــة »ِبــــِتــــك« في 
منصة  تــوفــيــر  عــلــى  جيتكس 
دائما لتبادل الخبرات ووضع 
الرؤى  واستشراف  التصورات 
حـــــول تـــطـــويـــر قـــطـــاع تــقــنــيــة 
الــمــعــلــومــات واالتـــصـــاالت في 
ــذي يــلــقــاه هــذا  الــبــحــريــن.  وفـــي ظـــل الـــدعـــم الــ

القطاع من الجهات الرسمية. 
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تصوير: عبداألمير الساطنة 

ــيــــس جــمــعــيــة الــمــهــنــدســيــن  ــن رئــ ــلــ أعــ
ــاء عــبــدالــعــزيــز  ــيـ ــور ضـ الــبــحــريــنــيــة الـــدكـــتـ
ــال مـــؤتـــمـــر صــحــفــي عــقــدتــه  ــ تــوفــيــقــي خـ
مقرها  في  البحرينية  المهندسين  جمعية 
يـــوم أمـــس اإلثــنــيــن عــن االمــتــنــان لحضرة 
صــاحــب الــجــالــة الــمــلــك حــمــد بــن عيسى 
اليوبيل  احــتــفــاالت  رعــايــة  على  خليفة  آل 
والتي ستقام في مارس  الذهبي للجمعية، 
القادم على مدى عام كامل، مشيرًا إلى ان 
البحرين  بمركز  الرئيسية ستقام  الفعالية 
الدولي للمؤتمرات والمعارض في الخامس 
عشر من مارس القادم، والتي تعد انطاقة 

الحتفاالت الجمعية باليوبيل الذهبي. 
مـــــؤكـــــًدا انــــــه ســـيـــتـــم إخـــــــــراج وتــنــفــيــذ 
الفعالية بمستوى تقني عاٍل لتعكس أهمية 
المشاركة في  المهندس في  المناسبة ودور 
في  العمرانية  والنهضة  التقدم  لبنة  وضع 
الـــبـــاد، مــن جــانــب آخـــر طــالــب مهندسون 
ــرح بــرنــامــج تــدريــب  بــحــريــنــيــون بـــإعـــادة طــ

المهندسين حديثي التخرج »تمهيد«. 
وأكد رئيس جمعية المهندسين على أن 
برنامج احتفاالت الجمعية بمرور خمسين 
عامًا على تأسيسها سيكون برنامجًا حافًا 
إذ  2022م،  الــعــام  طيلة  ومستمرًا  ومتنوعًا 
ستصاحب الفعالية الرئيسية عدة فعاليات 
أخــــــرى، ومــنــهــا مـــعـــرض »عـــقـــود مــضــيــئــة«، 
مـــارس  الــفــتــرة 17-15  فـــي  والـــــذي ســيــقــام 
للمؤتمرات  الدولي  البحرين  بمركز  القادم 
والمعارض بالتوازي مع الفعالية الرئيسية، 
حــيــث يــحــكــي هــــذا الـــمـــعـــرض ويــســتــعــرض 

بشكل إلكتروني مسيرة وإنجازات الجمعية 
مـــؤكـــدًا عــلــى أهمية  ــًا،  ــامـ عـ عــلــى مـــدى 50 
العام للمهندسين، والذي سيعقد  المؤتمر 
في اليومين التاليين لاحتفالية الرئيسية 
بيئة هندسية مستدامة  »نحو  تحت عنوان 
ومستقبل هندسي واعد« حيث يعتبر األول 
من نوعه حيث يلقي هذا المعرض الضوء 
واستراتيجيات  والــتــحــديــات  الــفــرص  على 
ــر الـــمـــهـــنـــدســـيـــن الــبــحــريــنــيــيــن فــي  ــويـ تـــطـ
من  عامًا  خمسين  وبعد  المقبلة  المرحلة 
الــعــمــل الــهــنــدســي، فــيــمــا ســيــقــدم عـــدد من 
من  عمل  أوراق  المؤتمر  فــي  المتحدثين 
لتقديم  وخــارجــهــا  البحرين  مملكة  داخـــل 
المجال  هذا  في  الناجحة  التجارب  بعض 
بــاحــتــيــاجــات  الــمــتــعــلــقــة  األوراق  وكـــذلـــك 
بتوصيات  للخروج  الهندسي  العمل  تطوير 
مــــحــــددة ســـيـــتـــم تــقــديــمــهــا إلـــــى الـــجـــهـــات 
ــبـــاد، ســعــيــًا لــتــفــعــيــل تلك  الــمــعــنــيــة فـــي الـ
ــن مـــــــداوالت  ــ ــيــــات واالســـــتـــــفـــــادة مـ ــتــــوصــ الــ

ومناقشات المؤتمر.
وخال المؤتمر الصحفي أشاد توفيقي 
المؤسسات  ودعــم  الجمعية  أعضاء  بجهود 
والشركات، وهو ما مّكن جمعية المهندسين 
الــبــحــريــنــيــة مـــن تــحــقــيــق مــعــظــم أهــدافــهــا 
ــن أجـــلـــهـــا قـــبـــل خــمــســيــن  الـــتـــي أنـــشـــئـــت مــ
الشخصيات  تلك  تكريم  أن  معتبرًا  عــامــًا، 
واضحة  بصمات  لها  كانت  التي  والشركات 
الجمعية سيكون جزءا ال  في مسيرة عمل 
بيوبيلها  الجمعية  احتفاليات  مــن  يتجزأ 
الذهبي، والتي ستتخللها فعاليات توثيقية 
تحكي مسيرة الجمعية عبر خمسين عامًا، 
كالفيديو التوثيقي واإلعامي الذي سيتم 

إنتاجه بإخراج دقيق لهذه المناسبة.

وبـــــخـــــصـــــوص الــــفــــعــــالــــيــــات األخــــــــرى 
الــمــرتــبــطــة بــالــيــوبــيــل الـــذهـــبـــي لــجــمــعــيــة 
إلى  توفيقي  أشــار  البحرينية  المهندسين 
الفعاليات  مــن  عــدد  تنظيم  الجمعية  عــزم 
ومنها  2022م،  الـــعـــام  خـــال  والــمــســابــقــات 
النصب التذكاري، حيث تم تخصيص موقع 
لــدور  تقديرًا  وذلــك  المنامة  العاصمة  فــي 
عجلة  دفــع  فــي  المشاركة  فــي  المهندسين 
التقدم في مملكة البحرين من خال عمل 
الــعــام  الــقــطــاع  مــؤســســات  فــي  المهندسين 
المهندسين  جمعية  في  وكذلك  والــخــاص 
ــؤكــــدًا عــلــى طــــرح مــســابــقــة  الــبــحــريــنــيــة، مــ
ـــذا الــنــصــب واإلعـــــان  خـــاصـــة لــتــصــمــيــم هـ
عـــن الــنــتــيــجــة فـــي وقـــت الحـــق خـــال تلك 

االحتفاليات.
توليه  الـــذي  الكبير  لــاهــتــمــام  ونــظــرًا 
للمساهمة  البحرينية  المهندسين  جمعية 
بالمهندسين  الــهــنــدســي  الــقــطــاع  رفـــد  فــي 
المؤهلين في كافة التخصصات الهندسية، 
ــعـــريـــف طـــلـــبـــة الــــــمــــــدارس فــي  ــتـ ــًا لـ ــيــ ــعــ وســ
الهندسية  بالتخصصات  النهائية  السنة 
ــيــــاء  الــمــخــتــلــفــة لـــكـــي يــســهــل عــلــيــهــم وأولــ
بعد  المناسب  التخصص  اختيار  أمــورهــم 
االلتحاق بالجامعة فإن الجمعية وكعادتها 
والتعليم  التربية  وزارة  مع  وبالتعاون  تقوم 
حيث  الهندسية«،  المهن  »معرض  بتنظيم 
ســيــقــام هــــذا الـــمـــعـــرض بــشــكــل اســتــثــنــائــي 
بمناسبة اليوبيل الذهبي في مقر الجمعية. 
وقـــال مـــؤكـــَدا انـــه يــتــوقــع حــضــور مــا ال 
يقل عن 500 شخص في الفعالية القادمة 
من  وعـــدد  البحرين  مملكة  مــن  غالبيتهم 
خارجها ذوي خبرة من أجل االستفادة من 

باع خبرتهم.

حديثي  المهندسين  توفيقي  وينصح   
الـــتـــخـــرج بـــاالنـــخـــراط فـــي بـــرامـــج تــدريــب 
وتوظيف المهندسين للحصول على خبرة 
التراكمية,  تطوير خدماتهم  في  تساعدهم 
ــات الــحــصــول عــلــى وظــيــفــة ًأصـــعـــب ألن  وبــ
االخــتــيــار يــكــون مــن بــيــن األكــفــأ واألفــضــل 
المهندس  على  المسؤولية  من  جــزء  ويقع 
الــبــاحــث عـــن الــعــمــل ويــجــب عــلــيــه تطوير 
الذاتية  بسيرته  واالهتمام  وخبرته  مهاراته 
وعدم اشتراط التوّظف في مؤسسة او عمل 
وزاري وان الخبرة هي كنز المهندس حديث 
للحصول عليها،  ان يسعى  التخرج فيجب 
وأضاف مؤكدًا ان ما يدور حول تشّبع سوق 
هناك  وانــمــا  صحيح  غير  العالمي  العمل 
حــاجــة مــاســة وطــلــب عــالــمــي عــلــى وظيفة 
بــدورنــا  نحن  ونسعى  الــعــالــم  فــي  الهندسة 
وبالتعاون مع صندوق العمل تمكين إليجاد 

عدد من الوظائف والبرامج التدريبية. 
المدير  عــبــداهلل  الــدكــتــور حميد  وقـــال 
ألخــبــار  الــمــهــنــدســيــن  لجمعية  الــتــنــفــيــذي 
الخليج ان عدد الذين انخرطوا في برنامج 
توظيف تدريب المهندسين حديثي التخرج 
»تمهيد« السابق 160 مهندسا وتوظف منهم 

ما يقارب 110 مهندسين. 
وعبر عن استعدادهم لتدريب وتوظيف 
البرنامج من  إعــادة طرح  عند  المهندسين 

قبل صندوق العمل تمكين. 
وأكد الدكتور حميد ان هناك اكثر من 
200 مهندس ومهندسة على قائمة االنتظار 
ــراط فــــي بـــرنـــامـــج تـــدريـــب  ــ ــخـ ــ ويــــــــودون االنـ
الــمــهــنــدســيــن حــديــثــي الـــتـــخـــرج »تــمــهــيــد« 
ويطلبون من صندوق العمل »تمكين« إعادة 

طرح البرنامج في المؤسسات التدريبية.

وزي������ر ال���م���وا����ص���ات ي���رع���ى اح��ت��ف��ال��ي��ة 

»ب����ت����ك« ب��ال��م�����ص��ارك��ي��ن ف����ي »ج��ي��ت��ك�����س«

»البحرين الوطن�ي« ي�صت�صيف جل�صة »الموازنة المالية« 

لأ�صح�اب ال�صرك�ات والموؤ�ص�ص�ات ال�صغي�رة والمتو�صطة

ــريـــن  ــبـــحـ ــرف الـ ــ ــصـ ــ ــن مـ ــ ــلـ ــ أعـ
المركزي أمس أن قطاع التأمين 
لألشهر  إيجابية  نتائج  قد حقق 
يونيو   30 فـــي  الــمــنــتــهــيــة  الــســتــة 
2021، حيث بلغت مساهمة فروع 
ــا فــيــهــا  ــمـ الـــتـــأمـــيـــنـــات الـــعـــامـــة )بـ
التأمين الصحي( ما يقارب %79 
مـــن إجــمــالــي حــجــم األقـــســـاط/

االشــتــراكــات خـــال الــســتــة أشهر 
 ،2021 يــونــيــو   30 فـــي  الــمــنــتــهــيــة 
وحــــقــــق كــــل مــــن الـــتـــأمـــيـــن عــلــى 
الحياة )التأمين الطويل األجل( 
والتأمين الصحي معدل نمو بلغ 
23% و9% على التوالي خال نفس 

الفترة من عام 2021. 
أقساط/ إجمالي  ارتفع  كما 

من  الصحي  التأمين  اشــتــراكــات 
في  بحريني  دينار  مليون   41.93
 30 فــي  المنتهية  الستة  األشــهــر 

 45.73 إلـــى  لــيــصــل   2020 يــونــيــو 
نفس  فــي  بحريني  ديــنــار  مليون 
بزيادة  أي   ،2021 عام  من  الفترة 
أن  إلى  اإلشــارة  قدرها 9%. تجدر 
التأمين الصحي يحتل الصدارة 
ــن حــيــث األقــــســــاط الــمــحــقــقــة  مـ
حيث يساهم بما يقارب 32% من 
سوق  أقساط/اشتراكات  إجمالي 
التأمين لألشهر الستة المنتهية 

في 30 يونيو 2021.
ــاط/ ــ ــسـ ــ ــــي أقـ ــالـ ــ ــمـ ــ ــغ إجـ ــ ــلـ ــ وبـ
اشـــتـــراكـــات الــتــأمــيــن فـــي الــســوق 
الـــمـــحـــلـــي فـــــي األشـــــهـــــر الـــســـتـــة 
 2021 يــونــيــو   30 فـــي  الــمــنــتــهــيــة 
دينار  مليون   143.70 مــقــداره  ما 
دوالر  مــلــيــون   382.18( بحريني 
 134.63 مـــع  مـــقـــارنـــة  ــكـــي(  ــريـ أمـ
 358.05( بحريني  ديــنــار  مليون 
الفترة  أمريكي( في  مليون دوالر 

بزيادة  أي   ،2020 عام  من  نفسها 
قدرها %6.7.

ويـــعـــود ســبــب هــــذه الــنــتــائــج 
زيــادة إجمالي  إلى  بشكل أساسي 
على  التأمين  أقساط/اشتراكات 
الحياة )التأمين الطويل األجل( 
بحريني  دينار  مليون   24.65 من 
في  المنتهية  الستة  األشــهــر  فــي 
30 يونيو 2020 إلى 30.39 مليون 
الفترة من  لنفس  بحريني  دينار 
عام 2021، أي بزيادة قدرها %23، 
الحياة  على  التأمين  سجل  كما 
نسبة  األجــل(  الطويل  )التأمين 
مــســاهــمــة فــي إجــمــالــي أقــســاط/
اشــــتــــراكــــات الـــتـــأمـــيـــن فــــي ســـوق 
التأمين البحريني بلغت 21% في 
يونيو   30 فــي  المنتهية  الــفــتــرة 

.2021
ــمـــوع األقــــســــاط/ ــلــــغ مـــجـ وبــ

تأمين  في  المكتتبة  االشتراكات 
السيارات 34.51 مليون دينار في 
يونيو   30 فــي  المنتهية  الــفــتــرة 
2021 مقارنة بـ36.59 مليون دينار 
من  نفسها  الــفــتــرة  فــي  بحريني 
التأمين  يحتل  حيث   ،2020 عــام 
عــلــى الـــســـيـــارات الــمــركــز الــثــانــي 
ــن حــيــث األقــــســــاط الــمــحــقــقــة  مـ
إجمالي  24% من  بنسبة  ويساهم 
التأمين  سوق  أقساط/اشتراكات 

للفترة نفسها من عام 2021.
من ناحية أخرى، بلغ إجمالي 
اشتراكات شركات التكافل 43.76 
ــيـــون ديــــنــــار بـــحـــريـــنـــي خـــال  ــلـ مـ
 30 فــي  المنتهية  الستة  األشــهــر 
اشــتــراكــات  وتــمــثــل   ،2021 يــونــيــو 
 %30 نسبته  مــا  الــتــكــافــل  شــركــات 
مــن إجــمــالــي أقــســاط/اشــتــراكــات 
ســــوق الــتــأمــيــن لــألشــهــر الــســتــة 

المنتهية في 30 يونيو 2021.
يجدر الذكر أن عدد الشركات 
في  التأمين  سوق  في  المرخصة 
 2021 يونيو   30 بنهاية  البحرين 
بــلــغ 21 شــركــة وطــنــيــة و10 فــروع 
لــشــركــات تــأمــيــن أجــنــبــيــة تــــزاول 
التأمين،  إعـــادة  التأمين،  أعــمــال 
وأعمال  التكافل  إعـــادة  التكافل، 
شركات التأمين التابعة الخاصة 
داخـــــل مــمــلــكــة الــبــحــريــن، حيث 
 12 من  الوطنية  الشركات  تتكون 
شركات   5 تقليدية،  تأمين  شركة 
تــكــافــل، وشــركــتــي إعـــــادة تــأمــيــن، 
وشركة إعادة تكافل، وشركة تأمين 
تــابــعــة خـــاصـــة. فـــي حــيــن تتكون 
األجنبية  التأمين  شــركــات  فــروع 
ــات تــأمــيــن تــقــلــيــديــة  ــركـ مـــن 9 شـ
إعادة تأمين، كما يشتمل  وشركة 
ســــــوق الـــتـــأمـــيـــن عـــلـــى الـــعـــديـــد 

مـــن شـــركـــات الـــوســـاطـــة وشــركــات 
خدمات التأمين المساندة.

ــة صــــرح  ــبــ ــاســ ــنــ ــمــ وبــــــهــــــذه الــ
ــاكــــر الـــمـــديـــر  ــبــ ــن الــ ــمـ ــرحـ ــدالـ ــبـ عـ
الــتــنــفــيــذي لـــرقـــابـــة الــمــؤســســات 
المالية قائًا: »إن قطاع التأمين 
في مملكة البحرين يحتوي على 
العديد من فرص النمو الواعدة، 
وذلك كما يتبين من األداء القوي 
والنمو السريع الذي حققه قطاع 
ــي مــمــلــكــة الــبــحــريــن  الــتــأمــيــن فـ
 30 فــي  المنتهية  الــفــتــرة  خـــال 
يونيو 2021، وذلك رغم تداعيات 
كانت  حيث   19-COVID جائحة 
من أسباب زيادة الوعي التأميني 
التأمين  يخص  فيما  وخصوصًا 
هذه  مثل  فــي  وأهميته  الصحي 

الظروف«.
إدارة  مـــــديـــــر  عــــقــــبــــت  وقــــــــد 

مـــراقـــبـــة الــتــأمــيــن إلـــهـــام طــالــب 
مع  يتابع  المصرف  »إن  بقولها: 
التحول  عملية  التأمين  شركات 
الـــرقـــمـــي فـــي خـــدمـــات الــتــأمــيــن 
ــيـــن عــلــى  ــأمـ ــتـ وبـــــاألخـــــص فــــي الـ
الـــســـيـــارات والـــتـــأمـــيـــن الــصــحــي، 
وذلــــك تــمــاشــيــًا مــع رؤيــــة مملكة 
الــبــحــريــن والــمــصــرف بــالــتــحــول 

تقديم  على  منه  حرصًا  الرقمي 
أفــــضــــل الــــخــــدمــــات الــتــأمــيــنــيــة 
والــمــالــيــة لــجــمــهــور الــمــواطــنــيــن 
أفضل  ولتطبيق  ويــســر  بسهولة 
الــــمــــمــــارســــات لـــضـــمـــان حــمــايــة 
جـــمـــهـــور الـــمـــواطـــنـــيـــن وشـــركـــات 
ــي مــمــلــكــة  الـــتـــأمـــيـــن الـــعـــامـــلـــة فــ

البحرين«.

تـــواصـــل طـــيـــران الــخــلــيــج - الــنــاقــلــة 
الــوطــنــيــة لــمــمــلــكــة الــبــحــريــن - الــمــضــي 
قــدًمــا فــي الــحــرص عــلــى الــبــحــرنــة ضمن 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــتـــهـــا لــلــتــوظــيــف مــــن خـــال 
الــتــرحــيــب بــدفــعــة جــديــدة مــن الــطــيــاريــن 
البحرينيين من ذوي الخبرة الذين بدأوا 
الناقلة،  رحـــات  مــن  عــدد  تشغيل  مــؤخــًرا 
ــهـــم جـــمـــيـــع الــــــــدورات  ــالـ ــمـ ــعـــد إكـ وذلـــــــك بـ
الــتــدريــبــيــة الــــازمــــة. وانـــضـــمـــت الــدفــعــة 
عدد  من  القادمة  الطيارين  من  الجديدة 
من الخطوط الجوية اإلقليمية المجاورة 
ــزًءا من  إلـــى طــيــران الــخــلــيــج، لــيــكــونــوا جــ
الناقلة الوطنية ولخدمة مملكة البحرين.

القائم  العلوي  وليد  القبطان   وهنأ 
بـــأعـــمـــال الـــرئـــيـــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لــطــيــران 
الــخــلــيــج كـــا مـــن الــطــيــار يـــاســـر الــمــدنــي 
انضمامهما  على  يعقوب  محمد  والطيار 

للناقلة الوطنية برتبة مساعد طيار وعلى 
»نفخر  بقوله  االختيار  عملية  اجتيازهما 
بأن تكون لدينا نسبة عالية من الطيارين 

في  االخــرى  بالناقات  المحليين مقارنة 
المنطقة. تعد هذه عامة فارقة بالنسبة 
لنا أن نكون رواًدا بين شركات الطيران في 

الــبــلــدان الــمــجــاورة لــنــا، مــن خــال وجــود 
كــــفــــاءات مــحــلــيــة ومــتــخــصــصــة ومــهــنــيــة 
بإسمها  وتحلق  الحبيبة  مملكتنا  تمثل 
لكل  نوفر  أن  تمكنا من  لقد  السماء.  في 
العمل  فرصة  البحرينيين  الطيارين  من 
فــي طــيــران الخليج والــقــرب مــن أســرهــم 
وأحـــبـــائـــهـــم بـــعـــد أن عـــمـــلـــوا فــــي نـــاقـــات 
لــعــدة ســنــوات. هــذه  الــخــارج  فــي  إقليمية 
لتمكين  بالنسبة  المهمة  الــقــيــم  إحـــدى 
إلى  الــعــودة  مــن  الــخــارج  فــي  البحرينيين 
وطــنــهــم الــحــبــيــب والـــعـــمـــل فـــي نــاقــلــتــهــم 

الوطنية«.
 وكـــانـــت الـــشـــركـــة قـــد عــيــنــت مــؤخــرا 
في  خبرة  ذوي  من  بحرينيين  محترفين 
مــنــاصــب مــخــتــلــفــة فـــي قــســم الــعــمــلــيــات 
باإلضافة إلى طيارين متدربين ومساعدي 

طيارين.

البح�ريني��ة الك��ويتي��ة للت�اأمي�ن ت�صي��ف خ��دم��ة 

به�ا الخ�ا�ص�ة  الدف�ع  من�ص��ة  اإل�ى   Apple Pay

قطاع التاأمين يوا�صل تحقيق نتائج اإيجابية.. والتاأمين الطويل الأجل يرتفع %23

} إلهام طالب.} عبدالرحمن الباكر.

»املهند�سني« حتتفل بيوبيلها الذهبي مار�س القادم برعاية ملكية 

مهند�صو البحرين يطالبون »تمكين« باإعادة طرح برنامج »تمهيد«

توفيقي: اخلربة كنز املهند�س وال�سوق العاملي ما زال بحاجة اإىل مهند�سني

طيران الخليج ترحب بان�صمام طيارين بحرينيين من ذوي الخبرة

} وزير المواصات واالتصاالت.

} إياد إبراهيم.

ــنـــي جــلــســة  ــوطـ ــاف بـــنـــك الـــبـــحـــريـــن الـ ــتـــضـ اسـ
وذلـــك ضمن  الــمــالــيــة«،  »الــمــوازنــة  افتراضية حــول 
عماء  يستهدف  الــذي  المالية«  »الثقافة  برنامج 
البنك من الشركات التجارية والمؤسسات الصغيرة 
السيدة  ِقــبــل  مــن  الجلسة  عقد  وتــم  والمتوسطة. 
البحرين  ببنك  المالي  المراقب  الكوهجي  فاطمة 
الهادفة  البنك  استراتيجية  مع  بالتوافق  الوطني، 
لنشر الوعي وزيادة مستوى الثقافة المالية ضمن 

قطاع األعمال بشكل عام. 
ألصــحــاب  خصيصًا  الجلسة  هـــذه  إعــــداد  وتـــم 
األعمال، حيث يهدف البنك من خالها لتزويدهم 
المعلومات والمحاور األساسية حول  بما يلزم من 
لهم  يتيح  مما  المالية،  الــشــؤون  إدارة  سبل  أفضل 
تحقيق الموازنة المالية بكل كفاءة عبر االستفادة 
ــرات مــنــتــســبــي بـــنـــك الـــبـــحـــريـــن الــوطــنــي  ــبــ مــــن خــ

والخدمات المقدمة لهم. 
ــذه الــجــلــســة االفـــتـــراضـــيـــة،  ــ وتــعــلــيــًقــا عـــلـــى هـ

للخدمات  األعمال  إدارة  رئيس  إبراهيم  إيــاد  صرح 
المصرفية للشركات التجارية والمؤسسات الصغيرة 
في  »نواصل  الوطني:  البحرين  ببنك  والمتوسطة 
البنك جهودنا التي نهدف من خالها لنشر الثقافة 
الشركات  أصحاب  الكرام من  بين عمائنا  المالية 
والمتوسطة، وهذا  الصغيرة  والمؤسسات  التجارية 
تغطي  توعوية  جلسات  لتقديم  نسعى  يجعلنا  ما 
خال  مــن  ونــأمــل  المالية.  الثقافة  جــوانــب  جميع 
الازمة  والمحاور  المعلومات  أهم  إلكسابهم  ذلك 
بطرح  االلتزام  وألن  التجارية.  بأعمالهم  لارتقاء 
أبــرز  أحــد  يعد  مسؤولة  مصرفية  خــدمــات  وتقديم 
أهــدافــنــا فـــي الــبــنــك، نــحــرص عــلــى الـــــدوام لــدمــج 
واالجتماعية  البيئية  الحوكمة  ومــمــارســات  ركــائــز 
وإنما  واستراتيجياتنا،  أعمالنا  والمؤسسية في كل 
في  باالستثمار  المتعلقة  تطلعاتنا  ذلــك  يعكس 
الــمــجــتــمــع عــبــر االســتــمــرار فــي نــشــر الــوعــي بأهم 

اآلليات العلمية للتخطيط والموازنة المالية«. 

أي جي  )جي  للتأمين  الكويتية  البحرينية  الشركة  أعلنت 
البحرين( إضافة خدمة الدفع عن طريق Apple Pay إلى منصة 
الدفع الخاصة بها، إذ سيتمكن العماء اآلن من استخدام هذه 
العالي من األمان والخصوصية إلتمام  المستوى  الوسيلة ذات 
الدفع  طرق  جميع  إلى  باإلضافة  التأمينية،  معاماتهم  ودفــع 

األخرى المتاحة.
وعلق علي نور، مسؤول العمليات في الشركة قائًا: »يسعدنا 
دفــع  مــن  ليتمكنوا  لعمائنا  الــجــديــدة  الــدفــع  وســيــلــة  إضــافــة 
أقــســاط الــتــأمــيــن الــخــاصــة بــهــم بــكــل ســهــولــة ويــســر، مــؤكــديــن 
ــه حــرصــنــا الـــدائـــم عــلــى تــوفــيــر أحــــدث الــحــلــول  فـــي الـــوقـــت ذاتــ

التكنولوجية لعمائنا«.
كما قدمت الشركة لعمائها خصمًا بنسبة 5% على جميع 
المعامات المدفوعة عبر Apple Pay، حيث سيكون هذا العرض 

} علي نور.ساريا حتى 31 ديسمبر 2021.
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جاللته وويل العهد رئي�س الوزراء يهنئان القيادة ال�سعودية بنجاح �سباق الفورمال 1.. امللك:

اإمكانيات كبرية لل�سعودية تعزز مكانتها على خارطة الريا�سة العاملية

بعث ح�صرة �صاحب اجلاللة امللك حمد بن 

برقية  املفدى،  البالد  عاهل  خليفة،  اآل  عي�صى 

ال�صريفني  احلرمني  خادم  اأخيه  اإىل  تهنئة 

ملك  �صعود  اآل  عبدالعزيز  بن  �صلمان  امللك 

اأعرب  ال�صقيقة،  ال�صعودية  العربية  اململكة 

مبنا�صبة  تهانيه  خال�ص  عن  فيها  جاللته 

جائزة  ل�صباق  الأوىل  للن�صخة  الكبري  النجاح 

اأقيم   الذي   1 للفورمول  الكربى  ال�صعودية 

بحلبة كورني�ص جدة باململكة ال�صقيقة.

الربقية  يف  املفدى  امللك  جاللة  واأ�صاد 

لهذا  املميز  التنظيم  يف  بذلت  التي  باجلهود 

احلدث الريا�صي العاملي والذي يوؤكد على ما 

ال�صقيقة من قدرات واإمكانيات  اململكة  متتلكه 

مكانتها  من  بدوره  �صيعزز  والذي  كبرية 

العاملية  الريا�صة  خارطة  على  وريادتها 

والبطولت  الفعاليات  خمتلف  وا�صت�صافة 

الريا�صية الدولية الكربى.

اخلال�صة  متنياته  عن  جاللته  معرًبا 

ال�صقيق  و�صعبها  ال�صعودية  العربية  للمملكة 

النجاح والريادة والإجناز  املزيد من  بتحقيق 

القيادة  ظل  يف  والقطاعات  املجالت  كافة  يف 

احلكيمة خلادم احلرمني ال�صريفني.

امللك  اجلاللة  �صاحب  ح�صرة  بعث  كما 

املفدى  البالد  ملك  خليفة  اآل  عي�صى  بن  حمد 

امللكي  ال�صمو  �صاحب  اأخيه  اىل  تهنئة  برقية 

اآل  عبدالعزيز  بن  �صلمان  بن  حممد  الأمري 

�صعود ويل العهد نائب رئي�ص جمل�ص الوزراء 

تهانيه  اأطيب  جاللته  �صمنها  الدفاع،  وزير 

ال�صعودية  جائزة  ل�صباق  املميز  بالنجاح 

التنظيم  بح�صن  منوًها   ،1 للفورمول  الكربى 

والإعداد لهذا ال�صباق العاملي.

واأ�صاد جاللة امللك املفدى بالدعم والهتمام 

الذي يوليه �صمو ويل العهد ال�صعودي للقطاع 

ال�صباقات  هذه  مثل  وا�صتقطاب  الريا�صي 

ال�صقيقة  اململكة  مكانة  من  يعزز  مبا  العاملية 

كوجهة مف�صلة ملختلف الريا�صات والفعاليات 

للمملكة  جاللته  متمنًيا  الكربى،  الدولية 

والزدهار  التقدم  دوام  ال�صعودية  العربية 

والرفعة.

الأمري  امللكي  ال�صمو  �صاحب  بعث  كما 

رئي�ص  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �صلمان 

جمل�ص الوزراء برقية تهنئة اإىل خادم احلرمني 

ال�صريفني امللك �صلمان بن عبدالعزيز اآل �صعود 

ال�صقيقة،  ال�صعودية  العربية  اململكة  ملك 

اأعرب �صموه فيها عن خال�ص تهانيه مبنا�صبة 

جائزة  ل�صباق  الأوىل  للن�صخة  الكبري  النجاح 

اأقيم  الذي  وان  للفورمول  الكربى  ال�صعودية 

بحلبة كورني�ص جدة باململكة ال�صقيقة.

يف  �صاهده  مبا  اهلل  حفظه  �صموه  واأ�صاد 

حلبة كورني�ص جدة من متيز �صيكون اإىل جانب 

اإبداع اأبناء اململكة العربية ال�صعودية ال�صقيقة 

يف التنظيم والإعداد للفعاليات الكربى، اإ�صافة 

اإىل جدول �صباقات الفورمول وان عاملياً، لفتاً 

�صموه اإىل اأن اململكة العربية ال�صعودية بقيادة 

ال�صريفني وم�صاندة ويل عهده  خادم احلرمني 

تكتب ق�ص�ص النجاح يف خمتلف امليادين مما 

خطوات  لت�صارع  باإعجاب  ينظر  العامل  جعل 

على  تبعث  التي  الإجنازات  وتوايل  التنمية 

متنياته  عن  �صموه  معرباً  والعتزاز؛  الفخر 

ال�صقيق  و�صعبها  ال�صعودية  العربية  للمملكة 

بتحقيق املزيد من النجاح والتقدم والإجناز يف 

القيادة احلكيمة خلادم  كافة املجالت يف ظل 

احلرمني ال�صريفني.

الأمري  امللكي  ال�صمو  �صاحب  بعث  كما 

رئي�ص  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �صلمان 

جمل�ص الوزراء برقية تهنئة اإىل اأخيه �صاحب 

بن  �صلمان  بن  حممد  الأمري  امللكي  ال�صمو 

رئي�ص  نائب  العهد  ويل  �صعود  اآل  عبدالعزيز 

جمل�ص الوزراء وزير الدفاع باململكة العربية 

اأطيب  �صموه  �صمنها  ال�صقيقة،  ال�صعودية 

تهانيه بالنجاح املميز ل�صباق جائزة ال�صعودية 

الكربى للفورمول وان، منوًها بح�صن التنظيم 

والإعداد لهذا ال�صباق العاملي.

واأ�صاد �صموه باجلهود الكبرية التي بذلها 

الوزراء  رئي�ص جمل�ص  نائب  العهد  �صمو ويل 

اإبراز  يف  ال�صعودية  والكوادر  الدفاع  وزير 

هذا احلدث مبا ي�صهم يف تعزيز مكانة املنطقة 

على خارطة الريا�صات الدولية وجعلها حمط 

للمملكة  �صموه  متمنياً  الدوام،  على  الأنظار 

ورفعة  تقدم  كل  ال�صقيقة  ال�صعودية  العربية 

يف ظل قيادتها احلكيمة.

موؤمتر ومعر�س وفعاليات توثيقية حتكي م�سرية اجلمعية خالل 50 عاًما

»املهند�سني البحرينية« حتتفل بيوبيلها الذهبي يف مار�س 

�صارة جنيب

املهند�صني  جمعية  رئي�ص  اأعلن 

تنظيم  عن  توفيقي  �صياء  البحرينية 

الذهبي  اليوبيل  مبنا�صبة  احتفالت 

للجمعية والتي �صتقام على مدى عام 

كامل، م�صرًيا اإىل اأن الفعالية الرئي�صية 

الدويل  البحرين  مبركز  �صتقام 

للموؤمترات واملعار�ص يف 15 مار�ص 

القادم، والتي تعد انطالقة لحتفالت 

حتت  الذهبي  باليوبيل  اجلمعية 

بن  امللك حمد  اجلاللة  رعاية �صاحب 

عي�صى اآل خليفة، عاهل البالد املفدى.

�صحفي  موؤمتر  خالل  ذلك  جاء 

البحرينية  املهند�صني  جمعية  عقدته 

اأم�ص  يوم  باجلفري  مقرها  يف 

اأن  توفيقي  خالله  اأكد  »الإثنني«، 

مب�صتوى  �صتكون  الرئي�صية  الفعالية 

اأهمية املنا�صبة  تقني عال، و�صتعك�ص 

ودور املهند�ص يف امل�صاركة يف و�صع 

يف  العمرانية  والنه�صة  التقدم  لبنة 

البالد.

احتفالت  »برنامج  اإن  وقال 

اجلمعية مبرور خم�صني عاًما �صيكون 

العام  حافاًل ومتنوًعا وم�صتمًرا طيلة 

الفعالية  �صت�صاحب  اإذ  2022م، 

اأخرى،  فعاليات  عدة  الرئي�صية 

م�صيئة(،  )عقود  معر�ص  ومنها 

 17-15 الفرتة  يف  �صيقام  والذي 

الدويل  البحرين  القادم مبركز  مار�ص 

ب�صكل  و�صي�صتعر�ص  للموؤمترات 

واإجنازات اجلمعية  اإلكرتوين م�صرية 

على مدى 50 عاما«.

العام  املوؤمتر  واأ�صاف:»�صيعقد 

التاليني  اليومني  يف  للمهند�صني، 

و�صيلقي  الرئي�صية،  لالحتفالية 

والتحديات  الفر�ص  على  ال�صوء 

املهند�صني  تطوير  وا�صرتاتيجيات 

»نحو  عنوانه  و�صيكون  البحرينيني، 

وم�صتقبل  م�صتدامة  هند�صية  بيئة 

اأن  املقرر  ومن  واعد«،  هند�صي 

املتحدثني  من  نخبة  ي�صت�صيف 

من  البحرين  وخارج  داخل  من 

الهند�صة،  جمال  يف  املتخ�ص�صني 

ت�صتعر�ص  عمل  اأوراق  �صيقدمون 

واآليات  املجال  يف  الناجحة  التجارب 

و�صيتم  الهند�صي،  القطاع  تطوير 

�صرتفع  التي  التو�صيات  �صياغة 

املناق�صات  �صوء  يف  املعنية  للجهات 

خالل املوؤمتر«.

اأ�صاد  ال�صحفي  املوؤمتر  وخالل 

توفيقي بجهود اأع�صاء اجلمعية الذين 

ع�صو،   2200 حوايل  عددهم  يبلغ 

وهو  وال�صركات،  املوؤ�ص�صات  وبدعم 

البحرينية  املهند�صني  جمعية  مكن  ما 

من حتقيق معظم اأهدافها التي اأن�صئت 

معترًبا  عاما،  خم�صني  قبل  اأجلها  من 

اأن تكرمي تلك ال�صخ�صيات وال�صركات 

يف  وا�صحة  ب�صمات  لها  كانت  التي 

جزء  �صيكون  اجلمعية  عمل  م�صرية 

اجلمعية  احتفاليات  من  يتجزاأ  ل 

بيوبيلها الذهبي.

�صتتخلل  اأنه  اإىل  واأ�صار 

حتكي  توثيقية  فعاليات  الحتفالية 

عاما،  خم�صني  عرب  اجلمعية  م�صرية 

الذي  والإعالمي  التوثيقي  كالفيديو 

لهذه  دقيق  باإخراج  اإنتاجه  �صيتم 

من  عدد  تنظيم  �صيتم  كما  املنا�صبة، 

الفعاليات وامل�صابقات، وتد�صني ن�صب 

موقع  تخ�صي�ص  مت  حيث  تذكاري، 

تقديرا  املنامة، وذلك  العا�صمة  له يف 

دفع  امل�صاركة يف  املهند�صني يف  لدور 

عجلة التقدم يف مملكة البحرين من

يف  املهند�صني  عمل  خالل 

واخلا�ص  العام  القطاع  موؤ�ص�صات 

املهند�صني  جمعية  يف  وكذلك 

طرح  �صيتم  اأنه  اإىل  لفًتا  البحرينية، 

الن�صب  هذا  لت�صميم  خا�صة  م�صابقة 

النتيجة يف وقت لحق  والإعالن عن 

خالل الحتفاليات.

الكبري  لالهتمام  نظًرا  اأنه  واأكد 

الهند�صني  جمعية  توليه  الذي 

القطاع  رفد  يف  للم�صاهمة  البحرينية 

الهند�صي باملهند�صني املوؤهلني يف كافة 

و�صعيها  الهند�صية،  التخ�ص�صات 

ال�صنة  يف  املدار�ص  طلبة  لتعريف 

الهند�صية  التخ�ص�صات  على  النهائية 

واأولياء  عليهم  ي�صهل  لكي  املختلفة 

املنا�صب  التخ�ص�ص  اإختيار  اأمورهم 

بعد اللتحاق باجلامعة، فاإن اجلمعية 

معر�ص  بتنظيم  �صتقوم  وكعادتها 

املهن

احتاد »امل�سوؤولية املجتمعية« مينح 

د. مريزا لقب �سفري دويل للم�سوؤولية االجتماعية

امل�صتدامة  الطاقة  هيئة  رئي�ص  ا�صتقبل 

مبكتبه  مريزا  علي  بن  عبداحل�صني  الدكتور 

يف املرفاأ املايل وفداً رفيع امل�صتوى من الحتاد 

يتقدمهم  املجتمعية  للم�صوؤولية  الدويل 

الربوفي�صور يو�صف عبدالغفار رئي�ص الهيئة 

للم�صوؤولية  الدويل  لالحتاد  ال�صت�صارية 

للتنمية  الدويل  املركز  ورئي�ص  املجتمعية 

بن  �صالح  الدكتور  وبح�صور  امل�صتدامة، 

علي عبدالرحمن والدكتور ح�صن بن اإبراهيم 

كمال وح�صن بن جا�صم اجلا�صم وعبداللطيف 

بداية  يف  الوفد  قدم  حيث  العلي،  حممد  بن 

اللقاء درعاً تذكارياً لالإعراب عن �صكر وتقدير 

بامل�صاركة  لتف�صله  الهيئة  لرئي�ص  اجلمعية 

املنظمات  حتالف  منتدى  يف  �صرف  ك�صيف 

الأو�صط  ال�صرق  ملبادرة  الداعمة  املجتمعية 

اأقيم يف �صهر  الأخ�صر لعام 2021، والذي 

الدكتور  م�صاركة  باأن  الوفد  واأكد  يونيو، 

املنتدى،  لنجاح  هام  م�صاهم  كانت  مريزا 

املبادرات  لكل  توؤكد حر�صه واهتمامه  واإمنا 

لدور  وتقديره  املجتمع،  خلدمة  الرامية 

الدفع  يف  املجتمعية  واملنظمات  املوؤ�ص�صات 

وتعزيز  البحرين  مملكة  يف  التنمية  بعجلة 

والعاملي  الإقليمي  ال�صعيد  على  ا�صهاماتها 

كذلك.

للم�صوؤولية  الدويل  الحتاد  وفد  وقدم 

للدكتور  دعوة  اللقاء  خالل  املجتمعية 

هيئة  رئي�ص  مريزا  علي  بن  عبداحل�صني 

الطاقة امل�صتدامة، دعوة لالن�صمام اىل برنامج 

الجتماعية،  للم�صوؤولية  الدوليني  ال�صفراء 

والذي ي�صم نخبة من ال�صخ�صيات العربية 

امل�صوؤولية  جمالت  يف  املوؤثرة  والدولية 

املجتمعية والتنمية امل�صتدامة. 

م�ساعد رئي�س االأمن العام يفتتح دورة قادة الزوارق اخلام�سة ع�سرة

حمد بن حممد: رفع كفاءة منت�سبي خفر ال�سواحل واالرتقاء بكوادرها
حمد  ال�صيخ  الدكتور  الركن  العميد  افتتح 

بن حممد اآل خليفة م�صاعد رئي�ص الأمن العام 

بت�صيري  املكلف  والتدريب،  العمليات  ل�صئون 

بجناح  اأم�ص  ال�صواحل  خفر  قيادة  اأعمال 

التدريب البحري، دورة قادة الزوارق اخلام�صة 

ع�صرة، مب�صاركة عدد من منت�صبي قيادة خفر 

البحريني،  امللكي  البحرية  و�صالح  ال�صواحل، 

خفر  ولوفد  البحريني،  امللكي  اجلو  و�صالح 

ال�صواحل من �صلطنة عمان ال�صقيقة.

واأ�صار اإىل اأن الدورة تاأتي يف اإطار اخلطة 

ال�صواحل  خفر  منت�صبي  كفاءة  لرفع  ال�صنوية 

ذات  الأمنية  واجلهات  بكوادرها  والرتقاء 

اأكمل  على  بواجبهم  القيام  اأجل  من  ال�صلة، 

وجه، وتوفري ال�صالمة لأفراد املجتمع، م�صيفاً 

الأ�صا�صية  الدورات  من  تعد  الدورة  هذه  باأن 

ل�صباط  التاأهيلي  امل�صار  �صمن  ُتدر�ص  التي 

ال�صف.

اأ�صبوعاً،   17 ملدة  الدورة  هذه  وت�صتمر 

وهي  الأوىل  املرحلة  مرحلتني،  اإىل  وتنق�صم 

منع  قانون  مواد  وت�صمل  النظرية  املرحلة 

املد  القيادة،  فن  اخلرائط،  اأ�صغال  الت�صادم، 

الأجهزة  والتخاريز،  البحرية  العقد  واجلرز، 

املالحية، العوامات البحرية، وحالت الطوارئ 

يف البحر. اأما املرحلة الثانية فتتناول اجلانب 

مكافحة  الأولية،  الإ�صعافات  وت�صمل  العملي 

ال�صفن  وتفتي�ص  اعرتا�ص  ال�صفن،  حرائق 

الأمريكية،  ال�صواحل  خفر  مع  بالتعاون 

بالإ�صافة للتدريبات العملية على الزوارق.

ال�صواحل،  خفر  قائد  نائب  الفتتاح  وح�صر 

واآمر جناح التدريب البحري.

�شمو ويل العهد ال�شعودي�شمو ويل العهد رئي�س الوزراءخادم احلرمني ال�شريفنيجاللة امللك  الرئيسي
الخبر

أشاد عدد من محرري ومراسلي الصحف المحلية العربية واألجنبية ووسائل اإلعالم الرسمية، الذين تواجدوا بمقر جمعية المهندسين 
البحرينية بالجفير لتغطية المؤتمر الصحافي لليوبيل الذهبي للجمعية، والذي عقد في صباح يوم اإلثنين الموافق 6 ديسمبر الجاري، 

أشادوا بحسن تنظيم المؤتمر وانعقاده باتخاذ كافة اإلجراءات االحترازية الموصى بها.

وقد أخذت أخبار المؤتمر الصحافي لليوبيل الذهبي للجمعية حيزاً مناسباً في صفحات الصحف في يومي الثالثاء واألربعاء 7 و 8 
ديسمبر 2021م، فشكراً لجميع الصحف التي تكرمت بحضور المؤتمر الصحافي وتغطيته،  فشكراً لكٍل من: وكالة أنباء البحرين 

.DT صحيفة ،GDN بنا(، تلفزيون البحرين، صحيفة )أخبار الخليج(، صحيفة )األيام(، صحيفة )البالد(، صحيفة )الوطن(، صحيفة(
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الجمعية تهنئ بمناسبة يوم المرأة البحرينية

رئيس  توفيقي،  ضياء  الدكتور  رفع 
ومجلس  البحرينية  المهندسين  جمعية 
ومنتسبي  أعضاء  وكافة  الجمعية  إدارة 
الجمعية  أسمى آيات التهاني والتبريكات 
إلى صاحبة السمو الملكي األميرة سبيكة 
المجلس  رئيسة  خليفة  آل  إبراهيم  بنت 
األعلى للمرأة قرينة جاللة الملك المفدى 
حفظه هللا ورعاه، وإلى كل إمرأة بحرينية 

من  األول  يصادف  الذي  البحرينية  المرأة  يوم  بمناسبة 
ديسمبر، تحت عنوان "المرأة البحرينية في التنمية الوطنية . 
. مسيرة ارتقاء في وطن معطاء"، انسجاماً  مع عراقة الحضور 

النسائي ضمن عمليات البناء الوطني.

كـد توفيقـي عـلى أن المـرأة البحرينيـة أثبتـت قدرتهـا ـفي  وأ
تحمـل المسـؤولية والنهـوض بدورهـا ـفي العمـل الوطنـي ـفي 
مختلـف المياديـن، ومنهـا القطـاع الهندسـي الـذي دلتـه المرأة 
العديـد مـن  لتبـوء  أهلهـا  مـا  وأثبتـت كفاءتهـا فيـه،  البحرينيـة 

المناصـب الهندسـية الرفيعـة ـفي القطاعيـن 
العـام والخـاص.

جمعيـة  رئيـس  عّبـر  المناسـبة  وبهـذه 
المهندسـين البحرينيـة عـن خالـص تهانيـه 
لكافـة المهندسـات البحرينيـات ـفي مجلـس 
بهـا،  والموظفـات  ولجانهـا  الجمعيـة  إدارة 
مـن  بـه  ينهضـن  ومـا  بجهودهـن  مشـيداً 
ـفي  الرجـال  أشـقائهن  بجانـب  فاعـل  دور 
تحقيـق رسـالة وأهـداف الجمعيـة ودورهـا في النهضة التنموية 
نحـو  البحريـن  مملكـة  تشـهدها  التـي  الشـاملة  والعمرانيـة 
تحقيـق المزيـد مـن المكتسـبات والمنجـزات ـفي العهـد الزاهـر 
خليفـة،  آل  عيسـى  بـن  حـد  الملـك  الجاللـة  صاحـب  لحضـرة 
الموقـرة  المفـدى حفظـه هللا ورعـاه، وحكومتـه  البـالد  عاهـل 
برئاسـة صاحـب السـمو الملكـي األميـر سـلمان بـن حمـد آل 

هللا.  حفظـه  الـوزراء  مجلـس  رئيـس  العهـد  وـلي  خليفـة، 

المهندسـين  جمعيـة  شـاركت 
البحرينية " مرئياً “ متمثلة برئيسـها 
والمهنـدس  توفيقـي  الدكتـور ضيـاء 
مجلـس  عضـو  الجبـوري  حبيـب 
اإلدارة  ـفي اجتمـاع المجلـس  األعـلى 
والـذي  العـرب  المهندسـين  التحـاد 
عقـد ـفي العاصمـة السـورية دمشـق 

الجـاري. ديسـمبر    18 بتاريـخ 

وقـد أسـفر االجتمـاع عـن انتخـاب 
مـن  الزعبـي  أحمـد  المهنـدس 
المملكـة األردنيـة الهاشـمية لرئاسـة 
سـحنون  كمـال  والمهنـدس  االتحـاد 
كمـا  للرئيـس،  كنائـب  تونـس  مـن 

تقـرر أن تتوـلي نقابـة المهندسـين المصريـة منصـب الرئاسـة 
الشـرفية.

)الرئيـس  المنصبيـن  لهذيـن  الـدورة  مـدة  أن  بالذكـر  يجـدر 
غيـر  سـنتان  العـرب  المهندسـين  اتحـاد  ـفي  الرئيـس(  ونائـب 

للتجديـد.  قابلـة 

الجمعية تشارك »مرئيًا« باجتماع المجلس األعلى 
التحاد المهندسين العرب بدمشق
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نظمت لجنة األنشطة وخدمة المجتمع بالجمعية زيارة ألعضاء الجمعية إلى سوق البراحة بديار المحرق لألعضاء وذلك في 
صباح يوم السبت الموافق 27 نوفمبر 2021م.

قام وفد من الجامعة األميريكة في 
البحرين بزيارة لجمعية المهندسين 
 22 الموافق  اإلثنين  يوم  البحرينية 
الدكتور  برئاسة  2021م،  نوفمبر 
الجامعة  وكيل  زابودسكي،  جيف 
األمريكية في البحرين، والبروفيسور 
حسام توتانجي عميد كلية الهندسة 
والية  جامعة   - الكمبيوتر  وعلوم 
والدكتورة  نورثريدج،  كاليفورنيا، 
البحث  مديرة  المنصوري،  وفاء 
بالجامعة  والتقييم  المؤسسي 
األمريكية في البحرين، حيث كان في 

استقبالهم الدكتور ضياء توفيقي رئيس جمعية المهندسين 
رئيس  نائب  الخزاعي  علي  محمد  والمهندس  البحرينية 
في  التدريب  مركز  مديرة  الزياني  رجاء  والمهندسة  الجمعية، 

الجمعية.

الموضوعات  من  عدداً  توفيقي  ضياء  الدكتور  واستعرض 
التعاون المشترك بين الجمعية  التي تساهم في زيادة أطر 
والجامعة األميركية في البحرين، ضمن خطط وبرامج الجمعية 

أعضاء الجمعية في زيارة إلى ديار المحرق

وفد من الجامعة األميركية بالبحرين يزور الجمعية

وزيارات
عاليات 

ف

ومؤسسات  الجامعات  مع  التعاون  جسور  لمد  المستمرة 
الرائد  المهندسين  جمعية  ودور  البالد،  في  العالي  التعليم 
الهندسة  ومهنة  المهندسين  تطوير  في  البحرين  مملكة  في 

والقطاع الهندسي، كما عرضت المهندسة رجاء الزياني عرضاً 
من  يقدمه  وما  للجمعية  التابع  التدريب  مركز  عن  تعريفياً 
المجاالت  في  ودولياً  محلياً  تدريبية معتمدة  ودورات  برامج 
تأهيل  في  تساهم  المختلفة،  الهندسية  والتخصصات 
التنمية  في  والمساهمة  العمل  سوق  لدخول  المتدربين 

الصناعية والهندسية في مملكة البحرين.
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رئيس الجمعية الدكتور ضياء توفيقي... 

استمرار برنامج المنح الدراسية لطلبة الهندسة بجامعة البحرين
كد رئيس جمعية المهندسين البحرينية الدكتور  أ
المنح  "برنامج  بأن  توفيقي  عيدالعزيز  ضياء 
البحرين"  بجامعة  الهندسة  لطلبة  الدراسية 
البحرينية  المهندسين  جمعية  تمنحها  والتي 
في  الراغبين  من  كبيراً  إقباالً  وتشهد  مستمرة، 

الحصول عليها.

الجمعية  منح  برنامج  أن  إلى  توفيقي  وأشار 
البحرين،  بجامعة  الهندسة  بكالوريس  لدراسة 
المهندسين  جمعية  التزام  من  انطالقاً  جاء 
المجتمعية  كة  والشرا الخدمة  في  البحرينية 

دأبت  حيث  االجتماعية،  بمسئوليتها  وعمالً  البحرين،  مملكة  في 
لدراسة  الطلبة  تشجيع  على  تأسيسها  بدايات  منذ  الجمعية 
تطورت  المبادرات  هذه  أن  إلى  مشيراً  الهندسية،  التخصصات 
منذ العام 1992م إلى برنامج منتظم سمي "برنامج منح دراسة 
البحرين،  الدارسين في جامعة  الهندسة  الهندسة"، وذلك لطلبة 
وفق معايير محددة، حيث تم تخصيص ميزانية ثابتة لتنظيم هذا 
المنح  مجموع  ليصل  منه،  المستفيدين  أعداد  وزيادة  البرنامج 

مقعد  أو  منحة   30 إلى  البرنامج  هذا  ضمن 
شغل  يتم  بحيث  مستمر،  بشكل  دراسي 
الشواغر  عن  اإلعالن  ثم  الثالثين،  المنح  هذه 
المتوفرة منها كلما تخرج عدد من الطلبة من 
لمستفيدين  مقاعد  وتوفرت  البرنامج  هذا 
جدد، بحيث يتم استكمال العدد المتبقي من 
المقاعد أو المنح الثالثين وهو السقف المحدد 

لعدد منح هذا البرنامج في أي وقت.

كثر  وأعرب توفيقي عن سعادته من استفادة أ
من 200 طالب منذ إطالق البرنامج ودراستهم 
جامعة  في  المختلفة  الهندسية  التخصصات 
تحقق  مع  متاح  البرنامج  أن  مؤكداً  البحرين، 
خريجي  من  المستجدين  للطلبة  الشروط 
الثانوية العامة، أو للطلبة المنتظمين في جامعة 
البحرين، مشيراً إلى أن الجمعية حريصًة على 
البرنامج  تحت  المنضمين  الطلبة  متابعة 
اإلداري  الجهاز  خالل  من  دراسي  فصل  لكل 
دورية  تقارير  بإعداد  يقوم  والذي  للجمعية 
توصياتها  ترفع  والتي  بالجمعية  المنح  للجنة 

لمجلس اإلدارة. 

ودعا رئيس جمعية المهندسين البحرينية الطلبة 
البحرينيين ممن تنطبق عليهم الشروط وأهمها 
وحاصالً  الجنسية  بحريني  المتقدم  يكون  أن 
التقدم  سرعة  الجمعية،  في  طالب  عضوية  على 
للجمعية لالستفادة من هذا البرنامج والحصول 
على هذه المنح الدراسية، التي تنقسم إلى منح 
كلية تتضمن دفع رسوم التسجيل كاملة، مع بدل 
قرطاسية ومصروف جيب وعالوة تفوق، أو منح 
مع  االمتيازات  ذات  الطالب  فيها  يحصل  جزئية 

التزامه بدفع رسوم التسجيل.

لتقديم الطلب يرجى التواصل مع قسم شؤون األعضاء والمهنة 
اإللكتروني  البريد  أو عبر   17810728 بالجمعية على هاتف رقم 
لتعبئة   sajeda@mohandis.org الدراسية  بالمنح  الخاص 
االستمارة الخاصة بطلب المنحة، ومن ثم النظر في كافة الطلبات 
من قبل اللجنة المختصة بالمنح في جمعية المهندسين البحرينية.

برامج
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ماذا تعرف عن مشروع »تمهيد« ؟ 
مشروع "تمهيد ":

قامـت جمعيـة المهندسـين البحرينييـن بالتخطيط 
والعمـل إلطـالق مشـروع 'تمهيـد' لتوظيـف وتدريـب 
المهندسيين والمهندسات البحرينيين حديثي التخرج 
وذلـك مـن أجـل توجيـه طاقاتهـم للمشـاركة ـفي البنـاء 
وتحقيق اهداف التنمية المستدامة، وعلى ضوء ذلك 
فقـد قامـت الجمعيـة بتوقيـع اتفاقية تعاون مشـترك 

مـع تمكيـن )صنـدوق العمـل( إلطـالق المشـروع.

ميزات مشروع تمهيد:
1 -  سـوف يحصـل المهنـدس )المهندسـة( المتـدرب بعـد التوظيـف 
على تدريب مكثف بشكل عام يغطي جوانب متعددة من المهارات 
والمعـارف والتقنيـات المتعلقـة بالمهنـة والحيـاة العمليـة بشـكل عـام 

كمرحلـة أولى.

تدريـب  عـلى  المتـدرب  المهندس)المهندسـة(  يحصـل  سـوف   -  2
متخصص وفقا لما يتم اإلتفاق عليه بين الجمعية والمؤسسـة التي 

قامـت بعمليـة التوظيـف مرحلـة ثانيـة.

3 - سـوف تقـوم الجمعيـة بتصميـم كتيـب إرشـادي كدليـل وخارطـة 
طريق للمهندس المتدرب واألمور المتعلقة بالتخطيط واألداء والتقييم 
والتدريـب مبنيـة على أسـس علمية مدروسـة للمتابعـة وتطويـر األداء.

والتدريـب  التوظيـف  لجنـة  الجمعيـة  شـكلت 
مجموعـة  مـن  مكونـة  التخـرج  حديثـي  للمهندسـين 
مـن المهندسـين والمهندسـات ذوي الخبـرة والدرايـة 
لإلشـراف والمتابعـة والتخطيـط لتذليـل كل العقبـات 
فتـرة  اثنـاء  المتـدرب  المهنـدس  تصـادف  قـد  التـي 

والعمـل. التدريـب 

األهداف العامة:
الشـركات  رفـد  خـالل  مـن  االقتصاديـة  التنميـة  ـفي  المسـاهمة   -  1
والمؤسسات الوطنية بمهندسين و طواقم هندسيةقادرة على التأثير 
إيجابيا في مستوى االنتاج وفعالية المؤسسات الراغبة في االستفادة 

مـن البرنامج.

2 - تحفيز خريجي المدارس لانضمام لكليات الهندسة.

3 - تزويد المهندسين الجدد بالمهارات والخبرات الازمة لسد الفجوة 
بين التحصيل االكاديمي و احتياجات سوق العمل.

األهداف الخاصة:
1 - توظيـف وتدريـب المهندسـين البحرينييـن حديثـي التخـرج ـفي 

الخـاص. القطـاع  مؤسسـات 
2 - استهداف توظيف 80 – 100 مهندس سنويا.

3 -  توفير برامج تدريبية ميدانية في مواقع العمل وفي الجمعية.

محاضرة  المشاريع،  إدارة  مدرب  أمين  يوسف  م.  قدم 
العمارة  فرع  الهندسة  كلية  لطالب  "تمهيد"  برنامج  عن 
المحاضرة  حضر  حيث   البحرين،  بجامعة  والتصميم 
االفراضية التي كانت عن بعد بواسطة نظام تيمز نحو 30 

طالباً وطالبة.

عفاف  األستاذة  وإشراف  بتنسيق  المحاضرة  وتمت 
الداخلي  والتصميم  العمارة  في قسم  المحاضرة  ابراهيم، 

في كلية الهندسة بجامعة البحرين.  

المحاضرة  محتوى  مع  ممتازاً  الطالب  تفاعل  وكان 
لتدريبهم  يهدف  الذي  البرنامج  فوائد  على  تعرفوا  حيث 

الكتساب  وتمكين  العمل  وزارة  مع  بالتعاون  التخرج  بعد 
للمهندسين  العمل  أصحاب  من  مطلوبة  عملية  مهارات 

الجدد حسب متطلبات مهارات القرن الحادي وعشرين.

م. يوسف أمين يقدم محاضرة عن »تمهيد« لطلبة العمارة والتصميم

إضغط هنا لمشاهدة المحاضرة على يوتيوب
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Society’s National Day Greetings

The greetings of the Bahrain Society of Engineers to the 
Wise Leadership on the occasion of the National Day have 
been published in all the Society’s accounts and also on its 
social media channels.

The President of Bahrain Society of Engineers, Dr. 
Dheya A. Aziz Tawfiqi, and on behalf of the members 
of Board of Directors, members and all the Society’s 
affiliates extended his sincere greetings to the wise 
Political Leadership on the occasion of the country’s 
50th sovereign anniversary and 22nd anniversary of 
the accession of His Royal Majesty King Hamad bin 
Isa Al Khalifa, King of the Kingdom of Bahrain to the 
throne. 

Dr. Dheya Tawfiqi stated that the Bahrain Society of 
Engineers, its Board of Directors and members would 
like to take this precious opportunity to extend their 
greetings to His Royal Majesty King Hamad bin Isa 
Al Khalifa, King of the Kingdom, His Royal Highness 
Princess Sulman bin Hamad Al Khalifa, Crown Prince, 
Prime Minister and Deputy Supreme Commander 
of the Bahrain Defense Force, the wise Government 
and to the people of Bahrain on the occasion of the 
National Day. 

He expressed his gratitude and pleasure about all 
the achievements that have been made during this 
prosperous  era under the leadership of His Majesty 
and the volumes of achievements recorded by the 
Kingdom of Bahrain since the start of His Majesty’s  
national reformation action  twenty years ago in all 
spheres, thanks to the unity and cohesion between 
the wise government and the people of Bahrain for the 
benefit of the country and the citizens, which has lead 
to this comprehensive urban development witnessed 
now by the Kingdom of Bahrain. 

Dr. Dheya also stated that he highly values the major 
achievements that are taking place in the Kingdom 
of Bahrain in HRM’s era, which drew a bright image 
for this beloved  country on the world map.  This is 
considered indeed an incentive for all the engineers 
and engineering sector to support such blessed march 
towards the progress of this country by utilizing all the 
available resources. 

The BSE headquarters in Juffair covered by red and 
white colours during the country’s National Day 
celebrations.
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The Bahrain Society of Engineers organized a press 
conference within its premises in Juffair on 6th December 
2021 to announce the Society’s Golden Jubilee celebrations 
that will be held under the patronage of His Majesty King 
Hamad bin Isa Al Khalifa, King of the Kingdom of Bahrain. 
A number of editors-in-chief of local newspapers, Society’s 
members and the sponsoring companies were invited to the 
event. 

In his opening speech of the press conference, the Society’s 
President Dr. Dheya A. Aziz Tawfiqi, expressed on behalf 
of the Board of Directors and members of the Society, his 
gratitude and thanks to His Majesty the King of Bahrain for 
his keenness to have the Society’s celebrations under his 
noble auspices.

Dr. Tawfiqi also thanked all the attendees including the 
local newspapers’ journalists and the Society’s members. He 
expressed his thanks specifically to the sponsoring companies 
i.e. Bahrain Petroleum Company )BAPCO(, Gulf Petrochemical 

In the BSE’s Golden Jubilee Press Conference:
Dr. Dheya Tawfiqi: We appreciate and value His Majesty’s 
patronage of Golden Jubilee Celebrations next March

 Click here for more pictures of the
BSE's Press Conference

Industries Company )GPIC(, Bahrain National Gas Company 
)BANAGAS( and BANAGAS-Tawseah. He hoped that other 
companies and bodies would follow and join to sponsor these 
historical major celebration.

Dr. Tawfiqi said that the Golden Jubilee celebrations will 
extend over one year. The main event will be held at the 
Bahrain International Exhibition and Convention Center on 
15th March 2022 to mark the launch of the Society’s Golden 
Jubilee celebrations. He said that this event will be executed 
using high-tech to reflect this remarkable event and highlight 
the role of the engineer in recording progress and urban 
development in the country.

Prime Articl
e
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During the press conference of 
the Bahrain Society of Engineers to 
announce the celebration of the Golden 
Jubilee of the Society, the President of 
the Society, Dr. Dheya Tawfiqi, stressed 
that the Society’s celebrations program 
will be a full, diversified and continuous 
program throughout the year 2022, as 
the main event will be accompanied 
and followed by several other events, 
including:

“Bright Decades" Exhibition: 
In parallel with the main event, the 

“Bright Decades Exhibition“ will be 
held from 15-17 March 2022 at the 
Bahrain International Convention and 
Exhibition Center. It will electronically 
highlight the Society’s achievements 
over the last 50 years.

The Engineers’ General 
Conference:

 It will be held from 16-17 March 
2022 at the Bahrain International 
Convention and Exhibition Center, 
under the theme “Towards Sustainable 
Engineering Environment & Promising 
Engineering Prospect“ on the second 
day of the main event. The first of its 
kind, this conference will shed light.

Society’s Golden Jubilee Celebrations...

Rich and different program
which will continue until the end of 2022

On the opportunities, 
challenges, and strategies for 
developing Bahraini engineers 
during the next stage, following 
50 years of engineering activity.

During the conference, work 
papers will be presented by 
speakers from Bahrain and 
overseas highlighting some 
successful experiences in this 
field together with some papers 
that relate to the development 
requirements of engineering 

initiative. At the conference conclusion, 
specific recommendations will be 
agreed upon and shall be sent to the 
authorities.

Honoring Figures & 
Organizations:

The Bahrain Society of Engineers 
has successfully achieved most of its 
objectives, for which it was established 
50 years ago . 

Many achievements have been 
recorded, thanks to the efforts of 
the members and the support of 
companies and establishments, 
therefore, honoring those figures and 
organizations that have had clear 
imprints on the Society's work process 
will be an integral part of theSociety's 
celebrations of its Golden Jubilee.

Documentary & Media 

Video:

A video film will be produced and 
directed in a precise and distinguished 
manner on the Society’s records over 
the last 50 years.

Prime Articl
e

The Memorial: 

A specific location has been allocated 
in Manama to construct a Memorial, 
in recognition of the role played by 
the engineers in accelerating the 
development process in the Kingdom 
through working in the public and 
private sectors and also within the 
Bahrain Society of Engineers.

A competition has been organized 
for designing such memorial which will 
be announced in due course.

Engineering Career Expo: 
The Bahrain Society of Engineers 

in collaboration with the Ministry 
of Education will organize, as usual 
every year, “Engineering Career 
Expo” to introduce the students in 
their last secondary stage to various 
engineering disciplines. This will enable 
the students and their guardians to 
choose the appropriate specialization 
when joining the university. A special 
career expo will be held in the Society’s 
premises on the occasion of its Golden 
Jubilee.

Special Issue of 
“Almohandis” Journal:  

A special issue of “Almohandis“ 
Journal will be released at the 
end of March 2022, covering all 
Golden Jubilee’s events, offering 
the opportunity for companies and 
institutions to be present in this 
distinguished issue to congratulate or 
advertise, or sponsor it.

Other initiatives:  
Other initiatives and programmes 

will be announced soon by BSE.

Dr. Dheya Tawfiqi, President of BSE
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Press Conference of the Society’s Golden Jubilee... 
Wide coverage by the local media

Prime Articl
e

A number of editors and reporters from local, Arabic and foreign newspapers and official media, who were present at the premises of the 
Bahrain Society of Engineers at Juffir to cover the Society’s Golden Jubilee press conference that was held on Monday morning, 6th of 
December have praised the well organized conference, which was held by taking all the recommended precautional measures.

The news of the press conference occupied a suitable space in the newspapers on Tuesday and Wednesday 7 and 8 December 2021 
respectively, thanks to all the newspapers which took the initiative to attend the conference and cover the event including Bahrain News 
Agency )BNA(, Bahrain TV, Akhbar Al Khaleej Newspaper, Al Ayam Newspaper, Al Bilad Newspaper, Alwatan Newspaper, GDN and DT.
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Bahrain: Country of ‘goodwill and peace’
Citizens exemplify conscious awareness, tolerance and coexistence: HRH the Crown Prince and Prime Minister

• His Royal Highness 
inaugurates conference 
on role of education in 
peaceful coexistence

TDT | Manama

The Kingdom of Bahrain is 
a country of goodwill and 
peace, and the Bahraini 

citizens exemplify conscious 
awareness, tolerance and coex-
istence.

This was stressed by His Roy-
al Highness Prince Salman bin 
Hamad Al Khalifa, the Crown 
Prince and Prime Minister, as he 
inaugurated yesterday The First 
Annual Conference on The Role 
of Education in Peaceful Coexist-
ence, at the Isa Cultural Centre.

Under the theme of “Igno-
rance is the Enemy of Peace”, the 
conference is organised by The 
King Hamad Global Centre for 
Peaceful Coexistence and taking 
place until 8 December, with 
regional and global educational 

institutions participating.
HRH Prince Salman, who at-

tended the event on behalf of His 
Majesty King Hamad bin Isa Al 
Khalifa, said that Bahrain’s dip-
lomatic efforts consolidate the 
values of tolerance and openness 
between peoples and cultures, in 
line with the visions and aspira-
tions of His Majesty.

He noted the role of the centre 
in promoting tolerance between 
peoples.

The centre’s achievements in-

clude the establishment of The 
King Hamad Chair in Inter-Faith 
Dialogue and Peaceful Coex-
istence Programme at Sapien-
za Universita di Roma and The 
King Hamad Faith in Leader-
ship Fellowship Programme, of 
which the first batch of Bahraini 
fellows graduated yesterday.

HRH the Crown Prince and 
Prime Minister emphasised that 
today’s world requires all to take 
proactive steps to protect chil-
dren and adolescents from ex-

tremist ideologies through edu-
cation and promoting tolerance, 
coexistence and compassion.

He highlighted the Kingdom’s 
commitment to further develop-
ing its education system and en-
suring that it caters to the needs 
of a diverse population.

The centre’s Board of Trustees 
Chairman, Dr Shaikh Khalid bin 
Khalifa Al Khalifa, extended his 
gratitude to HM the King for his 
patronage of the conference and 
to HRH Prince Salman for inau-

gurating the conference.
Dr Shaikh Khalid noted 

that the conference has been 
launched as part of the centre’s 
commitment to promoting the 
values of coexistence and toler-
ance in line with the Kingdom’s 
educational system.

It aims to provide a platform 
for exchanging ideas relating 
to the peaceful coexistence of 
people of different cultures and 
faiths.

Dr Shaikh Khalid emphasised 
the need to include values such 
as religious tolerance, peaceful 
coexistence within university 
and higher education institutions 
curriculums around the world. 

He also called for the estab-
lishment of centres and institu-
tions concerned with promoting 
peaceful coexistence and reli-
gious tolerance amongst youth.

The conference highlights the 
necessity of providing scholarships 
so that young people from the GCC 
region can attend The King Ham-
ad Chair for Interreligious Dia-
logue and Peaceful Coexistence at 
Sapienza Universita di Roma.

The conference includes four 
main dialogue sessions focus-
sing on integrating coexistence 
and diversity within university 
curriculums, the role of educa-
tional institutions in promoting 
peace, the experiences of those 
who have attended The King 
Hamad Chair for Interfaith Di-
alogue and Peaceful Coexistence 
courses at Sapienza Università 
di Roma, and the development 
of religious education as a pillar 
of promoting coexistence.

“Today’s world requires 
all to take proactive 

steps to protect children 
and adolescents from 
extremist ideologies 

through education and 
promoting tolerance, 

coexistence and 
compassion.” 

 – HRH PRINCE SALMAN BIN HAMAD AL KHALI-
FA, THE CROWN PRINCE AND PRIME MINISTER

Gulf Air marks International 
Civil Aviation Day with legacy

TDT | Manama

Gulf Air, Bahrain’s national 
carrier, celebrated the In-

ternational Civil Aviation Day 
which is aimed at generating 
and reinforcing worldwide 
awareness of the importance 
of international civil aviation to 
the social and economic devel-
opment of the world.

“Our celebration of this year’s 
International Civil Aviation Day 
coincides with a new vision of 
review and development in Gulf 
Air and Bahrain – both proudly 
achieving several accomplish-
ments at the professional and 
technical levels. These accom-

plishments were the result of 
the efforts of all of our female 
and male colleagues working at 
this industry, and today we con-
gratulate each and every one of 
them for their amazing contri-
butions to aviation,” Gulf Air’s 
Acting Chief Executive Officer 
Captain Waleed Al Alawi said.

International Civil Aviation 
Day is a United Nations-recog-
nised day that is commemorat-
ed annually on December 7 to 
demonstrate and strengthen 
global awareness on the sig-
nificance of civil aviation in 
promoting the importance of 
safety, service efficiency and 
regularity enforcement in in-
ternational aviation.

International Civil Avi-
ation Day is a United 
Nations-recognised 

day that is commem-
orated annually on 

December 7 to demon-
strate and strengthen 
global awareness on 

KNOW WHAT

The men and women behind Gulf Air’s accomplishments

Bahrain expresses sympathy with 
Indonesia over volcano eruption
TDT | Manama

The Ministry of Foreign 
Affairs has expressed the 

sympathy of the Kingdom 
of Bahrain with the govern-
ment and people of Indone-
sia following the eruption of 
the Semeru volcano in East 
Java, which resulted in the 
death and injury of dozens 
of people.

In a statement, the Minis-
try of Foreign Affairs extend-
ed its sincere condolences 
to the families of the victims 
and to the friendly Indone-
sian government and people, 
wishing a speedy recovery 
for the injured.

It also affirmed that Indo-
nesia will undoubtedly over-
come this crisis with the least 
possible damage and losses.

HRH Prince Salman patronising the conference

Enhance spirit of joint 
teamwork: Shaikh Salman
• Global Think Tanks 
Summit 2021 concludes

TDT | Manama

Finance and National Econ-
omy Minister Shaikh Sal-

man bin Khalifa Al Khalifa 
has stressed the importance 
of harnessing all the efforts to 
enhance the spirit of joint team-
work.

It is the basis for success in 
overcoming various challenges, 
including the global economic 
and social challenges caused by 
the coronavirus (COVID-19) pan-
demic, Shaikh Salman added.

He was addressing the clos-
ing ceremony of the Global 
Think Tanks Summit 2021 yes-
terday.

The Bahrain Centre for Stra-
tegic, International, and Energy 
Studies (Derasat), in partner-
ship with the Think Tank and 
Civil Societies Program (TTCSP) 
of The Lauder Institute at the 
University of Pennsylvania, 
held the 2021 edition under 
the theme, “Global Trends and 
Transitions in Think Tanks, 
Politics and Policy Advice in 
the Age of Policy Dilemmas and 
Disruptions”.

Shaikh Salman said that 
Team Bahrain, led by His Roy-
al Highness Prince Salman bin 

Hamad Al Khalifa, the Crown 
Prince, and Prime Minister, put 
in place a strategy to combat 
the pandemic and step up the 
vaccination campaign.

He pointed out that the King-
dom of Bahrain has ranked first 
globally in the Nikkei COVID-19 
Recovery Index for the month 
of November 2021, following a 
drop in active cases, increase in 
vaccination rollout, and contin-
ued adherence to health pre-
cautionary measures aimed at 
mitigating the virus.

The minister stressed the 
importance of the forum, com-
mending the participation of 

experts and thinkers who dis-
cussed geostrategic threats re-
sulting from the pandemic.

DERASAT Board of Trustees’ 
Chairman Dr Shaikh Abdul-
la bin Ahmed Al Khalifa an-
nounced the launch of the 
Global Network for Women in 
Think Tanks to prepare women 
to assume leadership positions 
in think tanks.

He underlined Bahraini 
women’s landmark strides over 
the past 22 years, highlighting 
their pivotal role and contribu-
tions to national development, 
supported by His Majesty King 
Hamad bin Isa Al Khalifa.

Shaikh Salman and Dr Shaikh Abdulla at the closing ceremony

Bahrain Society of Engineers to celebrate Golden Jubilee
TDT | Manama

Bahrain Society of Engineers 
is set to celebrate its gold-

en jubilee in March next year 
under the patronage of His 
Majesty King Hamad bin Isa Al 
Khalifa.

This was announced by Dr 
Deya Abdulaziz Tawfeeqi, Pres-
ident of the Society, during a 
press conference held on Mon-
day at its premises in Juffair.

The event was held to discuss 
the events prepared to mark the 
50th anniversary of the Society.

Dr Tawfeeqi expressed his 
sincere thanks and gratitude to 
HM the King for patronising the 

event which will take place at 
the Bahrain International Con-
ference and Exhibition Centre. 

Dr Tawfeeqi with Society members

تـــــــحـــــــت رعـــــــــــايـــــــــــة وزيـــــــــــر 
الــــــمــــــواصــــــات واالتـــــــصـــــــاالت 
الـــمـــهـــنـــدس كـــمـــال بــــن أحــمــد 
مــــــحــــــمــــــد، تـــــنـــــظـــــم جـــمـــعـــيـــة 
الـــبـــحـــريـــن لـــشـــركـــات الــتــقــنــيــة 
سمارت«  »وورك  وشركة  »ِبــِتــك« 
لتنظيم المعارض والمؤتمرات 
في  بالمشاركين  خــاصــا  لــقــاًء 
الــجــنــاح الــبــحــريــنــي بــمــعــرض 
اختتم  الذي   ،»2021 »جيتكس 
وذلك  دبي،  في  أعماله مؤخرا 
ــثــــامــــن مــن  ـــوم )األربــــــعــــــاء الــ ــ يـ
ديــســمــبــر( فـــي مـــركـــز الــخــلــيــج 

للمؤتمرات.
ــيـــة  ــالـ ــعـ ــفـ وتــــــقــــــام هــــــــذه الـ

المشاركة  تنظيم  على  عاما   15 مــرور  بمناسبة 
الــبــحــريــنــيــة فـــي مـــعـــرض جــيــتــكــس تــحــت شــعــار 

عاما  البحريني:15  »الجناح 
مــن االنـــجـــاز«، ويــشــارك فيها 
ــا الــــعــــارضــــون والــــرعــــاة  أيــــضــ
والداعمون للجناح البحريني 

في جيتكس 2021.
ــيـــس مــجــلــس  وأوضـــــــح رئـ
عبيدلي  »بتك«  جمعية  إدارة 
هو  اللقاء  هــذا  أن  العبيدلي 
األول مــن نــوعــه. وهــو يعكس 
حــــرص مـــشـــاركـــة »ِبــــِتــــك« في 
منصة  تــوفــيــر  عــلــى  جيتكس 
دائما لتبادل الخبرات ووضع 
الرؤى  واستشراف  التصورات 
حـــــول تـــطـــويـــر قـــطـــاع تــقــنــيــة 
الــمــعــلــومــات واالتـــصـــاالت في 
ــذي يــلــقــاه هــذا  الــبــحــريــن.  وفـــي ظـــل الـــدعـــم الــ

القطاع من الجهات الرسمية. 
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ــيــــس جــمــعــيــة الــمــهــنــدســيــن  ــن رئــ ــلــ أعــ
ــاء عــبــدالــعــزيــز  ــيـ ــور ضـ الــبــحــريــنــيــة الـــدكـــتـ
ــال مـــؤتـــمـــر صــحــفــي عــقــدتــه  ــ تــوفــيــقــي خـ
مقرها  في  البحرينية  المهندسين  جمعية 
يـــوم أمـــس اإلثــنــيــن عــن االمــتــنــان لحضرة 
صــاحــب الــجــالــة الــمــلــك حــمــد بــن عيسى 
اليوبيل  احــتــفــاالت  رعــايــة  على  خليفة  آل 
والتي ستقام في مارس  الذهبي للجمعية، 
القادم على مدى عام كامل، مشيرًا إلى ان 
البحرين  بمركز  الرئيسية ستقام  الفعالية 
الدولي للمؤتمرات والمعارض في الخامس 
عشر من مارس القادم، والتي تعد انطاقة 

الحتفاالت الجمعية باليوبيل الذهبي. 
مـــــؤكـــــًدا انــــــه ســـيـــتـــم إخـــــــــراج وتــنــفــيــذ 
الفعالية بمستوى تقني عاٍل لتعكس أهمية 
المشاركة في  المهندس في  المناسبة ودور 
في  العمرانية  والنهضة  التقدم  لبنة  وضع 
الـــبـــاد، مــن جــانــب آخـــر طــالــب مهندسون 
ــرح بــرنــامــج تــدريــب  بــحــريــنــيــون بـــإعـــادة طــ

المهندسين حديثي التخرج »تمهيد«. 
وأكد رئيس جمعية المهندسين على أن 
برنامج احتفاالت الجمعية بمرور خمسين 
عامًا على تأسيسها سيكون برنامجًا حافًا 
إذ  2022م،  الــعــام  طيلة  ومستمرًا  ومتنوعًا 
ستصاحب الفعالية الرئيسية عدة فعاليات 
أخــــــرى، ومــنــهــا مـــعـــرض »عـــقـــود مــضــيــئــة«، 
مـــارس  الــفــتــرة 17-15  فـــي  والـــــذي ســيــقــام 
للمؤتمرات  الدولي  البحرين  بمركز  القادم 
والمعارض بالتوازي مع الفعالية الرئيسية، 
حــيــث يــحــكــي هــــذا الـــمـــعـــرض ويــســتــعــرض 

بشكل إلكتروني مسيرة وإنجازات الجمعية 
مـــؤكـــدًا عــلــى أهمية  ــًا،  ــامـ عـ عــلــى مـــدى 50 
العام للمهندسين، والذي سيعقد  المؤتمر 
في اليومين التاليين لاحتفالية الرئيسية 
بيئة هندسية مستدامة  »نحو  تحت عنوان 
ومستقبل هندسي واعد« حيث يعتبر األول 
من نوعه حيث يلقي هذا المعرض الضوء 
واستراتيجيات  والــتــحــديــات  الــفــرص  على 
ــر الـــمـــهـــنـــدســـيـــن الــبــحــريــنــيــيــن فــي  ــويـ تـــطـ
من  عامًا  خمسين  وبعد  المقبلة  المرحلة 
الــعــمــل الــهــنــدســي، فــيــمــا ســيــقــدم عـــدد من 
من  عمل  أوراق  المؤتمر  فــي  المتحدثين 
لتقديم  وخــارجــهــا  البحرين  مملكة  داخـــل 
المجال  هذا  في  الناجحة  التجارب  بعض 
بــاحــتــيــاجــات  الــمــتــعــلــقــة  األوراق  وكـــذلـــك 
بتوصيات  للخروج  الهندسي  العمل  تطوير 
مــــحــــددة ســـيـــتـــم تــقــديــمــهــا إلـــــى الـــجـــهـــات 
ــبـــاد، ســعــيــًا لــتــفــعــيــل تلك  الــمــعــنــيــة فـــي الـ
ــن مـــــــداوالت  ــ ــيــــات واالســـــتـــــفـــــادة مـ ــتــــوصــ الــ

ومناقشات المؤتمر.
وخال المؤتمر الصحفي أشاد توفيقي 
المؤسسات  ودعــم  الجمعية  أعضاء  بجهود 
والشركات، وهو ما مّكن جمعية المهندسين 
الــبــحــريــنــيــة مـــن تــحــقــيــق مــعــظــم أهــدافــهــا 
ــن أجـــلـــهـــا قـــبـــل خــمــســيــن  الـــتـــي أنـــشـــئـــت مــ
الشخصيات  تلك  تكريم  أن  معتبرًا  عــامــًا، 
واضحة  بصمات  لها  كانت  التي  والشركات 
الجمعية سيكون جزءا ال  في مسيرة عمل 
بيوبيلها  الجمعية  احتفاليات  مــن  يتجزأ 
الذهبي، والتي ستتخللها فعاليات توثيقية 
تحكي مسيرة الجمعية عبر خمسين عامًا، 
كالفيديو التوثيقي واإلعامي الذي سيتم 

إنتاجه بإخراج دقيق لهذه المناسبة.

وبـــــخـــــصـــــوص الــــفــــعــــالــــيــــات األخــــــــرى 
الــمــرتــبــطــة بــالــيــوبــيــل الـــذهـــبـــي لــجــمــعــيــة 
إلى  توفيقي  أشــار  البحرينية  المهندسين 
الفعاليات  مــن  عــدد  تنظيم  الجمعية  عــزم 
ومنها  2022م،  الـــعـــام  خـــال  والــمــســابــقــات 
النصب التذكاري، حيث تم تخصيص موقع 
لــدور  تقديرًا  وذلــك  المنامة  العاصمة  فــي 
عجلة  دفــع  فــي  المشاركة  فــي  المهندسين 
التقدم في مملكة البحرين من خال عمل 
الــعــام  الــقــطــاع  مــؤســســات  فــي  المهندسين 
المهندسين  جمعية  في  وكذلك  والــخــاص 
ــؤكــــدًا عــلــى طــــرح مــســابــقــة  الــبــحــريــنــيــة، مــ
ـــذا الــنــصــب واإلعـــــان  خـــاصـــة لــتــصــمــيــم هـ
عـــن الــنــتــيــجــة فـــي وقـــت الحـــق خـــال تلك 

االحتفاليات.
توليه  الـــذي  الكبير  لــاهــتــمــام  ونــظــرًا 
للمساهمة  البحرينية  المهندسين  جمعية 
بالمهندسين  الــهــنــدســي  الــقــطــاع  رفـــد  فــي 
المؤهلين في كافة التخصصات الهندسية، 
ــعـــريـــف طـــلـــبـــة الــــــمــــــدارس فــي  ــتـ ــًا لـ ــيــ ــعــ وســ
الهندسية  بالتخصصات  النهائية  السنة 
ــيــــاء  الــمــخــتــلــفــة لـــكـــي يــســهــل عــلــيــهــم وأولــ
بعد  المناسب  التخصص  اختيار  أمــورهــم 
االلتحاق بالجامعة فإن الجمعية وكعادتها 
والتعليم  التربية  وزارة  مع  وبالتعاون  تقوم 
حيث  الهندسية«،  المهن  »معرض  بتنظيم 
ســيــقــام هــــذا الـــمـــعـــرض بــشــكــل اســتــثــنــائــي 
بمناسبة اليوبيل الذهبي في مقر الجمعية. 
وقـــال مـــؤكـــَدا انـــه يــتــوقــع حــضــور مــا ال 
يقل عن 500 شخص في الفعالية القادمة 
من  وعـــدد  البحرين  مملكة  مــن  غالبيتهم 
خارجها ذوي خبرة من أجل االستفادة من 

باع خبرتهم.

حديثي  المهندسين  توفيقي  وينصح   
الـــتـــخـــرج بـــاالنـــخـــراط فـــي بـــرامـــج تــدريــب 
وتوظيف المهندسين للحصول على خبرة 
التراكمية,  تطوير خدماتهم  في  تساعدهم 
ــات الــحــصــول عــلــى وظــيــفــة ًأصـــعـــب ألن  وبــ
االخــتــيــار يــكــون مــن بــيــن األكــفــأ واألفــضــل 
المهندس  على  المسؤولية  من  جــزء  ويقع 
الــبــاحــث عـــن الــعــمــل ويــجــب عــلــيــه تطوير 
الذاتية  بسيرته  واالهتمام  وخبرته  مهاراته 
وعدم اشتراط التوّظف في مؤسسة او عمل 
وزاري وان الخبرة هي كنز المهندس حديث 
للحصول عليها،  ان يسعى  التخرج فيجب 
وأضاف مؤكدًا ان ما يدور حول تشّبع سوق 
هناك  وانــمــا  صحيح  غير  العالمي  العمل 
حــاجــة مــاســة وطــلــب عــالــمــي عــلــى وظيفة 
بــدورنــا  نحن  ونسعى  الــعــالــم  فــي  الهندسة 
وبالتعاون مع صندوق العمل تمكين إليجاد 

عدد من الوظائف والبرامج التدريبية. 
المدير  عــبــداهلل  الــدكــتــور حميد  وقـــال 
ألخــبــار  الــمــهــنــدســيــن  لجمعية  الــتــنــفــيــذي 
الخليج ان عدد الذين انخرطوا في برنامج 
توظيف تدريب المهندسين حديثي التخرج 
»تمهيد« السابق 160 مهندسا وتوظف منهم 

ما يقارب 110 مهندسين. 
وعبر عن استعدادهم لتدريب وتوظيف 
البرنامج من  إعــادة طرح  عند  المهندسين 

قبل صندوق العمل تمكين. 
وأكد الدكتور حميد ان هناك اكثر من 
200 مهندس ومهندسة على قائمة االنتظار 
ــراط فــــي بـــرنـــامـــج تـــدريـــب  ــ ــخـ ــ ويــــــــودون االنـ
الــمــهــنــدســيــن حــديــثــي الـــتـــخـــرج »تــمــهــيــد« 
ويطلبون من صندوق العمل »تمكين« إعادة 

طرح البرنامج في المؤسسات التدريبية.

وزي������ر ال���م���وا����ص���ات ي���رع���ى اح��ت��ف��ال��ي��ة 

»ب����ت����ك« ب��ال��م�����ص��ارك��ي��ن ف����ي »ج��ي��ت��ك�����س«

»البحرين الوطن�ي« ي�صت�صيف جل�صة »الموازنة المالية« 

لأ�صح�اب ال�صرك�ات والموؤ�ص�ص�ات ال�صغي�رة والمتو�صطة

ــريـــن  ــبـــحـ ــرف الـ ــ ــصـ ــ ــن مـ ــ ــلـ ــ أعـ
المركزي أمس أن قطاع التأمين 
لألشهر  إيجابية  نتائج  قد حقق 
يونيو   30 فـــي  الــمــنــتــهــيــة  الــســتــة 
2021، حيث بلغت مساهمة فروع 
ــا فــيــهــا  ــمـ الـــتـــأمـــيـــنـــات الـــعـــامـــة )بـ
التأمين الصحي( ما يقارب %79 
مـــن إجــمــالــي حــجــم األقـــســـاط/

االشــتــراكــات خـــال الــســتــة أشهر 
 ،2021 يــونــيــو   30 فـــي  الــمــنــتــهــيــة 
وحــــقــــق كــــل مــــن الـــتـــأمـــيـــن عــلــى 
الحياة )التأمين الطويل األجل( 
والتأمين الصحي معدل نمو بلغ 
23% و9% على التوالي خال نفس 

الفترة من عام 2021. 
أقساط/ إجمالي  ارتفع  كما 

من  الصحي  التأمين  اشــتــراكــات 
في  بحريني  دينار  مليون   41.93
 30 فــي  المنتهية  الستة  األشــهــر 

 45.73 إلـــى  لــيــصــل   2020 يــونــيــو 
نفس  فــي  بحريني  ديــنــار  مليون 
بزيادة  أي   ،2021 عام  من  الفترة 
أن  إلى  اإلشــارة  قدرها 9%. تجدر 
التأمين الصحي يحتل الصدارة 
ــن حــيــث األقــــســــاط الــمــحــقــقــة  مـ
حيث يساهم بما يقارب 32% من 
سوق  أقساط/اشتراكات  إجمالي 
التأمين لألشهر الستة المنتهية 

في 30 يونيو 2021.
ــاط/ ــ ــسـ ــ ــــي أقـ ــالـ ــ ــمـ ــ ــغ إجـ ــ ــلـ ــ وبـ

اشـــتـــراكـــات الــتــأمــيــن فـــي الــســوق 
الـــمـــحـــلـــي فـــــي األشـــــهـــــر الـــســـتـــة 
 2021 يــونــيــو   30 فـــي  الــمــنــتــهــيــة 
دينار  مليون   143.70 مــقــداره  ما 
دوالر  مــلــيــون   382.18( بحريني 
 134.63 مـــع  مـــقـــارنـــة  ــكـــي(  ــريـ أمـ
 358.05( بحريني  ديــنــار  مليون 
الفترة  أمريكي( في  مليون دوالر 

بزيادة  أي   ،2020 عام  من  نفسها 
قدرها %6.7.

ويـــعـــود ســبــب هــــذه الــنــتــائــج 
زيــادة إجمالي  إلى  بشكل أساسي 
على  التأمين  أقساط/اشتراكات 
الحياة )التأمين الطويل األجل( 
بحريني  دينار  مليون   24.65 من 
في  المنتهية  الستة  األشــهــر  فــي 
30 يونيو 2020 إلى 30.39 مليون 
الفترة من  لنفس  بحريني  دينار 
عام 2021، أي بزيادة قدرها %23، 
الحياة  على  التأمين  سجل  كما 
نسبة  األجــل(  الطويل  )التأمين 
مــســاهــمــة فــي إجــمــالــي أقــســاط/

اشــــتــــراكــــات الـــتـــأمـــيـــن فــــي ســـوق 
التأمين البحريني بلغت 21% في 
يونيو   30 فــي  المنتهية  الــفــتــرة 

.2021
ــمـــوع األقــــســــاط/ ــلــــغ مـــجـ وبــ

تأمين  في  المكتتبة  االشتراكات 
السيارات 34.51 مليون دينار في 
يونيو   30 فــي  المنتهية  الــفــتــرة 
2021 مقارنة بـ36.59 مليون دينار 
من  نفسها  الــفــتــرة  فــي  بحريني 
التأمين  يحتل  حيث   ،2020 عــام 
عــلــى الـــســـيـــارات الــمــركــز الــثــانــي 
ــن حــيــث األقــــســــاط الــمــحــقــقــة  مـ
إجمالي  24% من  بنسبة  ويساهم 
التأمين  سوق  أقساط/اشتراكات 

للفترة نفسها من عام 2021.
من ناحية أخرى، بلغ إجمالي 
اشتراكات شركات التكافل 43.76 
ــيـــون ديــــنــــار بـــحـــريـــنـــي خـــال  ــلـ مـ
 30 فــي  المنتهية  الستة  األشــهــر 
اشــتــراكــات  وتــمــثــل   ،2021 يــونــيــو 
 %30 نسبته  مــا  الــتــكــافــل  شــركــات 
مــن إجــمــالــي أقــســاط/اشــتــراكــات 
ســــوق الــتــأمــيــن لــألشــهــر الــســتــة 

المنتهية في 30 يونيو 2021.
يجدر الذكر أن عدد الشركات 
في  التأمين  سوق  في  المرخصة 
 2021 يونيو   30 بنهاية  البحرين 
بــلــغ 21 شــركــة وطــنــيــة و10 فــروع 
لــشــركــات تــأمــيــن أجــنــبــيــة تــــزاول 
التأمين،  إعـــادة  التأمين،  أعــمــال 
وأعمال  التكافل  إعـــادة  التكافل، 
شركات التأمين التابعة الخاصة 
داخـــــل مــمــلــكــة الــبــحــريــن، حيث 
 12 من  الوطنية  الشركات  تتكون 
شركات   5 تقليدية،  تأمين  شركة 
تــكــافــل، وشــركــتــي إعـــــادة تــأمــيــن، 
وشركة إعادة تكافل، وشركة تأمين 
تــابــعــة خـــاصـــة. فـــي حــيــن تتكون 
األجنبية  التأمين  شــركــات  فــروع 
ــات تــأمــيــن تــقــلــيــديــة  ــركـ مـــن 9 شـ
إعادة تأمين، كما يشتمل  وشركة 
ســــــوق الـــتـــأمـــيـــن عـــلـــى الـــعـــديـــد 

مـــن شـــركـــات الـــوســـاطـــة وشــركــات 
خدمات التأمين المساندة.

ــة صــــرح  ــبــ ــاســ ــنــ ــمــ وبــــــهــــــذه الــ
ــاكــــر الـــمـــديـــر  ــبــ ــن الــ ــمـ ــرحـ ــدالـ ــبـ عـ
الــتــنــفــيــذي لـــرقـــابـــة الــمــؤســســات 
المالية قائًا: »إن قطاع التأمين 
في مملكة البحرين يحتوي على 
العديد من فرص النمو الواعدة، 
وذلك كما يتبين من األداء القوي 
والنمو السريع الذي حققه قطاع 
ــي مــمــلــكــة الــبــحــريــن  الــتــأمــيــن فـ
 30 فــي  المنتهية  الــفــتــرة  خـــال 
يونيو 2021، وذلك رغم تداعيات 
كانت  حيث   19-COVID جائحة 
من أسباب زيادة الوعي التأميني 
التأمين  يخص  فيما  وخصوصًا 
هذه  مثل  فــي  وأهميته  الصحي 

الظروف«.
إدارة  مـــــديـــــر  عــــقــــبــــت  وقــــــــد 

مـــراقـــبـــة الــتــأمــيــن إلـــهـــام طــالــب 
مع  يتابع  المصرف  »إن  بقولها: 
التحول  عملية  التأمين  شركات 
الـــرقـــمـــي فـــي خـــدمـــات الــتــأمــيــن 
ــيـــن عــلــى  ــأمـ ــتـ وبـــــاألخـــــص فــــي الـ
الـــســـيـــارات والـــتـــأمـــيـــن الــصــحــي، 
وذلــــك تــمــاشــيــًا مــع رؤيــــة مملكة 
الــبــحــريــن والــمــصــرف بــالــتــحــول 

تقديم  على  منه  حرصًا  الرقمي 
أفــــضــــل الــــخــــدمــــات الــتــأمــيــنــيــة 
والــمــالــيــة لــجــمــهــور الــمــواطــنــيــن 
أفضل  ولتطبيق  ويــســر  بسهولة 
الــــمــــمــــارســــات لـــضـــمـــان حــمــايــة 
جـــمـــهـــور الـــمـــواطـــنـــيـــن وشـــركـــات 
ــي مــمــلــكــة  الـــتـــأمـــيـــن الـــعـــامـــلـــة فــ

البحرين«.

تـــواصـــل طـــيـــران الــخــلــيــج - الــنــاقــلــة 
الــوطــنــيــة لــمــمــلــكــة الــبــحــريــن - الــمــضــي 
قــدًمــا فــي الــحــرص عــلــى الــبــحــرنــة ضمن 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــتـــهـــا لــلــتــوظــيــف مــــن خـــال 
الــتــرحــيــب بــدفــعــة جــديــدة مــن الــطــيــاريــن 
البحرينيين من ذوي الخبرة الذين بدأوا 
الناقلة،  رحـــات  مــن  عــدد  تشغيل  مــؤخــًرا 
ــهـــم جـــمـــيـــع الــــــــدورات  ــالـ ــمـ ــعـــد إكـ وذلـــــــك بـ
الــتــدريــبــيــة الــــازمــــة. وانـــضـــمـــت الــدفــعــة 
عدد  من  القادمة  الطيارين  من  الجديدة 
من الخطوط الجوية اإلقليمية المجاورة 
ــزًءا من  إلـــى طــيــران الــخــلــيــج، لــيــكــونــوا جــ
الناقلة الوطنية ولخدمة مملكة البحرين.
القائم  العلوي  وليد  القبطان   وهنأ 
بـــأعـــمـــال الـــرئـــيـــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لــطــيــران 
الــخــلــيــج كـــا مـــن الــطــيــار يـــاســـر الــمــدنــي 
انضمامهما  على  يعقوب  محمد  والطيار 

للناقلة الوطنية برتبة مساعد طيار وعلى 
»نفخر  بقوله  االختيار  عملية  اجتيازهما 
بأن تكون لدينا نسبة عالية من الطيارين 

في  االخــرى  بالناقات  المحليين مقارنة 
المنطقة. تعد هذه عامة فارقة بالنسبة 
لنا أن نكون رواًدا بين شركات الطيران في 

الــبــلــدان الــمــجــاورة لــنــا، مــن خــال وجــود 
كــــفــــاءات مــحــلــيــة ومــتــخــصــصــة ومــهــنــيــة 
بإسمها  وتحلق  الحبيبة  مملكتنا  تمثل 
لكل  نوفر  أن  تمكنا من  لقد  السماء.  في 
العمل  فرصة  البحرينيين  الطيارين  من 
فــي طــيــران الخليج والــقــرب مــن أســرهــم 
وأحـــبـــائـــهـــم بـــعـــد أن عـــمـــلـــوا فــــي نـــاقـــات 
لــعــدة ســنــوات. هــذه  الــخــارج  فــي  إقليمية 
لتمكين  بالنسبة  المهمة  الــقــيــم  إحـــدى 
إلى  الــعــودة  مــن  الــخــارج  فــي  البحرينيين 
وطــنــهــم الــحــبــيــب والـــعـــمـــل فـــي نــاقــلــتــهــم 

الوطنية«.
 وكـــانـــت الـــشـــركـــة قـــد عــيــنــت مــؤخــرا 
في  خبرة  ذوي  من  بحرينيين  محترفين 
مــنــاصــب مــخــتــلــفــة فـــي قــســم الــعــمــلــيــات 
باإلضافة إلى طيارين متدربين ومساعدي 

طيارين.

البح�ريني��ة الك��ويتي��ة للت�اأمي�ن ت�صي��ف خ��دم��ة 

به�ا الخ�ا�ص�ة  الدف�ع  من�ص��ة  اإل�ى   Apple Pay

قطاع التاأمين يوا�صل تحقيق نتائج اإيجابية.. والتاأمين الطويل الأجل يرتفع %23

} إلهام طالب.} عبدالرحمن الباكر.

»املهند�سني« حتتفل بيوبيلها الذهبي مار�س القادم برعاية ملكية 

مهند�صو البحرين يطالبون »تمكين« باإعادة طرح برنامج »تمهيد«

توفيقي: اخلربة كنز املهند�س وال�سوق العاملي ما زال بحاجة اإىل مهند�سني

طيران الخليج ترحب بان�صمام طيارين بحرينيين من ذوي الخبرة

} وزير المواصات واالتصاالت.

} إياد إبراهيم.

ــنـــي جــلــســة  ــوطـ ــاف بـــنـــك الـــبـــحـــريـــن الـ ــتـــضـ اسـ
وذلـــك ضمن  الــمــالــيــة«،  »الــمــوازنــة  افتراضية حــول 
عماء  يستهدف  الــذي  المالية«  »الثقافة  برنامج 
البنك من الشركات التجارية والمؤسسات الصغيرة 
السيدة  ِقــبــل  مــن  الجلسة  عقد  وتــم  والمتوسطة. 
البحرين  ببنك  المالي  المراقب  الكوهجي  فاطمة 
الهادفة  البنك  استراتيجية  مع  بالتوافق  الوطني، 
لنشر الوعي وزيادة مستوى الثقافة المالية ضمن 

قطاع األعمال بشكل عام. 
ألصــحــاب  خصيصًا  الجلسة  هـــذه  إعــــداد  وتـــم 
األعمال، حيث يهدف البنك من خالها لتزويدهم 
المعلومات والمحاور األساسية حول  بما يلزم من 
لهم  يتيح  مما  المالية،  الــشــؤون  إدارة  سبل  أفضل 
تحقيق الموازنة المالية بكل كفاءة عبر االستفادة 
ــرات مــنــتــســبــي بـــنـــك الـــبـــحـــريـــن الــوطــنــي  ــبــ مــــن خــ

والخدمات المقدمة لهم. 
ــذه الــجــلــســة االفـــتـــراضـــيـــة،  ــ وتــعــلــيــًقــا عـــلـــى هـ

للخدمات  األعمال  إدارة  رئيس  إبراهيم  إيــاد  صرح 
المصرفية للشركات التجارية والمؤسسات الصغيرة 
في  »نواصل  الوطني:  البحرين  ببنك  والمتوسطة 
البنك جهودنا التي نهدف من خالها لنشر الثقافة 
الشركات  أصحاب  الكرام من  بين عمائنا  المالية 
والمتوسطة، وهذا  الصغيرة  والمؤسسات  التجارية 
تغطي  توعوية  جلسات  لتقديم  نسعى  يجعلنا  ما 
خال  مــن  ونــأمــل  المالية.  الثقافة  جــوانــب  جميع 
الازمة  والمحاور  المعلومات  أهم  إلكسابهم  ذلك 
بطرح  االلتزام  وألن  التجارية.  بأعمالهم  لارتقاء 
أبــرز  أحــد  يعد  مسؤولة  مصرفية  خــدمــات  وتقديم 
أهــدافــنــا فـــي الــبــنــك، نــحــرص عــلــى الـــــدوام لــدمــج 
واالجتماعية  البيئية  الحوكمة  ومــمــارســات  ركــائــز 
وإنما  واستراتيجياتنا،  أعمالنا  والمؤسسية في كل 
في  باالستثمار  المتعلقة  تطلعاتنا  ذلــك  يعكس 
الــمــجــتــمــع عــبــر االســتــمــرار فــي نــشــر الــوعــي بأهم 

اآلليات العلمية للتخطيط والموازنة المالية«. 

أي جي  )جي  للتأمين  الكويتية  البحرينية  الشركة  أعلنت 
البحرين( إضافة خدمة الدفع عن طريق Apple Pay إلى منصة 
الدفع الخاصة بها، إذ سيتمكن العماء اآلن من استخدام هذه 
العالي من األمان والخصوصية إلتمام  المستوى  الوسيلة ذات 
الدفع  طرق  جميع  إلى  باإلضافة  التأمينية،  معاماتهم  ودفــع 

األخرى المتاحة.
وعلق علي نور، مسؤول العمليات في الشركة قائًا: »يسعدنا 
دفــع  مــن  ليتمكنوا  لعمائنا  الــجــديــدة  الــدفــع  وســيــلــة  إضــافــة 
أقــســاط الــتــأمــيــن الــخــاصــة بــهــم بــكــل ســهــولــة ويــســر، مــؤكــديــن 
ــه حــرصــنــا الـــدائـــم عــلــى تــوفــيــر أحــــدث الــحــلــول  فـــي الـــوقـــت ذاتــ

التكنولوجية لعمائنا«.
كما قدمت الشركة لعمائها خصمًا بنسبة 5% على جميع 
المعامات المدفوعة عبر Apple Pay، حيث سيكون هذا العرض 

} علي نور.ساريا حتى 31 ديسمبر 2021.
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جاللته وويل العهد رئي�س الوزراء يهنئان القيادة ال�سعودية بنجاح �سباق الفورمال 1.. امللك:

اإمكانيات كبرية لل�سعودية تعزز مكانتها على خارطة الريا�سة العاملية

بعث ح�صرة �صاحب اجلاللة امللك حمد بن 

برقية  املفدى،  البالد  عاهل  خليفة،  اآل  عي�صى 

ال�صريفني  احلرمني  خادم  اأخيه  اإىل  تهنئة 

ملك  �صعود  اآل  عبدالعزيز  بن  �صلمان  امللك 

اأعرب  ال�صقيقة،  ال�صعودية  العربية  اململكة 

مبنا�صبة  تهانيه  خال�ص  عن  فيها  جاللته 

جائزة  ل�صباق  الأوىل  للن�صخة  الكبري  النجاح 

اأقيم   الذي   1 للفورمول  الكربى  ال�صعودية 

بحلبة كورني�ص جدة باململكة ال�صقيقة.

الربقية  يف  املفدى  امللك  جاللة  واأ�صاد 

لهذا  املميز  التنظيم  يف  بذلت  التي  باجلهود 

احلدث الريا�صي العاملي والذي يوؤكد على ما 

ال�صقيقة من قدرات واإمكانيات  اململكة  متتلكه 

مكانتها  من  بدوره  �صيعزز  والذي  كبرية 

العاملية  الريا�صة  خارطة  على  وريادتها 

والبطولت  الفعاليات  خمتلف  وا�صت�صافة 

الريا�صية الدولية الكربى.

اخلال�صة  متنياته  عن  جاللته  معرًبا 

ال�صقيق  و�صعبها  ال�صعودية  العربية  للمملكة 

النجاح والريادة والإجناز  املزيد من  بتحقيق 

القيادة  ظل  يف  والقطاعات  املجالت  كافة  يف 

احلكيمة خلادم احلرمني ال�صريفني.

امللك  اجلاللة  �صاحب  ح�صرة  بعث  كما 

املفدى  البالد  ملك  خليفة  اآل  عي�صى  بن  حمد 

امللكي  ال�صمو  �صاحب  اأخيه  اىل  تهنئة  برقية 

اآل  عبدالعزيز  بن  �صلمان  بن  حممد  الأمري 

�صعود ويل العهد نائب رئي�ص جمل�ص الوزراء 

تهانيه  اأطيب  جاللته  �صمنها  الدفاع،  وزير 

ال�صعودية  جائزة  ل�صباق  املميز  بالنجاح 

التنظيم  بح�صن  منوًها   ،1 للفورمول  الكربى 

والإعداد لهذا ال�صباق العاملي.

واأ�صاد جاللة امللك املفدى بالدعم والهتمام 

الذي يوليه �صمو ويل العهد ال�صعودي للقطاع 

ال�صباقات  هذه  مثل  وا�صتقطاب  الريا�صي 

ال�صقيقة  اململكة  مكانة  من  يعزز  مبا  العاملية 

كوجهة مف�صلة ملختلف الريا�صات والفعاليات 

للمملكة  جاللته  متمنًيا  الكربى،  الدولية 

والزدهار  التقدم  دوام  ال�صعودية  العربية 

والرفعة.

الأمري  امللكي  ال�صمو  �صاحب  بعث  كما 

رئي�ص  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �صلمان 

جمل�ص الوزراء برقية تهنئة اإىل خادم احلرمني 

ال�صريفني امللك �صلمان بن عبدالعزيز اآل �صعود 

ال�صقيقة،  ال�صعودية  العربية  اململكة  ملك 

اأعرب �صموه فيها عن خال�ص تهانيه مبنا�صبة 

جائزة  ل�صباق  الأوىل  للن�صخة  الكبري  النجاح 

اأقيم  الذي  وان  للفورمول  الكربى  ال�صعودية 

بحلبة كورني�ص جدة باململكة ال�صقيقة.

يف  �صاهده  مبا  اهلل  حفظه  �صموه  واأ�صاد 

حلبة كورني�ص جدة من متيز �صيكون اإىل جانب 

اإبداع اأبناء اململكة العربية ال�صعودية ال�صقيقة 

يف التنظيم والإعداد للفعاليات الكربى، اإ�صافة 

اإىل جدول �صباقات الفورمول وان عاملياً، لفتاً 

�صموه اإىل اأن اململكة العربية ال�صعودية بقيادة 

ال�صريفني وم�صاندة ويل عهده  خادم احلرمني 

تكتب ق�ص�ص النجاح يف خمتلف امليادين مما 

خطوات  لت�صارع  باإعجاب  ينظر  العامل  جعل 

على  تبعث  التي  الإجنازات  وتوايل  التنمية 

متنياته  عن  �صموه  معرباً  والعتزاز؛  الفخر 

ال�صقيق  و�صعبها  ال�صعودية  العربية  للمملكة 

بتحقيق املزيد من النجاح والتقدم والإجناز يف 

القيادة احلكيمة خلادم  كافة املجالت يف ظل 

احلرمني ال�صريفني.

الأمري  امللكي  ال�صمو  �صاحب  بعث  كما 

رئي�ص  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �صلمان 

جمل�ص الوزراء برقية تهنئة اإىل اأخيه �صاحب 

بن  �صلمان  بن  حممد  الأمري  امللكي  ال�صمو 

رئي�ص  نائب  العهد  ويل  �صعود  اآل  عبدالعزيز 

جمل�ص الوزراء وزير الدفاع باململكة العربية 

اأطيب  �صموه  �صمنها  ال�صقيقة،  ال�صعودية 

تهانيه بالنجاح املميز ل�صباق جائزة ال�صعودية 

الكربى للفورمول وان، منوًها بح�صن التنظيم 

والإعداد لهذا ال�صباق العاملي.

واأ�صاد �صموه باجلهود الكبرية التي بذلها 

الوزراء  رئي�ص جمل�ص  نائب  العهد  �صمو ويل 

اإبراز  يف  ال�صعودية  والكوادر  الدفاع  وزير 

هذا احلدث مبا ي�صهم يف تعزيز مكانة املنطقة 

على خارطة الريا�صات الدولية وجعلها حمط 

للمملكة  �صموه  متمنياً  الدوام،  على  الأنظار 

ورفعة  تقدم  كل  ال�صقيقة  ال�صعودية  العربية 

يف ظل قيادتها احلكيمة.

موؤمتر ومعر�س وفعاليات توثيقية حتكي م�سرية اجلمعية خالل 50 عاًما

»املهند�سني البحرينية« حتتفل بيوبيلها الذهبي يف مار�س 

�صارة جنيب

املهند�صني  جمعية  رئي�ص  اأعلن 

تنظيم  عن  توفيقي  �صياء  البحرينية 

الذهبي  اليوبيل  مبنا�صبة  احتفالت 

للجمعية والتي �صتقام على مدى عام 

كامل، م�صرًيا اإىل اأن الفعالية الرئي�صية 

الدويل  البحرين  مبركز  �صتقام 

للموؤمترات واملعار�ص يف 15 مار�ص 

القادم، والتي تعد انطالقة لحتفالت 

حتت  الذهبي  باليوبيل  اجلمعية 

بن  امللك حمد  اجلاللة  رعاية �صاحب 

عي�صى اآل خليفة، عاهل البالد املفدى.

�صحفي  موؤمتر  خالل  ذلك  جاء 

البحرينية  املهند�صني  جمعية  عقدته 

اأم�ص  يوم  باجلفري  مقرها  يف 

اأن  توفيقي  خالله  اأكد  »الإثنني«، 

مب�صتوى  �صتكون  الرئي�صية  الفعالية 

اأهمية املنا�صبة  تقني عال، و�صتعك�ص 

ودور املهند�ص يف امل�صاركة يف و�صع 

يف  العمرانية  والنه�صة  التقدم  لبنة 

البالد.

احتفالت  »برنامج  اإن  وقال 

اجلمعية مبرور خم�صني عاًما �صيكون 

العام  حافاًل ومتنوًعا وم�صتمًرا طيلة 

الفعالية  �صت�صاحب  اإذ  2022م، 

اأخرى،  فعاليات  عدة  الرئي�صية 

م�صيئة(،  )عقود  معر�ص  ومنها 

 17-15 الفرتة  يف  �صيقام  والذي 

الدويل  البحرين  القادم مبركز  مار�ص 

ب�صكل  و�صي�صتعر�ص  للموؤمترات 

واإجنازات اجلمعية  اإلكرتوين م�صرية 

على مدى 50 عاما«.

العام  املوؤمتر  واأ�صاف:»�صيعقد 

التاليني  اليومني  يف  للمهند�صني، 

و�صيلقي  الرئي�صية،  لالحتفالية 

والتحديات  الفر�ص  على  ال�صوء 

املهند�صني  تطوير  وا�صرتاتيجيات 

»نحو  عنوانه  و�صيكون  البحرينيني، 

وم�صتقبل  م�صتدامة  هند�صية  بيئة 

اأن  املقرر  ومن  واعد«،  هند�صي 

املتحدثني  من  نخبة  ي�صت�صيف 

من  البحرين  وخارج  داخل  من 

الهند�صة،  جمال  يف  املتخ�ص�صني 

ت�صتعر�ص  عمل  اأوراق  �صيقدمون 

واآليات  املجال  يف  الناجحة  التجارب 

و�صيتم  الهند�صي،  القطاع  تطوير 

�صرتفع  التي  التو�صيات  �صياغة 

املناق�صات  �صوء  يف  املعنية  للجهات 

خالل املوؤمتر«.

اأ�صاد  ال�صحفي  املوؤمتر  وخالل 

توفيقي بجهود اأع�صاء اجلمعية الذين 

ع�صو،   2200 حوايل  عددهم  يبلغ 

وهو  وال�صركات،  املوؤ�ص�صات  وبدعم 

البحرينية  املهند�صني  جمعية  مكن  ما 

من حتقيق معظم اأهدافها التي اأن�صئت 

معترًبا  عاما،  خم�صني  قبل  اأجلها  من 

اأن تكرمي تلك ال�صخ�صيات وال�صركات 

يف  وا�صحة  ب�صمات  لها  كانت  التي 

جزء  �صيكون  اجلمعية  عمل  م�صرية 

اجلمعية  احتفاليات  من  يتجزاأ  ل 

بيوبيلها الذهبي.

�صتتخلل  اأنه  اإىل  واأ�صار 

حتكي  توثيقية  فعاليات  الحتفالية 

عاما،  خم�صني  عرب  اجلمعية  م�صرية 

الذي  والإعالمي  التوثيقي  كالفيديو 

لهذه  دقيق  باإخراج  اإنتاجه  �صيتم 

من  عدد  تنظيم  �صيتم  كما  املنا�صبة، 

الفعاليات وامل�صابقات، وتد�صني ن�صب 

موقع  تخ�صي�ص  مت  حيث  تذكاري، 

تقديرا  املنامة، وذلك  العا�صمة  له يف 

دفع  امل�صاركة يف  املهند�صني يف  لدور 

عجلة التقدم يف مملكة البحرين من

يف  املهند�صني  عمل  خالل 

واخلا�ص  العام  القطاع  موؤ�ص�صات 

املهند�صني  جمعية  يف  وكذلك 

طرح  �صيتم  اأنه  اإىل  لفًتا  البحرينية، 

الن�صب  هذا  لت�صميم  خا�صة  م�صابقة 

النتيجة يف وقت لحق  والإعالن عن 

خالل الحتفاليات.

الكبري  لالهتمام  نظًرا  اأنه  واأكد 

الهند�صني  جمعية  توليه  الذي 

القطاع  رفد  يف  للم�صاهمة  البحرينية 

الهند�صي باملهند�صني املوؤهلني يف كافة 

و�صعيها  الهند�صية،  التخ�ص�صات 

ال�صنة  يف  املدار�ص  طلبة  لتعريف 

الهند�صية  التخ�ص�صات  على  النهائية 

واأولياء  عليهم  ي�صهل  لكي  املختلفة 

املنا�صب  التخ�ص�ص  اإختيار  اأمورهم 

بعد اللتحاق باجلامعة، فاإن اجلمعية 

معر�ص  بتنظيم  �صتقوم  وكعادتها 

املهن

احتاد »امل�سوؤولية املجتمعية« مينح 

د. مريزا لقب �سفري دويل للم�سوؤولية االجتماعية

امل�صتدامة  الطاقة  هيئة  رئي�ص  ا�صتقبل 

مبكتبه  مريزا  علي  بن  عبداحل�صني  الدكتور 

يف املرفاأ املايل وفداً رفيع امل�صتوى من الحتاد 

يتقدمهم  املجتمعية  للم�صوؤولية  الدويل 

الربوفي�صور يو�صف عبدالغفار رئي�ص الهيئة 

للم�صوؤولية  الدويل  لالحتاد  ال�صت�صارية 

للتنمية  الدويل  املركز  ورئي�ص  املجتمعية 

بن  �صالح  الدكتور  وبح�صور  امل�صتدامة، 

علي عبدالرحمن والدكتور ح�صن بن اإبراهيم 

كمال وح�صن بن جا�صم اجلا�صم وعبداللطيف 

بداية  يف  الوفد  قدم  حيث  العلي،  حممد  بن 

اللقاء درعاً تذكارياً لالإعراب عن �صكر وتقدير 

بامل�صاركة  لتف�صله  الهيئة  لرئي�ص  اجلمعية 

املنظمات  حتالف  منتدى  يف  �صرف  ك�صيف 

الأو�صط  ال�صرق  ملبادرة  الداعمة  املجتمعية 

اأقيم يف �صهر  الأخ�صر لعام 2021، والذي 

الدكتور  م�صاركة  باأن  الوفد  واأكد  يونيو، 

املنتدى،  لنجاح  هام  م�صاهم  كانت  مريزا 

املبادرات  لكل  توؤكد حر�صه واهتمامه  واإمنا 

لدور  وتقديره  املجتمع،  خلدمة  الرامية 

الدفع  يف  املجتمعية  واملنظمات  املوؤ�ص�صات 

وتعزيز  البحرين  مملكة  يف  التنمية  بعجلة 

والعاملي  الإقليمي  ال�صعيد  على  ا�صهاماتها 

كذلك.

للم�صوؤولية  الدويل  الحتاد  وفد  وقدم 

للدكتور  دعوة  اللقاء  خالل  املجتمعية 

هيئة  رئي�ص  مريزا  علي  بن  عبداحل�صني 

الطاقة امل�صتدامة، دعوة لالن�صمام اىل برنامج 

الجتماعية،  للم�صوؤولية  الدوليني  ال�صفراء 

والذي ي�صم نخبة من ال�صخ�صيات العربية 

امل�صوؤولية  جمالت  يف  املوؤثرة  والدولية 

املجتمعية والتنمية امل�صتدامة. 

م�ساعد رئي�س االأمن العام يفتتح دورة قادة الزوارق اخلام�سة ع�سرة

حمد بن حممد: رفع كفاءة منت�سبي خفر ال�سواحل واالرتقاء بكوادرها
حمد  ال�صيخ  الدكتور  الركن  العميد  افتتح 

بن حممد اآل خليفة م�صاعد رئي�ص الأمن العام 

بت�صيري  املكلف  والتدريب،  العمليات  ل�صئون 

بجناح  اأم�ص  ال�صواحل  خفر  قيادة  اأعمال 

التدريب البحري، دورة قادة الزوارق اخلام�صة 

ع�صرة، مب�صاركة عدد من منت�صبي قيادة خفر 

البحريني،  امللكي  البحرية  و�صالح  ال�صواحل، 

خفر  ولوفد  البحريني،  امللكي  اجلو  و�صالح 

ال�صواحل من �صلطنة عمان ال�صقيقة.

واأ�صار اإىل اأن الدورة تاأتي يف اإطار اخلطة 

ال�صواحل  خفر  منت�صبي  كفاءة  لرفع  ال�صنوية 

ذات  الأمنية  واجلهات  بكوادرها  والرتقاء 

اأكمل  على  بواجبهم  القيام  اأجل  من  ال�صلة، 

وجه، وتوفري ال�صالمة لأفراد املجتمع، م�صيفاً 

الأ�صا�صية  الدورات  من  تعد  الدورة  هذه  باأن 

ل�صباط  التاأهيلي  امل�صار  �صمن  ُتدر�ص  التي 

ال�صف.

اأ�صبوعاً،   17 ملدة  الدورة  هذه  وت�صتمر 

وهي  الأوىل  املرحلة  مرحلتني،  اإىل  وتنق�صم 

منع  قانون  مواد  وت�صمل  النظرية  املرحلة 

املد  القيادة،  فن  اخلرائط،  اأ�صغال  الت�صادم، 

الأجهزة  والتخاريز،  البحرية  العقد  واجلرز، 

املالحية، العوامات البحرية، وحالت الطوارئ 

يف البحر. اأما املرحلة الثانية فتتناول اجلانب 

مكافحة  الأولية،  الإ�صعافات  وت�صمل  العملي 

ال�صفن  وتفتي�ص  اعرتا�ص  ال�صفن،  حرائق 

الأمريكية،  ال�صواحل  خفر  مع  بالتعاون 

بالإ�صافة للتدريبات العملية على الزوارق.

ال�صواحل،  خفر  قائد  نائب  الفتتاح  وح�صر 

واآمر جناح التدريب البحري.

�شمو ويل العهد ال�شعودي�شمو ويل العهد رئي�س الوزراءخادم احلرمني ال�شريفنيجاللة امللك
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The Bahrain Society of 
Engineers took part virtually 
in the meeting of the High 
Council of the Federation of 
Arab engineers, which was 
held in Damascus, Syria on 
18th December 2021. Dr. 
Dheya Tawfiqi, Society’s 
President and Engineer 
Habib          Al Jaboori, 
Society’s Board member 
took part in this meeting. 

During the meeting, 
Engineer Ahmed Al Zubi, 
from Hashemite  Kingdom 
of Jordan was elected as a chairman of the 
Federation while Engineer Kamal Sahnoon 
from Tunisia was elected as vice chairman. 
Meanwhile, it was decided that Egypt 
Engineers Trade Union will occupy the position 

of honorary chairmanship of the Federation. 
It is worth noting the terms of these two 

positions )Chairman and Vice Chairman( in 
the Federation of Arab engineers is two years, 
non-renewable. 

BSE›s Programs

Greetings on the Occasion of »Bahraini Women›s Day«

Dr. Dheya Tawfiqi, President of the 
Bahrain Society of Engineers and on 
behalf of the Board of Directors and all 
the members and affiliates of the Society, 
expressed warm greetings to Her Royal 
Highness Sabeeka Bint Ibrahim Al Khalifa, 
Wife of HM the King and President of the 
Supreme Council for Women )SCW( and 
to each Bahraini woman on the occasion of 
Bahraini Woman Day that coincided on 1st

December under the theme “ Bahraini Woman in 
National Development … a Path of Advancement in a 
Benevolent Country“ in line with the tradition of woman 
presence within the national building processes.

Dr. Tawfiqi emphasized the fact that the Bahraini 
woman has proven her ability to shoulder responsibility 
and enhance her role in the national action in various 
spheres including the engineering sector in which the 

Bahraini woman confirmed her presence 
and proficiency, and made her deserve to 
occupy senior positions in both public and 
private sectors.

On this occasion, the President 
of the Bahrain Society of Engineers 
congratulated all Bahraini female 
engineers in the Board of Directors of the 
Society and its committees and also the 

female employees of the Society. He praised their efforts 
and the active role they play together with their male 
colleagues in attaining the message and objectives of the 
Society and its role in the development and urban progress 
that is witnessed by the Kingdom of Bahrain, aiming at 
achieving further progress during the prosperous era of 
His Majesty King Hamad bin Isa Al Khalifa, King of Bahrain 
and His Wise Government, presided by HRH Prince 
Salman bin Hamad Al Khalifa, the Crown Prince and Prime 
Minister.

The Society Takes Part Virtually in the Meeting of High 
Council of the Federation of Arab Engineers in Damascus
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A delegation from the American 
University in Bahrain visited the 
Bahrain Society of Engineers on 
Monday, November 22, 2021, 
headed by Dr. Jeff Zabudsky - 
Provost - American University 
of Bahrain )AUBH(, Professor  
Houssam Toutanji, Dean of College 
of Engineering & Computer Science 
- California State University, 
Northridge )CSUN(, and Dr. 
Wafaa Al-Mansoori, Director 
of Institutional Research and 
Assessment - American University 
of Bahrain )AUBH(.

They were received by Dr. Dheya 
Tawfiqi, President of the Bahrain 
Society of Engineers, Engineer Muhammad Ali Al-Khuzai, 
Vice President of the Society, and Engineer Raja Al-Zayani, 
Director of the Training Center in the Society.

Dr. Dheya Tawfiqi reviewed a number of topics that 
contribute to increasing the frameworks of joint cooperation 
between the Society and the American University in Bahrain, 
as part of the Society’s ongoing plans and programs to extend 
bridges of cooperation with universities and higher education 

institutions in the country, and the leading role of the BSE 
in the Kingdom of Bahrain in developing engineers, the 
engineering profession and the sector.

Engineer Rajaa Al-Zayani gave an introductory presentation 
on the training center of the society and the local and 
international accredited training courses and programs it 
offers in various engineering fields and specializations, which 
contribute to qualifying trainees to enter the labor market 
and contribute to industrial and engineering development in 
the Kingdom of Bahrain. 

Members of the Society in a Visit to Diyar Al Muharraq

 A delegation from the American University
of Bahrain visits the Society

وزيارات
عاليات 

ف

The Activities and Community Service Committee organized a visit for its members to Al Baraha Market located at Diyar Al 
Muharraq. The visit took place on Saturday 27 November 2021.
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The Society’s President Dr. Dheya Tawfiqi:

 Continuation of Scholarships Program to the students of 
Engineering College at the University of Bahrain

BSE›s Programs

Dr. Dhyea Tawfiqi, President of the 
Bahrain Society of Engineers, confirmed 
that the “study scholarships program for the 
Engineering students at the University of 
Bahrain“ is continuing and is witnessing an 
overwhelming response from those who are 
interested to obtain.

“The Society’s Scholarships Program to 
study Engineering Bachelor at the University 
of Bahrain emerges from the keenness 
of the Society to contribute in the social 
partnership in the Kingdom of Bahrain and 
as part of its social responsibility. Since its 
inception, the Society started to encourage the students to 
study engineering disciplines. Since 1992, these initiatives 
were developed into “Engineering Study Scholarships 
Program“ for the engineering students at the University 
of Bahrain subject to specific criterion. Hence, the total 
scholarships under this program is 30 scholarships or seats 
continuously, and any vacancies under this number 
is announced following the graduation of anyone of 
them and the availability of any vacant seats for new 
beneficiaries. Thirty seats is the limit at any time.“ Mr. 
Tawfiqi said.

He expressed his happiness that more than 
200 students have benefited from this program 
and studied various engineering disciplines at the 
University of Bahrain since its launch. He emphasized 
that this program is available, subject to some terms 
and conditions, to the new students who graduate 
from secondary school or the students already 
studying at the University of Bahrain. He also stated 
that the Society monitors the students who are 
benefiting from this program during each academic 
term through the administration team of the Society, 
who prepare periodical reports and submit to the 
Scholarships Committee which in turn submits its 
recommendations to the Board of Directors.

The Society’s President urged the Bahraini students 
who satisfy the required conditions to apply for the 
scholarship. The conditions are that the applicant 

must be Bahraini citizen, holding student 
membership with the Society and must 
quickly submit to the Society to benefit from 
the program and obtain such scholarship. 
The scholarship consists of two types: Full 
scholarship that consists of payment of full 
registration fees, stationery, pocket money 
and excellence bonus, and the second type is 
a partial scholarship which may be obtained 
by students who have recorded high grades 
but they have to pay the registration fees.

To apply for scholarship, kindly communicate 
with the Society’s Members and Profession 

Affairs Section on 17810728 or by scholarships email 
sajida@mohandis.org in order to fill the application form for 
scholarship. Then all the applications will be reviewed by the 
committee concerned with scholarships at the Society.
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Eng. Yousif Amin, PMP Trainer, Consultant, BSE, presented 
a seminar on “Tamheed“ Program for the students of 
Engineering College- Architecture and Design at the 
University of Bahrain. The seminar, which was held virtually 
through Teams Application, was attended by 30 students.

The seminar took place with the co-ordination and 
supervision by Ms. Afaf Ebrahim, Lecturer at the Engineering 
College- Architecture and Internal Design at the University 
of Bahrain.

The students interacted in an excellent manner with the 
contents of the seminar where they acquainted themselves 
with the privileges offered by the progam following their 
graduation in collaboration with the Ministry of Labour and 
Tamkeen for acquiring the practical skills that are required 
by employers from the new engineers in line with the 
requirements of the 21st century.

Eng. Yousif Amin Presents a Seminar on “Tamheed” for 
Architecture and Design Students

Events &
 Visits

Click here to watch the seminar on Youtube

What do you know about the “Tamheed” Program?

"Tamheed" Program:
The Bahrain Society of Engineers )BSE( 

planned and sought to launch the “Tamheed“ 
Program to employ recent Bahraini graduate 
engineers. This aims to direct their potential 
towards building and realizing the objectives 
of sustainable development. In light of this, the 
society signed a cooperation agreement with 
Tamkeen )Labor Fund( to start TCTP.

Advantages of the Tamheed program:
1- The trainee will undergo post-employment intensive 
training that generally covers various aspects of 
professional and real-life skills, knowledge and techniques 
as a preliminary stage.

2- The trainee will receive specialized training, based on 
the agreement between BSE and the employer as a second 
stage.

3- The BSE will design a handbook as a roadmap for the 
trainees to provide them with the planning, performance, 
evaluation and training skills, based on studied scientific 
foundations for follow-up and performance development.

The BSE formed an employment and 
training commission, composed of experienced 
engineers, to undertake supervision, follow-up 
and planning tasks to overcome any obstacles 
that the trainee may encounter during training 
and work times.

General objectives:
1- Contributing to economic development by providing 
national companies and institutions with efficient engineering 
cadres that can positively impact the production level and 
efficiency of TCTP beneficiary bodies.

2- Motivating school students to join engineering colleges.

3- Supplying new engineers with required skills and expertise 
to bridge the gap between academic achievement and labor 
market needs.

Special objectives:
1- Employing and training recent Bahraini graduate engineers 
recentat private sector institutions.

2- Targeting employment of 80-100 engineers annually.

3- Providing field training programs for work sites and at BSE.
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