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»مكتبة الأيام الك�شكول« تقيم حفل تد�شني 

رواية �شاعة �شقوط الوردة للروائي ناجي جمعة

الأيام  »مكتبة  اأقامت 

تد�صني  حفل  الك�صكول« 

�صقوط  �صاعة  ـــة  رواي

ناجي  للروائي  ــوردة  ال

احلفل  ح�صر  اإذ  جمعة، 

عدد من الكتاب واملثقفني.

ــارك  ــب ـــا، ت ـــدوره ب

الك�صكول«  الأيام  »مكتبة 

للروائي ناجي، متمنني له 

دوام التوفيق والنجاح.

ت�شوير: حميد جعفر

»امللكية للبنات« تنظم يوم التهيئة لطاقمها الأكادميي للعام الدرا�شي اجلديد 

»ال�شاية �شكوير« يوقع اتفاقية تاأجري مع مطاعم اأمريكانا

رحبت اجلامعة امللكية للبنات بطاقم عملها 

اجلديد  الدرا�صي  للعام  والإداري  الأكادميي 

2021/ 2022 وذلك يف فعالية يوم التهيئة 

الذي نظمته اجلامعة مبنا�صبة عودة املوظفني 

اإىل مقر عملهم ب�صكل كامل، مع الأخذ باإجراءات 

فريو�س  بجائحة  املتعلقة  وال�صالمة  ال�صحة 

للم�صتوى  )كوفيد-19(  امل�صتجد  كورونا 

الأخ�صر من اآلية الإ�صارة ال�صوئية. 

من  ترحيب  بكلمة  الفعالية  ا�صتهلت  وقد 

الربوفي�صورة  للبنات  امللكية  اجلامعة  رئي�صة 

التي عربت عن عميق �صكرها  ي�صرى املزوغي 

جلميع موظفي اجلامعة الذين اأظهروا متيزهم 

يف اإدارة العملية التعليمية وال�صوؤون الإدارية 

باجلامعة خالل اجلائحة ومثابرتهم يف حتقيق 

اأ�صفر  والذي  واجلودة  الكفاءة  معايري  اق�صى 

يف  حتققت  التي  ــازات  الإجن من  العديد  عن 

التدقيق  اجتياز  اآخرها  كان  املا�صية  الفرتة 

الرقابي حتقيق معيار اجلودة )الآيزو(

جتاري  جممع  اأول  �صكوير،  ال�صاية  اأعلن 

عن  موؤخراً  الب�صيتني،  قلب  يف  نوعه  من  وطبي 

كرمي  كر�صبي  من  كل  مع  تاأجري  اتفاقية  توقيع 

وبيتزا هت اللذين تديرهما �صركة مطاعم اأمريكانا 

وت�صنيع  وامل�صروبات  الأغذية  جمال  يف  الرائدة 

جمموعة  اأق�صام  اإحــدى  وهي  الغذائية،  املــواد 

�صركات  اأجنح  من  واحدة  تعترب  التي  اأمريكانا، 

الأغذية وامل�صروبات يف منطقة ال�صرق الأو�صط. 

�صرح  التفاقية،  هذه  توقيع  على  وتعليقاً 

مدير الت�صويق يف ال�صاية �صكوير قائالً: »ين�صب 

تركيزنا يف ال�صاية �صكوير على تنويع اخلدمات 

احلركة  زيــادة  يف  ي�صاهم  وب�صكل  واملنتجات 

توفري  عن  ف�صالً  املجمع،  زيارة  على  والقبال 

والأغذية  بالتجزئة  البيع  خيارات  من  العديد 

وق�صاء  املنطقة  يف  للمقيمني  وامل�صروبات 

ونحن  وي�صر،  ب�صهولة  اليومية  احتياجاتهم 

بيتزا  مع  التفاقية  هذه  بتوقيع  للغاية  �صعداء 

هت وكر�صبي كرمي وافتتاح منفذيهما يف ال�صاية 

�صكوير،

جميعة تقنية املياه اخلليجية تزكي

 د. الطرباق رئي�ًشا والدكتور زباري نائًبا

املياه  وتقنية  علوم  جمعية  عقدت 

العمومية  اجلمعية  اجتماع  اخلليجية 

ناق�س  اإذ   ،2023-2021 لدورة 

ومت  واملايل،  الدبي  التقرير  الأع�صاء 

مت  اإذ  اجلديد،  الإدارة  جمل�س  انتخاب 

واملياه  الهيدرولوجي  اأ�صتاذ  تزكية 

الدكتور عبدالعزيز  امللك �صعود  بجامعة 

للدورة  اجلمعية  لرئا�صة  الطرباق 

التوايل،  على  الثانية  للمرة  اجلديدة 

وذلك يف اجتماع عقد عن بعد اإثر اكتمال 

الن�صاب، بينما انتخب اأ�صتاذ اإدارة املوارد 

بجامعة  العليا  الدرا�صات  بكلية  املائية 

وليد  الدكتور  الأ�صتاذ  العربي  اخلليج 

حممد  والدكتور  للرئي�س،  نائًبا  زباري 

فالح الر�صيدي ممثل الأمانة العامة لدول 

اجلمعية،  ل�صر  اأميًنا  التعاون  جمل�س 

من  �صوار  حممد  املهند�س  تزكية  ومتت 

مملكة البحرين اأمينا ماليا للجمعية. 

من  كالً  الإدارة  جمل�س  وانتخب 

دولة  من  ال�صام�صي  دلل  الدكتورة 

واملهند�س  املتحدة  العربية  الإمارات 

ليكونا  عمان  �صلطنة  من  احلامدي  اأحمد 

اجلديد،  الإدارة  جمل�س  ت�صكيلة  �صمن 

بع�صوية  الدارة  جمل�س  احتفظ  بينما 

حممد  واملهند�س  اجللعود  علي  الدكتور 

ال�صعودية،  العربية  اململكة  من  العريفي 

�صلطنة  من  احلامتي  حمد  واملهند�س 

عمان، واملهند�س عبدالرحمن املحمود من 

من  الرا�صد  حممد  والدكتور  قطر،  دولة 

دولة الكويت.

»البحرين الوطني« يك�شف عن الفائزين 

�شمن �شحوبات »ادخار الوطني« ل�شهر اأغ�شط�س 

 )NBB( ك�صف بنك البحرين الوطني

املحظوظني  اخلم�صة  الفائزين  اأ�صماء  عن 

�صمن �صحوبات برنامج »ادخار الوطني« 

ل�صهر اأغ�صط�س 2021، وقد اأقيمت مرا�صم 

ال�صحب يف املقر الرئي�س للبنك الكائن يف 

املنامة، وذلك بتاريخ 15 �صبتمرب 2021، 

بح�صور  الفائزين  اأ�صماء  اإعالن  مت  اإذ 

والتجارة  ال�صناعة  وزارة  عن  ممثلني 

وال�صياحة واملدققني اخلارجني، وعدد من 

اأع�صاء فريق عمل البنك.

فوز  الإعالن  ال�صحب  مرا�صم  �صهدت 

خم�صة من العمالء الكرام باجلوائز النقدية 

اأغ�صط�س،  ال�صهرية �صمن �صحوبات �صهر 

اإذ فاز كل من عبدالعزيز ح�صن ال�صبيعي، 

�صالح  وزينب  املن�صور،  توفيق  وفرح 

ح�صن، و�صارة برهان الدين حممد، وح�صل 

قيمتها  تبلغ  نقدية  جائزة  على  منهم  كل 

25،000 دولر اأمريكي، بينما فاز عبداهلل 

عبدالوهاب �صلطان مببلغ 50،000 دولر 

�صهًرا  مدى 12  على  دفعه  �صيتم  اأمريكي 

الفائزين  جميع  اأعرف  وقد  �صهرًيا.  راتًبا 

هذه  على  باحل�صول  �صعادتهم  مدى  عن 

عن  وا  وعربرّ واملجزية،  القيمة  اجلوائز 

الفر�س  لهذه  وعرفانهم  امتنانهم  جزيل 

حياتهم  اإثراء  �صاأنها  من  التي  القيمة 

اأعبائهم املادية، ل �صيما يف ظل  وتخفيف 

الظروف القت�صادية احلالية.

وبهذه املنا�صبة، �صرح اأحمد امل�صقطي 

يف  لالأفراد  امل�صرفية  املنتجات  رئي�س 

بنك  »بالنيابة عن  الوطني:  البحرين  بنك 

الفائزين  اأهنئ  اأن  اأود  الوطني،  البحرين 

مبنا�صبة  الأوفياء  عمالئنا  من  اخلم�صة 

الوطني«  »ادخار  برنامج  بجوائز  فوزهم 

ل�صهر اأغ�صط�س، وناأمل اأنه من خالل هذه 

اجلوائز نكون قد اأ�صهمنا يف تخفيف بع�س 

من اأعبائهم املادية وتعزيز منط حياتهم«.

اأحمد امل�سقطي

»البحرين اخلريية« توّزع احلقائب املدر�شية

اخلريية  البحرين  جمعية  نفذت 

م�صروع احلقيبة املدر�صية للعام الدرا�صي 

الطلبة  من  العديد  منه  لي�صتفيد  احلايل 

اإىل  العودة  بدء  مع  وذلــك  املحتاجني، 

الدرا�صي 2021/ 2022،  للعام  املدار�س 

لتغطية احتياجات الدرا�صة لأبناء ال�صر، 

املجتمعية  امل�صوؤولية  منطلق  من  وذلك 

التي تقع على عاتق اجلمعية جتاه الأ�صر 

بجميع  املدار�س  طالب  واأبنائهم  املتعففة 

املراحل الدرا�صية.

المني  كمال  الدكتور ح�صن  واأو�صح   

احلقيبة  م�صروع  اأن  للجمعية  العام 

الأ�صرة  عن  التخفيف  اإىل  يهدف  املدر�صية 

الدرا�صية  امل�صتلزمات  بتوفري  البحرينية 

الأطفال  على  الفرحة  واإدخال  لأولدهــا، 

اأن  وذكر  املدار�س.  اإىل  عودتهم  اأثناء  يف 

والزي  احلقيبة  ب�صرف  تقوم  اجلمعية 

املدر�صي لـ300 م�صتفيد مببلغ 20 ديناًرا 

اإجمالية تقدر  لكل طالب وطالبة، وبكلفة 

6000 دينار.

اأكد رئي�س رئي�س جلنة   من جانبه، 

حممد  الجتماعية  واخلدمات  الرعاية 

املدر�صية  احلقيبة  م�صروع  اأن  اأجــور 

الأ�صر  عوائل  من  معيرّنة  �صريحة  يخدم 

اأن  واأو�صح  اجلمعية.  لدى  امل�صجلة 

على  الطلبة  حتفيز  يف  ي�صهم  امل�صروع 

اإذ  العلم،  طلب  يف  والجتهاد  اجلــد 

جميع  على  املدر�صية  احلقيبة  حتتوي 

من  الطالب  يحتاجها  التي  امل�صتلزمات 

مدر�صية. وادوات  قرطا�صية 

حممد اأجور  د. ح�سن كمال 


	

