 32م�صابا جراء انهيار
مبنى قدمي يف املنامة
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يومية سياسية شاملة

املنامة  -وزارة ال�ص���حة :قالت وزارة ال�ص���حة
�إنها تلقت بالغا من �إدارة الدفاع املدين م�ساء �أم�س،
يفيد ب�س���قوط مبنى ووقوع �إ�ص���ابات بالعا�ص���مة،
وعلى الفور مت �إر�سال �سيارات الإ�سعاف والطواقم
الطبي���ة املخت�ص���ة بالك���وارث والإ�ص���ابات ،والتي
با�رشت على الفور عملها وقامت بنقل عدد  32حالة
لطوارئ جمم���ع ال�س���لمانية الطبي .و�أف���ادت وزارة
ال�ص���حة ،ب�أنها فور و�ص���ول امل�ص���ابني مت تفعيل
خطة الطوارئ وتقدمي العالج من خالل فرق
8
احلوادث والإ�صابات البليغة.
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احلكومة و“الغرفة” �شركاء يف التنمية

•�سمو رئي�س الوزراء لدى ا�ستقباله ملجل�س ادارة غرفة جتارة و�صناعة البحرين

JUMANA.BH

2

توزيع جائزة �سمو ال�شيخ خليفة
بن علي بال�سوفتيل اليوم
املنام���ة  -بن���ا :يُقام م�س���اء الي���وم (الأربعاء)
بفندق ال�س���وفتيل حفل توزيع جائزة �س���مو ال�شيخ
خليفة بن علي بن خليف���ة �آل خليفة للعمل اخلريي،
حي���ث تُع���د ه���ذه اجلائ���زة امت���دادا مل�س�ي�رة اخلري
والعط���اء التي �أطلقها �س���موه يف الع���ام  2008عرب
جائ���زة االبن البار واالبنة البارة ،والتي ت�س���عى لن�رش
الوعي باالهتمام بالوالدين وامل�س���نني ،ويكت�س���ب
حفل هذا العام �أهمية كب�ي�رة كونه يتزامن مع مرور
�10سنوات على بداية انطالق مبادرات �سمو ال�شيخ
خليفة بن علي بن خليفة �آل خليفة يف جماالت العمل
اخلريي .وتُعد جائزة �س���مو ال�شيخ خليفة بن علي �آل
خليفة ركيزة �أ�سا�س���ية يف جم���ال العمل اخلريي ويف
ت�سليط ال�ضوء على �شخ�صيات وم�ؤ�س�سات �أ�سهمت
ودعم���ت العم���ل اخلريي يف كل جماالت���ه مما جعلهم
قب�س���ا م�ض���يئا لغريهم لينتهج���وا نهجهم ويخطون
خطاه���م يف عمل اخلري ،حيث �س���يتم تكرمي عدد من
املكرمني هذا العام من اململكة العربية ال�سعودية،

ثمن الن�سخة :ال�سعودية :رياالن  -الكويت 200 :فل�س  -الإمارات  :درهمان  -قطر :رياالن  -عمان  200 :بي�سة  -م�رص  :جنيهان  -الأردن  200 :فل�س  -لبنان  1000لرية  -اململكة املتحدة  :جنيه ا�سرتليني  -الواليات املتحدة :دوالران � -أوروبا  2 :يورو

•�سمو ال�شيخ خليفة بن علي

ودولة االم���ارات العربية املتح���دة ،ودولة الكويت،
وجمموع���ة م���ن مملك���ة البحري���ن وهم �شخ�ص���يات
بارزة ولها ب�ص���مات وا�ضحة يف جمال العمل اخلريي
والإن�ساين بكافة جماالته .يذكر �أن هذه اجلائزة تقام
للعام اخلام�س على التوايل.
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