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رقم الت�سجيل   GBJP 773ثمن �لن�سخة: �ل�سعودية: رياالن - �لكويت: 200 فل�س - �الإمار�ت : درهمان - قطر: رياالن - عمان : 200 بي�سة - م�رص : جنيهان - �الأردن : 200 فل�س - لبنان 1000 لرية - �ململكة �ملتحدة : جنيه ��سرتليني - �لواليات �ملتحدة: دوالر�ن - �أوروبا : 2 يورو

احلكومة و“الغرفة” �شركاء يف التنمية
تلقى �سكر التج�ر على توجيه�ته ب�س�أن الر�سوم... �سمو رئي�س الوزراء:

• �سمو رئي�س �لوزر�ء لدى ��ستقباله ملجل�س �د�رة غرفة جتارة و�سناعة �لبحرين	

توزيع جائزة �شمو ال�شيخ خليفة 
بن علي بال�شوفتيل اليوم

�ملنام���ة - بن���ا: ُيقام م�س���اء �لي���وم )�الأربعاء( 
بفندق �ل�س���وفتيل حفل توزيع جائزة �س���مو �ل�سيخ 
خليفة بن علي بن خليف���ة �آل خليفة للعمل �خلريي، 
حي���ث ُتع���د ه���ذه �جلائ���زة �مت���د�د� مل�س���رية �خلري 
و�لعط���اء �لتي �أطلقها �س���موه يف �لع���ام 2008 عرب 
جائ���زة �البن �لبار و�البنة �لبارة، و�لتي ت�س���عى لن�رص 
�لوعي باالهتمام بالو�لدين و�مل�س���نني، ويكت�س���ب 
حفل هذ� �لعام �أهمية كب���رية كونه يتز�من مع مرور 
10�سنو�ت على بد�ية �نطالق مبادر�ت �سمو �ل�سيخ 
خليفة بن علي بن خليفة �آل خليفة يف جماالت �لعمل 
�خلريي. وُتعد جائزة �س���مو �ل�سيخ خليفة بن علي �آل 
خليفة ركيزة �أ�سا�س���ية يف جم���ال �لعمل �خلريي ويف 
ت�سليط �ل�سوء على �سخ�سيات وموؤ�س�سات �أ�سهمت 
ودعم���ت �لعم���ل �خلريي يف كل جماالت���ه مما جعلهم 
قب�س���ا م�س���يئا لغريهم لينتهج���و� نهجهم ويخطون 
خطاه���م يف عمل �خلري، حيث �س���يتم تكرمي عدد من 
�ملكرمني هذ� �لعام من �ململكة �لعربية �ل�سعودية، 

ودولة �الم���ار�ت �لعربية �ملتح���دة، ودولة �لكويت، 
وجمموع���ة م���ن مملك���ة �لبحري���ن وهم �سخ�س���يات 
بارزة ولها ب�س���مات و��سحة يف جمال �لعمل �خلريي 
و�الإن�ساين بكافة جماالته. يذكر �أن هذه �جلائزة تقام 

للعام �خلام�س على �لتو�يل. 2

• �سمو �ل�سيخ خليفة بن علي	

انهيار  جراء  م�شابا   32
مبنى قدمي يف املنامة

�ملنامة - وز�رة �ل�س���حة: قالت وز�رة �ل�س���حة 
�إنها تلقت بالغا من �إد�رة �لدفاع �ملدين م�ساء �أم�س، 
يفيد ب�ص���قوط مبنى ووقوع �إ�ص���ابات بالعا�ص���مة، 
وعلى �لفور مت �إر�سال �سيار�ت �الإ�سعاف و�لطو�قم 
�لطبي���ة �ملخت�س���ة بالك���و�رث و�الإ�س���ابات، و�لتي 
با�رصت على �لفور عملها وقامت بنقل عدد 32 حالة 
لطو�رئ جمم���ع �ل�س���لمانية �لطبي. و�أف���ادت وز�رة 
�ل�س���حة، باأنها فور و�س���ول �مل�س���ابني مت تفعيل 

خطة �لطو�رئ وتقدمي �لعالج من خالل فرق 
8�حلو�دث و�الإ�سابات �لبليغة.


