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] جاللة
امللك يلقي
كلمة
�سامية
خالل
ا�ستقباله
وزير
الأ�شغال
بح�ضور
رئي�س
الوزراء

انطالق «مهرجان الأيام الثقايف» اليوم
�سيد �أحمد ر�ضا:

�إقامة منا�سبة خا�صة لالحتفال بالذكرى املئوية لبدء العمل البلدي ..امللك:

االرتقاء بخدمات املواطنني و�شبكات البنى التحتية
�أكد �صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى �آل خليفة عاهل البالد
املفدى� ،ضرورة ا�ستمرار وزارة الأ�شغال و�ش�ؤون البلديات والتخطيط
العمراين يف �أن ت�ضع يف �أولويات عملها االرتقاء امل�ستمر باخلدمات
املقدمة للمواطنني و�أنظمة و�شبكات البنى التحتية.
جاء ذلك يف كلمة �سامية �ألقاها جاللته لدى ا�ستقباله �أم�س ع�صام

خلف وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين وعددًا من
العاملني يف الوزارة.
ووجه جاللته �شكره لكوادر العمل بوزارة الأ�شغال و�شئون
البلديات والتخطيط العمراين على ما يبذلونه من جهود حثيثة مالحمها
بارزة يف العديد من امل�شاريع والربامج.
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حملة انتقادات الذعة لت�صريح «�إيران �شريفة»� ..شيخ قبائل �آل مرة:

ال�سلطـات القطريــة مــ�أوى للإرهــاب

] طالب بن الهوم �آل مرة

�أكد �شيخ قبائل �آل مرة ،طالب بن الهوم بن �شرمي �آل مرة ،عدم
تفاجئه ب�سحب اجلن�سية القطرية منه مع بع�ض من �أفراد قبيلته،
ً
وا�صفا ما قامت به ال�سلطات القطرية بـ «الفعل غري امل�ستغرب».
وقال �آل مرة لـ «العربية.نت»�« :إن ال�سلطات القطرية م�أوى
للإرهاب ومموليه ،واملو�ضوع �أكرب من جن�سية ،فهو اعتداء كبري
على ال�سعودية ودول جمل�س اخلليج».
فيما تلقى وزير ال�ش�ؤون اخلارجية القطري �سلطان املريخي
حملة انتقادات الذعة ،بعد �إعالنه �أن «�إيران دولة �شريفة».
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�شهرا
ال وقف لعالوة الغالء يف حال ال�سفر ً
عارف احل�سيني:
نفى م�صدر بوزارة العمل والتنمية االجتماعية �صحة
ما مت تداوله حول وقف �صرف عالوة الغالء ودعم اللحوم
ريا �إىل
يف حال �سفر امل�ستفيد ملدة �شهر خارج اململكة ،م�ش ً
ٍ
�أن ما مت تداوله عرب مواقع التوا�صل االجتماعي عار عن

ال�صحة.
وبني امل�صدر لـ «الأيام» �أن من ا�شرتاطات اال�ستفادة
من العالوة ودعم اللحوم �أن يكون املواطن مقي ًما يف
اململكة ،ووفقا للنظام املعمول به يف الوزارة ف�إن العالوة
توقف عن كل م�ستفيد تتجاوز �أيام �سفره طوال العام 6
�أ�شهر.
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بف�ضل �إ�صالحات «دعم الطاقة»

ن�صف مليار دينار وفورات البحرين املالية يف 2018
هدى عبدالنبي:
ك�شفت �إح�صائيات ر�سمية �أن البحرين �ستحقق زيادة
يف الوفورات املالية بن�سبة  %22.8من  391مليون
دينار خالل العام  2017لت�صل اىل  507ماليني دينار
خالل العام املقبل  ،2018وذلك بف�ضل �إ�صالحات دعم
قطاع الطاقة واعادة توجيه الدعم لتنمية الإيرادات بعد

االنخفا�ض احلاد يف �أ�سعار النفط يف اال�سواق العاملية.
و�أظهرت الإح�صائيات التي ح�صلت «الأيام» على
ن�سخة منها� ،أن رفع الدعم عن الغاز الطبيعي �ساهم
يف حتقيق هذه الوفورات املالية بن�سبة  ،%49.3يف
حني �ساهم رفع الدعم عن الكهرباء واملاء بن�سبة %25
من جممل الوفورات ،يليه رفع الدعم عن البنزين «وقود
ال�سيارات» بن�سبة .%11
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حتت رعاية كرمية من ال�شيخ
خالد بن عبداهلل �آل خليفة نائب رئي�س
جمل�س الوزراء ،تنطلق �صباح اليوم
اخلمي�س الن�سخة الـ  24من «مهرجان
الأيام الثقايف للكتاب» ،مب�شاركة نخبة
من كبار امل�س�ؤولني وال�سفراء واملثقفني
واملعنيني بال�ش�أن الثقايف ،وي�ستمر
على مدى � 10أيام.
وي�شارك هذه ال�سنة  235دار
ن�شر تطرح � 700ألف كتاب و � 65ألف
عنوان.
و�أكد رئي�س جمل�س �إدارة م�ؤ�س�سة
«الأيام» ،جنيب احلمر على �ضرورة
ا�ستثمار �أيام املهرجان للتزود بالكتب،
باعتبارها زادا للعقل.
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] ال�شيخ خالد بن عبداهلل

النواب وال�شورى :مهرجان «الأيام» ينه�ض
مبكانة البحريـن على خريطـة الثقافـة العامليـة 12

