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خسائر »ألبا« بسبب »ألكوا«
في 12 عامًا تقدر بـ 420 مليون دوالر

العاهل: البحرين باشرت بخطوات
مهمة لتنفيذ توصيات »تقصي الحقائق«

»التنمية«: انتخابات المحامين »باطلة«
... والمال: مستمرون في عملنا

البدء فورًا بتدريب »قوات األمن«
وإجراءات لـ »صندوق تعويض المتضررين«

»الداخلية«: القبض على شخص بحوزته »كالشنكوف«

البحرين  ألمنيوم  شركة  تكبدتها  التي  الخسائر  إجمالي  بلغ   [
)ألكوا(  األميركية  األلومينا  دفعتها شركة  التي  الرشا  قضية  في  )ألبا( 
استيراد  عقود  مبالغ  زيادة  مقابل  في  »ألبا«  شركة  في  لمسئولين 
العامين  بين  الفترة  في  دوالر  مليون   420 نحو  »ألكوا«،  من  األلومينا 

1997 و2009.

] أكد عاهل البالد حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، خالل استقبال 
المستقلة  البحرينية  اللجنة  تقرير  بتوصيات  المعنية  الوطنية  اللجنة  أعضاء  جاللته 
لتقصي الحقائق، أن »األبواب مفتوحة دائماً لتبادل الرأي والمشورة وأن البحرين باشرت 

بخطوات مهمة لتنفيذ توصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق«.

] أرسلت وزارة حقوق اإلنسان والتنمية االجتماعية خطاباً رسمياً إلى جمعية المحامين 
يقضي بإلغاء نتائج االنتخابات العمومية التي أجريت السبت 26 نوفمبر/ تشرين الثاني 

2011، وإلغاء القرارات المترتبة عليها.

] واصل فريق العمل الحكومي برئاسة نائب رئيس الوزراء سمو 
الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، استعراض اإلجراءات الالزمة لتنفيذ 
لتقصي  المستقلة  البحرينية  اللجنة  تقرير  في  الواردة  التوصيات 
الحقائق، إذ تقرر البدء الفوري في تنفيذ برنامج موسع للتدريب على 
قواعد النظام العام للعاملين بقوات األمن العام وفقا ألفضل الممارسات 
الدولية. كما تقرر البدء الفوري في وضع اإلجراءات واللوائح التنفيذية 

الالزمة لنظام عمل الصندوق الوطني لتعويض المتضررين.

تمكنت  المديرية  شرطة  بأن  الوسطى  المحافظة  شرطة  مديرية  عام  مدير  صرح   [
بالتنسيق مع األجهزة األمنية من إلقاء القبض على شخص وبحوزته سالح »كالشنكوف« 

و25 طلقة.
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ولي العهد: البحرين لن تحيد عن
منهج الديمقراطية واإلصالح والتقدم

آل  حمد  بن  األمير سلمان  الملكي  السمو  األعلى صاحب  القائد  نائب  العهد  ولي  أكد   [
المستشارة األلمانية أنجيال ميركل في برلين اإلثنين )28 نوفمبر/  خليفة خالل لقائه مع 
تشرين الثاني 2011( »أن المملكة بقيادة حضرة صاحب الجاللة الملك الوالد المفدى حفظه 
اهلل ورعاه اعتمدت مسيرة الديمقراطية واإلصالح والتقدم نهجاً لن تحيد عنه وستواصل 
التطوير عملية مستمرة ال  بأن  إيماناً  العقد،  التي تحققت خالل هذا  البناء على اإلنجازات 

تتوقف«.

نــوفـــمــــبـــر28
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ولي العهد: وعي المواطن قادر
على تعزيز موقع البحرين حضاريًا

أعضاء جمعية المعلمين ينكرون التهم المنسوبة إليهم

القائد  نائب  العهد  ولي  قال   [
األمير  الملكي  السمو  صاحب  األعلى 
لقاء  آل خليفة خالل  بن حمد  سلمان 
سفراء  لبرلين،  زيارته  أثناء  سموه 
الخليج  لدول  التعاون  مجلس  دول 
العربية في ألمانيا، إن وعي المواطن 
وتنوعاته  فئاته  بكل  البحريني 
البحرين  مملكة  تكون  بأن  والتزامه 
بها  أنفسنا  ُنعرف  التي  الهوية  هي 
بغض النظر عن االختالف أو التفاوت 
في المذاهب واألديان واألجناس، قادٌر 
البحرين  مملكة  موقع  تعزيز  على 
كنموذج للتنوع الحضاري كما كانت 
إلى  الدائم  التطلع  أمل  يحدوها  دوماً 
وأن  والتوافق  التوازن  روح  تعميق 
إلى  وتصل  كاملة  الحقوق  تكون 

أصحابها ومستحقيها.

البحرينية  المعلمين  إدارة جمعية  مجلس  أعضاء  من   6 أنكر   [
التهم المسندة إليهم أمام المحكمة الصغرى الجنائية وذلك في أول 
الثاني 2012 موعداً  المحكمة يناير/ كانون  جلسة لهم، وقد حددت 

للجلسة المقبلة لتقديم البينة.
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