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حتت رعاية ملكية �سامية

املنامة حتت�ضن حوار احل�ضارات اليوم

جاللة امللك

�إ�سقاط ع�ضوية «مهنا»
على طاولة النواب غداً 12

تنطلق اليوم االثنني يف املنامة
فعاليات م�ؤمتر «حوار احل�ضارات
والثقافات» برعاية ملكية �سامية من
�صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى
�آل خليفة عاهل البالد املفدى ،مب�شاركة
نخبة من املنظمات والهيئات الدولية،
و  150من املفكرين ورجاالت الفكر
والثقافة ميثلون �أكرث من  15دولة� ،إىل
جانب � 350شخ�صية دينية و�أكادميية
وفكرية و�أدبية حملية.
و�أكد رئي�س اللجنة العليا املنظمة
ال�شيخ خليفة بن حمد �آل خليفة
ان امل�ؤمتر ي�أتي من ر�ؤية جاللته
الثاقبة لدعم قيم الت�سامح واحلوار
بني احل�ضارات والثقافات والأديان
واملذاهب املختلفة.

انخفا�ض البطالة لـ  ..%4وتعزيز مواجهة «كورونا»
وجه �صاحب ال�سمو امللكي الأمري
خليفة بن �سلمان �آل خليفة رئي�س الوزراء،
وزارة ال�صحة �إىل تعزيز اجلاهزية للتعامل
مع «كورونا».
ووجه جمل�س الوزراء باالجتماع
الأ�سبوعي �أم�س ،لال�ستمرار باجلهود
للإبقاء على معدالت البطالة يف حدودها
الطبيعية والآمنة ،حيث انخف�ض معدل
البطالة اىل  %4بالربع الأول من .2014
وبحث املجل�س احللول املنا�سبة لإجناز
م�شاريع البناء املتعرثة يف القطاع اخلا�ص،
مبا يف ذلك و�ضع �آلية حمددة تتيح التعامل
مع م�شاريع البناء يف القطاع اخلا�ص
حتول دون تعرثها م�ستقبالً.

رئي�س الوزراء:

 3بـنــود جلــدول �أعـمــال الـحــوار

حتية �شكر لل�صحافة الوطنية ملواجهتها التقارير املغلوطة

الأخري ما يراه املتحاورون منا�سبا ملناق�شته .و�أكدت
امل�صادر ان «الوفاق» ما زالت ت�صر على مواقفها ب�ش�أن
ما �أ�سمته «د�ستور عقدي يجري اال�ستفتاء عليه»،
و«تهيئة االجواء املنا�سبة لبدء احلوار» ،وم�س�ألة «ت�شكيل
احلكومة» ،ا�ضافة اىل و�ضع خارطة طريق للخروج من
حالة «املراوحة» اىل حالة التوافق الوطني.

الريا�ض – خا�ص:
علمت «الأيام» من م�صادر دبلوما�سية خليجية ان الآمال
تت�ضاءل يف تطبيق قطر االتفاق الذي مت التو�صل اليه يف 17
ابريل املا�ضي بني دول جمل�س التعاون ،والذي التزمت مبوجبه
الدوحة بعدد من االجراءات بعدم التدخل يف ال�ش�ؤون الداخلية
لعدد من دول املجل�س ،والكف عن انتهاج �سيا�سات تزعزع امن
وا�ستقرار اخلليج.
وذكرت امل�صادر ان التفا�ؤل �أخذ يتبدد �شيئا ف�شيئا لعدم
التزام قطر مبتطلبات اتفاق الريا�ض ،خا�صة ما يتعلق
بتدخلها الإعالمي ب�ش�ؤون دول املجل�س ،وحماولة زعزعة �أمنها
وا�ستقرارها ،مو�ضحة ب�أنه ال توجد م�ؤ�شرات كافية حتى الآن
على عزم قطر امل�ضي قدما يف تطــبيق اتفاق الريا�ض ،وان
وزراء خارجية اخلليج الذين اجتمعوا يف جدة �أم�س الأول
اكتفوا بالنظر يف التقرير الذي رفعته اللجنة املكلفة مبتابعة
تنفيذ �آلية اتفاق الريا�ض و�سط حالة من الإحباط �سادت
االجتماع.
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رئي�س الوزراء وويل العهد خالل االجتماع الأ�سبوعي ملجل�س الوزراء

م�صادر لـ «الأيام»:

م�صادر لـ «الأيام» :الآمال تت�ضاءل
يف التزام قطر باتفاق الريا�ض

www.alayam.com

�آلية حمددة تتيح التعامل مع م�شاريع البناء حتول دون تعثـرها
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علمت «الأيام» من م�صادر مطلعة ان ات�صاالت ر�سمية
جرت خالل اال�سبوع املا�ضي مع جمعية الوفاق ب�ش�أن
ا�ستكمال حوار التوافق الوطني يف املحور ال�سيا�سي.
و�أ�شارت هذه امل�صادر اىل انه جرى خالل االت�صاالت
مناق�شة  3بنود جلدول �أعمال احلوار ،تتمثل يف
التعديالت الد�ستورية ،وت�شكيل حكومة كفاءات ،والبند

 44صفحة  200 .فلس

10

دبلوما�سي غربي :دعم �إيراين
للجماعات الإرهابية بالبحرين
املنامة  -رويرتز:
�أكدت م�صادر دبلوما�سية
و�أمنية �إن هناك �أدلة را�سخة
على وجود دعم �إيراين للجماعات
الإرهابية و«العنيفة» التي ت�ستهدف
الأمن العام ورجال الأمن يف مملكة
البحرين ،يف �إ�شارة اىل املحاولة
الفا�شلة لتهريب متفجرات و�أ�سلحة
بع�ضها �صنع يف �إيران و�سوريا �إىل
داخل البالد يف زورق العام املا�ضي.
وقال دبلوما�سي غربي بح�سب
ما �أوردت وكالة «رويرتز»« :الدليل
را�سخ ..الإيرانيون لهم دور».
و�أ�ضاف �أن خربة اجلماعات املنفذة
للهجمات يف �صنع املواد املتفجرة
تزداد.

توظيف  %75من خريجي اجلامعة بوقت قيا�سي ..الع�سريي لـ «الأيام»:

�إحالة  3خمالفات يف «البوليتكنك» �إىل النيابة
] حممد اجليو�سي وعبداهلل الهامي:
�أكد القائم ب�أعمال الرئي�س التنفيذي جلامعة بوليتكنك البحرين،
د.حممد الع�سريي �أن �أكرث من  %75من خريجي اجلامعة ح�صلوا بالفعل
على وظائف يف �سوق العمل خالل ال�ستة �أ�شهر الأوىل فقط من تخرجهم،
منهم �أكرث من  ١٥٠موظفاً يف �شركة زين لوحدها.
وك�شف الع�سريي يف حوار مع «الأيام» ،عن �إحالة  3خمالفات
وردت بتقرير ديوان الرقابة املالية والإدارية عن اجلامعة اىل
النيابة العامة ،م�ؤكدا ان جمل�س الأمناء اجلديد للبوليتكنك عمل
منذ توليه امل�س�ؤولية يف مار�س  2012على تو�صيات ديوان
الرقابة ،حيث مت تنفيذ كافة التو�صيات ،والزالت
تو�صية واحدة قيد التنفيذ.
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وجه �صاحب ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان
�آل خليفة رئي�س الوزراء ،حتية �شكر وتقدير لل�صحافة
الوطنية التي واجهت التقارير املغلوطة لبع�ض املنظمات
وحمالت التزييف �ضد واقع احلريات ال�صحفية يف اململكة.
و�أكد �سموه خالل ا�ستقباله �أم�س رئي�سي جمل�سي
النواب وال�شورى� ،أن ال�صحافة الوطنية قامت بكل

م�س�ؤولية بواجباتها الوطنية يف الدفاع عن البحرين عندما
تخلت بع�ض امل�ؤ�س�سات عن م�صداقيتها.
ي�أتي ت�صريح �سموه بعد �أن ن�شرت «الأيام» يف عددها
�أم�س الأول افتتاحية انتقدت فيها ب�شدة تقرير «فريدم
هاو�س» وتعمده انتهاج �أ�سلوب قدمي يف التدخل الفج
ب�ش�ؤون الدول الأخرى.
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