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عودة »}« أونالين للعمل من جديد
§الوسط، المنامة - محرر الشئون المحلية، بنا  

] عاد موقع »الوسط أونالين« للعمل من جديد، يوم أمس 
الخميس )19 يناير/ كانون الثاني 2017(.

وكانت وزارة شئون اإلعالم قد أوقفت »الوسط أونالين« 
عن العمل مساء يوم االثنين الماضي بقرار وزاري.

قراراً  أصدرت  إنها  اإلعالم  شئون  وزارة  قالت  ذلك،  إلى 
بعودة تداول واستخدام صحيفة »الوسط« للوسائل اإلعالمية 

اإللكترونية.

عن  االبتعاد  إلى ضرورة  اإلعالم  وسائل  الوزارة،  ودعت 
نشر وبث ما يثير الفرقة في المجتمع، وروح الشقاق والمساس 

بالوحدة الوطنية وتكدير السلم العام.
التصدي لكل ما من شأنه  الوزارة حرصها على  وجددت 
المساس بالبحرين ووحدة شعبها، وأنها ال تتوانى في اتخاذ 
أي اجراءات من شأنها منع تكرار أي إضرار بمصلحة البحرين 
وأمنها واستقرارها، داعيًة الجميع أن يضعوا البحرين نصب 

أعينهم والمساهمة في مسيرة العطاء وازدهار الوطن.

م رئاسة   ترامب يتسلَّ
الواليات المتحدة األميركية اليوم

§واشنطن - أ ف ب
دونالد  المنتخب  األميركي  الرئيس  وصل   [
الثاني  كانون  يناير/   19( الخميس  أمس  ترامب 
2017( إلى واشنطن على متن طائرة حكومية هبطت 
في قاعدة أندروز الجوية قبل 24 ساعة من تنصيبه 
المتحدة للسنوات األربع  الـ 45 للواليات  الرئيس 

المقبلة.
انتقال  لفترة  تتويجاً  ترامب  وصول  ويعتبر 

من  الثامن  في  االنتخابات  في  فوزه  منذ  السلطة 
نوفمبر/ تشرين الثاني على منافسته الديمقراطية 

هيالري كلينتون.
وقال ترامب في تغريدة قبل مغادرته برج ترامب، 
بدأت، وسأعمل  »الرحلة  مانهاتن:  في  إقامته  مكان 
بكل جد لجعل هذه الرحلة عظيمة للشعب األميركي«.
الطلق  الهواء  في  اليمين  ترامب  وسيؤدي 
الموعد  في  )الجمعة(  اليوم  ظهر  بالكونغرس 

والساعة اللذين حددهما الدستور في مراسم ستبثها 
كل شاشات العالم. ويتوقع هطول أمطار.

مؤيدين  من  األميركيين  من  اآلالف  مئات  وبدأ 
قبل  الفيدرالية  العاصمة  على  التدفق  ومحتجين، 
كبير من  التي سيحضرها عدد  التقليدية  المراسم 
هزمها  التي  منافسته  وخصوصاً  الشخصيات، 

هيالري كلينتون وثالثة رؤساء سابقين.   
                                                 )التفاصيل ص23(

أوباما يغادر الرئاسة اليوم...  وترامب خالل وصوله واشنطن أمس استعداداً لتنصيبه رئيسًا اليوم

 وزير النفط: مراجعة أسعار
الغاز بعد بدء االستيراد

§المنامة - علي الفردان
] ذكر وزير النفط الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة أنه ينبغي مراجعة 
طريقة احتساب أسعار الغاز المقدم بعد اكتمال مشروع مرفأ الغاز المسال، 
المتزايدة  االحتياجات  لتلبية  الخارج  من  الغاز  بموجبه شراء  والذي سيتم 

من القطاع الخاص والحكومي على الغاز.
وذكر الوزير، في معرض ردِّه على استفسار »الوسط«، عما إذا كان سيتم 
بيع الغاز المسال الذي سيتم شراؤه من الخارج لتغطية احتياجات السوق 
المحلية بأسعار مختلفة عن األسعار الحالية، أن »األسعار المحلية فيها سلم 
طريقة  مراجعة  يجب  المستقبل  في  ولكن  فيه،  تغيير  وال  للمستهلك  ثابت 
التسعيرة، إذ إن الغاز حين يتم شراؤه يتم ذلك وفق سعر السوق، وفي حال 

العقود طويلة األجل يتم ربطها بسعر النفط«.
وقال الوزير إن البحرين لم تبدأ بعد بعملية شراء الغاز من الخارج والذي 
يتطلب اكتمال مشروع مرفأ الغاز المسال، الفتاً إلى أن وزارة النفط بصدد 
من  سنتين  بعد  الغاز  الستيراد  السبل  أفضل  في  للتباحث  فريق  تشكيل 

اكتمال مشروع الغاز المسال.
              )التفاصيل ص١١(

الحكومة ستوفر 26 مليون دينار جراء 
وقف الزيادة السنوية لموظفيها

§الوسط - حسن المدحوب 
أن  تقديرية  ــام  أرق تظهر   [
ستوفره  الــذي  المبلغ  إجمالي 
الزيادة  وقف  قرار  من  الحكومة 
 ،2017 للعام  لموظفيها  السنوية 
دينار،  مليون   26 قرابة  إلى  يصل 
للعامين  الجديدة  موازنتها  ضمن 

2017 و2018.
األرقام  على  »الوسط«  واعتمدت 
الختامي  الحساب  في  الــواردة 
لم  حيث   ،2015 لعام  للدولة  األخير 
للعام  الختامي  الحساب  لآلن  يعلن 

.2016 المنقضي 

أن  إلى  ــام  األرق هذه  تشير  إذ 
موظفي  ــب  روات نفقات  إجمالي 
المذكور  العام  في  بلغ  الدولة 
أن  يعني  ما  ديناراً،   838.627.940
تقدر  التي  السنوية  الزيادة  مقدار 
تقديري  بشكل  بلغت   2016 للعام 
نفقات  يجعل  ما   ،25.158.838
العام  في  الحكومي  القطاع  رواتب 
ديناراً،   863.786.778 تبلغ   2016
السنوية  الــزيــادة  فــإن  وعليه 
تبلغ  ان  يمكن  الحكومة  للرواتب 
من  مقتربة  دنانير،   25.913.603

مليوناً.  26 الـ  عتبة 
             )التفاصيل ص٦(

 ٢٣ يناير نبيل رجب 
أمام القضاء بقضية بث أخبار كاذبة

»النيابة« تأمر بحبس متهَمين بعد 
سرقتهما محاًل للصرافة بأم الحصم

§المنطقة  الدبلوماسية - علي طريف
المحكمة  أن  »الوسط«  علمت   [
الصغرى الجنائية الثالثة ستنظر في 
٢٣ يناير/ كانون الثاني٢٠١٧، قضية 
بتهمة  رجب؛  نبيل  الحقوقي  الناشط 
وبيانات وشائعات  أخبار  وإذاعة  بث 
ــاع  األوض حــول  ومغرضة  كاذبة 

الداخلية للمملكة.
رجب  العامة  النيابة  وأحــالــت 
»محبوساً« للمحكمة بتهمة بث وإذاعة 
من  مغرضة،  وإشاعات  أخبار  ونشر 
خالل مشاركته في مداخالت تلفزيونية 

على  بتصريحات  واإلدالء  خارجية 
عكس الحقيقة. 

وكانت النيابة العامة قد تلقت بالغاً 
من إدارة مكافحة الجرائم اإللكترونية، 
أخبار  وإذاعة  ببث  رجب  نبيل  بقيام 
حول  كاذبة،  وإشــاعــات  وبيانات 
من  البحرين،  في  الداخلية  األوضاع 
واعتبارها،  هيبتها  من  النيل  شأنها 
وقد تم التحقيق مع رجب في حضور 
بحبسه  النيابة  أمرت  وقد  محاميه، 

احتياطّياً على ذمة القضية.
لم يتم إخالء  القضية  وبسبب هذه 

المحكمة  قرار  بموجب  رجب،  سبيل 
ديسمبر/   28 يوم  الجنائية،  الكبرى 
التي  القضية  في   ٢٠١٦ األول  كانون 
يحاكم فيها بتهمة »ارتكاب جناية إذاعة 
أخبار وشائعات كاذبة وُمغرضة وبّث 
من  حرب،  زمن  في  مثيرة  دعايات 
شأنها إلحاق ضرٍر بالعمليات الحربية 
المسلحة  القوات  تخوضها  التي 
البحرينية وإضعاف الَجَلد في األمة«، 
أعلنت  حيث  االتهام،  بيان  بحسب 
احتياطّياً  محبوس  أنه  العامة  النيابة 

على ذمة قضية أخرى.

§المنطقة الدبلوماسية - النيابة العامة
العاصمة  محافظة  بنيابة  النيابة  وكيل  صرح   [
تلقت  العامة  النيابة  بأن  البوعينين  عبدالعزيز  أحمد 
الجنائية  واألدلة  للمباحث  العامة  اإلدارة  من  بالغاً 
األوروبية  الجنسية  يحمالن  شخصين  قيام  مفاده 
بحريني  دينار  آالف  بثالثة  يقدر  مالي  مبلغ  بسرقة 
من أحد محالت الصرافة بمنطقة أم الحصم، وذلك عن 
طريق تهديد الموظفين باستخدام صاعق كهربائي كان 

بحوزتهما أثناء دخولهما للمحل.
وباشرت النيابة العامة إجراءات التحقيق في البالغ 
وقامت  المتهمين  استجوبت  حيث  إليها،  وروده  فور 

بارتكابهما  أقرا  حيث  الثابتة،  باألدلة  بمواجهتهما 
للواقعة عن طريق استئجار سيارة من إحدى شركات 
أخرى  لسيارة  عائدة  لوحة  ووضع  السيارات  تأجير 
عليها ومن ثم التوجه إلى محل الصرافة والدخول إليه 
الموظفين  اللثام على وجهيهما وتهديد  بعد أن وضعا 
باستخدام الصاعق الكهربائي ضدهم في حال قيامهم 
بالمقاومة، وعليه تمكنا من سرقة المبلغ المالي المبين 

سلفاً والهرب من المكان.
أمرت  العامة  النيابة  أن  النيابة  وكيل  وأضاف 
لحين  التحقيق  ذمة  على  احتياطياً  المتهمين  بحبس 
القضية  وإحالة  القانونية  اإلجــراءات  كل  استكمال 

للمحكمة الجنائية المختصة.

15.6 مليونًا موازنة أمانة 
العاصمة لـ 2017 و2018

§المنامة - صادق الحلواجي
] صرح رئيس اللجنة المالية والقانونية 
هندي بن  أحمد  العاصمة،  أمانة   بمجلس 
لـ »الوسط« بأن »المجلس اطلع على مشروع 
الموازنة المقترحة من األمانة للعامين 2017 
األشغال  وزارة  إلى  رفعت  والتي  و2018، 
العمراني  والتخطيط  البلديات  وشئون 
الموازنة  ضمن  للحكومة  ورفعها  إلقرارها 
»الموازنة  أن  مضيفاً  للوزارة«،  العامة 
و860  ألفاً  و672  مليوناً   15 بلغت  المقترحة 
ديناراً للعامين، وبزيادة طفيفة للمصروفات 
المتكررة تقدر بـ 5 في المئة فقط، أي بواقع 
)7 ماليين و836 ألفاً و430 ديناراً لكل عام(«.

تضمنت  »الموازنة  أن  هندي  بن  وأكد 
أمر  وهو  أيضاً،  كبير  بمبلغ  مالّياً  عجزاً 
الظروف  ظل  في  تجاوزه  ونتمنى  نتفهمه 
مملكة  بها  تمر  التي  والمالية  االقتصادية 
البحرين خالل الفترة الحالية«، مشيراً إلى أن 
»سد العجز وإيجاد الوفورات المالية لتغطية 
المشروعات  بعض  وتنفيذ  الخدمات  بعض 
أيضاً سيكون من خالل تعزيز إشراك القطاع 
أو  االستثمار  طريق  عن  ســواء  الخاص 

الخصخصة لبعض الخدمات«.
                )التفاصيل ص٤(

»النصرة« تشن هجومًا على »أحرار الشام« في إدلب
§دمشق - وكاالت

] ذكر المرصد السوري لحقوق اإلنسان أمس 
الشام«  فتح  »جبهة  من  مقاتلين  أن  )الخميس( 
)جبهة  باسم  السابق  في  تعرف  كانت  التي 
هاجموا  »القاعدة«  بـ  مرتبطة  وكانت  النصرة( 
الشام«  »أحرار  لجماعة  ومواقع  تفتيش  نقاط 
السورية  إدلب  محافظة  في  المعارضة  اإلسالمية 

أمس )الخميس(.
أن  الحرب  يراقب  الــذي  المرصد  ــاف  وأض
إدلب  ريف  في  اشتبكتا  المسلحتين  الجماعتين 
معبر  على  سيطرت  الشام  فتح  وأن  الغربي 

حدودي مع تركيا.
 12 إعدام  أقدم تنظيم »داعش« على  من جانبه، 
موظفون  أغلبهم  األثرية  تدمر  مدينة  في  شخصاً 

وعناصر من الجيش السوري الحر.
وقالت مصادر لوكالة األنباء األلمانية )د.ب.أ( إن 
»تنظيم داعش أعدم األربعاء 12 شخصاً في مدينة 
الروماني  المسرح  في  أربعة  أعدم  حيث  تدمر، 
وأربعة في المتحف وأربعة في القاعدة الروسية 

في مضمار الخيل جنوب شرق المدينة األثرية«.
من جانبها، تمكنت قوات الجيش السوري وبعد 
منطقة  محاصرة  من  شهر  منذ  مستمرة  معارك 

وادي بردى، الخزان الذي يرفد دمشق بالمياه.
سوريون يدخلون بين مباٍن محطمة في مدينة دوما                                                 )التفاصيل ص٢٥(


