
Thursday 23 February 2017, Issue No. 5283العدد 5283 الخميس 23 فبراير2017 الموافق 26 جمادى األولى 1438هـ

»األرصاد« تحذر 
من أمطار رعدية 

ورياح شديدة اليوم
§المنامة - بنا

الجوية  األرصاد  إدارة  أفادت   [
واالتصاالت  المواصالت  ــوزارة  ب
أمس )األربعاء( بأن »من المتوقع أن 
تبدأ السحب في التحرك شرقاً باتجاه 
مملكة البحرين، والخليج العربي في 
وقت الحق، وتتهيأ الفرصة لتساقط 
ومصحوبة  رعدية  تكون  قد  أمطار 
اليوم  أحياناً  السرعة  قوية  بهبات 
 )2017 فبراير/ شباط   23( الخميس  
وتتحول  الجمعة،  غدٍ  يوم  وحتى  
الرياح إلى شمالية غربية من معتدلة 

إلى نشطة السرعة«.

»بتلكو« تربح 37 مليون دينار... وتوزع 
25 % أرباحًا نقدية عن 2016

 مجموعة البركة تربح
١٥٢ مليون دوالر في 2016

إيهاب حناويالشيخ محمد بن خليفة

عدنان يوسفالشيخ صالح كامل

)ص١٣(

)ص١٤(
عبدالحسين ميرزا: 

الزراعة أكبر 
 مستهلك للمياه 

في البحرين

 قرينة العاهل تفتتح معرض 
»البحرين الدولي للحدائق 2017«

سمو قرينة عاهل البالد أثناء اطالعها على أجنحة معرض البحرين الدولي للحدائق ٢٠١٧  )التفاصيل ص٦ و٧(

دعوى قضائية لوقف انعقاد 
مجلس إدارة »الغرفة« 

وبطالن االنتخابات السابقة
§المنطقة الدبلوماسية - علي طريف

]  قال المحامي أحمد المرباطي إن المحكمة 
 ٢٠١٧ آذار  مارس/   23 في  ستنظر  اإلدارية 
دعوى من قبل عضوين بغرفة تجارة وصناعة 
فيها  طلبا  سابقان  مرشحان  وهما  البحرين، 
إدارة  مجلس  انعقاد  وقف  مستعجلة  بصفة 
غرفة التجارة الحالي، وفي الموضوع ببطالن 
التنفيذية  الالئحة  وإلغاء  الغرفة  انتخابات 

لقانون الغرفة لمخالفتها القانون والدستور.
وأضاف المرباطي أن المدعيين تقدما بالئحة 
أمام المحكمة ضد كلِّ من رئيس غرفة تجارة 
التجارة  ووزير  بصفته،  البحرين  وصناعة 
هيئة  ورئيس  بصفته،  والسياحة  والصناعة 

التشريع واإلفتاء القانوني بصفته.
)التفاصيل ص9(

»الخارجية«: لم يحن الوقت المناسب 
لدعوة »المقررين الخاصين« للبحرين

اليوم بدء المحادثات السورية بجنيف

 أميركا تصدر خطة ترحيل جديدة 
تستهدف 11 مليون مهاجر غير شرعي

§المنامة - أماني المسقطي
المناسب لدعوة  الوقت  الدوسري، أن  الخارجية عبداهلل  ] اعتبر مساعد وزير 
المقررين الخاصين لزيارة البحرين، لم يحن بعد، وفي رده على سؤال لـ »الوسط«، 
أكد أن حكومة البحرين لم تلَق التجاوب التام من مكتب المفوضية السامية لحقوق 
البحرين والمفوضية،  المشترك بين  الفني  التعاون  اإلنسان بشأن تنفيذ برنامج 

نافياً أن يكون البرنامج قد ألغي وإنما انتهى بنهاية العام 2016.
رعد  زيد  اإلنسان  لحقوق  السامي  المفوض  اتهامات  وصف  الذي  والدوسري 
الصحافي،  المؤتمر  المصداقية، خالل  إلى  تفتقد  بأنها  للبحرين  السابقة  الحسين 
الذي عقده يوم أمس األربعاء )22 فبراير/ شباط 2017(، في مقر وزارة الخارجية، 
الدوري  االستعراض  آلية  إطار  في  الثالث  الوطني  البحرين  تقرير  عن  لإلعالن 

الشامل، نفى وجود حاالت اختفاء قسري في البحرين.
حقوق  مجلس  أمام  مناقشته  تتم  أن  المقرر  من  الذي  البحرين،  تقرير  ويقع 
اإلنسان التابع لألمم المتحدة بجنيف مطلع مايو/ أيار المقبل، في ثالثين صفحة، 
وأشارت الحكومة خالله إلى عدد من التحديات والمعوقات منها؛ محاوالت البعض 
استغالل قضايا حقوق اإلنسان، ظلماً وعدواناً، لكي تكون واجهة لتحقيق أهداف 
سياسية ضّيقة.        )التفاصيل ص11(

§جنيف - أ ف ب
سورية  إلى  المتحدة  األمم  مبعوث  قال   [
»ال  إنه  )األربعاء(  أمس  ميستورا،  دي  ستيفان 
السورية  السالم  محادثات  في  انفراجة«  يتوقع 
األسبوع الجاري في جنيف، مؤكداً في الوقت ذاته 
أن موسكو طلبت من دمشق وقف الغارات خالل 

فترة المفاوضات.
العليا  الهيئة  باسم  المتحدث  أكد  جانبه،  من 
للمفاوضات السورية سالم المسلط أن المعارضة 
تطالب »بمفاوضات مباشرة« مع النظام السوري 

على أن تبدأ بمناقشة »هيئة حكم انتقالي«. 
                    )التفاصيل ص٢٤(

§واشنطن - أ ف ب
 ،)2017 فبراير/ شباط   21( الثلثاء  األول  األميركي دونالد ترامب، أمس  الرئيس  إدارة  ] أصدرت 
تعليمات جديدة تهدد 11 مليون مهاجر مقيمين بصورة غير شرعية في الواليات المتحدة، بعدما كانت 

إدارة سلفه باراك أوباما تبدي تساهاًل حيال هذه الفئة من المهاجرين.
وأجازت وزارة األمن الداخلي أمس األول لعناصر الهجرة والجمارك توقيف غالبية األشخاص ذوي 
األوضاع غير القانونية الذين يعثرون عليهم في سياق ممارسة مهماتهم، مع استثناء ضمني واحد 
يتعلق بالمهاجرين غير الشرعيين الذين أتوا أطفاالً إلى األراضي األميركية.          )التفاصيل ص23(


