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انقضاء الدعوى الجنائية 
بواقعة الشروع بقتل بحق 
متهم ُأعدم بقضية قتل 

الضابط الشحي وآخرين
)ص ٨(

أمانة العاصمة تعتمد 
قرارًا وزاريًا يوفر آلية 

مستحدثة لخفض الرسوم 
على المواطنين في مساكن 

مستأجرة )ص ١١(

»لجنة الحريات الدينية« تصنف البحرين 
ضمن »البلدان التي تتم مراقبتها«

§الوسط - محرر 
الشئون المحلية

ــت  ــعـ وضـ  [
األميركية  اللجنة 
الدينية  للحرية 
في  البحرين  الدولية 
الثاني  المستوى 
يضم  الذي   )Tier 2(
»البلدان األخرى التي 
في  مراقبتها«  تتم 
السنوي  تقريرها 
بسبب   ،2017 للعام 
اعتبرته »تدهور  ما 
الحرية  أحـــوال 

الدينية«.
التقرير  ويقدم 
للعام  السنوي 
عمل  نتائج   ،2017
المفوضين وفريق 
المهنيين  العمل 
وذلك  العام  خالل 
توثيق  أجل  من 
التي  االنتهاكات 
تحدث على أرض 
وتقديم  الواقع 

توصيات مستقلة لسياسات الحكومة األميركية، ويغطي 
التقرير السنوي للعام 2017، السنة الميالدية 2016 إلى 

فبراير/ شباط 2017.
وصنفت اللجنة 16 دولة ضمن الدول التي »تثير قلقاً 
خاصاً« على صعيد الحرية الدينية )Tier1(، فيما جاءت 
 ،)Tier 2( الثاني  المستوى  في  دولة   12 البحرين ضمن 
وتمثل الدول التي تواجه فيها الحريات الدينية انتهاكات 

تصل  ال  ولكنها 
التي  للمعايير 
عليها  تعتمد 
للوصول  اللجنة 
»القلق  لمرحلة 

الخاص«
فريق  وجـــاء 
اللجنة  عــمــل 
للحرية  األميركية 
الدولية  الدينية 
تموز  يوليو/  في 
2017 إلى البحرين 
ــاع  أوض لتقييم 
الدينية  الحرية 
مع  ــاع  ــم ــت واالج
السفارة  مسئولي 
ونائب  األميركية 
المؤسسة  رئيس 
لحقوق  الوطنية 
وممثلي  اإلنــســان 
المدني  المجتمع 

والطوائف الدينية.
التقرير  ــار  وأش
الحرية  تدهور  إلى 
البحرين،  في  الدينية 
وخصوصاً على صعيد الزيادة الحادة في عدد التحقيقات 
بعض  لمنع  باإلضافة  الدين،  رجال  من  لعدد  واإلدانات 
رجال الدين من الدخول إلى مساجد محددة ألداء صالة 
الدينية  الخدمات  تقديم  أو  الخطب  إعطاء  أو  الجمعة 

األخرى. 
)التفاصيل ص٩(

غالف التقرير

ناصر بن حمد: المشروع اإلصالحي 
لجاللة الملك كفل الحريات 

والحقوق دون تفرقة أو تمييز

§المنامة - بنا
] أكد قائد الحرس الملكي العميد الركن سمو الشيخ 
ناصر بن حمد آل خليفة، أن مملكة البحرين تعيش اليوم 
دعائمها  أرسى  التي  والديمقراطية  االنفتاح  عصر  في 
صاحب  حضرة  البالد  لعاهل  اإلصالحي  المشروع 
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، الذي كفل لجميع 
دون  من  متساٍو  بشكل  وحقوقهم  حرياتهم  المواطنين 
تفرقة أو تمييز بينهم، مشيراً إلى أن المواطنة تعد حجر 
بين  والوحدة  الوطني  االنتماء  وتعزيز  التنمية  أساس 

أبناء الوطن الواحد.
جاء ذلك خالل محاضرة ألقاها سموه، أمس )األربعاء(، 
في مدرسة الرفاع فيوز الدولية، بحضور طلبة وأولياء 
المسئولين  من  وعدد  التدريس  هيئة  وأعضاء  أمور 
المواطنة  أهمية  عن  سموه  خاللها  تحدث  بالمدرسة، 
العلمية  تجربته  تناول  كما  الفرد،  وواجبات  وحقوق 

والعملية نموذجاً.
وأكد سموه أن البحرين كانت منذ األزل واحة للتسامح 
والتعايش والتآخي، وملتقى لمختلف األعراق والطوائف 
العديد  واألديان، وما يدلل على ذلك ما نلحظه من رغبة 

من األجانب الذين قصدوا البحرين للعمل.
)التفاصيل ص٦(

وزير المواصالت لـ »}«: 
االنتهاء من دراسة إنشاء شبكة 

القطارات نهاية العام

ضاحية السيف - علي الفردان
في  أحمد،  كمال  واالتصاالت  المواصالت  وزير  قال   [
االنتهاء  يتم  أن  المقرر  من  إنه  »الوسط«،  لـ  تصريح 
من دراسة إنشاء شبكة قطارات خفيفة في البالد بنهاية 

العام الجاري.
وذكر الوزير، الذي افتتح المؤتمر الخليجي اللوجستي 
الثاني، الذي انطلقت أعماله من المنامة أمس )األربعاء(، 
حالياً  إسبانية  شركة  عليها  تعكف  التي  الدراسة  أن 

تتناول مختلف التفاصيل المتعلقة بالمشروع.
الحكومة  كانت  إذا  وما  التمويل  عملية  وبخصوص 
القطاع  طريق  عن  تمويلها  سيتم  أو  بالتمويل  ستقوم 
في  التمويل ستبحث  مسألة  أن  الوزير  أوضح  الخاص، 

الدراسة التي يتم العمل عليها حالياً.
حكومياً  فريقاً  أن  إلى  الوزير  أشار  آخر،  جانب  من 
أجل  من  المتاحة  الخيارات  دراسة  على  حالياً  يعكف 

تطوير القطاع اللوجستي في البالد.
المواصالت  وزارة  يضم  الفريق  أن  كمال  وأوضح 
االقتصادية  التنمية  مجلس  إلى  والجمارك  واالتصاالت 
تحظى  التي  والسياحة،  والصناعة  التجارة  ووزارة 

بمتابعة مستمرة من سمو ولي العهد.
)التفاصيل ص١٢(

حقوقيون: وثقنا 37 منعًا للسفر 
و25 استدعاًء لنشطاء خالل هذا األسبوع

§الوسط - محرر الشئون المحلية
 37 منع  وثقوا  إنهم  »الوسط«  لـ  حقوقيون  قال   [
باإلضافة  السفر،  من  اإلنسان  حقوق  مجال  في  ناشطاً 
العامة،  النيابة  لدى  للتحقيق  استدعاًء   25 توجيه  إلى 
منذ مطلع األسبوع الجاري، حتى يوم أمس األربعاء )26 

أبريل/ نيسان 2017(.
توجيه  تم  األربعاء(،  )أمس  اليوم  »لغاية  وأضافوا 
اإلنسان  حقوق  مجال  في  ناشطاً   25 إلى  إحضاريات 
ومؤسسات المجتمع المدني، إلى النيابة العامة، وجميع 
من خضعوا للتحقيق في النيابة العامة، وجهت لهم تهمة 

إلى  الدخول  أن  رغم  على  الدراز،  منطقة  في  التجمهر 
المنطقة المذكورة، ممنوع على غير قاطنيها«.

اآلن  لغاية  فتم  السفر،  من  الممنوعون  »أما  وتابعوا 
التأكد من 37 شخصاً، صدرت بحقهم قرارات غير مكتوبة 
مراجعتهم  خالل  من  إما  بها  وعلموا  السفر،  من  بالمنع 
للنيابة  استدعائهم  عند  أو  للجوازات  العامة  اإلدارة 
منعهم  عن  باالستفسار  توجهوا  حيث  للتحقيق،  العامة 
من السفر من عدمه، فأبلغوا بالمنع، وعندما استفسروا 
لكتابة  توجيههم  تم  المنع،  بإزالة  طالبوا  أو  السبب  عن 

طلب رسمي إلى النائب العام بهذا الشأن«.
)التفاصيل ص٧(

الحبس 3 سنوات والغرامة 500 ألف درهم لبحرينيين في اإلمارات
§الوسط - أمير هالل

االتحادية  المحكمة  قضت   [
أمس  اإلمــارات،  في  االستئنافية 
 ،)2017 نيسان  أبريل/   26( األربعاء 
بالحكم على بحرينيين اثنين عباس 
أحمد مرزوق )37 عاماً( وعلي حسن 
ثالث  بالحبس  عاماً(   37( الحني 

500 ألف درهم عن  سنوات وغرامة 
المحكمة  أن وجهت  كل شخص، بعد 
يشكل  فعل  ارتكاب  تهمة  إليهما 
النافذة  التشريعات  بموجب  جريمة 

باستخدام وسيلة إلكترونية.
وقالت عائلة مرزوق لـ »الوسط« 
من  الصادر  بالحكم  علماً  تلقت  إنها 

المحكمة عن طريق المحامي الموكل 
اتصال  عبر  القضية  عن  بالمرافعة 

هاتفي صباح أمس )األربعاء(.
أن  مـــرزوق  عائلة  وأضــافــت 
المحامي أكد لهم أنه سيطعن بالحكم 

الصادر بعد شهر من اآلن.
)التفاصيل ص٨(

القوات العراقية تستعيد موقع 
الحضر األثري من »داعش«

§الحضر )العراق( - أ ف ب، د ب أ
] استعادت قوات الحشد الشعبي، أمس األربعاء )26 أبريل/ نيسان 2017(، 
السيطرة على موقع الحضر األثري الواقع في منطقة صحراوية جنوب غرب 

مدينة الموصل، آخر أكبر معاقل تنظيم »داعش« في البالد.
شمال  األثرية  الحضر  مدينة  »تحرير  الشعبي  الحشد  لقوات  بيان  وأكد 

مركز القضاء )الحضر( بعد معارك شرسة مع العدو«.
خالل  سريع  وبشكل  محاور  أربعة  من  الشعبي  الحشد  قوات  وتقدمت 
لمصور  وفقاً  العراقي،  الجيش  طيران  من  بدعم  الحضر  منطقة  اقتحامها 

»فرانس برس«.
)التفاصيل ص٢٥(

القوات العراقية تطلق النار على مقاتلي »داعش« في مدينة حترة قرب الموصل


