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المطوع لـ »}«: الميزانية أمام »معادلة 
صعبة«... مطمئّنون وال تفاصيل عن مصير العالوات

 »المفوض السامي«: أطالب بالتحقيق 
حول مقتل متظاهرين في البحرين

 فرنسا: توترات البحرين 
»تكبح« المصالحة الوطنية

§جنيف - األمم المتحدة 

السامي  المتحدة  األمم  مفّوض  طالب   [
لحقوق اإلنسان، زيد رعد الحسين، حكومة 
تحقيق  بإطالق  الجمعة،  نهار  البحرين 
مالبسات  لكشف  وفاعل  ومستقل  فوري 
أمنّية  عملّية  متظاهرين خالل  مقتل خمسة 

جرت األسبوع الماضي. 
ففي 23 مايو/ أيار 2017، قامت قوى أمن 
الدراز،  منطقة  في  أمنية  بعملية  بحرينية 

قاسم،  الشيخ عيسى  مناصرو  ينّظم  حيث 
اعتصامات منذ شهر يونيو/ حزيران 2016. 
ما أدى إلى مقتل خمسة متظاهرين واعتقال 
286 شخصاً وفقاً لمصادر رسمية باإلضافة 
إلى جرح 19 رجل أمن. هذه العملّية األمنّية 
منذ  المنطقة  تشهدها  التي  الثالثة  هي 
جرت  وقد   ،2016 األول  كانون  ديسمبر/ 
عن  حكم  صدور  من  يومين  بعد  العملّية 
قاسم  عيسى  الشيخ  ضد  بحرينية  محكمة 
التنفيذ  وقف  مع  سنة  مّدة  بسجنه  يقضي 

غير  بطريقة  أموال  جمع  بتهمة  إدانته  بعد 
مشروعة وبتبييض األموال. 

أحّث  »إني  السامي:  المفّوض  أشار  وقد 
الحكومة على إجراء تحقيقات في أحداث 23 
مايو، ال سيما حول مقتل عدد من األشخاص، 
التحقيقات  نتائج  تنشر  أن  على  وأحثها 
للرأي العام وأن تحّمل مرتكبي هذه األفعال 
األطراف  كافة  أدعو  كما  أفعالهم،  مسئولّية 

إلى االبتعاد عن العنف«. 
)التفاصيل ص٨(

§باريس - رويترز
] قالت فرنسا أمس الجمعة )2 يونيو/ حزيران 2017( إن تزايد التوتر في البحرين يعرقل 
مساعي المصالحة الوطنية بعد قرار حل جماعة المعارضة العلمانية الرئيسية الذي أثار قلق 

المدافعين عن حقوق اإلنسان.
)وعد( وهي  الديمقراطي  الوطني  العمل  بحل جمعية  األربعاء  يوم  بحرينية  وأمرت محكمة 

جمعية اجتماعية وسياسية تدعو للديمقراطية وحقوق اإلنسان والحريات االجتماعية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية رومان نادال للصحافيين خالل إفادة صحافية 
حوار  استئناف  على  مكبحاً  تضع  البحرين  في  المتفاقمة  »التوترات  اإلنترنت:  على  يومية 
السبيل  الحوار هو  قائاًل: »هذا  البحريني«. وأضاف  المجتمع  أطياف  سياسي شامل يضم كل 
الوحيد لضمان المصالحة الوطنية«.             )التفاصيل ص٨(

§الوسط - محمد العلوي

] قال وزير شئون مجلس الوزراء محمد المطوع، لـ »الوسط«، إن ميزانية 
البلد المقبلة، أمام معادلة صعبة، بين الحفاظ على مكتسبات األجيال الحالية 

من جهة، وعدم تحميل األجيال القادمة أعباء ديون حالية.
جاء ذلك، خالل زيارة الوزير المطوع لمجلس »الوسط« الرمضاني، مساء 
رفيع  رسمياً  حضوراً  شهد  والذي   ،)2017 حزيران  يونيو/   2( الجمعة  أمس 
المستوى، بينهم وزراء ومسئولون، إلى جانب حضور عدد من سفراء السلك 

الدبلوماسي ومواطنين ومقيمين. 
أسماه  ما  لمواجهة  المطروحة  السيناريوهات  بشأن  سؤال  على  ورّداً 
بـ»السنتين الصعبتين«، قال الوزير المطوع: »شعب البحرين بخير إن شاء 
تصادفها.  ميزانية  أزمة  أول  هذه  فليست  البحرين  لحكومة  وبالنسبة  اهلل، 
لم  بشكل  األمور  معالجة  وتمت  سابقة،  ميزانيات  في  هبطت  النفط  أسعار 
مراحل،  نتجاوز  أن  استطعنا  ذلك  وبفضل  المواطنين،  مكتسبات  فيه  تمس 

وهذه المرحلة سنتجاوزها أيضاً كما تجاوزنا المراحل األخرى«.
وفيما إذا كانت العالوات في مأمن من المساس بها، قال: »التفاصيل لم نصل 

إلى شيء بشأنها إنما أتحدث عن مجمل األشياء، وعلى المواطنين أن يتأكدوا 
أن الحكومة تعمل في هذا االتجاه، تطمين المواطن في الوقت الحالي وتطمين 

األجيال القادمة لكي ال تلوم الجيل الحالي على تكبيلها 
بديون حالية«، معّبراً عن اطمئنانه حيال ذلك، وأضاف 
أن  من  ذلك  إلى  مطمئنون  ونحن  تماماً  نعمل  »سوف 
وأن  مصانة  ستكون  ومكتسباتهم  المواطنين  خدمات 

مستقبل األجيال سيكون محفوظاً إن شاء اهلل«.
)التفاصيل ص٢ و٣ و٤(

بحريني ينصب على أكثر من 200 بنغالي
§الرفاع الشرقي - عبداهلل حسن

وافد   200 من  أكثر  تعرض   [
للنصب،  البنغالية  الجنسية  من 
وذلك بعد أن وعدهم صاحب عمل 
مؤسسته  في  بتوظيفهم  بحريني 
بمقابل  ولكن  مغرية،  بامتيازات 
 200 إلى   100 من  يتراوح  مادي 
المبالغ  منهم  أخذ  أن  وبعد  دينار. 
حدد لهم األول من يونيو/ حزيران 
عمل،  يوم  أول  يكون  أن   2017
الواقع  مكتبه  بأن  العمال  ليتفاجأ 
مغلق،  الشرقي  الرفاع  منطقة  في 
وأنهم  التواصل،  هاتف  وكذلك 
فتم  نصب.  عملية  ضحية  وقعوا 
بنغالديش  جمهورية  سفارة  إبالغ 
حاولت  بدورها  والتي  بالقضية، 
إال  العمل  صاحب  مع  التواصل 
إليه،  الوصول  تستطع  لم  أنها 
الشرطة  مركز  في  ببالغ  فتقدمت 

ضده.
ص٧( العمال تجمعوا أمام مكتب صاحب العمل البحريني)التفاصيل 

)ص ٢5(

وزير العمل جميل حميدان في مجلس الوسط الرمضاني وزير شئون مجلس الوزراء محمد المطوع في مجلس الوسط الرمضاني

وزير العمل لـ »}«: حاالت إعسار أصحاب العمل ليست ظاهرة... ونحن نتصدى لها

الدوحة تستعين بمحققين من »إف بي 
آي« للتحقيق في قرصنة الوكالة القطرية

§الدوحة - أ ف ب
] أفاد مصدر قطري رسمي وكالة »فرانس برس« أمس الجمعة 
)2 يونيو/ حزيران 2017( أن محققين من مكتب التحقيقات الفدرالي 
األميركي »إف بي آي« يساعدون قطر في تحديد مصدر »القرصنة« 
التي تعرضت لها وكالة األنباء القطرية الرسمية ما أدى إلى تأجيج 

التوتر مجدداً بين دول الخليج.
مساعدة  »طلبت  قطر  إن  التحقيق  من  القريب  المصدر  وقال 
األميركيين وهناك فريق )إف بي آي( موجود في الدوحة منذ يوم 

الجمعة الماضي. إنه يعمل مع وزارة الداخلية«.
هويتهما  تحدد  لم  دولتان  أيضاً  التحقيق  هذا  في  وتتعاون 
ويرجح أن تعلن نتائجه األسبوع المقبل.          )التفاصيل ص٢٤(

٣


