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القاضي يرجئ قبول التعهد أو رفضه للتشاور مع اإدارة
نتيجة اجتماع جامعة »دلمون« والطلبة المتضررين صفر

كتب - حذيفة إبراهيم: <

اٴتٹ��ٽ اجتٱ��اٖ ِ٭ب��ة »ض٬ٱ��ٻٲ« ٰ��ٗ إضاغة 
ا٬حاٰٙ��ة أٰ��ؿ بٵتځحة و١��ػ إ٬ٽ ا٬م��ٱا٪، 
ٺ٬ٯ ڀ١��ً إ٬ٽ تٻ٤ځٗ ا٬حاٰٙ��ة ٘٭ٽ ا٬تٙٹط، 
ٰا ڀ١ا٤ٯ ٰٙاٴ��اة ا٬ّ٭بة ا٬ٱف��تٱػة ٰٳ ٘اٮ 
ٺٴى��ٟ ٺڀؽڀط، ٠ځٱ��ا ٬ٯ ڀرٍ��ػ اڈجتٱاٖ أپ 
ٰٱث٫ ٬ٱح٭ؿ ا٬تٙ٭ځ��ٯ ا٬ٙا٬ٿ. ٺات٣١ ا٬ّ٭بة 
ا٬ٱتٍػغڀ��ٳ ش��ډ٪ اجتٱاٖ اڄٰ��ؿ بٱح٭ؿ 
٭ٽ ا٬تٙطڀ٫ ا٬ٱ٥تػخ  ځف��ٽ ا٥٬اٌٿ،٘  ا٬ٵائب٘ 
ٰٳ ٤ب٫ ٰراٰ��ٿ ا٬حاٰٙة ٠ػڀط ٜاؼپ ٺٺو١ٻٶ 
ا٬تٙ٭ځ��ٯ  ٺٰح٭��ؿ  ٬٭حاٰٙ��ة  ب�«ا٬ٱٵى��ٟ« 
ا٬ٙا٬��ٿ، ٬حٹة ترٱځ٭ٷ ا٬ٱف��ؤٺ٬ځة ا٥٬اٴٻٴځة 
ٺا٬حٵائځ��ة ٬٭حاٰٙ��ة ٺ٬ځ��ؿ ٬٭٥ائ��ٯ بأ٘ٱا٪ 
ا٬ػئځؿ ا٬را٬ٿ ا٬ٱٙځٳ ٰؤشػًا، ٠ځٱا أغجأ ٰا٧٬ 
ا٬حاٰٙة ذفٳ ا٥٬اٌٿ ٤بٻ٪ ا٬تٙٹط أٺ غ٠ٍٷ 
٬رځٳ ٰم��اٺغة ٰح٭ؿ إضاغة. ٺ٤ا٪ ٠ػڀط ٜاؼپ 
إٲ ا٬ىځٝ��ة ا٬ٱ٥تػذة، ترٱ��٫ ا٥٬ائٯ بأ٘ٱا٪ 
غئځؿ ا٬حاٰٙة بى١تٷ ا٬مصىځة ا٬ٱفؤٺ٬ځة 
ا٬ٱطٴځة ٺا٥٬اٴٻٴځ��ة ٺا٬حٵائځة ٠ٿ ذا٬ة ثبٻت 
ٰا ڀصا٬ٟ أٲ ا٬طغجات ٜځػ ّٰاب٥ة ٬٭٩مٻ٠ات 

اڄو٭ځة.
ػٺغة تٝځځػ ٨٭ٱة »ترٱ٭ٵا« ا٬ٙائطة  ٺٴبٷ إ٬ٽٌ 
٘٭��ٽ ا٥٬ائ��ٯ بأ٘ٱ��ا٪ غئځ��ؿ ا٬حاٰٙ��ة، إ٬ٽ 
»ترٱ��٫ جاٰٙة ض٬ٱٻٲ« بى١تٹ��ا اڈ٘تباغڀة، 
ٰمځػًا إ٬ٽ أٴٷ ا٬ر٫ ا٬ٱٵاـب ٬٭صػٺج ٰٳ أؼٰة 
ٳ  وځٝ��ة ا٬تٙٹط، بٱا ڀٱ٩��ٳ ا٬ٵځابة ا٬ٙاٰةٰ 

ٰفاء٬ة ا٬مصه ا٬ٱفؤٺ٪ ضاش٫ ا٬حاٰٙة.
ٺ٤��ا٪ إٲ ا٬ت٥ٙځ��طات ا٬تٿ ضش٫ ٠ځٹ��ا ا٬ّ٭بة 
شډ٪ ا٬فٵٻات ا٬ٱاٌځة، تٯ ا٬صػٺج ٰٵٹا بأٲ 
»تترٱ٫ ا٬حاٰٙة ا٬ٱفؤٺ٬ځة ا٥٬اٴٻٴځة« ذٻ٪ 

ٺجٻض أپ لبٹات تؽٺڀػ أٺ ٜځػٸا ڈذ٥ًا.
ٺاتف��ٱت أج��ٻاء اڈجتٱاٖ با٬تٻتػ ٺا٬م��رٳ، 
ذځث غٺټ ٘طة ِ٭بة ٰٙاٴاتٹٯ جػاء ا٬ٱٱاِ٭ة 
بځ��ٳ إضاغة ا٬حاٰٙ��ة ٺا٬تٙ٭ځٯ ا٬ٙا٬��ٿ، ٺا٬تٿ 
اضڀة ٺٰٙٵٻڀة ٨بځػة،  تف��ببت ٬ٹٯ بٱما٫٨ٰ 
٠ځٱا بځٳ ٰا٧٬ ا٬حاٰٙة ض.ذف��ٳ ا٥٬اٌٿ أٴٷ 
أش٭ٽ ٰف��ؤٺ٬ځتٷ ٰٳ ا٬حاٰٙة ٰٵع ٘اٮ 2009 

بٙط إبٙاضٶ ٘ٳ ٰٵىب غئځؿ ا٬حاٰٙة.

المتضرر اأول واأخير

ٺا٤تػذت ا٬ّا٬بة ٰػڀٯ ت٥طڀٯ تٙٹط ڀٍاٞ 
إ٬ځ��ٷ ٰ٭ر��٣ ذ��ٻ٪ ا٬حاٰٙ��ة، ٺ٤ا٬��ت إٴٹا 
أغاضت تأـ��ځؿ ٴ١ف��ٹا ٠��ٿ ا٬حاٰٙة، ٺٰٳ 
ٜځ��ػ ا٬ٱٵى��ٟ ٔ٭��ٯ ا٬ّ٭ب��ة ٺا٬ت٥٭ځ٫ ٰٳ 

ٰفتٻاٸٯ.
ٰ��ٳ جاٴبٹا، ٤ا٬ت ا٬ّا٬بة إڀٱاٲ إٲ اڄبٻاب 
أٜ٭٥��ت بٻجٹٹا ٰٵع ا٬ځ��ٻٮ اڄٺ٪ ٬تصػجٹا، 
بځٵٱ��ا ت٥اظ٠تٹ��ا إضاغة ا٬حاٰٙ��ة ٺٰح٭��ؿ 
ا٬تٙ٭ځٯ ا٬ٙا٬ٿ، ٰم��ځػة إ٬ٽ أٴٹا تٙاٴٿ ٰٳ 
ا٬طڀٻٲ بفبب ا٬طغاـة بځٵٱا ڀصاِبٹا أٸ٭ٹا 

»أوبرت ٘ا٬ة ٘٭ځٵا« ٘٭ٽ ذط ٤ٻ٬ٹا.
ٺتفاء٬ت ذٻ٪ غ٠ً ا٬حاٰٙة تٻ٤ځٗ ا٬تٙٹط 
بىځٝتٷ ا٬را٬ځة، ّٰا٬بة بر٫ ـػڀٗ ٬٭ّ٭بة 
بٙ��ط تٻجځٹات ـ��ٱٻ غئځؿ ا٬��ٻؼغاء بٹعا 
ا٬صىٻن ٺا١٬ت��ٻټ ا٥٬اٴٻٴځة ٬ٹځئة اچ٠تاء 
ٺا٬تم��ػڀٗ ا٥٬اٴٻٴ��ٿ. ٺأٺٌر��ت أٲ ٤��ػاغ 
ٰح٭ؿ ا٬تٙ٭ځ��ٯ ا٬ٙا٬ٿ ڀرٱٿ ا٬ّ٭بة، ذځث 
ڀؤ٨��ط أٲ ل��ٹاضتٹٯ ّٰاب٥ة ٬٭٩م��ٻ٠ات 
اڄو٭ځ��ة، ٺ٬ځ��ؿ ٬٭ٱٙ٭ٻٰات ا٬��ٻاغضة ٠ٿ 
ا٬ٵٕ��اٮ اچ٩٬تػٺٴٿ ٥٠ُ ٺا٬��عپ ٤ط ڀ٩ٻٲ 

٠ځٷ تډ٘ب.
ٰٳ جاٴبٷ، ٴبٷ ا٬ّا٬ب جاـ��ٯ ڀٻـ��ٟ إ٬ٽ 
��ٳ أپ أشّاء  ف��ؤٺ٬ځٳ٘  ځ��ػٰ  أٲ ا٬ّ٭ب��ةٜ 
اغت٩بٹا بًٙ ٰٻ١ٔٿ ا٬حاٰٙة ا٬را٬ځځٳ أٺ 
ا٥٬طاٰٽ، ٺاو١ًا ٤ػاغ ٰح٭ؿ ا٬تٙ٭ځٯ ا٬ٙا٬ٿ 
ذٻ٪ ا٬تٙٹ��ط ب�»ا٬ٱٵى��ٟ«. ٺأ٨ط ا٬ّا٬ب 
ٰرٱط ا٬حٻڀف��ػپ ٰ��ٳ ضٺ٬��ة ا٩٬ٻڀت، أٲ 

ا٬ٙطڀط ٰٳ ا٬ّ٭ب��ة ا٩٬ٻڀتځځٳ تٍػغٺا ٰٳ 
تأش��ػ تىطڀ��٣ ل��ٹاضاتٹٯ، ذځ��ث ڀٍّػ 
طٮ تىطڀ٣ ل��ٹاضتٷ إ٬ٽ  ا٬بًٙ ٠ٿ ذا٪٘ 
ض٠ٗ ٰبا٬ٛ تى٫ إ٬ٽ 45 أ٬ٟ ضڀٵاغ، بطًڈ ٰٳ 
ٰىاغڀ��ٟ ا٬حاٰٙ��ة ٺبطڈت ا٬طغاـ��ة ا٬تٿ 
ترٱ٭تٹا جٹات اڈبتٙاث. ٺبځّٳ ا٬حٻڀفػپ 
أٴ��ٷ تٻاو٫ ٰٗ ٰح٭ؿ ا٬تٙ٭ځ��ٯ ا٬ٙا٬ٿ ٠ٿ 
ا٬برػڀ��ٳ، ٺأ٨ط اڄشځػ أٲ ا٩٬��ػة ٠ٿ ٰ٭ٙب 

ا٬حاٰٙة.

تقاذف المسؤوليات 

ٺ٤ا٪ ذف��ٳ ا٥٬اٌٿ إٲ ٸٵ��ا٦ 7 ٰٻ١ٔځٳ 
ٰٳ ض٬ٱٻٲ تػ٨��ٻا ا٬حاٰٙة، ٺا٘تػٞ أذطٸٯ 
أٰاٮ ا٥٬ٍاء »أٴ��ا ؼٺغت«، ڈ٠تًا إ٬ٽ أٲ إضاغة 
ا٬تٙ٭ځٯ ا٬ٙا٬ٿ ٬ٯ تفتّٗ إثبات تٹٱة تؽٺڀػ 

لٹاضتٷ شډ٪ ٘اٮ 2009.
ٺأٺٌد أٲ ا٩٬مٻ٠ات اڄو٭ځة ٰٻجٻضة ٬طټ 
ٰح٭��ؿ ا٬تٙ٭ځ��ٯ ا٬ٙا٬ٿ، ٰٳ ش��ډ٪ إ٤ػاغ 7 
ألصان ٬طټ ا٬ٵځابة ا٬ٙاٰة، ٤ب٫ أٲ ڀٝاضغٺا 

»ض٬ٱٻٲ« إ٬ٽ جاٰٙة أشػټ.
ٺ٤��ا٪ إٲ إضاغة ا٬تٙ٭ځ��ٯ ا٬ٙا٬��ٿ ٬��ٯ تصبػٶ 

بٻج��ٻض ا٩٬م��ٻ٠ات ٬طڀٹا، ٍٰځ١��ًا »ڀط ٰا 
ذاٺ٬ت اشتډ٢ ا٬ٱم٩٭ة«.

ٺ١٬��ت إ٬��ٽ أٲ ا٬تٙ٭ځ��ٯ ا٬ٙا٬��ٿ ٬��ٯ ت١تد 
ا٬تف��حځ٫ ٬حاٰٙة ض٬ٱٻٲ ٘��اٮ 2012 بطًڈ 
ٰٳ أٲ تّٙٿ ٬ٹا ا٬تػشځه، ذځث تٯ ت٥ځځط 
ا٬حاٰٙة ب٭ح��اٲ ا٬تر٥ځ٣ غٜٯ ذىٻ٬ٹا ٘٭ٽ 

ت٥طڀػ »ت٥طٮ ٨اٞ«.

ٺ٬ٯ ڀحب غئځؿ جاٰٙة ض٬ٱٻٲ ٘٭ٽ ـ��ؤا٪ 
»ا٬ٻِ��ٳ« ذٻ٪ ـ��بب اـ��تٹطاٞ ا٬حاٰٙة 

ذفبٱا أ٘٭ٳ شډ٪ اڈجتٱاٖ.
ٺأٺٌد أٴٷ ٬ٻ أٲ »ا٬تٙ٭ځٯ ا٬ٙا٬ٿ« ٬طڀٹا 45 
ؽٺغة، ٠ٹٻ أٰ��ػ ڈ ڀٱ٩ٳ أٲ ڀٻ٤ٟ  ل��ٹاضةٰ 
مځػًا إ٬ٽ أٴٷ  ا٬ب آشػڀٳ،ٰ  ل��ٹاضات 800ِ 
٬��ٯ ڀٙ٭ٯ بٻجٻضٸ��ا إڈ ٰٳ ش��ډ٪ اڈجتٱاٖ 

أٰؿ ٰٗ ا٬ّ٭بة.
ٺأٌاٞ أٲ أذط ا٬ٻؼغاء أب٭ٝٷ بىٻغة لصىځة 
أٲ ٺؼڀػ ا٬تػبځة ٺا٬تٙ٭ځٯ ٤طٮ ٬ٱح٭ؿ ا٬ٻؼغاء 
٘��ٳ ٺج��ٻض 45 ل��ٹاضة ٰؽٺغة ٠��ٿ جاٰٙة 

ض٬ٱٻٲ تٯ ت٥طڀٱٹا إ٬ٽ ا٬ٵځابة ا٬ٙاٰة.
٭ٿ  ا٬��٧ ا٬حاٰٙة٘  ٰ��ٳ جاٴب��ٷ، ٤ا٪ ٴح��٫ٰ 
ا٥٬اٌٿ، إٲ ا٩٬م��ٻ٠ات شػجت ٰٳ ا٬حاٰٙة 
إ٬��ٽ ٰح٭��ؿ ا٬تٙ٭ځ��ٯ ا٬ٙا٬ٿ بى��ٻغة ٜځػ 

غـٱځة ٰٳ ٤ب٫ إضاغة ا٬حاٰٙة.

اجتٱاٖ ِ٭بة جاٰٙة ض٬ٱٻٲ  |

طالب كويتي: البعض سيدفع 45 ألف دينار حال 
عدم تصديق الشهادات

القاضي: 7 أشخاص هم المخالفون في الجامعة 
وذهبوا إلى أخرى

»التعليم العالي« يملك النسخ اأصلية لبعض 
الشهادات ولم يبلغنا

»مكافحة ااتجار« تكمل مناقشة 
خطتها لـ 2014-2013

٬ٱ٩ا٠رة  ا٬ٻِٵځ��ة  ا٬٭حٵ��ة  ٥٘��طت 
اڈتح�����اغ باڄل����صان اجتٱ��ا٘ٹا 
ا٬ٙم����ػڀٳ بػئاـ�����ة ٺ٨ځ��٫ ٺؼاغة 
ا٬صاغجځة ا٬ف١ځػ ٘بطاه ٘بطا٬٭ّځٟ 
٬ٱ٩ا٠رة  ا٬ٻِٵځ��ة  ا٬٭حٵ��ة  غئځ��ؿ 
٠��ٿ  أٰ��ؿ  باڄل��صان،  اڈتح��اغ 

ا٬طڀٻاٲ ا٬ٙاٮ ٬ٻؼاغة ا٬صاغجځة.
ٺاـ��ت٩ٱ٭ت ا٬٭حٵ��ة ٰٵا٤م��ة شّة 
٘ٱ٭ٹا ا٬ٱبطئځة ا٬ٱّػٺذة ٬٭ٙاٰځٳ 
2013-2014، ٺت��ٯ اڈت١��ا٢ ٘٭��ٽ 

٥٘��ط ذ٭٥ة ٴ٥ال��ځة ٺِٵځ��ة تتٙ٭٣ 
بٱ٩ا٠ر��ة اڈتحاغ باڄل��صان شډ٪ 

أ٨تٻب��ػ ا٬ٱ٥ب��٫، ٰؤ٨��طة ٠��ٿ ٸعا 
ا٬ى��طض أٸٱځة ضٺغ ا٥٬ّ��اٖ ا٬صان 
ٺغجا٪ ا٬طڀٳ ٰٳ ٰصت٭ٟ اڄضڀاٲ ٠ٿ 
٘ٱ٭ځة ٩ٰا٠رة اڈتحاغ باڄل��صان. 

ٺاـ��تٙػٌت ا٬٭حٵ��ة ٠��ٿ اجتٱا٘ٹا 
ٴتائ��ج اڈجتٱ��اٖ ا٬ص��ان ا٬ٱٙٵ��ٿ 
با٬تٵف��ځ٣ بځ��ٳ ا٬حٹ��ات ا٬ٱٙٵځ��ة 

بإٴ١اظ ا٥٬اٴٻٲ.

ا٬٭حٵة ا٬ٻِٵځة ٬ٱ٩ا٠رة اڈتحاغ باڄلصان شډ٪ اڈجتٱاٖ |

طلبة »بوليتكنك« يتدربون بشركة مطار البحرين
شٍٙ��ت ٰحٱٻ٘��ة ٰ��ٳ ِ٭ب��ة ٨٭ځ��ة اچضاغة ٠��ٿ 
بٻ٬ځت٩ٵ��٧ ا٬برػڀ��ٳ، ٬٭تطغڀ��ب ٠��ٿ ل��ػ٨ة ّٰاغ 
ا٬برػڀٳ، ِٻا٪ ثډثة أل��ٹػ، اـ��ت٩ٱا٪ ٬ٱتّ٭بات 
ٰم��اغڀٗ ا٬تصػج. ٺاـ��ت١اض ا٬ٱتطغب��ٻٲ ٺا٬ٱتطغبات 
ٰٳ شبػات ا٬ٱٻ١ٔځٳ ٠ٿ إضاغة تٵ١ځع اڈـ��تػاتځحځة 
ٺتّٻڀػ اڄ٘ٱا٪ با٬مػ٨ة، إٌا٠ة إ٬ٽ تٙؽڀؽ ا٬حاٴب 
ا٬ٵٕ��ػپ ا٬��عپ تٯ ا٨تف��ابٷ ٠��ٿ ٥ٰا٘ط ا٬طغاـ��ة 

با٬حاٴب ا٬ٙٱ٭ٿ ا٬تّبځ٥ٿ.  
ّ��اغ ا٬برػڀٳ بػاٰج تطغڀبځة  ڀع٨ػ أٴٷ ٬طټ ل��ػ٨ةٰ 
شاوة ٬٭ٱتطغبځٳ ڀتٵاـ��ب ٰٗ ضغاـ��اتٹٯ ٺتٹطٞ 
ٹاغات جطڀطة ٺإثػاء ا٬ٱٙػ٠ة ٬طڀٹٯ. إ٬ٽ إ٨فابٹٯٰ  ا٬ّ٭بة ا٬ٱماغ٨ٻٲ ٠ٿ ا٬طٺغة |

»عيسى الثقافي« يبحث تعزيز 
الشراكة مع »أكاديمية الشرطة«

برث ا٬ٱطڀػ ا٬تٵ١ځعپ ٬ٱػ٨ؽ ٘ځف��ٽ ا٬ث٥ا٠ٿ ض.ش٭طٺٲ أباذف��ځٳ، ٰ��ٗ آٰػ اڄ٨اضڀٱځة 
ا٬ٱ٭٩ځة ٬٭مػِة ا٥ٙ٬ځط ا٬ػ٨ٳ ا٬مځس ض.ذٱط بٳ ٰرٱط آ٪ ش٭ځ١ة، ـب٫ ا٬تٙاٺٲ ٺتٙؽڀؽ 
ا٬م��ػا٨ة ٺتباض٪ ا٬صبػات ٰٳ شډ٪ إ٤اٰة اڄٴمّة ا٬ٱمتػ٨ة ٺاڈـت١اضة ٰٳ ا٬صطٰات 
باَ  ٳٌ  ٫ إ٩ٰاٴاتٷ ا٬ٻاـ��ٙة. ٺاِ٭ٗ آٰػ اڄ٨اضڀٱځة ٺ٘طضٰ  ا٬تٿ ڀ٥طٰٹا ا٬ٱػ٨ؽ ٠ٿٔ 
ا٩٬٭ځة ٘٭ٽ ٠ٍاءات ا٬ٱػ٨ؽ ٰٳ ٤ا٘��ات ٬٭ٱؤتٱػات ٺواڈت ٬٭ٙػي ٺ٤ا٘ات ا٬ٱّا٬ٙة 
با٬ٱ٩تب��ة ا٬ٻِٵځة با٬ٱػ٨ؽ، ٰبطڀ��ٳ إ٘حابٹٯ با٬ٱػ٨ؽ ٺتحٹځؽات��ٷ ا٬تٿ تؤٸ٭ٷ ٬تبٵٿ 
٭ٽ ا٬ٱفتٻټ ا٬ٱر٭ٿ  صت٭ٟ اڄٴمّة ٺا١٬ٙا٬ځات ا٬ث٥ا٠ځة ٺا٩١٬ػڀة ا٩٬بػټ٘  ٺاـتٍا٠ةٰ 

ٺا٬ٙا٬ٱٿ.

»الداخلية«:  عمل 
إرهابي يتسبب 

في تصادم 6 سيارات 

أ٘٭ٵ��ت ٺؼاغة ا٬طاش٭ځة ٘ٳ ٺ٤ٻٖ ٘ٱ٫ 
إغٸابٿ ٘٭ٽ ل��اغٖ ا٬م��ځس ش٭ځ١ة بٳ 
ـ��٭ٱاٲ ٤ػب ٰٵ٥ّة ٨ػباباض تف��بب 
��ځاغات.  بٻ٤ٻٖ ذاضث تىاضٮ بځٳ 6ـ 
»ا٬طاش٭ځ��ة« ٘٭ٽ و١رتٹا  ٺأٺٌرت 
اڈجتٱا٘��ٿ  ا٬تٻاو��٫  ٰٻ٤��ٗ  ٠��ٿ 
»تٻڀتػ«، أٲ ا٬حٹات اڄٰٵځة ا٬ٱصتىة 
٭ٽ تأٰځٳ ا٬م��اغٖ ڈـ��تئٵاٞ  ٘ٱ٭ت٘ 

ا٬رػ٨ة ا٬ٱػٺغڀة.


