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القيادة تعزي السعودية 
بوفاة األمير محمد بن 

فيصل بن عبدالعزيز آل 
سعود )ص ٢ و٢٢(

بدء التحقيق مع محل تجاري بشأن االسعار

 الداخلية: إصابة رجل أمن 
بإطالق نار في بني جمرة

§المنامة - النيابة العامة
ممدوح  العامة  والجهات  الوزارات  نيابة  رئيس  العام  المحامي  صرح   [
إدارة  التجارية من قبل  المحالت  إثر واقعة ضبط أحد  المعاودة، بأنه على 
حماية المستهلك، بقيامهم ببيع عدد من المنتجات يختلف سعرها عند نقطة 
الدفع عن السعر الموجود على منطقة العرض، حيث قامت بمباشرة إجراءات 
االلكتروني  والنظام  المخالفة  الفروع  على  بالتحفظ  وأمرت  فيها  التحقيق 
وذلك  فيه،  المخزنة  المعلومات  سالمة  على  للحفاظ  البيع  بعملية  الخاص 
لحين انتهاء إجراءات التحقيق في الواقعة كما قامت باستدعاء شهود الواقعة 
وطلبت كشفاً بفواتير البيع للسلع المخالفة لتحديد المسئولين عن عمليات 

البيع والتسعير بتلك الفروع التي ضبطت بها المخالفات.

] قالت وزارة الداخلية على حسابها الخاص في موقع التواصل االجتماعي 
»تويتر« إن »عماًل إرهابياً تمثل في إطالق نار على موقع لدورية أمنية في 
أن  الوزارة  وأكدت  األمن«،  رجال  أحد  إصابة  عن  أسفر  جمرة  بني  قرية 

»األجهزة األمنية تباشر إجراءاتها«.

»الغرفة« ترد على  كانو: أعضاء 
مجلس اإلدارة لم يستغلوا مناصبهم

§الوسط - علي الفردان
وصناعة  تجارة  غرفة  قالت   [
البحرين، في بيان أمس السبت )14 
إنها   ،)2017 الثاني  كانون  يناير/ 
مجلس  عضو  قرار  من  مستغربة 
من  باالستقالة  كانو  نبيل  إدارتها 

عضوية مجلس اإلدارة.
»يعلم  البيان  في  وأوضــحــت 
إدارة  مجلس  أن  المستقيل  العضو 
أعمال  أصحاب  من  يتكون  الغرفة 
ومن  أيضاً،  ومعروفين  ناجحين 
عوائل تجارية عريقة كذلك، وعملهم 
على  عالوة  بحت،  تطوعي  بالغرفة 
أنهم جميعاً يمتلكون من الوجاهة ما 

يغنيهم عن التفكير في االستفادة أو 
استغالل مناصبهم في مجلس إدارة 
دخالء  ليسوا  بالتأكيد  وهم  الغرفة، 
متطفلين  أو  الخاص  القطاع  على 
عليه، لذلك ال يوجد أي شغف للسعي 

وراء المناصب«.
غرفة  في  أعضاء  نفى  ذلك،  إلى 
نّيتهم  البحرين  وصناعة  تجارة 
حالّياً،  اإلدارة  مجلس  من  االستقالة 
داخل  الفرقة  أسفين  دق  لعدم  وذلك 
التي  االنتخابات  قبيل  المجلس 

ستجرى مطلع العام المقبل.
غداة  التصريحات  هذه  وتأتي 
األقل  على  عضوين  نية  عن  حديث 

االستقالة إثر استقالة عضو مجلس 
اإلدارة نبيل كانو، إال أن أحد أعضاء 
مجلس اإلدارة أشار إلى أن شائعات 
مثل هذه ظهرت في وقت سابق لكنها 

كانت زوبعة في فنجان.
في  كانو  لخالفة  المرشحة  أما 
غرفة التجارة خلود القطان، فأشارت 
استفسارات  على  ردها  معرض  في 
كانت  إذا  ما  بشأن  »الوسط«  لـ 
اإلدارة،  مجلس  دخول  في  سترغب 
السابق  من  الموضوع  هذا  أن  إلى 
ألوانه، إلى حين وجود شيء رسمي 

من قبل الغرفة.
)التفاصيل ص12(

مشروعات »سكن 
اجتماعي« بسترة 

وسار و»العرين«
§السنابس - صادق الحلواجي

الكويتية  المجموعة  وشريك  عام  مدير  أفصح   [
السرحان،  محمد  والسرحان(،  )الزامل  العقاري  للتطوير 

ضمن  اجتماعي  سكن  مشروعات  تنفيذ  بصدد  »المجموعة  أن  عن 
بصدد  »المجموعة  أن  موضحاً  الصخير«،  بمنطقة  »العرين«  مشروع 
العاجل،  القريب  في  في سترة وسار  اجتماعي  تنفيذ مشروعات سكن 

وهي اآلن في طور إنهاء إجراءات االستحواذ على األراضي«.
جاء ذلك على هامش معارض »فيرست تارجت« الدولية، أمس السبت 
للمؤتمرات  الدولي  البحرين  بمركز   ،)2017 الثاني  كانون  يناير/   14(

والمعارض. 
العقاري  الركود  بحالة  تأثرت  سوق  »أقل  إن  السرحان  وقال 
الحاصل في منطقة الخليج العربية تحديداً بسبب الظروف السياسية 
البحرينية.  السوق  أنها  نعتقد  النفط،  أسعار  ونزول  واالقتصادية 

والسبب يعود إلى صغر حجم المساحات المستثمرة في البحرين.
)التفاصيل ص٤(

موسوعة »غينيس« 
احة  تبرز مشاركة السبَّ

احة  الزين كأصغر سبَّ
تشارك ببطوالت العالم
)ص١٣(


