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محلية» ــة  ــل ــي ــك ــش ـــ«ت ب ـــر  ـــم األح

يواجهقوةكورياالجنوبية(})

يخطط ــــالم»  ــــس «ال تـــقـــي: يـــوســـف 

([) ـــة ـــذي أغ شــركــة ـــاء  ـــش إلن

تستدعي «الداخلية» المنامة»: «بلدية

ــة(ص9) ــام ــع ال للنظافة المخالفين

(بنا) الرئيسة اإليرلندية بحضور المحرق في الجراحين كلية الوزراء يفتتح رئيس سمو

اإليرلندية يفتتح كلية الجراحين الوزراء رئيس

شركة إن  أمــس اإلقتصادية» التنمية «مجلس قــال  ]
الــطــراز ذات ــارات ــي س تستخدم  ـــرة  األج لــســيــارت ــدة  ــدي ج
المملكة ومقرها  (LTI) شركة من استيرادها يتم اللندني،
أمس. يوم من ابتداًء  البحرين  في أعمالها  بــدأت  المتحدة 
لسيارات العربية الشركة «ستطلق التنمية مجلس وأضاف
200 سيارة  من مكونة مجموعة باستخدام خدماتها األجرة

التجارية». الشركة عالمة وتحمل موحد، طراز ذات أجرة
العربية، التاكسي شركة «وتهدف المجلس ــاف وأض
مجلس قبل من مشتركة مبادرة إطار في إنشاؤها تم التي
تقديم إلى للتنمية، البحرين  وبنك االقتصادية،  التنمية
وسيتمكن المملكة». في المستوى رفيعة مواصالت خدمة
كما الشوارع، المميزة في سيارات األجرة التقاط من الركاب
في أو المطار  في أو االتصال، مركز خالل من طلبها يمكنهم
تلفزيون بشاشة مجهزة سيارة وكل البحرين. أنحاء جميع
المتحرك.  للكرسي ومدخل بوصة،  13 بحجم كريستالية
االئتمان من بطاقات باستخدام أو نقداً األجرة دفع يمكن كما

ص5) (التفاصيل آمنة.             شبكة خالل

بسيارات لندنية أمس انطلقت «تاكسي العربية»

الفردان) (تصوير: عقيل الشوارع البحرينية  األجرة اللندنية في سيارات

الشيخ سمو ـــوزراء ال رئيس افتتح  ]
بحضور خــلــيــفــة آل ــان  ــم ــل س بــن  خــلــيــفــة 
أمــس ــس ــي أل ـــاري مـــاك م ــدا ــن ــرل رئــيــســة إي
الــجــديــد األكــاديــمــي ــاء) الــمــبــنــى ــث ــل ــث (ال
في بإيرلندا للجراحين الملكية للكلية

المحرق. محافظة
ــات ــدم ــخ ــال ب ـــــاد رئـــيـــس الـــــــوزراء وأش
الكلية تقدمها التي المتطورة التعليمية
استقطاب على وبقدرتها  افتتاحها  منذ
سمعتها يؤكد ما الدارسين من كبيرة أعداد

التعليمية. األوساط في ومكانتها
حرصت الحكومة  أن إلى سموه وأشار 
باإلمكانيات الكلية  دعـــم عــلــى ــــزال والت
جميع تــذلــيــل  عــلــى عــمــلــت وأنــهــا  كــافــة، 
من االنتهاء يتم  أن  أجــل  من الصعوبات
في للكلية ــد ــدي ــج ال ــي  ــم ــادي األك الــمــبــنــى 
معماري وبتصميم الئقة بصورة المحرق 
والــحــداثــة ــة ــال األص قيم يجسد  عــصــري 

البحرين. مملكة بها  تتميز التي
كلمة  إيرلندا رئيسة ألقت جانبها من  
مملكة بين التعاون  بعالقات  فيها أشادت 
المجاالت في إيرلندا وجمهورية البحرين

والصحي. الطبي التعاون والسيما كافة
ص13) (التفاصيل

القمر تطلق إيران
«أمل» االصطناعي

ف ب أ - طهران § واشنطن،

ــي ــرك ــي أم ــول ــئ ــس م أعـــلـــن   ]
وضعت إيران أن (الثلثاء) أمس
اصطناعيًا ــرًا ــم ق يــبــدو ــا  م على 
بذلك مؤكدًا منخفض، مدار في
وضعها بشأن طهران أعلنته ما
المتحدث وقال  المدار. في  قمرًا
األميركية الــدفــاع وزارة باسم
ويــتــمــان ــون» بـــرايـــن ــاغ ــت ــن ــب «ال
عملية حصلت أنــه  أعتقد «نعم،
بــاســم ــدث ــح ــت ــم ـــا ال ـــــالق»، أم إط
أن فأعلن وود روبرت الخارجية
اإلعالن من للغاية» «قلقة بالده
ــرح ص ــه ــب ــان ـــن ج اإليـــــرانـــــي. م
ــدو ــب «ي أخــــر ــي ــرك ــي ــول أم ــئ ــس م
ــرًا ــم ق وضـــعـــوا ــن ــي ــي ــران اإلي أن 
منخفض». مدار في اصطناعيًا
إن ـــض ـــي األب ــت ــي ــب ــــال ال ــا ق ــم ــي ف
ــل ك ـــدم ـــخ ـــت ـــس ـــت ــــن س ــــط ــــن واش
لمواجهة القومية قوتها عناصر
أنها أعلنت إيــران وكانت ــران. إي
في الماضية قبل  الليلة  وضعت
لها اصطناعي قمر أول الــمــدار
،«2 - «سفير صاروخ بواسطة
عــلــيــه اســم ــق ــل ــر الــــذي أط ــم ــق وال
 100 إيــرانــي ــن صــنــع ــــل) م (أم
األنباء وكالة بحسب المئة، في

اإليرانية الرسمية.
(25 ص (التفاصيل

البحرين يزور الفرنسي الرئيس
خليفة ريم - المنامة §

يومي البحرين سيزور ساركوزي نيكوال الفرنسي الرئيس أن «الوسط» لـ مطلعة  مصادر  ذكــرت  ]
عمان. وسلطنة الكويت تتضمن خليجية جولة إطار في الجاري شباط فبراير/ من عشر والحادي العاشر

الماضي، العام  من الثاني كانون يناير/  في  المنطقة زار  قد كان  الفرنسي الرئيس أن إلى  يشار
وبموجب ظبي. أبو في المتحدة العربية واإلمــارات فرنسا بين عسكرية اتفاقية توقيع حفل  وحضر
الخليج، منطقة في لها األولى تعد اإلماراتية  األراضي  على دائمة بقاعدة باريس تحظى  االتفاقية تلك
السلمي. النووي المجال في للتعاون اتفاقية أيضًا البلدان وقع العسكرية االتفاقية إلى وباإلضافة
سيزورها التي الخليجية الــدول على الفرنسي  الرئيس سيعرض  كان إذا  فيما المعروف  من وليس

اإلمارت. دولة على ماعرضه

رسميًا األسرة» «أحكام استردت الحكومة
المسقطي أماني - القضيبية §

رئيس أحالها رسالة في الحكومة استردت ]
آل سلمان خليفة بن الشيخ الوزراء سمو مجلس
أحكام قانون مشروع النواب مجلس إلى خليفة
والتجارة الصناعة وزيــر تغّيب وأدى ــرة. األس
أمس ــواب ــن ال جلسة حــضــور عــن فــخــرو  حسن 
باستقبال ــي ــم رس بتكليف ــه  ــاط ــب ارت نتيجة 
لجنة تقرير  مناقشة تأجيل  إلى  الفلبين، رئيسة 
تأجير مالبسات بشأن البرلمانية  التحقيق

الصناعية. الحد بمدينة الواقعة األرض
أن على ــس أم جلستهم  فــي الــنــواب وتــوافــق 
تعقد  استثنائية جــلــســات  4 تخصيص يــتــم
ولمدة المقبل األسبوع من ــدءاً ب الخميس يــوم
بشأن اللجان  تقارير  لمناقشة أسابيع  أربعة 

القوانين. مشروعات
وخميس العسومي عـــادل  النائبان واتــهــم
واالقتصادية المالية الشئون  لجنة الرميحي
اللجنة مــع سرية صفقات «عقد اعتبروه بما
ــون ــان ق مـــشـــروع ـــة ـــدراس الــــوزاريــــة الــمــكــلــفــة ب
أن بعد وذلــك للدولة»، العامة الموازنة بشأن
خليل عبدالجليل المالية  اللجنة  رئيس طلب
األسبوع في الوزارية اللجنة مع اجتماع خالل
الــلــجــنــة ـــاء ـــض أع الــمــاضــي اقــتــصــار حـــضـــور
الــخــالف، حسم الظهراني  ـــاول  وح االجــتــمــاع.
هذا االقتراح، وطلبُت قدمُت أول من «أنا بالقول:
والحكومة اللجنة أعضاء عــدا الجميع  خــروج
ــة ــان األم مــوظــفــي ــن م كبير  عـــدد ـــود  وج نتيجة 

االجتماع». في العامة
ص14و15) (التفاصيل

غدًا الموازنة ملف تحسم النواب» «مالية
غد صباح ــة ــوزاري ال واللجنة الــنــواب بمجلس واالقتصادية المالية الشئون لجنة تحسم  أن  يتوقع   ]

.2010 - 2009 الماليتين العامة للسنتين الموازنة بشأن النقاش الموضوعات مثار (الخميس)
الوزارية اللجنة به  تقدمت الذي المقترح مؤخرًا رفضت واالقتصادية المالية الشئون لجنة أن إلى  يشار
االجتماعية  التنمية لوزارة  التابع  المحتاجة األسر بصندوق وربطه دينار مليون 15 مبلغ تخصيص بشأن

ص15) (التفاصيل استمرار صرف عالوة غالء المعيشة للمواطنين.      عن عوضًا

بحرينيًا 25 تسرح تنظيفات شركة

األمالك» تناقش «تحقيق
مواقع العقارات اليوم

االنتحاريات مدربة يعتقل العراق
رويترز - بغداد §

أمس اعتقلت أنها العراقية الــقــوات كشفت  ]
نفذن  انتحارية  28 من أكثر دربت إمرأة (الثلثاء)

العراق. أنحاء في عمليات
قاسم الــلــواء بغداد أمــن باسم المتحدث ــال  وق
جاسم سميرة أحمد تدعى التي إن المرأة الموسوي
ألقي المتشددة السنة أنصار جماعة في والعضو
أسبوعين. قبل يحدده لم  مكان  في عليها القبض
المخابرات معلومات إن صحافي مؤتمر في وقال
أنها أوضحت السكان بها  أدلى  سرية ومعلومات

 80 من أكثر تدريب على  مباشر بشكل  تشرف كانت
مصوراً شريطًا  وعرض وديالى، بغداد في إرهابية 
العمر مــتــوســطــة امــــرأة وهـــي ــم  ــاس ج فــيــه  ــرت  ــه ظ
بتدريب واعترفت األســود التقليدي الــزي ترتدي

ديالى. في للشرطة مركزاً هاجمت انتحارية
قد األخــرى والجماعات القاعدة تنظيم ــان  وك
انتحارية مهمات في وفتيات نساء إرسال من زادوا
وهو التفتيش ــالل خ أمــرهــن افــتــضــاح الستبعاد 
 2007 العامين في انتشاراً أكثر أصبح أسلوب

                 .2008 و
 (التفاصيل ص23)

دينار  257 ألف بإرسال المقداد اتهام
التنمية وزارة علم دون للخارج

الشيخ - عادل المنطقة الدبلوماسية §

 257 مبلغ بإحالة مالي بكشف (الثلثاء)  أمس مساء المقداد حبيب محمد الشيخ العامة  النيابة واجهت ]
المتهم المقداد لكن االجتماعية، التنمية  وزارة من إذن على الحصول دون  من البحرين، خارج  دينار ألف

النيابة العامة. أسئلة على رفض اإلجابة اإلرهاب» بـ«تمويل
استجواب أعادت «النيابة أن وهو يسميه أن  دون المقداد الشيخ إلى  العامة النيابة أصدرته بيان وأشار
مكافحة وحــدة تحريات عنه كشفت ما بشأن محاميه بحضور األخيرة ــداث األح قضية في المتهمين أحد
جمعيات إحدى  لمجلس رئيسًا  باعتباره المتهم  قيام  من  عنها  الصادر  المالي  والتقرير االقتصادية  الجرائم
وزارة من إذن دون من البحرين، خــارج دينار  ألف  (257) قدرها بلغ مالية مبالغ بإرسال األيتام رعاية
ثابت هو لما وبالمخالفة أجلها، من الجمعية تأسست التي الحقيقية عن األهداف وخروجًا االجتماعية التنمية

ص11) التفاصيل ) الجمعية لدى الوزارة المختصة».                     بسجالت

العامة الــدولــة  ــالك أم في البرلمانية التحقيق لجنة  تناقش  ]
مع (األربــعــاء) اليوم خليل عبدالجليل النائب برئاسة والخاصة
مواقع بعض  على الحاصلة  التغييرات  العقاري  التسجيل  من  وفد
لدى رسميًا تقييدها دون أو ذلــك  يثبت سند  ــود وج دون العقارات 

العقاري. التسجيل
الواقعة  ــي ــألراض ل ــارة  ــزي ب ــراً  ــؤخ م قــامــت اللجنة أن  ــى  إل يــشــار   
مطابقتها من  للتحقق والمحرق والعاصمة  الشمالية بالمحافظة 

المالية. وزارة من لها  المخصصة  الوثائق مع

هاني الفردان الوسط - §

البحرين متحف ــي ف تنظيفات شــركــة أنــهــت   ]
بسبب  لديها يعملون 25 بحرينيًا نحو عقود الوطني
المتحف. تنظيف في االعالم وزارة مع  عقدها  انتهاء 
وزارة لدى الشركة على  عمالية قضايا  العمال ورفع
طلبت الشركة  أن  لـ»الوسط» ــدوا أك أن بعد العمل
على مستحقاتهم لحصولهم استقاالتهم تقديم منهم
المسبق علمهم نتيجة العمال رفضه ما وهو المالية،

بالكامل. حقوقهم ضياع تعني االستقالة بأن

منجانبها،قالت وزارةالعملإن القضيةلمتسجل
الضرر وقوع لعدم العمالية الشكاوى ملفات ضمن
بل فعلي بشكل  تتم لم التسريح عملية وأن  بعد،
رسمي أي خطاب من دون وجود بإشعار شفوي فقط
على ـــوزارة  ال وبينت  التسريح. عملية  بشأن يفيد
التدخل يمكنه ال القانون أن مسئوليها، أحد لسان
ستسعى الــوزارة فإن وبالتالي الضرر، وقــوع  قبل 
مع الجلوس  خــالل من الطرفين بين الوساطة  إلــى
بعد مطالبهم تتضح  لم الذين  والعمال  الشركة  إدارة

ص10) (التفاصيل لدى الوزارة.     كامل بشكل


