
واشنطن ـ أحمد عبداهلل 
حال بائ���ع قمصان 
قطني���ة متج���ول دون 
حدوث كارثة في مدينة 
نيويورك مس���اء أمس 
األول حني ابلغ الشرطة 
عن سيارة رباعية الدفع 
مريب���ة يتصاع���د منها 
الدخان في ميدان تاميز 

سكوير الشهير.
ومتكنت الشرطة من 
منع وقوع »كارثة ارهابية 
كان ميك���ن أن تس���قط 
الكثير م���ن الضحايا« 

وذل���ك بتفكيك قنبلة بدائية الصنع كانت موجودة في الس���يارة، ويبدو أن 
خي���وط القضية ب���دأت تتجمع في ايدي احملققني إذ عثرت الس���لطات على 
بصمات على الس���يارة املس���تخدمة في العملية، باالضافة الى تبني حركة 
طالبان باكستان في شريط ڤيديو االعتداء الفاشل واعتبرته ردا على هجمات 

الطائرات االميركية من دون طيار في باكستان.

عمة »قاتل 
وقتيل« لبنان 
تحمل صورته

يومــيـــة سـياســيــــة شامـــلــــة ـ االثنني 19 من جمادى األولى 1431 ـ 3 مايو 2010 الـــعـدد:
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األنباء  االقتصادية

بدر املخيزمي

نبيل بن سالمة

صافي  دينار  مليون   30.9 المخيزيم: 
»بيتـك« للربـع األول وتقييم  أربـاح 
األصول دفتريًا رغـم جودتها لتجنب 
المبالغـات وتقلبـات السـوق ص44

»كامكو« ترفع أرباحها في الربـع األول 306% إلى 1.02 
مليون دينار وربحية السـهم ارتفعت بــ 336%   ص37

بن سـامة لـ »األنبـاء«: إنجـاز صفقة 
»زيـن ـ أفريقيـا« قبـل نهايـة مايـو.. 
بيـع  حـول  لمفاوضـات  وجـود  وال 
حصة في الشـركة األم حاليـًا  ص46

بتهمـة  توقيفـه  شـائعات  علـى  ردًا  صاهـود  سـعود 
غسيل األموال: »جرب نار الغيرة« وصفقة جامبو قريبًا   ص37

»المركزي«: ال يُسـمح بحصول الفرد على قرضين ص6
فزعة نقابية ضد »الخدمة المدنية« بسـبب الكوادر ص10

»اإلدارية« تلغي قرار إسقاط مجلس إدارة العربي ص52

الصحافة اليومية فقدت »أوانها«
 .. هكذا كما لو أن لغة الضاد فقدت أحد أحرفها ال� 28! فما

بالكم اذا فقدت اللغة العربية كلمة كاملة.. »أوان«؟!
الزميل���ة جريدة »أوان« خرج���ت � مبحض إرادتها ومن 
دون إنذار � من سباق املنافسة االعالمية، فكان اخلبر أشبه 
بالصدمة على أبناء املهنة، ألنه من احملزن جدا ان ترى جتربة 

جميلة حققت جناحا نوعيا تتعثر في بداية مشوارها.
لقد أتت »أوان« بلون وش���كل مميزين، واس���تطاعت أن 

تقول: هذه هويتي.
وقدمت لشارع الصحافة جيال جديدا من األسماء الشابة 
ول���م تبخل عليهم، إذ علمتهم كيف يرس���مون العالقة بني 

الورق والقلم.
ولم تش���هر النص س���يفا في صراع، ولم تطوع الكلمة 

ملصلحة.
بل طرقت باب الصحافة بتجربتني رائدتني حمل لواءهما 
د.محمد الرميحي وعدنان حسني، فتركا � وزمالؤهما � أثرا 

لن يغيب عن الصحافة اليومية.
أال تكفي صناعة جيل يعرف كيف وما هي الكتابة؟

هذا اجليل الذي ردد أمس قول النّواب:
وأمي تعلم أطفالها مثلما علمتني

أن احلروف البسيطة شيئا فشيئا تصبح كتابة
فيا من يعلمني � بعد أوان � كيف أنسى الكتابة!

الحكومة عن »شبكة التجسس«: 
التحقيقات مستمرة تمهيدًا لإلحالة إلى القضاء

هايـف يدعـو لوقـف االتفاقات مـع طهران ويلـّوح بجلسـة خاصـة.. وإشـادة نيابية بقـوات األمن

الخرافـي: العاقات مـع إيـران مميزة وآمـل أال تكون هنـاك خايا تجسـس ألي دولة

الشرطة تمسك بأول خيوط العملية وتعثر على بصمات.. وطالبان تتبنى

بائع متجول ينقذ نيويورك من »كارثة إرهابية« 

وقتيل«  »قاتـل  والـد 
لبنان: ابني تعرض في 
صغـره لحادث أصابه 
ص54 عقلـي  بهيـاج 

حسين الرمضان ـ سامح عبدالحفيظ ـ عبداهلل قنيص
مع استمرار تصاعد حدة املواقف السياسية إزاء قضية 
»شبكة التجسس« املتهمة بالعمل لصالح احلرس الثوري 
اإليراني، أعربت احلكومة أمس على لسان الناطق الرسمي 
باس����مها وزير املواصالت ووزير الدولة لش����ؤون مجلس 
األمة د.محمد البصيري عن »أس����فها إزاء التعامل اإلعالمي 
مع مس����ألة تتعلق بأمن الدولة مب����ا تناولته من تفاصيل 
وأمور ال تتس����م بالدقة«، وأضاف د.البصيري في تصريح 
غلب عليه طابع التريث وعدم احلسم: ان األجهزة األمنية 
املعنية تقوم بالتحقيق بش����أن ما يرد إليها من معلومات 
متهيدا إلحالتها إلى القضاء وذلك مبا يهدف الى حماية أمن 
البالد واستقرارها. وأهاب د.البصيري بوسائل اإلعالم الى 

»ضرورة حتري الدقة في نشر أو بث أي معلومات«.
هذه التصريحات احلكومية أمس سبقتها دعوات نيابية 
إلى احلكومة إلصدار توضيح ملا يجري، وفي ظل غموض 
تصريح د.البصيري برز الترق����ب ملوقف وزارة الداخلية 
لتحديد عدد املتهمني وجنسياتهم وتأكيد أو نفي ما نقل عن 
اعترافات بشأن سفرهم إلى إيران وحصولهم على متويل 
وعالقتهم بالس����فارة ونيتهم استهداف مراكز إستراتيجية 
كويتية وأجنبية، اضاف����ة الى معلومات أخرى ظهرت من 
دون تأكيد حول عالقتهم بشبكة غسيل األموال التي ظهرت 

مؤخرا في البحرين. 
من جهته، حذر النائب محمد هايف احلكومة من انها إن 
لم توضح املوقف فإن النواب سيدعون إلى جلسة خاصة 
ملناقشة املوضوع، مجددا دعوته إلى وقف االتفاقيات كافة 
مع طهران وطرد السفير اإليراني وسحب سفيرنا في إيران، 
وتزامن ذلك مع إشادات نيابية بجهود قوات األمن وتأكيدات 
على أن ثبوت التهم على املشتبه بهم سيكون ذا أثر سلبي 

جدا على العالقات الكويتية � اإليرانية.
رئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي أعرب من جانبه عن 
أمله في أال تكون املعلومات صحيحة وأال تكون هناك خاليا 
جتسس ألي دولة، مؤكدا ان العالقات مع إيران مميزة. جاء 
ذلك، فيما أصدرت الس����فارة اإليرانية بيانا شديد اللهجة 
اتهمت فيه من أس����متهم ب� »املنزعجني من ازدهار عالقات 
البلدين« باختالق األكاذيب واملزاعم املغرضة لتحويل األنظار 
عن اخلطر احلقيقي في املنطق����ة وهو الكيان الصهيوني، 

بحسب نص البيان.
إلى ذلك علمت »األنباء« ان السفير اإليراني علي جنتي 
طلب لقاء مع وزير اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح وانه 
ينتظ����ر عودته إلى البالد للرد على م����ا وجه من اتهامات 

للسفارة.

السفارة اإليرانية اتهمت »المنزعجين من ازدهار عاقات البلدين باختاق األكاذيب« والسفير يطلب لقاء وزير الخارجية.. وترقب لبيان توضيحي من »الداخلية«

التفاصيل ص 48 التفاصيل ص9

األمير بدأ زيارته الرسمية إلى روما   ص3
ترحيب بصاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد لدى وصوله إلى روما

حقوق المرأة.. إلى انفراج
حسين الرمضان ـ موسى أبوطفرة ـ ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ

منح مستش���ارون قانونيون في مجلس األمة جلنة شؤون 
األسرة واملرأة أحقية وجواز صياغة أكثر من تقرير حول قانون 
احلق���وق املدنية واالجتماعية للم���رأة دون االلتزام بضرورة 
تقدمي تقرير واحد وش���امل عن االقتراح بقانون الذي سينظر 

في جلسة 25 اجلاري. 
مصادر برملانية أبلغت »األنب���اء« ان اللجنة بحثت قضية 
اخلالف الالئحي حول هذا املوضوع مع عدد من املستش���ارين 
القانونيني في املجلس، الذين أكدوا جواز صوغ أكثر من تقرير 
عن قانون واحد، خصوصا إذا كان األمر يتعلق بتعديل قوانني 
قائمة ومعمول بها حاليا، األم���ر الذي يوحي بإمكانية انفراج 

أزمة حقوق املرأة وإقرار القانون. 
وعلى صعيد كتلة »التنمية واإلصالح« حذرت مصادرها من 
مغبة جتاهل اللجنة ألي من االقتراحات التي قدمتها والتعديالت 

الواردة على القانون.
وقالت املصادر ل� »األنباء« ان جتاهل اللجنة القتراحات الكتلة 

من شأنه إعادة قضية حقوق املرأة إلى املربع األول.

»التنمية واإلصاح« تحذّر من تجاهل اقتراحاتها عند كتابة التقرير 

رجل آلي يعود لشرطة نيويورك يفتح السيارة التي عثر 
بداخلها على القنبلة اليدوية       )أ.پ(

صرخة جديدة لـ »أم الهيمان« 
في وجه التلوث ص11


