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عبدالعزيز خلف را�شد الفرح
�سو�ء باحل�سور �سخ�سيًا �أو باالت�سال هاتفيًا �أو برقيًا �أو بالن�سر يف �ل�سحف �سائلني �هلل �لعلي �لقدير �أال يريهم مكروهًا بعزيز

عائلتا الفرح والعبداجلادر
تتقدمان بجزيــل �ل�سكـــر وعظيـــم �المتـنـــان �إىل

ــد �لــجــابــر �ل�سباح ــم �سباح �الأح

نـــو�ف �الأحـــمـــد �لــجــابــر �ل�سباح

جا�سم محمد عبد�لمح�سن �لخر�في

نا�سر �لمحمد �الأحــمــد �ل�سباح

مقام ح�سرة �ساحب �ل�سمو �أمري �لبالد

و�سمــــــــــو ولـــــــــــــي �لــــعــــهـــــــد �الأمني

و�سعـــادة رئــيـــ�س جملــــ�س �الأمـــة

و�سمـــــو رئــيـــ�س مـــجـلــ�س �لـــوزر�ء

�ل�سيخ/

�ل�سيخ/

�ل�سيد/

�ل�سيخ/

و�ل�سادة �ل�سيوخ و�لوزر�ء و�أع�ساء جمل�سي �الأمة و�لبلدي �لكر�م

ولكل من تف�سل مبو��ساتهما فـي وفاة فقيدهما �لغايل �ملغفـور لـه بــاإذن �للــه تعالـى

البصيري: أسباب فنية تؤخر تطبيق نقل أرقام 
المشتركين بين شركات االتصاالت لما بعد 10 أكتوبر

ردًا على سؤال للسعدون خالل جلسة أمس

صفحات خاصة بمونديال 2010 في »األنباء« الرياضية )31 ـ 39(

حسين الرمضان - سامح عبدالحفيظ
أكد وزير الدولة لشؤون مجلس 
األم���ة ووزير املواص���ات د.محمد 
البصي���ري ان البدء بتطبيق عملية 
نقل أرقام املشتركني فيما بني شركات 
االتصاالت ال� 3 ح���دد له تاريخ 10 
أكتوب���ر املقبل، إال ان أس���بابا فنية 
ستحول دون تطبيق األمر في التاريخ 
احملدد، وسيطرأ عليه بعض التأخير. 
حديث د.البصيري جاء ردا على سؤال 
للنائب أحمد السعدون أثناء مناقشة 
بند األسئلة في جلسة مجلس األمة 
أمس، حيث استفسر السعدون عن 
موعد تطبيق نقل األرقام بالنس���بة 
للمشتركني بني شركات االتصاالت، 
والرقابة على أجهزة »الباك بيري«. 
وأضاف الوزير د.البصيري: ان عملية 
نقل األرق���ام أمر مه���م، حيث قمنا 
بتش���كيل جلنة دخل في عضويتها 
ممثلون عن ش���ركات االتصاالت ال� 
3 وباش���رت اللجنة عملها ووجدنا 

الش���ركات ومت  تعاونا واضحا من 
حتديد العاشر من أكتوبر املقبل لبدء 
تطبيق النظام، لكن األمر س���يتأخر 
قليا ألسباب فنية. وزاد بقوله: ان مثل 
هذا اإلجراء يصب في مصلحة وخدمة 
املستهلك، واحلكومة لديها مشروع 
بقانون ستنجزه الحقا وحتيله إلى 
املجلس يتعل���ق بهيئة االتصاالت، 
وهو نتاج عمل الفنيني في الوزارة. 
وقال أيضا: أما عن قضية الرقابة على 
»الباك بيري«، فلن تكون هناك رقابة 
على أي جهاز ما لم يكن هناك إذن من 
النياب���ة العامة على رقم محدد وفي 
ش���بهة محددة تتعلق بحفظ األمن. 
وأكد د.البصيري: نحن لس���نا دولة 
بوليسية، بل مجتمع متقدم ومنفتح، 
ومن الصعوبة ان نكون قادرين على 
مراقبة األجه���زة واالتصاالت، وهذا 
أسلوب قدمي وال ميكن ان نلجأ إليه 
ول���ن نراقب إال وفقا ملا يس���مح به 

التفاصيل ص6 و 7 )متين غوزال(د.محمد البصيري متحدثاً في جلسة املجلس أمسالقانون.

الزميل عدنان الراشد متحدثا لرئيس احلكومة اللبناني االسبق جنيب ميقاتي

رئيس الحكومة اللبناني األسبق نجيب ميقاتي لـ »األنباء«:
 الدور التركي كان يجب أن يكون للعرب   ص57

)محمود الطويل(

نجوم فوق السن 
حققوا أمجادًا 

ومسيرتهم
 في المالعب 

دامت ربع قرن

55 مليون يـورو.. مكافآت
 6 منتخبات للفوز بالمونديال

وصول أبطال العالم 
إجـراءات وسـط 

أمـنيـة مشـددة 

أقـوى 10 حوائط دفاعية  يتكسر على أبوابها أعتى المهاجمين 


