
تصدر األمير الوليد بن طالل رئيس 
مجل���س إدارة ش���ركة اململكة القابضة 
قائمة »ارابيان بيزنس« ألكفأ 25 رئيسا 
تنفيذيا في دول مجلس التعاون اخلليجي 
والت���ي ضمت 3 رؤس���اء تنفيذيني من 
الكويت وه���م: ابراهيم دبدوب الرئيس 
التنفي���ذي ملجموع���ة بن���ك الكوي���ت 
 الوطني، وخالد العمر الرئيس التنفيذي 

ل� »زين الكويت«.
 ومحمد العمر الرئيس التنفيذي في 

بيت التمويل الكويتي، 
وقد احتس���بت »ارابي���ان بيزنس« 
الكفاءة من خالل معادلة تقسيم أرباح 

النص���ف األول من الع���ام احلالي على 
ع���دد املوظ�����فني في كل ش���ركة. وقد 

جاءت خمس شركات قطرية ضمن املراكز 
العشرة األولى.
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قدّمنا  إلى »المرافق« مس�ودة لقانون االتصاالت من 90 مادة ونقل األرقام سيتم عن طريق شركة مستقلة ونحتاج دراسة شاملة لتطبيق تكلفة المكالمات بالثانية

البصيري: شركات االتصاالت متعاونة
»زين« و»ڤيڤا« و»الوطنية« توّجه إنذارًا شديدًا للشركات الوسيطة المتعاملة مع المحطات الفضائية لوقف بث الرسائل النصية القصيرة المثيرة للفتنة 

األنباء  االقتصادية

محمد عبدالعزيز الشايع

ماجد العجيل

)متين غوزال(مصافحة بني د. محمد البصيري وأحمد السعدون قبل بدء اجتماع جلنة املرافق العامة 

الرئيس اإليراني محمود أحمدي جناد خالل القائه كلمته في اجلمعية العامة لألمم املتحدة               )ا.پ(

محمد عبدالعزيز الش�ايع 
»الرئي�س  بجائ�زة  يف�وز 
 2010 لع�ام  التنفي�ذي 
ص25 التجزئ�ة«   قطاع   �

يصدر  »برق�ان«   : العجي�ل 
س�ندات مس�اندة بقيمة 
دوالر مل���ي�ون   400
ص25  البنك  أعمال  لتعزيز 

مجلس مفوضي هيئة أسواق المال ناقش نماذج اللوائح 
التنفيذية لبعض األسواق العالمية والخليجية ص25

الكويت«  »نفط 
تعم�م تجرب�ة 
الرقمي  الحقل 
في كل حقولها 
ص27 النفطية 

حسين الرمضان � موسى أبوطفرة 
ماضي الهاجري   - سامح عبدالحفيظ

دخل محور »االتصاالت« بقوة على خط 
الوحدة الوطنية جلهة تقدمي احلكومة مشروع 
قانون متكامل ل� »هيئة االتصاالت« وبيان 
مشترك لشركات االتصاالت الثالث )زين 
والوطنية وڤيڤا( حول األحداث األخيرة. فقد 
أعلن وزير املواصالت ووزير الدولة لشؤون 
مجلس األمة د.محمد البصيري ان احلكومة 
قدمت قانونا متكامال عن هيئة االتصاالت 
مكون����ا من 90 مادة، وأش����ار د.البصيري 
ال����ى ان نقل أرقام الهواتف عبر ش����ركات 
االتصاالت سيتم عبر شركة مستقلة خاصة 
أو حكومية جار البحث في أمرها. وأضاف 
د.البصيري: سنقوم بإعادة دراسة ومراجعة 
أسعار اخلدمات وتكلفة املكاملات بالتعاون 
مع الشركات الثالث للوصول الى صيغة 
توافقية خلفض قيمة التعرفة واحتساب 
املكاملات بالثانية، وش����دد على ان عملية 

خفض قيمة املكامل����ات وال� »SMS« والتي 
كان من املقرر العمل بها بداية س����بتمبر 
اجلاري، مرتبطة بقرارات على مس����توى 
مجلس التعاون صدرت ووزعت على كل 
املش����غلني خلدمات االتصاالت، مبينا ان 
الشركات الثالث أبدت استعدادها للتعاون مع 
»املواصالت« في هذا الصدد. هذا، وأصدرت 
شركات االتصاالت الثالث بيانا استنكرت فيه 
ما آلت اليه التطورات األخيرة بخصوص 
بث الرسائل النصية القصيرة على شاشات 
الفضائي����ات وما وصل����ت اليه من خدش 
للحياء العام واستثارة للنعرات الطائفية 
والقبلية. وأكدت الشركات ان األمور وصلت 
إلى مس����تويات كان من الصعب السكوت 
عنها، فمن غير املعقول أن يستمر بث هذه 
املهاترات على هذا النحو، والذي ينذر بكارثة 
تهدد وحدة الصف والشعوب. وأشارت إلى 
انها قامت بالتنسيق والتعاون مع وزارة 
املواصالت للسيطرة على هذه التطورات 

انه����ا ملتزمة باحملافظة  األخيرة، مؤكدة 
على السلوكيات واآلداب العامة واحترام 
األديان، وأنها لن تس����مح بأن تكون جزءا 
من هذا الوجه القبيح، فشق الصف ونسيج 
املجتمع الواحد هو ج����رم ما بعده جرم. 
وبينت الشركات في بيانها انها استدعت 
كل الش����ركات الوس����يطة املتعاقدة معها 
واملسؤولة عن تزويد خدمة بث الرسائل 
النصية القصيرة عبر شاشات الفضائيات 
ووجهت لها انذارا شديد اللهجة بضرورة 
االلت����زام بقواعد اآلداب العامة والبعد عن 
ازدراء األديان وعدم إثارة النعرات الطائفية 
والقبلية. من جانب آخر أكدت النائبة د.أسيل 
العوضي ان التعدي على احلريات بلغ درجة 
خطيرة بدءا من س����حب جنسية مواطن 
دون سند من القانون وصوال الى مسلسل 
منع الكتب السنوي. إلى ذلك مت إيقاف بث 
قناة »فدك« اخلاصة بالهارب ياسر احلبيب 

وقطع ارسالها.

� د.ب.أ: حتوم  نيوي���ورك 
وس���ائل اإلع���الم ف���ي مدينة 
نيويورك في ش���هر سبتمبر 
م���ن كل ع���ام ح���ول الرئيس 
اإليراني محمود أحمدي جناد 
الذي يأتي حلضور اجتماعات 
اجلمعية العامة لألمم املتحدة، 
في انتظ���ار ان يقول أو يفعل 

شيئا مثيرا.
ولكن زي���ارة أحمدي جناد 
أمام اجلمعية  ألقى كلمة  الذي 
العامة أمس تتسم بالهدوء حتى 
اآلن، ولم يكن مرضيا لصحيفة 
الفكاهية ان  نيويورك بوست 

تترك األمر عند هذا احلد.
فعلى صفحة »القيل والقال« 
السادسة من عدد أمس األول، 
كتبت الصحيف���ة عن العادات 
الغذائية للرئيس اإليراني ومدى 

نفاذ رائحة طعامه.
وكتبت الصحيفة نقال عن 
مصدر لم تذكر اسمه: »الرئيس 
اإليراني محمود أحمدي جناد ال 
يحتاج الى أسلحة نووية، رائحة 

طعامه س���يئة للغاية. لقد مت 
إبعاده عمليا عن فندق هيلتون 

مانهاتن ايست«.
ووصفت »نيويورك بوست« 
كيف قام الرئيس »الفاشي صعب 
الطاهي  اإلرضاء« باصطحاب 
اخلاص به إلعداد وجبات الطعام 
ل���ه قائال ان: »الفن���دق بأكمله 
تنبعث منه رائحة كريهة مثل 

اجلحيم«.
الس���اخر  العمود  وميي���ل 
الى  بصفحة »القي���ل والقال« 
املبالغ���ة نظ���را ألن ش���وارع 
املدينة متتلئ بروائح الثقافات 
الغذائي���ة القادمة من كل ركن 

من العالم.
وف��������ي كل م���كان يذهب 
إلي���ه في املدي���ن���ة، يتعرض 
أحم���دي جناد للمط���اردة من 
قب���ل متظاهري���ن يحتجون 
 عل���ى السياس���ات اإليراني���ة 
او تصريحاته بشأن األسلحة 
النووية وإس���رائيل وحقوق 

اإلنسان.

إبراهيم دبدوب وخالد العمر ومحمد العمر
ضمن أكفأ 25 رئيسًا تنفيذيًا في الخليج

الوليد بن طالل في صدارة قائمة »أرابيان بيزنس«

»التربية«: نتائج الدور 
الثاني مساء اليوم الجمعة

التفاصيل ص 32

سلطنة عمان تلغي  محكمة أمن الدولة 
وتحيل قضاياها إلى المحاكم العادية

علمت »األنباء« ان وزارة التربية 
ستقوم باإلعالن عن نتائج الدور 
الثاني في اخلامسة من عصر اليوم 
اجلمعة وذلك في الكنترول األدبي 
وبحضور وكيلة الوزارة متاضر 

السديراوي.
من جهة أخرى، أكدت جمعية 
املعلمني وعلى لسان رئيسها عايض 
السهلي ان اجلمعية أوقفت التصعيد 
بخصوص زيادة الدوام املدرسي، 
مشيرة الى انها عرضت املوضوع 
على رئيس الوزراء باإلنابة ووزير 
الدفاع الشيخ جابر املبارك وأبدى 
جتاوبا مع مطالب اجلمعية وأهل 

امليدان.

مسقط � د.ب.أ: ألغت سلطنة عمان أمس األول محكمة 
أمن الدولة التي أنشأتها عام 2003.

وأصدر الس����لطان قابوس بن سعيد سلطان عمان 
مرسوما س����لطانيا يلغي مبوجبه محكمة أمن الدولة 

التي يرأسها هالل بن حمد البوسعيدي.
وقال حسني الهاللي املدعي العام في سلطنة عمان 
انه »بإلغاء محكمة أمن الدولة ستؤول جميع القضايا 
حتى املتعل����ق منها بأمن الدولة إل����ى احملاكم العادية 
مبختلف مستوياتها«. ورغم ان محكمة أمن الدولة كانت 
محكمة اس����تثنائية إال انه كان لها قانون ينظم عملها 
وكان ينص عل����ى إحالة عديد من القضايا إلى محكمة 

أمن الدولة دون بقية احملاكم األخرى.
وكانت آخر أحكام أصدرتها محكمة أمن الدولة في 
عمان تعود إلى مايو 2005 حينما أصدرت أحكاما ضد 
التنظيم املتهم مبحاولة قلب نظام احلكم قبل أن يتدخل 

السلطان قابوس بنفسه ويعفو عن اجلميع.

قيلولة

يوم »عرضت« 
في عرس الوطن 

ورأيت بالدي
 »ملكة العرائس«

ص39

بقلم: صالح الشايجي

اإلعالم األميركي لم يجد شيئًا مثيرًا في زيارة نجاد.. فرّكز على عاداته
صحيفة اعتبرت أنه ال يحتاج ألسلحة نووية ألن رائحة طعامه سيئة للغاية!

عباس: سنعترف بإسرائيل »دولة يهودية« إذا أقرها الكنيست
د تجميد االستيطان ولن نوقف بالضرورة المفاوضات إذا لم ُيمدَّ

وكاالت: فّجر الرئيس الفلسطيني 
املفاجآت  العديد من  محمود عباس 
أم���س األول خالل لقائه مع قادة 50 
منظمة يهودية اميركية على هامش 
أعمال اجلمعية العامة لألمم املتحدة 
حيث أقر بداية بتعاونه األمني مع 
إسرائيل مؤكدا ان »أمن إسرائيل هو 

أمننا«.
ورد عباس وفق���ا لبيان أصدره 
مركز دانييل أبراهام للسالم في الشرق 
األوسط الذي استضاف اللقاء على 
سؤال بشأن ما إذا كان على استعداد 

لالعتراف بإسرائيل دولة يهودية إذا 
ما قام الكنيست اإلسرائيلي بتبني 
ذلك قائال: نعم.. مضيفا »إنه إذا أراد 
الشعب اإلسرائيلي أن يسمي نفسه 

مبا يشاء فهو حر في ذلك«.
وفي هذا السياق قال زفيكا كريغر 
اليهودية إن  نائب رئيس اجلمعية 
أكث���ر مالحظات عب���اس طمأنة في 
اللقاء كانت عندما سئل عن موقفه 
إذا ل���م يقم اإلس���رائيليون بتمديد 
جتميد االس���تيطان وهو ما صرح 
به رئيس الوزراء بنيامني نتنياهو 

حت���ى اآلن، حيث قال عباس إنه لن 
يقوم بالضرورة مبغ���ادرة طاولة 

املفاوضات.
من جانبه أعلن الرئيس االميركي 
باراك اوباما أمس في األمم املتحدة انه 
من املمكن التوصل الى اتفاق خالل 
سنة لقبول دولة عضو جديدة في 

املنظمة الدولية هي فلسطني. 
وق���ال أوباما »يجدر بنا ان نتبع 
تعاليم التسامح التي تشكل جوهر 
الديانات الكبرى الثالث التي تعتبر 

القدس مدينة مقدسة«.

أوباما: التوصل إلى اتفاق لقيام دولة فلسطين خالل سنة ممكن

الشيخ راضي احلبيب

الشيخ راضي الحبيب  في حوار مع »األنباء«: 

دعوة ياسر إلى جعل البحرين 
واألحساء السعودية والكويت  
دولة شيعية واحدة تؤكد أنه 
يخطط لدولة ياسرية وليست 
شيعية وهذه جناية أمن دولة

أف�كار ياس�ر الحبي�ب مس�مومة لتبني�ه 
الروايات اإلس�رائيلية ونح�ن متفقون على 
أنه يستحق العقاب وس�حب الجنسية أمر 
س�يادي  وحق أصي�ل للقيادة السياس�ية

ص16
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قب��ول  المن�اع�ي: 
تحوي��ل 166 طالبًا 
»الحقوق« إلى  وطالبة 

ص6

محمد العمر خالد العمراألمير الوليد بن طالل إبراهيم دبدوب

»البترول« تحت الرقابة المسبقة 
والالحقة ل� »المحاسبة«

وافقت جلنة الشؤون املالية واالقتصادية أمس على االقتراح بقانون 
في شأن الرقابة املسبقة والالحقة على مؤسسة البترول واستثماراتها 
من قبل ديوان احملاسبة. وقال رئيس اللجنة النائب د.يوسف الزلزلة 
في تصريح صحافي انه جرى خالل اجتماع عقدته اللجنة أمس مناقشة 
اقتراحات مختلفة تتعلق باستثمارات مؤسسة البترول الكويتية التي 
متتلك استقاللية مطلقة، حيث جرى االتفاق على اقتراح من 3 مواد نص 
على ان تخضع جميع استثمارات املؤسسة وشركاتها التابعة للرقابة 
واحملاسبة املسبقة والالحقة. وأكد الزلزلة ان أعضاء اللجنة وافقوا على 
مواد القانون بعد التصويت عليه وستعد اللجنة تقريرها بهذا الشأن 

في أسرع وقت ممكن متهيدا للتصويت عليه في دور االنعقاد املقبل.
وفي هذا اإلطار أبدت النائبة د.روال دش����تي اعتراضها على إخضاع 
الشركات التابعة ملؤسس����ة البترول لرقابة »احملاسبة« مؤكدة ان هذا 
اإلجراء لن يعالج املش����اكل املتعلقة باالستثمارات املالية واملشروعات 
الرأس����مالية. من جانبه، قال النائب حس����ني احلريتي ان رقابة ديوان 
احملاس����بة على استثمارات مؤسس����ة البترول ستؤثر عليها سلبا من 

حيث سرعة اتخاذ القرار القتناص الفرص االستثمارية.

جامعة التكنولوجيا والعلوم المنغولية تمنح وزير شؤون 
الدي�وان األميري درج�ة الدكت�وراه الفخرية  ص2

الشيخ ناصر صباح األحمد متحدثا خالل حفل تكرميه مبنحه الدكتوراه الفخرية
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خادم احلرمني الشريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيزصاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 

األمير مهنئًا خادم الحرمين باليوم الوطني للمملكة: السعودية حققت إنجازات 
حضارية في مختلف الميادين ونتمنى لشعبها الرفعة واالزدهار  ص3


