
رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
16% من العرب فقط متفائلون بالسياسة األميركية في المنطقة.

ـ ويفترض أال يتضايق األميركان ألن 99.999% من العرب غير متفائلين 
نهائيا بالسياسة العربية.

فتوى بتحريم زيادة أسعار السلع في رمضان.
ـ واهلل خووش فتوى وياريت »التجارة« تسمع وتطبق الرقابة على 

أبواللطفواحداألسعار ولو من باب األجر والثواب.
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مع األيام األولى لتحرير بلدنا عام 1991 شاهدت 
كاريكاتيرا بإحدى الصحف األميركية الكبرى تضمن 
صورة ملتظاهرين في الكويت يحملون الفتات كتب 
عليها »يانكي جو هـــوم« أي: أيها األميركان عودوا 
إلى وطنكم، وجنـــدي أميركي يقول لزميله: »أبهذه 

السرعة؟!«.
> > >

ظننـــا ان األمر طرفة أو نكتة آنـــذاك حتى قرأت ما كتبه أحد الزمالء 
األفاضل في عدد »عالم اليوم« الصادر امس اجلمعة ونحن ال نزال نعيش 
الذكريات العشـــرينية للغزو الصدامي الغاشم، وأتى ضمن املقال: »ان 
الظرف الدولي والوضع اإلقليمي مناســـب جدا للقيام بإلغاء االتفاقية 
األمنية املبرمة مع أميركا«، وان تلك االتفاقية ـ حســـب قوله ـ ليســـت 

قدس األقداس أو سر األسرار.
> > >

ثم يستشهد الكاتب بنفس اآليات الكرمية التي استشهدت بها التيارات 
املتأسلمة املنحرفة التي اجتمعت في بغداد 1991/1/9 بضيافة ورئاسة »عبداهلل 
املؤمن« صدام حسني وحاولت أن حترف الكلم عن مواضعه لتبرير العدوان، 
وقد رد على تخرصاتهم آنذاك علماء اململكة العربية السعودية وعلى رأسهم 
الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه اهلل وعلماء األزهر والسيد اخلوئي، وفيما 
بعد استخدمت نفس الدعاوى من قبل اإلرهابي ابن الدن ملنع القوات الدولية 
بقيادة الواليات املتحدة من حمايــــة اململكة وحترير الكويت، لذا بودنا أن 
نرى ردودا من االخوة منضوي التيارات اإلســــالمية الكويتية بكافة ألوان 

طيفها السني والشيعي حول ما أتى في ذلك املقال.
ومادمنا في سيرة الغزو وذكرياته أرى لزاما ان يتم عقد لقاء متلفز 
مع شاهد العصر األخ الفاضل عبداللطيف الروضان الذي حضر ودّون 
لقاء الشيخ ســـعد العبداهلل رحمه اهلل مع عزة الدوري وسنجد ضمن 
تلك احملاضر ما يســـر ويثبت قوة حجة املفاوض الكويتي إبان املؤمتر 

األخير قبل االجتياح.
> > >

ونرجو أن نرى ونقرأ ونســـمع كذلك شـــهادة شـــخصيات حضرت 
مرحلة وأحـــداث »احلكومة الكويتية في الطائف« وكيف كان التواصل 
مـــع املقاومة في الداخل والتحرك الديبلوماســـي في اخلارج، ومتى بدأ 
حتديدا اإلعداد ملرحلة التحريـــر وما حدث إبان تلك احلقبة املهمة غير 

املدونة من تاريخ الكويت.
> > >

كمـــا علينا أال نتردد في عقد لقاءات حتـــى مع بعض آمري احلرس 
اجلمهوري مثل الفريق الركن رعد احلمداني قائد فيلق »الفتح املبني« الذي 
شـــارك في الغزو والذي كتب في كتاب صدر له عام 2007 بأنه اسُتدعي 
الساعة 11 صباح يوم 1990/7/19 وأبلغ انهم سيحتلون الكويت ومن ثم لم 
يكن ملؤمتر جدة بني الشيخ سعد العبداهلل وعزة الدوري في 1990/7/31 
ولقاء السفيرة األميركية ابريل غاسبي وصدام في 1990/7/24 أي تأثير 

مهما كانت الردود واملواقف على قرار الغزو املتخذ سلفا.
> > >

آخر محطة: أرى ان لبنان الشـــقيق يسير في طريق محفوف باملخاطر 
وسينتهي بأحداث جســـام ولن تختلف نتائج زيارات القادة العرب له 
وحسن نواياهم املؤكدة نحوه عن زيارات القيادة العربية للكويت قبيل 

عدوان 1990/8/2 الغاشم.

قـــال عن جتربتـــه في العمل اخليـــري: »الناس 
مشـــغولون بجمع املال ومعظمهم ال يجد اللذة التي 
نشعر بها عندما ندخل الى دار لأليتام في قرغيزيا 
أو اندونيسيا فيتراكض األطفال نحونا في سعادة 
يســـتغرب منها حتى املدرســـون في تلك املدارس، 
أما نحـــن فنكاد أن نطير من الســـرور، هل تتخيل 
حجم السعادة من رؤيتك أهل القرية وهم يتسلمون 

أرغفة اخلبز بشـــكل يومي من فرن خيري قمت أنت ببنائه من مال أحد 
احملســـنني؟ فقراء الى أبعد احلدود، بالدهم باردة في الشتاء الى درجة 
عشـــرين حتت الصفر، ما يجعل توجههم نحو املخبز كل صباح سببا 
لتأمني الغذاء األساســـي، ومعه متوين شهري تقدمه اجلمعية لعدد من 
األســـر في تلك القرية، انها سعادة وسرور ال يشعر بهما اال من عايش 

تلك األجواء« انتهى.
تذكرت حديث صاحبي هذا بعد قراءة خبر نشـــر في 5/8/2010 جاء 
فيه »أعلن بيل غيتس أن 40 من أغنى أثرياء الواليات املتحدة قد قرروا 
حتويل نصف ثرواتهم لصالح احملتاجني والفقراء« ويقوم بيل غيتس 
مع زوجته ميليندا بحملة »تعهد العطاء« ويشاركهما في قيادة احلملة 
ثاني أغنى أغنياء الواليات املتحدة، وارن بافيت، الذي قال بعد إعالنه عن 
جنـــاح املرحلة األولى من احلملة »لقد بدأنا للتو، ولكن حجم التجاوب 
هائـــل وأكبر مما كنا نتوقعه، كثير ممـــن التقينا بهم تعهدوا بأكثر من 
نصف ثرواتهم حســـبما تطرحه احلملة، لصالح احملتاجني والفقراء«، 
وقالت ميليندا »لدينا بركة أكبر بكثير من كل توقعاتنا ونحن ســـعداء 
جدا ونقدر هذا التجاوب، ونشعر مبسؤولية كبيرة حول طرق توجيه 

تلك األموال بشكل جيد يحقق الهدف بأعلى مستوى«.
طبعا، املتوقع من الرجال والنســـاء الذين جنحوا في إدارة ثرواتهم 
أن ينجحوا أيضا في توجيهها لتحقيق هدف احلملة بشـــكل آمن ومفيد 
ألبعد احلدود، وقد أعجبني ما ســـمعته من أحد املتدينني العائدين من 
الواليات املتحدة، قال: »مشهد الفقراء الذين يرفعون يافطة عند إشارات 
املرور تبني جوعهم وعدم وجود مســـكن أو دواء، هذا املشهد في تزايد، 
 God كنت أحرص عند رؤية أي منهم على مد يد العون، وأســـمع منهم
Bless You وفي إحدى احلاالت أخذ شـــاب هزيل اخلمسة دوالرات التي 
أعطيته إياها وترك التسول واجته مسرعا إلى مطعم قريب، كانت يافطته 

تقول »أنا جائع جدا««.
نعم، العمل اخليري يشعر من ميارسه بالسعادة، سواء كان من يخرج 
املال أو من يوصله ومن يحوله الى مشروع يغذي ويلبس الفقراء ويوفر 

للمشردين املأوى من برد الشتاء وظلمة الليل املوحش.
وفقكم اهلل جميعا، أيا كانت ديانتكم، ومهما كان حجم ما تقدمونه، 

ففي كل كبد رطبة أجر، و»اتقوا النار ولو بشق مترة«.
> > >

كلمة أخيرة: قالت لي جدتي يرحمها اهلل، بلهجتها النجدية: »يا وليدي، 
هذا واحد فقير شاف من هو أفقر منه وال عنده إال قريص خبز، قام قصه 
بالنص وعطاه، النبي دعا للفقير باجلنة، ســـمع ذاك التاجر اللي عنده 
خيرن كثير، قوم طلع عشرين قرص خبز وعطهم للفقارى، النبي ما دعا 
له باجلنة، قال التاجر للنبي »ورا ما دعيتي لي وأنا طلعت أكثر من ذاك 
الفقير؟«. قال له النبي »مير ذاك طلع نص ما ميلك، وانت طلعت قليلن 
من كثير«. شفت يا وليدي؟«. أي واهلل يا جدتي، شفت عقبك أنواع من 

الناس، اهلل يغمد روحك الطاهرة اجلنة الواسعة يا أم محمد.. آمني.

تخصيص نصف الثروة كما قال بيل غيتس.. وقالت جدتييانكي جو هوم..!

هروب محامي اإليرانية المحكوم
 عليها باإلعدام رجمًا إلى تركيا

أردوغان يثير حفيظة العلمانيين 
بتعيينه مستشارًا لديه ثالث زوجات

واشنطن ـ أ.ش.أ: أعلن محامي اإليرانية املدانة بتهمة جرمية 
الزنا واحملكوم عليها باإلعدام رجما باحلجارة، أنه موجود حاليا 
في تركيا وأن الســـلطات التركية أطلقت سراحه بعد احتجازه 

لفترة.
وذكرت شبكة »سي ان ان« اإلخبارية األميركية امس أن احملامي 
محمد مصطفائي اختبأ بعدما تعرض لتحقيقات مطولة في إيران، 

وهرب إلى تركيا بعدما اعتقلت السلطات اإليرانية زوجته.
وكانـــت قد أصدرت محكمة إيرانية حكما باإلعدام رجما بحق 
سكينة محمدي آشيتاني بعدما أدينت بارتكاب جرمية الزنا، وقال 
محامي آخر لها اول من أمس اخلميس إنه مت تأييد احلكم الصادر 
بحقها غير أن احملكمة العليا اإليرانية ستقرر طريقة تنفيذ حكم 

اإلعدام في غضون أسبوع.

انقرة ـ أ.ف.پ: أثار تعيني رئيس الوزراء التركي مستشـــارا 
متزوجا من ثالث نســـاء حفيظة العلمانيني في هذا البلد املسلم 

الذي يتبنى دستورا علمانيا ويحظر تعدد الزوجات.
وهاجمت الصحف العلمانية اردوغان، الذي يحكم البالد منذ 
2002 على رأس حزب العدالة والتنمية، النه اتخذ علي يوكسل 

مستشارا. واقر يوكسل بانه متزوج من ثالث نساء.
 وكتبت صحيفة الوطن الواسعة االنتشار »ما هي النصائح 
التي ســـيطلبها اردوغان من هذا املستشـــار يا ترى؟«.  ونقلت 
الصحف قبل فترة وجيزة عن يوكســـل قولـــه انه »يبحث عن 
زوجـــة رابعة، كما يجيز له الشـــرع«. ونقل عنه تصريح يعود 
الى ســـنة 2004 يقول فيه »انوي الـــزواج برابعة، ولكني اترك 

ذلك ملشيئة اهلل«.

مكتب العالمة فضل اهلل يؤكد: األربعاء هو أول أيام رمضان
فلكي مصري: الصوم في مصر.. األربعاء

علماء في األزهر يؤيدون فتوى سعودية
بتحريم رفع األسعار في رمضان

بيــــروت ـ أ.ف.پ: أكد املكتب 
الشرعي للمرجع الشيعي الراحل 
العالمة السيد محمد حسني فضل 
اهلل أمس ان األربعاء املقبل هو اول 
ايام شهر رمضان وفق احلسابات 

العلمية الفلكية.
وقال مكتب السيد فضل اهلل، 
الذي توفي مطلع يوليو املاضي، 
في بيان له »استنادا الى املعطيات 
العلمية الدقيقة واملتوافرة لدينا من 
اجلهات الفلكية العلمية واحلسابات 
الفلكيــــة«، وأضــــاف: »على هذا 
األســــاس، وطبقا للمبنى الفقهي 
السيد  العالمة املرجع  لســــماحة 

محمد حســــني فضل اهلل، والذي يحدد بداية الشهر 
القمري بتوافر شروط الرؤية للهالل ولو بواسطة؟«. 
ومنذ سنوات درج السيد فضل اهلل الذي يتبعه شيعة 
من لبنان وخارجه، على اعالن بدء شهر الصوم وعيد 

الفطر استنادا الى احلسابات الفلكية العلمية.
مــــن جهته اعلن عالم فلكي امس ان هالل شــــهر 
رمضان املبارك سيثبت مساء الثالثاء القادم املوافق 
29 من شهر شعبان اجلاري وبالتالي سيكون اول ايام 
رمضان في مصر االربعاء القادم.وقال رئيس املعهد 
القومي للبحوث الفلكيــــة واجليوفيزيقية د.صالح 
محمد محمــــود في تصريح للصحافيــــني، ان رؤية 
هالل رمضان ســــتثبت يوم الرؤية )الثالثاء( طبقا 
للحســــابات الفلكية التي أجراها علماء املعهد. وأكد 

أن هالل شهر رمضان سيولد في 
سماء القاهرة وسيبقى في السماء 
ملدة 7 دقائق بعد غروب الشمس ما 
ميكن مستطلعي الهالل من رصده 
وبذلك تكون بداية شهر رمضان 
للعام الهجــــري احلالي فلكيا هي 
يوم االربعاء القادم ويكون شهر 

شعبان 29 يوما.
واشار د.محمود الى ان بعض 
الدول االســـالمية التي تشترط 
اراضيها  الهالل من داخل  رؤية 
والتي لن تتمكن من رؤية الهالل 
منها يوم الثالثاء من املتوقع ان 
تبدأ شهر رمضان يوم اخلميس 
القـــادم. وقد اعلنت دار االفتاء املصرية برئاســـة 
د.علي جمعة انها ستستطلع يوم الثالثاء القادم 
املوافق 29 من شهر شـــعبان اجلاري خالل شهر 
رمضان لتحديد بداية الشهر الكرمي وذلك من خالل 
اللجان العلمية التي تستطلع الهالل من عدة مواقع 
على مســـتوى مصر وتضم في عضويتها علماء 
من دار االفتاء واملعهـــد القومي للبحوث الفلكية 

واجليوفيزيقية.
يذكر ان املشروع االسالمي لرصد األهلة بالعاصمة 
االردنية عمان ذكر ان بعض الدول االسالمية والعربية 
ستتحرى هالل شهر رمضان يوم الثالثاء املقبل وان 
جنوب غرب قارة اميركا اجلنوبية هو املكان الوحيد 

الذي سيمكن رؤية الهالل منه بالعني املجردة.

دبيـ  العربية.نت: القت الفتوى التي أطلقها عميد 
كلية الشـــريعة بجامعة جنران الســـعودية د.عابد 
السفياني، بتحرمي رفع األســـعار في شهر رمضان، 
تأييدا واســـعا من علماء األزهر، وأعلنوا اتفاقهم مع 
السفياني على ضرورة فرض عقوبة »مغلظة« على 
من يرفع األسعار من التجار استغالال ملوسمي رمضان 
والعيد. ونقلـــت صحيفة »املصري اليوم« عن عميد 
كلية الشـــريعة في جامعة األزهر د.جودة عبدالغني 
بسيوني، قوله ان رفع أسعار السلع في شهر رمضان 
أو األعيـــاد أو أي وقت في العـــام واملغاالة فيها دون 
وجه حق، يعد من احملرمات شـــرعا ويخالف أحكام 
الشريعة اإلســـالمية. واعتبر بسيوني رفع األسعار 
في هذه املناسبات الدينية وغيرها أكال ألموال الناس 
بالباطل، وقال إن اهلل نهى عنه في قوله تعالى: )وال 
تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل(، مؤكدا أنه من املالحظ 

في الفترة األخيرة أن التجار يســـعون بكل قوة إلى 
إشعال األسعار في األسواق باالتفاق فيما بينهم، بهدف 

حتصيل املال فقط، مؤكدا أن ذلك »حرام شرعا«.
وقال عضو مجمع البحوث اإلسالمية ومجمع فقهاء 
الشريعة في أميركا د.محمد رأفت عثمان، ان االحتكار 
بقصد رفع أســـعار الســـلع في األسواق حرام شرعا 

واستغالل حلاجة الناس دون وجه حق.
وأوضح د.عثمان أن هناك شرطني في هذا املجال 
هما: أال يستغل التجار حاجة الناس ليرفعوا األسعار 
دون مبرر بقصد جمع األموال فقط، وثانيا أن تكون 
السلع متوافرة باألسواق وال يقوم التجار باحتكارها. 
وكان د.عابد السفياني، قال ان استغالل موسمي رمضان 
والعيد من قبل بعض التجار ورفع األسعار على الناس، 
يعتبر ظلما للمســـلمني وإضرارا بهم يستحق فاعله 

العقوبة املغلظة والتشهير ان دعت احلاجة لذلك.

الصــالة
العشاءاملغرب العصر الظهر الفجر 

3.4411.543.296.368.00

لبنان يضع »البالك بيري« تحت المجهر بعد انكشاف أمني في قطاع اتصاالته

..والبحرين: ال نية لدينا لقطع خدمات »البالك بيري«
املنامـــةـ  كونا: اكد وزير شـــؤون 
مجلس الوزراء البحريني  الشيخ أحمد 
بن عطيـــة اهلل اخلليفة انه ال توجد 
اي نية او توجه حكومي لقطع خدمة 
»البالك بيري« في البحرين او خالل 
الفترة املقبلة خاصة ان عدد مشتركي 
هذه اخلدمة في اململكة وصل الى 78 
الف مشترك بحسب احدث االحصائيات 
املسجلة لدى هيئة تنظيم االتصاالت 

البحرينية.
واشـــار الى ان البحرين »ملتزمة 

بتحرير قطاع االتصاالت حسب القوانني 
احمللية مبا في ذلك تقدمي الشـــركات 
املزودة افضل اخلدمات للجمهور وفق 
املعايير املعمول بها عامليا لضمان جودة 

اخلدمات في هذا القطاع احليوي«.
واوضح ان البحرين حريصة على 
استمرار مكانتها املتميزة على صعيد 
قطاع االتصاالت على مستوى منطقة 
الدولي  الشرق االوسط واملســـتوى 
مشيدا باملستوى املتقدم الذي وصلت له 
خدمات االتصاالت في البحرين مقارنة 

بالعديد من الدول.
ان  الوزيـــر اخلليفـــة  واوضـــح 
مســـتخدمي خدمة »البـــالك بيري« 
في البحرين ميثلون شـــريحة رجال 
االعمـــال واملوظفني واالفراد العاديني 
الذين اصبحت هذه اخلدمة ضرورة 
تقنية عصرية بالنســـبة لهم الجناز 
اعمالهم اليومية من جهة وتواصلهم 

االجتماعي من جهة اخرى.
وشدد على ان التشريعات واالنظمة 
والقرارات املعنيـــة بتنظيم خدمات 

تشـــغيل »البالك بيـــري« في مملكة 
البحريـــن توفر االرضية املناســـبة 
للتعامـــل مع هـــذا املنتـــج باعتباره 
واقعا فرض نفســـه على جميع دول 
العالم ضمن منظومة التطور التقني 
املتواصلة »والتي حتما لن تقف عند 
حدود اخلدمـــات املتداولة في الوقت 
احلاضر« معربا عن االمل في ان تلتزم 
كل الشركات واالطراف املعنية بتقدمي 
افضل خدماتها لتحقيق اقصى فائدة 

للمستهلكني في مملكة البحرين.

احلصول على البرنامج الذي 
يسمح للدولة بالوصول إلى 
املعلومات أو البيانات املنقولة 

خدمات الـ »BB« توقفت 4 ساعات 
  ثم عادت في السعودية

جدةـ  أ.ف.پ: عادت خدمات الرسائل في هواتف 
»البالك بيري« في السعودية امس بعد توقفها ألربع 
ــاعات، على الرغم من قرار السلطات وقف هذه  س
اخلدمات اعتبارا من امس اجلمعة بسبب مخاوف امنية، 
كما اكد مستخدمون لهذا الهاتف املتعدد الوسائط.

وقرابة الساعة 9.30 بتوقيت غرينتش اعلن الكثير 
من املستخدمني انه لم يعد مبقدورهم استخدام خدمات 

الرسائل في هواتفهم املشفرة تشفيرا عاليا.
ولكن ما هي اال اربع ساعات حتى اعلن املستخدمون 

انفسهم ان خدمات الرسائل عادت لتعمل كاملعتاد.
ــركتي  واعلن موظفون في خدمة العمالء في ش
»اس تي سي« و»موبايلي« املشغلتني للهاتف النقال في 

اململكة، لوكالة فرانس برس طالبني عدم الكشف عن 
هوياتهم، انه في الواقع لم يحصل اي وقف للخدمات 
وان الشركتني تنتظران تأكيدا رسميا لقرار الهيئة. 
وكانت الهيئة امرت الثالثاء بتعليق خدمات الرسائل 
ــي هواتف »البالك بيري« اعتبارا من اجلمعة، من  ف
دون ان حتدد في اي ساعة يبدأ سريان قرار تعليق 
ــا طلبت من »مقدمي  ــات. واعلنت الهيئة انه اخلدم
خدمة االتصاالت املتنقلة، شركة االتصاالت السعودية 
ــاف الفوري خلدمة  ــي وزين، اعتماد االيق وموبايل
ــال واالفراد ابتداء من  »البالك بيري« لقطاع االعم
اجلمعة نظرا لتعذر استيفاء الشركة املصنعة الجهزة 

»البالك بيري« للمتطلبات التنظيمية للهيئة«.

قوله ان »الوزارة تقوم بدراسة 
امللف وحتضيره للتفاوض 
ار.اي.ام، بهدف  مع شـــركة 

متشددة أو جواسيس بعيدا 
مـــن رقابة الدولـــة. ونقلت 
صحيفة »السفير« عن نحاس 

 60 وكاالت:  ـ  عواصـــم 
ألفا هو عدد املشـــتركني في 
خدمة البالك بيري في لبنان، 
ومصيرهم حتى اآلن مازال 
مجهوال، وإن لم تبد حكومة 
لبنان أي نوايا التخاذ قرار 
منع اخلدمة، إال أنها أكدت أنها 
ستجتمع مع الشركة املصنعة 
للهاتف بغية تزويدها ببرنامج 
يفك التشفير عقب اكتشاف 
أكبر خرق أمني يتعرض له 
قطاع االتصاالت في لبنان. 
وأمل وزير االتصاالت اللبناني 
شربل نحاس أن متنح شركة 
ريســـيرش ان موشـــن »آر.

آي.أم« املصنعة لهواتف البالك 
بيري لبنان برنامجا يسمح 
بالوصـــول إلـــى املعلومات 
املنقولـــة عبر هذا النوع من 

الهواتف الذكية.
»ار.اي.ام«  وتخضـــع 
لضغوط كي تفتح شبكتها 
شديدة التأمني أمام التدقيق 
احلكومي، فيما يطالب عدد 
الدول بالوصول  متزايد من 
إلى البيانات املشـــفرة، التي 
ترسل عبر اجلهاز، متذرعة 

باملخاوف األمنية.
وقالـــت الهيئـــة املنظمة 
إنها  لالتصاالت في لبنـــان 
ســـتقوم املخـــاوف األمنية 
البالك  املتعلقة باســـتخدام 
بيري. ويتزامن قلق لبنان مع 
مخاوف واسعة حيال سالمة 
شبكة االتصاالت في أعقاب 
القبـــض على 3 أشـــخاص، 
يشتبه في جتسسهم حلساب 

إسرائيل.
وتشـــير مصـــادر أمنية 
إلى أن هناك مخاوف من أن 
تســـتغله جماعات إسالمية 

عبر هذا اجلهاز«.
ولفـــت نحاس إلـــى أنه 
يوجد في لبنان نحو 60 ألف 
لـ »البالك بيري«،  مستخدم 
لكـــن لـــم يتخذ قـــرار بعد 
»لوقف هذه اخلدمات، علما 
أن املفاوضات قد تســـتغرق 

مدة شهرين«.
وفي الشهر املاضي وجهت 
اتهامات بالتجسس ملصلحة 
إسرائيل إلى اثنني من موظفي 
شـــركة ألفا للهاتف احملمول 
ألقي  اململوكة للدولـــة. كما 
القبض األسبوع املاضي على 
موظف ثالث، يعمل في شركة 

أوجيرو للهاتف الثابت.
وكان مســـؤول في قطاع 
االتصـــاالت اللبنانـــي أعلن 
يوم اخلميس املاضي لوكالة 
»فرانس برس« أن السلطات 
اللبنانية جتري حاليا تقوميا 
لـ »مســـائل أمنية« متعلقة 
بهاتف »البالك بيري« املتعدد 
الوسائط، على أثر التوقيفات 
األخيرة التي طالت موظفني 
في القطاع، يشتبه بتعاملهم 
مع إسرائيل. وأكد عماد حب 
اهلل رئيس »الهيئة املنظمة 
لالتصـــاالت« بالنيابـــة في 
تصريح لــــ »فرانس برس« 
أن »الهيئة الناظمة لالتصاالت 
جتري تقوميا حول مسائل 
أمنية تتعلق بهواتف البالك 
بيري«. وأوضح أن »هذا األمر 
مرده ازدياد املخاوف األمنية 
داخل شبكة االتصاالت«، في 
إشـــارة إلى التوقيفات التي 
نفذتها األجهزة األمنية أخيرا، 
وطالت ثالثـــة موظفني في 
قطاع الهاتف اخللوي، يشتبه 

بتعاملهم مع إسرائيل.

سكينة محمدي آشيتاني

اردوغان

لبناني يعاين هواتف البالك بيري في احد احملالت املتخصصة بوسط بيروت أمس              )أ.ف.پ(

العالمة الراحل السيد محمد حسني فضل اهلل


