
رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
تقرير: خالفات تعصف بمهرجان روتردام للفيلم العربي.

ـ وحتى لو عقدوا مهرجانا لألفالم العربية في المريخ فسيختلفون.
دراسة: التقليل من أكل اللحوم الحمراء يحافظ على الوزن.

ـ وأنا أقول ليش حكومتنا عاجبها تكون أسعار اللحوم في العالي أثاريها 
أبواللطفواحدبتسوي لنا ريجيم.

البقاء هلل
معصومة سلمان حسني العطار ـ أرملة صالح موسى 
حســـن العطار ـ 78 عاما ـ الرجال: الشعب ـ 
حسينية البكاريـ  ت: 67070769، النساء: الشعب 

ـ ق1 ـ ش النهضة ـ م10 ـ ت: 99498009.
دانـه علي دريهم ـ أرملة عباس قنبر القالف ـ 80 
عاما ـ الرجال: حســـينية بوعليان ـ الدعية ـ 
ت: 99647274، النســـاء: مبارك الكبير ـ ق4 ـ 

ش20 ـ م10.
عزيزة ناصر أحمد القطان ـ أرملة أحمد صالح محمد 
احلداد ـ 94 عاما ـ الرجال: حسينية الياسن ـ 
املنصوريةـ  ت: 97994462ـ  22518147، النساء: 
حسينية األوحدـ  املنصوريةـ  ق1ـ  ش12ـ  م22 

ـ ت: 99932107.
رشا حمود راشـد املجرن الرومي ـ 39 عاما ـ الرجال: 
ديوان املجرن الرومي ـ الشامية ـ ق6 ـ ش63 
ـ م22ـ  ت: 24818881، النســـاء: الشاميةـ  ق6ـ  
ش63 ـ م18 ـ الدفن الثامنة والنصف صباحا.

بداح سعد مطلق العازميـ  30 عاماـ  الرقةـ  ق2ـ  ش2 
ـ م374 ـ ت: 99618878 ـ 99877741.

أمينة سـيد حسـن سـيد يوسـف اخلباز ـ 105 أعوام ـ 
الرجال: الدعية ـ حسينية أبو الفضل العباس 
ـ الصفـــار ـ ق2 ـ ش21 ـ مقابل الدســـمة ـ ت: 
66807774، النساء: الدعية ـ ق4 ـ ش42 ـ م8 

ـ ت: 97305007.

كالم مباشرمحطات
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الكرام  العزاء احلار آلل الصباح 
برحيل الشيخة بدرية سعود الصباح، 
إحـــدى رائـــدات النهضـــة احلديثة 
بالكويت، حيث تظهر سيرتها اخلاصة 
تســـلمها املبكر ملسؤوليات الرعاية 
الصحيـــة في البـــالد، حيث أبدعت 
فيهـــا، كما كانت من أوائل ســـيدات 

األعمال الكويتيات وعرف عنها حب اخلير وسعة الثقافة 
واالطـــالع، فللفقيدة الرحمة واملغفـــرة وألهلها وذويها 

الصبر والسلوان.
> > >

العزاء احلار آلل النوري الكـــرام في فقيدهم الكبير 
عبدالباقـــي عبداهلل النوري، أول مديـــر كويتي للكلية 
الصناعية ورئيس املجلس التأسيسي جلمعية املعلمن 
الكويتية، وأحد السباقن في إنشاء املدارس اخلاصة في 
الكويت والعضو املؤسس جلمعية الشيخ عبداهلل النوري 
اخليرية وعضو أول مجلس أمة كويتي، للفقيد الرحمة 

واملغفرة وألهله وذويه الصبر والسلوان.
> > >

والعزاء احلار آلل الرفاعي الكرام وللصديق د.إبراهيم 
الرفاعي في فقيدهم الشـــاب عمـــر الرفاعي، الذي أحبه 
وتأثر بفقده كل من عرفه لدماثة خلقه وحسن تربيته، 
وقد ذهب ضحية خطأ ســـائق آخر، وكان آخر ما قام به 
الفقيد هو التشهد قبل أن يوافيه األجل، للفقيد الرحمة 

واملغفرة وألهله وذويه الصبر والسلوان.
> > >

العزاء احلار آلل دبدوب الكرام ولرجل االقتصاد الكبير 
إبراهيم دبدوب بوفاة فقيدهم الشاب شكري، فللفقيد الرحمة 

واملغفرة وألهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.
> > >

وضمن أحزان األسبوع املاضي إعالن الزميلة »الرؤية« 
توقف صدورها، وما كان أســـهل على القائمن عليها أن 
يأخذوا مبنهاجية الدغدغة والضرب على أوتار الطائفية 
والفئوية والقبلية كوسيلة للنجاح واالنتشار، إال انهم 
فضلوا االلتزام بالوطنية احلقة وحب الكويت قوال وعمال 
ولم ترض ضمائرهم احلية أن يأخذوا بذلك املسار الضار، 
لإلخوة شريدة املعوشرجي وســـعود السبيعي ومزيد 
مبارك املعوشـــرجي وبقية الزمالء والكّتاب األعزاء في 
جريـــدة »الرؤية« نقول لهم: »مـــا قّصرتوا وبّيض اهلل 
وجوهكم«، ويكفـــي أن تتوقف جريدتكـــم وهي واقفة 

كاألشجار املثمرة.
> > >

آخر محطة: التهنئة للزميـــل مبارك الدويلة بانضمامه 
لكتاب جريـــدة »القبس« ولدّي يقن أننا ســـنرى بقية 
النخبة الرائعة من كّتاب »الرؤية« على صفحات اجلرائد 

األخرى.

ماذا يعني مشـــروع مينـــاء بوبيان 
بالنسبة للمواطن؟ البد من وقفة مع واحد 
من أكبر املشاريع التي حتدث في تاريخ 
الكويت، ألنه يختلف عن االستثمار في 
النفط املتوقع انتهاؤه بعد 60 –50 سنة، 
فهو االستثمار في املوقع االستراتيجي 
الذي نشأت بسببه الكويت، ورمبا كان 
هو السبب الستمرارها بنفس احليوية 
بعد عصر النفط، لهـــذا ال ينبغي ترك 
هذا احلدث في نطاق اهتمام املسؤولن 
واملختصن، بسبب حجم ما يستتبعه من 
أنشطة ومناطق سكنية وجتارية جديدة، 
بل وحياة كاملة خالل السنوات العشرين 
القادمة، هذه النقلة ستنعكس على حياة 
جميـــع النـــاس، والبد من استشـــراف 
املســـتقبل، وتصوير احلدث ليتصوره 
املواطن العادي غير املتخصص، ومن ثم 
التي ستستجد، في  يتهيأ لالحتياجات 

التخصصات الوظيفية وغيرها.
 لقـــد كانت بداية نشـــأة مدينة دبي 
مثل نشأة مدينة الكويت، بسبب املوقع 
التجاري، وهو ما أدى الى انتظام نسق 
احلياة ملدينة دبي على إيقاع حركة النقل 
البحري، ثم اجلوي، ومن بعده نشـــأت 
اخلدمات اللوجســـتية في منطقة جبل 
علي وصوال الى اســـتضافة املؤسسات 
املالية والتجاريـــة العاملية، األمر الذي 
جعل الصناعة النفطية بالنســـبة لدبي 
شيئا ثانويا، بالطبع هناك دروس يجب 
استخالصها من جتربة دبي، وهذا هو دور 

راسمي االستراتيجيات واخلطط.
لنتوقف قليال عند حجم »ميناء بوبيان« 
أو »مينـــاء مبارك« كمـــا هي املعلومات 
املنشورة عن التسمية املقترحة، فهو بالـ 
60 رصيفا سيكون أكبر ميناء في منطقة 
اخلليـــج، وتتكون املرحلة األولى من 4 
أرصفة مت توقيع عقد تنفيذها، ويتبعه 
توقيع عقد جسر جابر األحمد - الصبية 
قبل نهاية العام بإذن اهلل، وبالنســـبة 
حلركة التجارة بن دول املنطقة )ايران 
- العراق - تركيا - ســـورية - وسط 
آسيا( مع اخلليج والهند وافريقيا فإن 
طريق الكويت ســـيمثل وفرا كبيرا في 
الوقت واملال، وليس سرا أن كلفة النقل 
هي العنصر األساسي في تسعير البضائع، 
ومن ثم قدرتها على املنافسة في األسواق، 

لهذا كان إحلاق هذين 
املشروعن العمالقن 
مبشروع خط سكك 
حديديـــة ومنطقـــة 
الستقبال احلاويات 
خطوة كبيرة ترفع من 
كفاءة املوقع اجلغرافي 

للكويت أضعافا مضاعفة.
وأعلن وكيل وزارة األشــــغال السيد 
عبدالعزيز الكليب عن تخصيص معرض 
وديوانية للمواطنن الراغبن في التعرف 
على ميناء بوبيان الذي يبلغ عمقه 14.5 
مترا ويتكون من اربعة أرصفة في املرحلة 
األولــــى بطول 1600 متر وعمق 16 مترا 
عند الرصيــــف، وغيرها من املعلومات 
اإلنشائية، ومن الالزم اضافة معلومات 
أخرى يجب أن تتولى توفيرها جهات 
أخرى مثــــل وزارة التخطيط، ووزارة 
التجارة حول أهمية االستثمار في قطاع 
النقل البري والبحري، واخلدمات احلديثة 

في قطاع االتصاالت التجارية.
باختصار، نحن نتحدث عن مرحلة 
»بــــدأت« لإلعداد ملا بعــــد عصر النفط، 
وبالقدر الــــذي نحقق بــــه تقدما فإننا 
أنظار شركاء استراتيجين -  سنلفت 
دول ومؤسسات - سيجدون في جناح 
هذا املشــــروع منفــــذا لهم الــــى العالم 
اجلنوبي، كما فعلــــت أملانيا في مطلع 
القرن املاضي، فمهما تطورت وســــائل 
البري والبحري تبق للجغرافيا  النقل 

حقائقها الثابتة على األرض.
كلمـة أخيرة: رمبا كان »البنك اإلسالمي 
للتنمية« واحدا من أهم شــــركائنا في 
املرحلة املقبلة بالنظر الى تواجده في 
متويل التبادل التجاري منذ عام 1976، 
وحيازته ملنظومة من املؤسسات املتكاملة 
خلدمة هذا القطاع )تأمن الصادرات - 
متويل املستثمرين في هذا القطاع( اضافة 
الى قيادته لتجربة انشاء منطقة حدودية 
جتارية بن تركيا وسورية، التي حتولت 
من مكان ناٍء الى منطقة جتارية نشطة، 
برعايــــة ودعم من حكومتــــي البلدين، 
وحسب علمي فالبنك بصدد ترتيب ندوة 
شاملة للتعريف بالدور املمكن تقدميه 
لدولة الكويت، لتعزيز مسيرتها اجلديدة، 

والواعدة، بإذن اهلل.

ميناء بوبيان ليس مجرد مشروع.. إنه افتتاح عصر جديد للكويتأيامنا الحزينة

خبراء يحّذرون من مخاطر اختراق أمن الهواتف النقالة

مسن ألماني يقفز من الطابق السادس.. خالصًا من الحر 
نورمبيرغـ  د.ب.أ: عجز املتقاعد املسن غونتر 
فون بوينت )80 سنة( عن حتمل حرارة اجلو التي 
جتتاح أملانيا هذه األيام فقرر وضع حد حلياته، 
ففتح باب البلكونة في غرفته بدار رعاية املسنن، 
وارتقى السياج ثم قفز من الطابق السادس إلى 
األرض، وهكذا سجل فون بوينت اسمه في قائمة 
ضحايا موجة احلر الذين تنوعت اشكال وفاتهم 
أخيرا بـــن الغرق والصدمة الكهربائية ونقص 

املاء في اجلسد، والزوابع. 
وذكر د.هارمتوت فرومر، من املجلس البلدي 
في نورمبيرغ، جنـــوب البالد، أن التحقيق في 
سبب انتحار الرجل املتقاعد قد أغلق لعدم وجود 
شك في سبب إقدامه على املوت، إذ كتب الرجل 
رسالتن قبل انتحاره، واحدة إلى ابنه والثانية 

إلى إدارة دار رعاية املسنن.
 وقال فيهما إنه ما عاد يتحمل هذا احلر القاتل 
لذلك قـــرر االنتحار، وقالت إحـــدى املمرضات 
العامالت في الدار إن الرجل كان رياضيا والئقا 
عقليا رغم تقدمه في السن، وكان انتحاره مفاجئا 

للجميع. 
من ناحيته، حذر البروفيسور كورنيل سيبر، 
من جامعة نورمبيرغ الطبية من انتحار املزيد 

من املسنن بسبب احلر.
 واستشهد الطبيب بإحصائية لوزارة الصحة 
تقول فيها ان ثلثي املسنن في دور الرعاية يعانون 
من قلة التغذية ونقص السوائل، ويعاني املسنون 
بسبب تقدم العمر من نقص الشعور بالعطش، 
وقد تؤدي هذه احلالة إلى تقلص السوائل التي 
تصل إلى الدماغ وتقود في التالي إلى حالة من 

االضطراب النفسي والعقلي.
 وفي نفس ليلة انتحار فون بوينت بســـبب 
احلر، اجتاحت األمطار والزوابع والية راينالند 
بفالز لكنهـــا لم تقلل درجات احلـــرارة كثيرا. 
وأصابت الصواعق هناك شابا على دراجة وأردته 
قتيال في احلال. وغرق شاب عمره 18 سنة في 
بحيـــرة ايتورف )قرب بون( بينما كان يحاول 
التمتع بالسباحة مســـاء بعيدا عن أعن رجال 

الشرطة.

العبيسان: ال أدلة شرعية على تحريم الغناء 
واالختالط والنقاب عادة وليس عبادة

حسب رأيه ـ في استدالله على وجوب احلجاب.
وفي رده عن ترخيص الرســـول ژ للخاطب 
بالنظر لوجـــه خطيبته، وأن هذا يعني ضمنا أن 
يكون هناك غطاء للوجه، قال إنه رمبا كان النقاب 

عادة ولكنه ليس عبادة.
ورفض العبيسان خالل املقابلة تصنيف نفسه 
كليبرالي، وقال إنه مسلم ويناقش الدليل ويسعى 

إلى التنوير.
وقال ان هناك ممارسة ليبرالية في السعودية 
من حيث حرية التعبير واملطالبة باحترام اآلخر، 
ولكن أن تتشكل تلك املمارسات باملفهوم املعروف 
والداللة الفلسفية لليبرالية فهذا يحتاج لكثير من 
الوقت، واصفا احلراك الفكري احلالي في املجتمع 
بأنه جيـــد وفي منتصف الطريق لتشـــكيل تيار 

ليبرالي.
واختتم العبيســـان حديثه بأنه يجب منع من 
يفتـــون بتكفير أو جواز قتل اآلخر، ورفض فكرة 
إخضاع الديـــن للعلم، أو التعامـــل معه مبنطق 
التجريـــب واحتمال اخلطأ والصـــواب ألن الدين 

إميان وتسليم.

دبـــي ـ العربية.نـــت: دافع الطبيـــب والكاتب 
السعودي احلميدي العبيسان عن آرائه اخلاصة 
بعدم وجود أدلة شرعية قاطعة على حترمي الغناء 
واالختالط ووجـــوب تغطية وجه املرأة، ورفضه 
حملاولة تديـــن العلم أو علمنـــة الدين ومحاولة 

إخضاعه للتجريب مثل النظريات العلمية.
وقال العبيســـان في حلقة جديدة من برنامج 
»إضاءات« بثتها »العربية« أمس إنه ال توجد أدلة 
شرعية على حترمي الغناء، مرجعا مسألة التشدد 
في حترميه إلى الصورة احمليطة بالغناء من مجون 

أو فحش.
وأوضـــح أنه إذا كان الغنـــاء يرتبط مبجالس 
فيها ســـكر ومجون وأمور محرمـــة فانه بالتالي 
يتم التشـــدد في التحرمي، مشيرا إلى أنه تاريخيا 
كانـــت هناك آراء تبيح الغناء ولكن لم يكن هناك 
ما يدعم تلك اآلراء، وضرب مثاال على ذلك باإلمام 
األندلسي ابن حزم الذي كان من أبرز األئمة الذين 

أحلوا الغناء.
وأوضح العبيسان ان من يحرمون الغناء يقولون 
إنهم ال يحرمون الغناء إذا كان على نفس الصورة 
التي كان عليها في عهد الرســـول ژ مثل الغناء 
مع صوت الـــدف، ولكن الغناء الذي نعرفه اليوم 
لم يكن معروفا في عهد الرســـول، فكيف نحرمه 

دون دليل؟
وقال ان احلديـــث الوارد في صحيح البخاري 
عـــن النبي ژ انه قال: »ليكونـــن من أمتي أقوام 
يستحلون احلر واحلرير واخلمر واملعازف... الخ«. 

هو حديث ضعيف.
وحول اخللوة واالختـــالط والنقاب )تغطية 
الوجه(، قال العبيسان انه مع جواز االختالط وال 
توجد أدلة شرعية على حترميه، وكذلك األمر بالنسبة 
لتغطية الوجه، وطالب بأن تتم دراسة أسباب النزول 
في اآليات التـــي ورد فيها ذكر احلجاب، مبينا أن 

اإلمام الشافعي ممن أجازوا كشف الوجه.
وقال العبيسان ان اآليات القرآنية التي تناولت 
احلجاب كانت تخص زوجات النبي ژ وليس فيها 
تعميم، وما يسري على زوجات الرسول ال يسري 
على بقية النساء، مستدال على ذلك باألحكام التي 
حرمت على زوجات الرسول الزواج من أحد بعده، 

فهذه أحكام خاصة ال تنتقل إال بدليل.
وأضاف أن اإلمام ابن تيمية وقع في تناقض ـ 
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نجم وسط العربي عبداهلل الحداد:
 الزعيم عائد بقوة لحصد األلقاب.. 

واستفدنا من أخطاء الموسم الماضي

الشيخ سلمان الحمود يفوز بمنصب 
نائب رئيس االتحاد الدولي للرماية

سهرة شباب تنتهي
بسلب »جنس«

محمد الدشيش
تقدم حارس بناية مبنطقة 
الســـاملية ببالغ الـــى عمليات 
الداخليـــة يفيد فيـــه بوجود 
شخص شبه عار يتجول حول 
البنايـــة، وقال مصدر امني مت 
توجيـــه دورية أمن الى موقع 
البالغ ومت رصد الشخص الذي 
تبن انه »جنـــس« )24 عاما( 
وقام رجال األمن مبنحه جاكيت 
ليغطي جســـده شبه العاري، 
وحول سبب وجوده بهذا الشكل 
املريب في مثل هذا الوقت املتأخر 
قال »اجلنس«: كنت في سهرة مع 
أصدقائي فقاموا بضربي وسلبي 
مبلغ 170 دينارا وهاتفي النقال 
ثم قاموا بنزع مالبسي وألقوا 
بي خارج الشـــقة ولم أستطع 
أن أذهـــب إلى أي مكان بعد أن 

وجدت نفسي شبه عار.
وأضاف املصدر انه مت أخذ 
أقوال الشاب »اجلنس« وقدم 
أســـماء أصدقائه الذين يدعي 
أنهم قاموا بضربه وسلبه وجار 
استدعاؤهم ملواجهته بادعاءات 

صديقهم.

مواطنة اكتشفت أنها »الزوجة الثانية.. وليست األولى«
بعد 12 عامًا من الزواج.. وطلبت الطالق

وفاة الزوجة األولى كشف كامل تفاصيل »الخدعة«

هاني الظفيري
في واحدة من اغرب قضايا االحوال الشــــخصية التي ينتظر 
ان حتال الى احملكمة قريبا قضية مواطنة تقدمت بطلب الطالق 
للضرر بعد ان اكتشفت انها »الزوجة الثانية.. وليست الزوجة 
االولى« او باالصح الوحيدة كما كانت تعتقد طوال 12 عاما قضتها 

على ذمة زوجها املواطن البالغ من العمر 45 عاما.
وبحسب وكيل الزوجة الذي بدأ بالفعل بإعداد مذكرة كاملة 
بشكوى املواطنة للتقدم بطلب طالق لصاحلها ان موكلته )مواطنة 
تبلغ من العمر 35 عاما( تزوجت قبل 12 عاما من زوجها احلالي 
واجنبت منــــه 3 اوالد، وابلغته انها كانــــت تعتقد أنها الزوجة 
الوحيدة لزوجها، وكانت حياتهم تسير بشكل طبيعي جدا حيث 
تعمل موظفة في احدى الوزارات ويعمل زوجها كمســــتثمر في 
البورصة، ولم تلحظ اي امر غير طبيعي حول زوجها طوال فترة 
الـ 12 عاما، حتى انها قدمت ورقة عقد القران الذي يذكر في خانة 
احلالة االجتماعية للزوج )اعزب( قائلة: هكذا ابلغني وابلغ اسرتي 
عندما جاء ليتزوجني وهكذا ابلغ املأذون وهذا ما مت تســــجيله 
في العقد وعليه مت الزفاف وبعدها عشنا حياتنا الطبيعية كأي 
زوجن واجنبت له 3 اطفال اآلن اعمارهم بن الـ 3 و 9 سنوات، 
ولم أحلظ اي امر غير طبيعي على زوجي او تصرفاته ولم اشك 

يوما في انه تزوج علي أو حتى على عالقة.
وروت املواطنة طريقة اكتشافها لزواج زوجها عليها قائلة: لم 

اكتشف زواجه اال االسبوع قبل املاضي، وفي بداية االمر اعتقدت 
انه تزوج علي بأخرى، اما املفاجأة احلقيقية فهي انني اكتشفت 
انني انا الزوجة الثانية وانه تزوجني على اخرى تزوجها قبل 
زواجه مني بـ 8 سنوات كاملة، وكان قد عاد االسبوع قبل املاضي 
في حالة يرثى لها ولم اعهده ابدا على هذه احلالة وظل اياما في 
اكتئاب شديد حتى اعتقدت ان به مسا وظللت ألح عليه ألعرف 
ســــبب بكائه خاصة انها املرة الوحيدة التي اراه يبكي فيها في 
حياته كلها، واستعنت بأشقائي وشقيقه الوحيد بعد ان استدعيتهم 
خاصة انه ظل اكثر من 5 ايام على حالته وبحضورهم كشــــف 
احلقيقة وابلغهم ان زوجته االولى توفيت في املستشفى جراء 
مرض عضال وابلغهم انه تزوجها قبل 20 عاما ولم ينجب منها 
النها كانت عاقرا، وكانت تقيم بڤيال باحدى مناطق العاصمة وان 
الوحيد الذي يعلم بأمر زواجها منها هو شقيقه الوحيد كون ال 
احد من اهله على قيد احلياة سوى شقيقه بعد ان توفي والدها 
قبل زواجه من االولى. وقالت املواطنة: كنت استمع الى اعترافاته 
وســــط ذهولي وذهول اخوتي، وبعدهــــا تركت له املنزل واريد 
الطالق اآلن. وقال وكيل املواطنة: االمر الذي بيدنا اآلن هو عقد 
الــــزواج الذي نقل فيه الزوج معلومات مغلوطة قائال انه اعزب 
بينما كان متزوجا وهو امر قد يلغي العقد بأكمله، وال نزال في 
البداية فال تزال هناك محاوالت صلح جتري بن الزوجن العادة 

املياه الى مجاريها.

لندنـ  بي بي سي: حذر باحثون في أمن 
االتصاالت مستخدمي الهواتف النقالة من 
إمكانية اختـــراق االحتياطات االمنية في 

هواتفهم.
وقــــد وضــــع اخلبراء حتــــت تصرف 
مســــتخدمي الهواتــــف أدوات متكنهم من 
فحص مــــدى صرامة اجراءات األمان التي 
تتبعها الشــــركات التي تزودهم باخلدمة 

الهاتفية.
وقد خصص مؤمتر حول أمن االتصاالت 
عقد أول من امس اخلميس في مدينة الس 
فيغاس االميركية حتت اسم »بالك هات« 
لبحث التهديدات التي تتعرض لها الهواتف 
الذكية وأجهزة احلاســـوب املتنقلة، التي 
تســـتخدم لعدة أغراض ابتداء من إجراء 
عمليـــات بنكية الى حتديـــد موقع وجود 

االشخاص.
ويخزن املســـتخدمون فـــي هواتفهم 
الذكية معلومات حساسة مثل كلمات السر 
ومعلومات بنكية وشـــخصية، لذلك فهي 

هدف محتمل  لالختراق.
وتعتبـــر بعض البرمجيـــات املتعددة 
االهداف التي يحملها املســـتخدمون على 
هواتفهم دون أن يتأكدوا من مدى سالمتها 

أحد مصادر اخلطر.
وقد قامت مؤسسة »لوك أوت« املتخصصة 

في أمن املعلومات بفحص 300 ألف برمجية 
تستخدمها الهواتف الذكية، وتوصلت إلى 
أن بعضها يصل إلـــى معلومات أبعد مما 

يتصور املستخدم.
وقد كشـــف الفحـــص عـــن أن إحدى 
البرمجيات املتخصصة في تغيير صورة 
اخللفية في اجلهاز تقوم بنسخ أرقام الهواتف 
املخزونة في اجلهاز وإرسالها الى خادم متلكه 

شركة صينية لتطوير البرمجيات.
ويقول جون هيرينج من مؤسسة »لوك 
أوت« أن مطوري برمجيات الهواتف الذكية 
قـــد يكونون في عجلة مـــن أمرهم لطرح 
برمجيتهم في االسواق، وال يصرفون الوقت 
الكافي لســـد الثغـــرات االمنية، مما ميكن 
القراصنة من النفـــاذ عبرها الى الهواتف 

وما حتويه من معلومات.
ويقــــوم القراصنــــة احيانــــا بتقدمي 
برمجيات مجانية للمســــتخدمن بعد ان 
يكونوا وضعوا فيها ڤيروسات متكنهم 
من اختراق االجهــــزة ودفعها لالتصال 
بأرقام هواتف عالية التكلفة، كما فعل أحد 
قراصنة املعلومات الروس. وتقول مؤسسة 
»F-Secure« املتخصصة بأمن املعلومات 
إن عدد الڤيروسات التي تهاجم الهواتف 
الذكية ال يتجاوز 500 بينما هناك ما ال يقل 

عن 40 مليونا تستهدف احلواسيب.


