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39 سان فرانسيســـكو ـ أ.ف.پ: تتوافر للمسلمني خالل 
شهر رمضان تطبيقات للهواتف النقالة صممت خصيصا 
لتسهيل شهر الصوم والصالة عليهم. فبعض هذه التطبيقات 
يبلغ املستخدم مبواقيت الصالة او يسمح باالطالع على 
آيات القرآن. موقع »اخلوارزمي.كوم« يقترح »اساسيات 
رمضان«، وهي تطبيقات تقدم »ملخصا معمقا الســـس 
الصوم«. وجاء في املوقع ان هذه البرامج مصممة »لتوفير 

تفسيرات الى القارئ حول املعنى املادي والروحي والطابع 
الفريد لفعل التقوى والتفاني الرائع هذا«.

اما متجر نوكيا على االنترنت )أفي( فيعرض مجموعة 
من التطبيقات املرتبطة برمضان، من بينها برنامج بعنوان 

»مواقيت الصالة« يذكر بوقت الصالة خالل اليوم.
ويوفر برنامـــج بعنوان »آي بـــراي« اخلدمات ذاتها 

ملستخدمي منتجات ابل مثل آي فون وآي باد.

تطبيقات خاصة برمضان لمستخدمي الهواتف الذكية

املثنى صبح

صحتك

سابقة أميركية.. 
جراحة تصغير 

المعدة من الفم
ـ يو.بي.آي:  واشــــنطن 
أخضع أطباء مريضا جلراحة 
تصغير معدته عبر فمه هي 
األولى من نوعها في الواليات 

املتحدة.
وذكر موقـــع »هيلث 
دي نيـــوز« األميركي انه 
خالل اجلراحة التي تهدف 
إلى تخفيـــض الوزن قام 
اجلراحـــون فـــي جامعة 
كاليفورنيا باســـتئصال 

20% من معدة املريض.
إلى ان تصغير  يشار 
حجم املعدة يعني شعور 
صاحبها بالشبع بسرعة 
إلى أكل  أكبر ما يدفعـــه 
كميات أقل وبالتالي فقدان 

الوزن.
وتطلبت اجلراحة التي 
أجريت من الفم 5 شقوق 
صغيرة في البطن للسماح 
بإدخال كاميرات وجتهيزات 

أخرى ضرورية.
وتخلص اجلراحون من 
النسيج  جزء صغير من 
عبـــر البطـــن وأدخلـــوا 

دبابيس إلغالق املعدة.
وقـــال د.ســـانتياغو 
هورغان ان »عدد اخليارات 
التي تتوفر إلجراء جراحات 
الوزن  إلى فقـــدان  ترمي 
تتغيـــر بســـرعة كبيرة 
وهدفنا هو تقدمي حل طويل 
األمد خلسارة الوزن بأقل 
عدد ممكن من الندوب ومن 
دون أدوات طبية إن رغب 

)املريض( بذلك«.
وأوضح ان التخلص من 
قسم من املعدة عبر الفم 
قلص الضرر الذي يلحق 
بالبطـــن »فغياب جروح 
كبيرة يخفـــض مخاطر 
اإلصابة بالفتاق ويقلص 
ألـــم املريـــض«. وأضاف 
»نحن نقترب من مرحلة 
إجراء جراحة لفقدان الوزن 

من دون آثار جروح«.

»ساعة مكة« 
ترفع األذان من أعلى نقطة 

على وجه األرض
مكة املكرمة ـ العربية: بعقارب ضبطها الوقت وحاكتها أنامل صناع 
محترفني من أملانيا وسويســــرا ودول أوروبية أخرى، ارتفعت ســــاعة 
مكة املكرمة فوق قمم عالية حتتضنها السماء، لتدق للمسلمني مواعيد 
صلواتهم وتكون أعلى نقطة ينطلق منها أذان، ويقول م.أسامة صدقة 
ابوزيد، املشرف على مشاريع مجموعة بن الدن مبكة املكرمة: »تشرف 
عقارب الساعة وأرقامها الرومانية على مساحة من مدينة مكة املكرمة 
يبلغ نصف قطرها من على بعد 8 كيلومترات، ما يعني انها على مرأى 
ـ يوميا من عيون ماليني البشــــر املقيمني في مكة او القادمني اليها بنية 
العمرة او احلج، وبالتالي ســــتكون أكثر نصب معماري تتم مشاهدته 
يوميا عامليا«، ويتابع »ترتدي ساعة مكة مع اول ايام رمضان جزءا من 
حلتها العمرانية، في حني يتم تطريز بقية حلتها خالل 3 أشــــهر مقبلة 
بكلفة لم تعلن بعد كهدية ملكية من خادم احلرمني الشريفني ألهل مكة 
خاصة والعالم اإلســــالمي عامة، فيما يعلوها هالل ضخم يكاد يصافح 

السحاب، محفوف بـ 21 ألف مصباح بعضها يرسل ضوءا للسماء«.
وقد بدأ التشغيل التجريبي لساعة مكة املكرمة التي تعد أكبر ساعة 
في العالم، صباح األربعاء أول أيام شــــهر رمضان املبارك، وســــتكون 
أعلــــى مبنى معماري تراه أعداد كبيرة من ســــكان مكة والقادمني إليها 

للحج والعمرة.
وتعد ساعة مكة املكرمة أطول ساعة في العالم بطول 40 مترا، وارتفاع 
400 متر عن مستوى األرض، وأثناء األذان، تتم إضاءة أعلى قمة الساعة 
بواسطة 21 ألف مصباح ضوئي، تصدر أضواء المعة باللونني األبيض 
واألخضر، ميكن رؤيتها من مسافة تصل الى 30 كيلومترا، وهي تشير 

بذلك الى دخول وقت الصالة.

مخرج »القعقاع«: استعنا بخبرات شاركت 
في فيلمي »آفاتار« و»إلكسندر«

حرائق روسيا على بعد 60 كيلومترًا من تشرنوبيل

طائرة نائب الرئيس األميركي تقلب طائرة صغيرة

ڤيروس كمبيوتر يسحب مليون دوالر من بنك بريطاني

إلقاء القبض على »جد« ارتكب 25 عملية سطو

كييــــڤ ـ أ.ف.پ: صرح متحدث باســــم وزارة 
االوضاع الطارئة الروسية ان حرائق االحراج املندلعة 
على امتداد هكتارين منذ يوم االثنني املاضي أصبحت 
على بعد ستني كيلومترا من موقع مفاعل تشرنوبيل 
النووي املتضرر )شمال أوكرانيا(، لكن الوضع »ال 
ينطوي على اي خطر«. وقالت الناطقة باسم الوزارة 
ڤكتوريا روبان لوكالة »فرانس برس« ان احلريق 

الذي اندلع االثنني املاضي في بلدة سوسنيكوفا على 
بعد ســــتني كيلومترا شمال كييڤ »سيتم اخماده 
اليوم )امس( او غدا )اليوم(«. وأضافت ان »احلريق 
ال ينطوي على اي خطورة وليس هناك اي تهديد«. 
ومتتد املنطقة االمنية احملددة حول محطة تشرنوبيل 
التي شهدت اكبر كارثة نووية في العام 1986 على 

دائرة قطرها ثالثني كيلومترا.

واشنطن ـ أ.ف.پ: تســــببت الطائرة الرسمية 
لنائب الرئيس االميركي جو بايدن في قلب طائرة 
سياحية صغيرة متوقفة جراء ضغط محركاتها ما 
أدى الى وقوع اضرار من دون تسجيل اي اصابات 

على ما أفاد سالح اجلو األميركي.
ووقع احلادث االربعاء املاضي في مطار ويست 
هامبتون )والية نيويورك شــــرق( على بعد 120 

كيلومترا شرق مدينة نيويورك.
وكانت الطائرة وهي من طراز بوينغ »ســــي ـ 
32« تستعد لالقالع وفيها جو بادين وزوجته جيل 
متجهة الى واشــــنطن عندما أدى ضغط محركاتها 
الى انقالب الطائرة الصغيرة وهي من نوع بايبر 
كانــــت مركونة الى جانب املدرج ما أدى الى وقوع 

اضرار في احد جناحيها.

ـ  فرانسيســـكو  ســـان 
أ.ف.پ: حذرت شركة »ام 86« 
املتخصصة في امن االنترنت 
ومقرها كاليفورنيا االربعاء من 
ان قراصنة معلوماتية جنحوا 
في ادخال ڤيروس متطور اسمه 
»زوس« الى موقع بنك بريطاني 
اموال من  ويقومون بســـحب 

حسابات العمالء.
وقالت الشـــركة في رسالة 
بالبريد االلكتروني ان القراصنة 

متكنوا حتى اآلن من سحب أكثر 
من مليون دوالر منذ بداية يوليو 

ومازالت العملية متواصلة.
البرنامـــج  وأوضحـــت ان 
الڤيروســـي يتم ادخاله ســـرا 
الكمبيوتر عن  الـــى اجهـــزة 
طريـــق مواقع مفخخـــة، وان 
الڤيروس مبرمج للسيطرة على 
العمليات املصرفية اجلارية عبر 

االنترنت.
ويوهم البرنامج الڤيروسي 

العمالء بأنهم يرون حساباتهم 
احلقيقية في حني يقوم بتحويل 
اموال منهـــا دون ان يالحظوا 

ذلك.
وكتبت شـــركة »ام 86« ان 
»عمالء املؤسسة املالية الكبيرة 
هم ضحايا هجوم متطور ينفذه 
انترنـــت مجرمون  قراصنـــة 
يستخدمون برامج ڤيروسية على 
االنترنت لسرقة املال من خالل 

موقع البنك االلكتروني«.

لوس أجنيليس - »بي .بي.
ســـي«: متكن رجال الشـــرطة 
التحقيقات  وعناصر مكتـــب 
الفيدرالي األميركي من محاصرة 
املتهم بارتكاب 25 عملية سطو 
على مصـــارف فـــي 13 والية 
أميركية في داره في بلدة باتون 
روج بوالية لويزيانا اجلنوبية، 
والقوا القبض عليه دون اطالق 

رصاصة واحدة.
ومتت عملية االعتقال صباح 
االربعاء، ودامت ست ساعات 
شـــوهد بعدها رجال الشرطة 
وهم يقتادون رجال بدينا ابيض 
الشـــعر الى خارج املنزل قبل 
ان يأخذوه مخفورا في احدى 

سياراتهم.
وقـــال مكتـــب التحقيقات 

الفيدرالـــي )FBI( إن الرجـــل 
اســـمه مايكل فرانسيس مارا 
ويبلغ من العمر 52 عاما، وان 
اعتقاله مت مبوجـــب امر إلقاء 
قبض بتهمة ســـرقة مصرف 
في مدينة ريتشـــموند بوالية 
فرجينيا. وكان الـ FBI قد نشر 
في االسبوع املاضي صورا »للجد 
السارق« على لوحات االعالن 
الواليات األميركية  في جميع 
قائال إنه متورط في سلســـلة 
من السرقات يعود تاريخها الى 

سنة 2008.
وقال مكتب التحقيقات إنه 
تســـلم اخبارية في االسبوع 
املاضي من شخص تعرف على 
مارا مـــن صورته. واضاف الـ 
FBI أن مارا كان يعمل ســـائقا 

لدى شركة لنقل البضائع مما 
اتاح له التنقل بيسر في مختلف 

الواليات األميركية.
ويعتقـــد ان مـــارا نفـــذ 
عمليات سرقة مصارف في كل 
من واليات االباما وتكســـاس 
وجورجيا واركنساو وكانساس 
ونيويورك وفلوريدا واوكالهوما 
وميسيسيبي وتنيسي وكنتاكي 
وميسوريـ  ولكنه لم يقم بأي 

عملية في واليته لويزيانا.
كمـــا لم يتضح مـــا اذا كان 
»اجلد الســـارق« جدا بالفعل، 
إذ قـــال عدد من عناصر مكتب 
التحقيقات الفيدرالي إنهم اطلقوا 
عليه هذه الكنية لتيسير عملية 
التعرف عليه مـــن قبل رجال 

االمن واجلمهور بشكل عام.

ترجمة فورية باإلنجليزية والفرنسية لصالة القيام بالحرمين
العربية: تطلق وزارة الشـــؤون اإلسالمية 
واألوقاف والدعوة واإلرشاد برنامج الترجمة 
الفورية لصالة التراويح من املســـجد احلرام 
واملسجد النبوي هذا العام عبر تلفزيون اململكة 
العربية الســـعودية بقناتيه األولى والثانية، 
باالضافة الى قناتي مكة املكرمة واملدينة املنورة، 
وذلك بالتنســـيق مـــع وزارة الثقافة واإلعالم 
والرئاسة العامة لشؤون املسجد احلرام واملسجد 

النبوي، وفقا ملا نقلته جريدة »البالد« السعودية 
األربعاء. وكشـــف وزير الشـــؤون اإلسالمية 
واألوقاف والدعوة واإلرشاد الشيخ صالح بن 
عبدالعزيز آل الشيخ ان الترجمة الفورية هذا 
العام ســـتكون باللغة االجنليزية من املسجد 
احلرام واللغة الفرنســـية من املسجد النبوي، 
مشيرا الى انها تتميز عن األعوام السابقة بالعديد 
من االضافات التي سيلمسها املشاهدون في أرجاء 

املعمورة التي يصلها بث التلفزيون السعودي 
خاصة ممن يتحدثون هاتني اللغتني، موضحا 
انها تتميز بالسهولة ونقل معاني القرآن الكرمي 
بشكل دقيق وبطرق سليمة تتعامل مع النص 
القرآن الكرمي آليا ويدويـــا. وأوضح ان هناك 
أعدادا كبيرة في أنحاء العالم تتابع صالة القيام 
من احلرمني الشريفني عبر القنوات الفضائية 

لكنها ال جتيد اللغة العربية.

دبيـ  العربية.نت: كشف املخرج السوري املثنى صبح 
لـ »العربية« عن استعانته بخبرات اوروبية وهندية 
وايرانية وسورية لتصميم املعارك واملؤثرات البصرية 
في مسلسل »القعقاع بن عمرو التميمي«، ومن بينها 
خبرات شـــاركت في فيلم »آفاتار« الشهير، بدأت قناة 
ام.بي.سي عرض اولى حلقات املسلسل أمس الساعة 
الثانية فجرا، وفي حديث اجراه مع جميل ضاهر وراوية 
العلمي في برنامج »دراما رمضان«، اشار لقصور املؤثرات 
البصرية للمشاهد احلربية املنتجة في العالم العربي، 
خاصة عند مقارنتها بانتاج شركات عاملية شاركت في 
انتاج افالم كبيرة مثل فيلمي جيمس كاميرون »آفاتار« 
و»الكسندر« اللذين حققا جناحا غير مسبوق، مضيفا: 
نحن وجدنا انه ضمن املعطيات احلالية مهما ارتقينا 
لن نصل ملستوى هذه الشركات، وبالتالي وظفناها في 

مسلسل »القعقاع بن عمرو التميمي«.

تسير عارية لـ 10 
كيلومترات بسبب 

عالقة حب
نيودله��ي »بي . بي . س��ي« 
أعلنت مفوضية شؤون املرأة في 
والي��ة البنغال الغربية في الهند 
اجراء حتقيق ف��ي املزاعم التي 
تقول إن س��يدة تنتمي إلحدى 
الس��ير  القبائ��ل »أجبرت على 

عارية«.
وقال مس��ؤولون إن السيدة 
أجبرت على املش��ي دون ثيابها 
ملسافة عشرة كيلومترات ومرت 
عبر ثالث قرى ومت تصويرها عبر 

كاميرا هاتف محمول.
وأضاف املسؤولون أن السيدة 
تعرض��ت للتح��رش واالعتداء 
من قب��ل حش��ود كبي��رة من 

اجلماهير.
وأفاد سكان محليون بأن ما 
حدث للسيدة كان »عقابا« بسبب 
عالقة حب غير شرعية مع رجل 
من طائفة أخرى وهو األمر الذي 
تكرر منذ 3 سنوات لسيدة أخرى 

في والية أسام املجاورة.
وصرحت بهاتشاريا ماليني 
املسؤولة مبفوضية شؤون املرأة 
في والية البنغال الغربية ل� »بي بي 
سي« بأن »فريقا تابعا لنا سيقوم 
بزيارة قرية ماسرا للحديث إلى 
تلك السيدة ونحن نأمل في أن 

ينال اجلناة عقابهم«.
الهدف  إن  وقال��ت مالين��ي 
الرئيسي من التحقيق هو معرفة 
ملاذا التزمت أسرة الفتاة الصمت 
لكل ه��ذا الوق��ت وكيف ميكن 
ملجلس املدين��ة أن يغض النظر 

عن مثل »هذا احلادث املروع«.
وأضافت ماليني أن املفوضية 
طلبت من قائد الشرطة في املنطقة 
التي شهدت الواقعة تقدمي تقرير 
الشرطة  لها. وتعرضت  مفصل 
احمللية إلى انتقادات كبيرة ألنها لم 
تتخذ أي إجراءات حيال احلادث إال 
بعد انتشار مقاطع ڤيديو للسيدة 
وه��ي عارية على نطاق واس��ع 
واعتقلت الش��رطة 6 أشخاص 

على خلفية احلادث.

الشيخ د.صالح الفوزان

استثنى محادثة الفتاة المخطوبة لخطيبها إن كانت لمصلحة الخطبة

الفوزان يحذر من المكالمات الهاتفية 
بين الشباب والفتيات وقت الصيام

وكـاالت: حذر الشيخ د.صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة 
كبار العلماء من مخاطبة الشباب للفتيات عبر الهاتف في 

حال الصيام، مؤكدا أن ذلك يؤثر على الصيام بالنقص. 
وبرر الفوزان حتذيره بأن املطلوب من الصائم احملافظة 
على صيامه مما يخل به وينقصه، واصفا املكاملات الهاتفية بني 
الشبان والفتيات بالفتنة بحسب جريدة املدينة السعودية، 
واســـتثنى من ذلك الفتاة املخطوبة ملن يكلمها شريطة أن 
يكون الكالم بينهما مجرد مفاهمة وملصلحة اخلطبة، موضحا 

ان األولى واألحوط أن يخاطب وليها بذلك.
وأضـــاف الفوزان: أما املخاطبة بني الشـــباب والفتيات 
في غير حالة اخلطبة فإنها ال جتوز، ملا في ذلك من الفتنة 
الشديدة، وخشية الوقوع في احملذور، وكم سبب االتصال 
بني الشباب والفتيات بواسطة التلفونات من مصائب خلقية 

وجرائم اجتماعية.


