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كيم كارداشيان تشعر بالسعادة 
بعيدًا عن الرجال

لندن ـ د.ب.أ: أعربت املمثلة كيم كارداشيان عن اعتقادها بأنه 
ميكنها أن تشعر بالســـعادة بعيدا عن الرجال وأصرت على أنها 

ليست في حاجة الى رجل لتصل ملا تريد حتقيقه.
وذكر موقع كونتاكت ميوزيك، املعني بأخبار املشاهير، أمس 
األحد أن كيم، التي ارتبطت من قبل بعالقة مع كل من العب الكرة 
األميركـــي ريجي بوش والعب كرة القدم البرتغالي كريســـتيانو 
رونالدو، تعتقد أنه ميكنها أن تكون سعيدة وهي مبفردها، ولكنها 
تعتقد أنها ستجد احلب يوما ما ألنه يجعل احلياة »ممتعة بصورة 

أكبر«.
وقالت كيم: »أشعر بأنني لست في حاجة لرجل ولكنني أبحث 
عن احلب وأعتقد أن يكون لديك شـــخص مـــا في حياتك يجعل 

احلياة أكثر متعة«.
وتعتـــزم كيم )29 عاما( التي انفصلت مؤخرا عن العب فريق 
كرة القدم األميركي داالس كاوبويز أن تبقى غير مرتبطة لفترة، 

ولكنها إذا قابلت »الرجل املناسب« فسوف ترتبط به.

كيم كارداشيان

مشهد من مسلسل »القعقاع«

شاشة الـ »آي فون« الطبية

منتجو مسلسل »القعقاع« يدافعون عن تجسيد الصحابة

برنامج جديد على »آي فون« يلتقط دقات قلبك ويرسلها للمختبر

تم تأجيلها إلى غد الثالثاء والخميس المقبل

رفع جلسة محاكمة هشام طلعت بعد 20 ثانية
إثر مشادة كالمية بين رئيس المحكمة والديب

.. وتأجيل محاكمة نائب القمار وصديقه لجلسة 30 المقبل
القاهرةـ  أ.ش.أ: قررت محكمة 
جنــــح قصر النيل في جلســــتها 
املنعقدة امس برئاسة املستشار 
خالد الشــــناوي تأجيل محاكمة 
عضو مجلس الشعب عن احلزب 
الوطني ـ ســــابقا ـ ياسر صالح 
القمار  واملتهــــم مبزاولة لعــــب 
بأحد فنادق القاهرة مســــتخدما 
في ذلك، وصديقا له يدعى خالد 
عامر، جوازي سفر مزورين، وذلك 
جللسة 30 أكتوبر املقبل لالستمرار 
في سماع أقوال الشهود.استمعت 
احملكمة بجلســــة امس إلى أقوال 

اثنــــن من شــــهود اإلثبات وهما 
مايكل جــــورج موظف الصرافة 
بفندق سوفيتيل اجلزيرة، والذي 
أكد في أقواله أن النائب السابق 
قام بصرف دوالرات من خزينة 
الفندق الســــتعمالها في مزاولة 
القمار مســــتخدما في ذلك بطاقة 
تشير إلى هويته كعضو برملاني، 
ثم صعد إلــــى صالة القمار األمر 
أثار ريبة موظف الصرافة  الذي 
باعتبار أن مزاولة القمار ممنوعة 
أمــــام املصرين.وأشــــار موظف 
الصرافة انه حينما تيقن من كون 

النائب السابق مصري اجلنسية 
السياحة  أخطر ضابط شــــرطة 
املتواجد بالفندق واصطحبه إلى 
صالة القمار لضبط املتهم وصديقه 

وحترير محضر بالواقعة.
من جانبـــه، قال املقدم خالد 
املليجي، ضابط شرطة السياحة 
ان دوره اقتصـــر علـــى إجراء 
التحريات التي أكدت أن ياســـر 
صالح مصري وأنه ميارس لعب 
القمار بداخـــل الصالة احملظور 
للمصرين دخولها، ومن ثم أبلغ 

املباحث.

القاهرة ـ د.ب.أ: أرجأت محكمة جنايات القاهرة 
أمس االحد تأجيل جلســـة محاكمـــة رجل األعمال 
المصري هشام طلعت مصطفى ومحسن السكري 
المتهمين بقتل الفنانة اللبنانية ســـوزان تميم إلى 
جلسة غد الثالثاء لسماع أقوال الشهود المصريين.
وقررت المحكمة عقد جلســـة أخرى يوم الخميس 
المقبل الموافق 30 ســـبتمبر لسماع أقوال الشهود 

اإلماراتيين.
وكان المستشار عادل عبد السالم جمعة رئيس 
المحكمـــة قد رفع جلســـة المحاكمة اليوم بطريقة 
مفاجئـــة بعد أقل من 20 ثانية من بدايتها بســـبب 
مشادات كالمية بين رئيس المحكمة وفريد الديب 

أحد أعضاء هيئة الدفاع عن رجل األعمال.
وقعت المشـــادات بســـبب إصـــرار الديب على 
الحديـــث مع هيئة المحكمة وعـــدم االلتزام بدوره 
المقرر بعد مرافعة المحامي عن المتهم األول محسن 

السكري.
وطلب المستشار من الدفاع دخول غرفة المداولة 

لعدة دقائق، وقرر بعدها استئناف الجلسة.

العربية: يطلق األسبوع القادم برنامج يحمل على 
هاتف »آي فون« ميكن أن يجعل سماعة الطبيب 
من آثار املاضي، ويقوم برنامج »آي ستيثوسكوب« 
stethoscope بفحص وتسجيل دقات قلب املريض، 

بحسب تقرير لقناة »العربية« بثته أمس.
الفكرة األولى التي تفرض نفسها عن عدم انتظام 
دقات القلب هي االتصال بطبيب، وأخذ موعد، ثم 
الذهاب إلى العيادة، وانتظار الدور، وتركيب أجهزة 
لقياس دقات القلب، ليكتشف الطبيب ما إذا كانت 

هناك مشكلة وما ماهيتها.
ولكن وجد التقدم التكنولوجي وخصوصا في 
عالم االتصاالت طريقة أسهل وأسرع، وهي برنامج 
»آي ستيثوسكوب« الذي يتم حتميله على هاتف 
شركة »ابل« الشـــهير.ويتيح البرنامج للمريض 
التقاط دقات قلبه، عبر وضع امليكروفون املزروع 

داخل الهاتف على جهة القلب.
وهناك خيار في البرنامج، يســـمح للمريض 
بإرسال هذه الدقات إلى املختبر مباشرة عبر البريد 
اإللكترونـــي، ليجري فحصهـــا وحتديد إذا كانت 
طبيعية أم ال. والتحدي اجلديد أمام البرنامج هو 
تطوير آلية تتخذ مبدئيا قرار الذهاب إلى الطبيب 
من عدمه، بالتمييز بن الدقات الطبيعية واحلاالت 

املرضية.
وال تزيد تكلفة التطبيق أو البرنامج عن دوالر 
واحد، وفـــي بعض الدول ميكـــن تنزيله مجانا، 
واستخدامه أيضا على هواتف ذكية أخرى، فضال 

عن الكمبيوتر اللوحي اجلديد »آي باد«.
وقد كشفت جتارب أن البرنامج اجلديد ال يعمل 
بكفاءة كاملة على النسخة املطورة من هاتف ابل 

»أي فون 4«.

الدوحةـ  أ.ف.پ: قلل عبدالرحمن 
العبيدان املشرف على انتاج مسلسل 
»القعقاع بن عمرو التميمي« من 
أهمية االنتقــــادات واجلدل حول 
جتسيد الصحابة رضي اهلل عنهم 
وتركيب االصوات في املشاهد التي 
ظهر فيها اخللفاء الراشدون رضي 
اهلل عنهم في حلقات املسلســــل 
التاريخي الذي عرض في رمضان 
وتناول مراحل هجرة الرسول ژ 
وحياة اخللفاء الراشــــدين رضي 
اهلل عنهــــم والفتنة الكبرى التي 
تلت مقتل اخلليفة عثمان بن عفان 
ÿ.وقال العبيدان، الذي كلف من 
املؤسسة القطرية لالعالم منتجة 
املسلســــل في لقاء مع االعالمين 
في الدوحة، »لم يظهر اي وجه من 
وجوه الصحابة رضي اهلل عنهم، 
ولو لم يخرج العمل بالصيغة التي 
خرج بها في جتسيد الصحابة رضي 

اهلل عنهم فإننا سندخل في القيل 
الدرامي  والقال وليس في العمل 
ومن تكلم عن جتسيد الصحابة 
رضي اهلل عنهــــم تكلم عن امور 

ليست مفصلية بالنسبة للعمل«.
واكد »لو لم نفعل ذلك كان االجدى 
ان يكون العمــــل توثيقيا وليس 
دراميا«.ورفض العبيدان ما اثير 

من انتقادات ايضا للنص الدرامي، 
مؤكدا ان حلقــــات العمل الثماني 
التي تناولت الفتنة حظيت باشادة 
كبيرة.وأوضح ان »النص اجيز 
من قبل مشــــايخ وعلماء وكتابة 
النص ومراجعته استغرقت ثمانية 
أشهر وهي مدة طويلة جدا في حن 
استمر التصوير ستة عشر شهرا«.
وقالت اجلهــــة املنتجة ان العمل 
عرض علــــى جلنة علمية مكونة 
من الشيخ د.يوسف القرضاوي 
والشيخ يوسف العودة ود.أحمد 
الريسوني ود.أكرم ضياء العمري 
ود.علي الصالبي.ولم تظهر وجوه 
من لعبوا أدوار الصحابة واخللفاء 
الراشدين األربعة رضي اهلل عنهم، 
ومع ذلك فقد اثار العمل انتقادات 
كبيرة من قبل رجال دين رفضوا 
حتــــى عملية التمثيــــل اجلزئية 

للصحابة رضي اهلل عنهم.

مات في يوم عرسه
عمانـ  يو.بي.آي: لفظ عريس 
أردني أنفاسه إثر إصابته بأزمة 
قلبية حادة بعد وقت قليل على 
انتهاء حفل زفافه يوم السبت 
املاضي في لواء الرصيفة شرق 

العاصمة عمان.
ونقلـــت صحيفـــة »الغد« 
االردنية في عددها عن مصدر 
طبي قوله أن املتوفى )40 عاما( 
أحس بعد انتهاء احلفل بألم حاد 
في الصدر فأسعف إلى املستشفى 
لتلقي العالج إال أنه كان قد فارق 

احلياة.
ولفت املصدر الى أن املتوفى 
الذي كان يعاني من أمراض قلبية 
مزمنة وصل إلى املستشفى ميتا 
وأن نتائج تشريح اجلثة في قسم 
الطب الشـــرعي من قبل جلنة 
طبية أظهرت أن ســـبب الوفاة 
الى »احتشاء في عضلة  يعود 

القلب«.

مفاعل بوشهر يعمل ببرنامج كمبيوتر غير مرخص وخبير يعلق: »لم أر مثل هذا في حياتي وال حتى في متجر مخبوزات«

من يقف وراء »الهجوم اإللكتروني« الذي استهدف إيران؟ 

هشام طلعت مصطفى

مدخل مفاعل بوشهر

برلــــن ـ د.ب.أ: تبــــدو األنباء التي 
حتدثت عن »هجوم إلكتروني« يستهدف 
البرنامج النووي إليران وكأنها فصل 

جديد في رواية جاسوسية حديثة.
ويســــتهدف ڤيروس »ستكسنت« 
شديد التعقيد منشآت كثيرة، أخطرها 
املنشآت النووية املثيرة للجدل في إيران، 
التي تعتبرهــــا الواليات املتحدة دولة 

راعية لإلرهاب.
ويعلم خبراء األمن منذ شهور بشأن 
إمكانية مهاجمة الڤيروس للمعدات التي 
يتم التحكم فيها عبر احلواسيب والتي 
تتولى إدارة خطوط النفط ومنشــــآت 
النووية، وخاصة  الكهرباء واحملطات 
البرامــــج واملعدات من إنتاج شــــركة 

»سيمنز« األملانية.
ووفقا لصحيفة نيويورك تاميز، فقد 
زودت الشركة األملانية في يوليو املاضي 
عمالءها ببرنامج للكشف عن الڤيروسات 

بعد علمها بنبأ ظهور الڤيروس.
وأوضحــــت الشــــركة أن الڤيروس 
مصمم بحيــــث يتمكن مــــن »انتزاع« 

البيانات من الشركات الصناعية التي 
تستخدم برامجها، وكشفت أنها رصدته 
خالل عمليات حتديث روتينية لبرامجها 

مع عميل أملاني في مجال الصناعة.
وأكدت إيران أمس أن شبكة احلاسوب 
الصناعي املوجودة بها سقطت ضحية 
لهجــــوم إلكترونــــي وأن العديــــد من 
الكمبيوتــــر أصيبت بڤيروس  أجهزة 

»ستكسنت«.
ونقلت وكالة أنباء »مهر« اإليرانية 
عن مسؤول في تكنولوجيا املعلومات 
فــــي وزارة املناجم والثــــروة املعدنية 
اإليرانية قوله إن 30 ألف جهاز كمبيوتر 
موجود في وحــــدات صناعية أصيب 

بالفعل بالڤيروس.
ورغم أن املسؤول لم يشر إلى املواقع 
النووية اإليرانية، والتي تتضمن محطة 
إلنتاج الكهرباء في بوشــــهر ومنشأة 
لتخصيب اليورانيــــوم في ناتانز، إال 
أن وكالة أنباء الطلبة اإليرانية )إسنا( 
ذكرت أن منظمة الطاقة الذرية عقدت 
حلقة نقاشية مؤخرا حول سبل مواجهة 

ڤيروس »ستكسنت«.
ويقول آالن بنتلي، نائب رئيس شركة 
»لومنشن« األميركية للحلول األمنية 
:»ستكســــنت هو أخطــــر ڤيروس يتم 
اكتشافه«، موضحا أن سبب اخلطورة 
هو عدم وجود هدف تخريبي أو مالي 
له، وإمنا الهدف هو نقل املعلومات من 

مؤسسات البنية التحتية احليوية.
ووفقا لوسائل اإلعالم وبعض املصادر 
فقد أعلن خبراء من بيالروس وأملانيا 

رصد الڤيروس في يوليو املاضي.
ويستهدف الڤيروس أنظمة سيمنز 
بشكل أساسي من خالل استخدام أربع 
نقاط خلل أساسية في برامج «ويندوز« 

التي تنتجها شركة »مايكروسوفت«.
ومتكــــن اخلبيــــر األمنــــي األملاني 
رالف الجننــــر وفريقه من حتديد هذه 

النقاط.
وفــــي مطلــــع أغســــطس أصدرت 
مايكروسوفت ملحقا لتفادي هذا اخللل. 
ويفضل نحو 80% من مستخدمي احلاسب 

اآللي في العالم برامج ويندوز.

وحتدث الجننر عن »قرصان العقد«. 
وأشار على إحدى املدونات إلى املبررات 

احملتملة جلعل إيران هدفا للهجوم.
وقــــال إن الڤيروس صنعته جهات 
بالداخل تهدف إلى تخريب هذه املنشآت، 
وأشار إلى أن املشكالت الفنية التي عانت 
منها إيران خالل األسابيع املاضية لم 

تكن وليدة املصادفة.
وتبــــن مؤخرا أن مفاعل بوشــــهر 
يستخدم نسخة غير مرخصة من برنامج 
إدارة صناعية من إنتاج سيمنز، واألسوأ 
أنه لم يتم تشــــغيل البرنامج بصورة 

سليمة.
وقال الجننر: »لــــم أر مثل هذا أبدا 
فــــي حياتي، وال حتى في أصغر متجر 

للمخبوزات«.
وال نســــتغرب أن تسري شائعات 
عبر الشــــبكة العنكبوتية تتكهن بأن 
إسرائيل أو اإلدارة األميركية هي التي 

وراء الهجوم.
وهناك اتهامات بأن الواليات املتحدة 
تختبر قيادة احلرب اإللكترونية التابعة 

لوزارة الدفاع بعد إعادة تنظيمها.
إال أن ديريك ريفرون، أستاذ األمن 
القومي واخلبير في تكنولوجيا املعلومات 
بكلية احلرب البحرية األميركية، نفى 

هذه التكهنات في حديث تلفزيوني.
ورغم أنه قــــال إن مدى تعقيد هذا 
الڤيروس يبرر هذه التكهنات، فقد أشار 
إلى أن الواليات املتحدة نفسها لم تنج من 
الهجوم الذي وصل أيضا إلى إندونيسيا 
وماليزيا وباكســــتان، وتطلب تعاونا 

حكوميا ملواجهته.
وقال في مقابلة مع قناة اجلزيرة إن 
السيناريو األسوأ هو أن يتمكن القراصنة 
من التحكم في نظام ما بحيث ميكنهم 
التأثير على نظام العمل أو التسبب في 

تدمير موقع ما.
ويرى بعض اخلبراء أن هذا الڤيروس 
بهذه اخلطورة التي ميثلها يســــتحيل 
أن يكون من إنتاج أفراد وأن من املؤكد 
أن حكومة دولة ما أو على األقل شركة 
تتلقى دعما حكوميــــا هي التي تتقف 

وراء الهجمات.


