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. وجـاء ـنــتــخــبــ زعــمــاء الــعــالم ا
إعالن الـشــركـة بـعـدمــا كـتب تـرامب
تغريدات مـثيرة للجـدل بشأن كوريا
الـشمـالـيـة وتـهديـدهـا وهـو ما دفع
وقع كثيرين لـلمطالبـة بحظره من ا

االجتماعي.
وفي وقت سـابق هذا األسـبـوع قال
تـــرامب في حــســـابه عــلـى تــويــتــر:
"زعـيم كـوريـا الـشـمـالـيـة كـيم جـونغ
أون قال إن زر القنبـلة النووية على

مـكـتبـه طوال الـوقت. وأضـاف: "هل
ـــســـؤولــ في يـــخـــبــره أحـــد من ا
ـنـهك واجلائع أنـني أيـضا نظـامه ا
أمتـلك زرا نوويا لـكنه أكـبر وأقوى

من زره".
وقالت شركـة تويـتر إنه بعـد "نقاش
طويل بشأن الشخصيات السياسية
وزعـمـاء عــلى الـعـالم عــلى تـويـتـر"
ـوقع "يهـدف إلى خدمة فإن وجود ا
ي ــســتــويــ الــعــا احلــوار عــلى ا

nð«u¼ WŽuL−   UFO³

 5¹ö  ¥ “ËU−²ð f √ d½Ë√

والعام ودفـعه إلى األمام. وأضافت:
ـنتـخـبـون يلـعـبون "زعـماء الـعـالم ا
دورا مـــــحـــــوريـــــا في ذلـك احلــــوار
بـــســـبب تـــأثـــيـــرهـم الـــهـــائل عـــلى

مجتمعنا".
ومضت الـشـركة قـائـلة إن "حـظر أي
زعيم من تويـتر أو إزالة تـغريداتهم
ثـيـرة للـجدل سـيـخفي مـعلـومات ا
مهمة كان يجب عـلى الناس رؤيتها

والنقاش حولها."

‰
uL

;
« 

r
UŽ

‰«Òu'« qzUÝ—

وتتـيح للـمهـاجم خـداع التـطبـيقـات وسرقة
بيـانات سـرية مـنهـا وقد صـنّفت هـذه الثـغرة
على أنـها أخـطر من األولى وأكـثر ضـررا على

ستخدم.  ا
وتـعـلـيقـا عـلى الـثـغـرات اجلديـدة قـال تـبـريز
ـنطـقة الـشرق سيـرف مـدير احلـلول األمـنيـة 
F5 األوسط وتــركــيــا وإفــريـقــيــا لــدى شــركـة
ـتخـصصة في حـماية الـتطبـيقات: نتوركس ا
وجودة كتشـفة وا "تشير الـثغرات اجلديـدة ا
على مسـتوى العـتاد والبـرمجيـات إلى أهمية
الــتـركـيـز عــلى حـمـايــة الـتـطـبــيـقـات إذ أنـهـا

الـبـوابـة الــرئـيـسـيـة لـلـوصـول إلى الـبـيـانـات
والتي ينـبغي حمـايتهـا أينمـا كانت موجودة.
نـاسبـة يحد وإن استـخدام احلـلول األمـنيـة ا
رتبطة بالثغرات األمنية من اخملاطر األمنية ا
اجلديدة كما يحـمي في الوقت ذاته الشبكات
والـتــطــبـيــقــات من الــبــرمـجــيــات اخلـبــيــثـة.
وحتــتــاج الــشــركــات في مــثـل هــذه الــظـروف
للتركيز عـلى أمن التطبيقـات بصورة رئيسية
ألنها تـغلق البـاب بذلك أمام االخـتراقات التي
كن أن تلحق أضرارا كبيـرة بسمعة الشركة

وتتسبب بتوقف عملياتها".

ـسـتـهـدفـة علـى عالقة اجملـمـوعات ا
ـبـيـاد وتـعمـل أيـضا عـلى مـا بـاألو
الـبــنـيـة الــتـحـتـيــة أو تـقـوم بـأدوار

." مساعدة للمنظم
هاجـم شـكلوا شـبكة "ويبـدو أن ا

واسعة أثناء هذه احلملة".
وتـــبـــ أن الــهـــجـــمـــات جــاءت من
ســـنـــغــــافـــورة بــــحـــسب عــــنـــاوين
بـروتـوكـوالت اإلنتـرنت ) IPآى بي)
ـرسـلـة مـنـها اخلـاصـة بـاألجـهـزة ا
وطلـبت من متـلقـيهـا في كوريـا فتح

رسلة. الوثيقة ا
وأوضـــحت الـــشـــركـــة األمـــنـــيــة أن
القـراصـنة حـاولوا تـتبـع مسـتقـبلي
الرسائل الـذين اعتقـدوا أنها جاءت
ركـز الوطـني حملاربـة اإلرهاب من ا
بكوريـا اجلنوبـية الذي كـان يجري
كافحة في نفس التوقيت مـناورات 

نطقة. اإلرهاب في ا
وفـي بــــعض احلــــاالت اســــتــــخــــدم
الـقراصـنـة تـكنـيـكـا معـروفـا إلخـفاء
ــلــفــات اخلــبــيــثــة بــوضــعـهــا في ا

النصوص والصور.
ورددت مــكـافـي حتـذيــرات أطــلـقــهـا
مـــؤخــــرا بـــاحـــثــــون في جــــامـــعـــة
ــزيــد من كــالــيــفــورنــيــا تــوقــعــوا ا
الـهـجـمــات اإللـكـتـرونـيـة تـسـتـهـدف
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اكــتـشـفت مــجـمـوعـة مـن الـبـاحـثــ األمـنـيـ
ثـغــرات جــديـدة تــطــال أجــهـزة الــكــمـبــيــوتـر
الــشــخــصــيــة والـهــواتف الــذكــيــة واألجــهـزة
ستخدمـة اليوم والتي تـعتمد على اللوحيـة ا
مــعـاجلــات مـطــوّرة من قـبل شــركـات  Intelو
 AMDو ARM. وتـتـيح الــثـغـرات اجلـديـدة
لـلمـخـترقـ سـرقة بـيـانات حـسـاسة تـتـضمن
ـرور والبيـانات البنـكية وذلك بغض كلمات ا
النظـر عن طبيـعة نظـام التشغـيل في األجهزة
الـتي يـتم اخـتـراقـهـا. وقـد أطـلق عـلى الـثـغرة

األولى اسـم مـــيـــلت داون
وهي مــوجـــودة بــصــورة
رئـــيــــســــيـــة فـي مـــعــــظم
عـاجلـات التي تـطـورها ا
شــــركــــة انــــتل  وتــــتــــيح
لـــلــمــهــاجـــمــ اخــتــراق
ـــوجـــود بــ احلـــاجـــز ا
الــتـــطــبــيــقــات اخلــاصــة
ـستـخدم وبـ الذاكرة با
األسـاســيـة لـلـكــمـبـيـوتـر
ا يتطـلب تغييـر طريقة
تعامل نظـام التشغيل مع
الـــــذاكـــــرة إلصـالح هــــذه
الـــثـــغـــرة. أمـــا الـــثـــغـــرة
الثانية فأطلق عليها اسم
سـبـيــكـتـر وهي مـوجـودة
ـــعـــاجلـــات فـي مـــعـــظم ا
ــصــمـمــة من احلــديــثــة ا
AMD قــــــــــبل انــــــــتل و
ـعاجلات ومجمـوعة من ا
ـصــمـمــة من شـركـة آرم ا

ÊU e « ≠ ÊbM

كـشـفت شـركــة مـتـخـصـصـة في أمن
اإلنترنت عن محاولة قراصنة سرقة
بــيـانــات حـســاسـة من مــجـمــوعـات
ــبــيــاد وهــيــئــات مـــرتــبــطــة بـــاألو
الشـتوي الـتي سـتنـطلق في كـوريا

قبل. اجلنوبية الشهر ا
وأوضــــحت شــــركـــة مـــكــــافي ألمن
علومـات في تقرير لها اإلنترنت وا
ـبــيـاد أن مــنــظـمــات مـرتــبــطـة بــأو
بيونغ تشانغ الشتوي تلقت رسائل
بــريــد إلــكــتـرونـي بـهــا بــرمــجــيـات

اضي. خبيثة الشهر ا
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ـسـؤولـ ولم تـتــمـكن من حتـديــد ا
عن هــذه الـرســائل لـكــنـهـا تــوقـعت
ــزيــد من الــهــجــمـات الــتي وقــوع ا

قبلة. بياد الفترة ا تستهدف األو
وفي هجـمات أخـرى مشـابهـة حاول
قراصـنـة السـطو عـلى كـلمـات مرور
سرية وبيانات مالية من اإلنترنت.
وقـــــــالـت مـــــــكـــــــافـي إن عـــــــددا من
ـبـيـاد ـرتــبـطـة بــاألو اجملـمــوعـات ا
تـلــقت رسـائل إلـكــتـرونـيـة خــبـيـثـة
ومن بينها مجموعات تابعة لهوكي

التزحلق على اجلليد.
وأضافت الشركة األمنية أن "غالبية
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الثالثاء  الساعة
10:00 بتوقيت

غرينتش على قناة
ابو ظبي
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شـــجع انــتـــشــار وســائـل الــتــواصل
االجــتـمــاعـيــة الـعالمــات الـتــجـاريـة
ية واحمللية على االستفادة من العا
ؤثـرين في الـشرق األوسط وشـمال ا
إفـــريـــقـــيـــا لـــتــســـويـق عـــروضـــهــا
ومــنـتـجــاتـهـا بــشـكل أكــثـر فـعــالـيـة
ـؤثريـن على بـاسـتخـدام حـسـابـات ا
ــنــصــات إنــســتــاغــرام مـــخــتــلف ا
تــويــتــر  فــيـســبــوك ســنــاب شـات
يوتـيوب “وغيـرها الـواقع الذي ألحّ
عـــــلى وجـــــود مـــــنــــــــــــصــــــة مـــــثل

دولــفـيــنــوس لـتــكــون صـلــة الـوصل
ـؤثرين والعالمات العربيـة ما ب ا
التجارية في الشرق األوسط وشمال
أفريقيا. ويعـدُّ موقع دولفينوس أول
منصة عربـية تفاعليـة تساعد صناع
ـؤثـرين عـلى الـشـبـكـات احملـتـوى وا
االجـــتـــمــــاعـــيـــة فـي الـــوصـــول إلى
الشركـات والعالمـات التجـارية التي
تــرغب فـي إنــشــاء حــمالت إعالنــيــة
ـنــتـجـاتـهــا وخـدمـاتـهــا فـضـلًـا عن
تــســهــيل األمــر عــلى الــشــركــات في
ـــــــؤثــــــــرين الـــــــوصــــــــــــــــول إلـى ا

احلقيقيـ في الشبكات االجـتماعية
تـلكون جـمهور حـقيقي يثق الذين 

بهم.
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ـوقـع إلى إتـاحـة الـفـرصـة ويـهـدف ا
ـؤثـرين على أمـام صنـاع احملـتـوى ا
ـال فضـلًـا عن تـوفـيـر سوق كـسب ا
مناسب للشركات التجارية للوصول

. إلى عمالئها احملتمل
ــؤسس وقـــال مــحـــمـــد اخلــالـــدي ا
ــــــــديـــــــــر الــــــــتــــــــنـــــــــفــــــــيــــــــذي وا
وقع حـصـيـلة ـوقع دولفـيـنـوس: ا

أكـــثـــر من عـــام ونــصـف من الـــعــمل
ودراســـة الـــســـوق وبــنـــاء الـــنـــظــام
ــنــطــقـة ــنــاسب لــلــمــؤثــرين فـي ا ا
ــصــريــة بــشـكل الــعــربــيــة عـامــة وا

خاص.“
وقع مفتوح أمام وأكد اخلالدي أن ا
ــؤثـرين جــمـيع صــنـاع احملــتـوى وا
الـــعـــرب والــــشـــركـــات والــــعالمـــات
الـتـجـاريـة الــتي تـرغب في الـتـعـاون
ـؤثرين في مجاالتهم بدع وا مع ا
إليصال رسالة مـنتجاتهـا وخدماتها

إلى اجلمهور.

الزمان - السنة العشرون العدد  5931 الثالثاء 21 من ربيع االخر 1439 هـ 9 من كانون الثاني (يناير) 2018م
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4X حقـقت هواتف أونـر أكسـبمـا فيـها كل الـهواتف من
إلى 7X مبيعات قياسية جتاوزت  40مليون جهاز حول
الــعـالـم وذلك بـالــتــزامن مع الــذكــرى الــرابــعــة النـطالق

العالمة.
وتــضم مــجــمــوعــة أونـــر أكس هــواتف فــاخــرة بــأحــدث
واصـفات وبـسعـر منـاسب لـلمـستـخدمـ حول الـعالم ا
ويـقـدم هـاتف 7X انـطالقـة قـويـة ونــاجـحـة حـول الـعـالم
ـستـخدمـ قـيمـة مذهـلة ـنح ا ألحدث هـاتف بال إطار 
نطقة الشرق حيث انطلق خالل شهـر ديسمبر 2017 
األوسط وشهد طلباً كبيراً بفضل مزاياه الفريدة ولكونه
اجلهاز الـوحيـد الذي يـحمل شـاشة كـاملـة بدون حواف

وبسعر منافس يبلغ  1049رياالً سعودياً.
ويتمـتع هاتف Honor 7X بشـاشة بال حـافة بتـناسب
ارسة األلعاب شاهدة و 18:9ما يعزز جتربة ا
إضافـة إلى مواصـفات قـوية تـمكـنه من تقـد أداء مبـهر
ـثالي للـمسـتخدمـ أثناء بدون انقـطاع لـيكون الـرفيق ا
العمل والتواصل والـلعب كما يـوفر جتربة غيـر مسبوقة
نافس للغاية للمشاهدة على الشـاشة الكاملة والسـعر ا
ـسـتـهـلـكـ من مـخـتـلف أنـحـاء مـا جـعـله يـحـظى بـدعم ا

العالم.
وانـطــلق الـهــاتف في الـصــ في شــهـر أكــتـوبـر 2017
بيـنـمـا توفـر لـلمـسـتـخدمـ في بـقـية أنـحـاء الـعالم في 6
ديسـمـبـر وحـقق مـبـيعـات ضـخـمـة في الـصـ خالل ما
يسمى يوم العزّاب وهو أهم مهرجان سنوي للتسوق في
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قال رئـيس شركة فـيسـبوك مـارك زوكربرج إن
هــدفه لــعـام 2018 هــو وضع الــشــركــة الــتي
أسهم في تـأسـيسـها عـلى أرض أكثـر صالبة.
وكـتب زوكـربـرج الـبـالغ من الـعـمر  33عـاما
وهو أحـد أغنى رجـال االعـمال في الـعالم في
مـنشـور عـلى الـشبـكـة االجتـمـاعـية األولى في
العالم »يشـعر الـعالم بـتوتـر وانقـسام ولدى
فـيـسـبـوك الـكـثـيـر لـفعـله.وفي أعـوام مـاضـية
تــضـمــنت قـراراته لــلـعــام اجلـديــد تـعـلـم لـغـة
انداريـن وقراءة كتـاب شهـريا والـسفر إلى ا
الــواليــات األمــيــركـــيــة الــتي لـم يــكن قــد قــام
بزيارتها قط. ووصف زوكربـرج فيسبوك بانه
يــقف في مـــفــتـــرق طــرق يــتـــطــلب انـــتــبــاهه
واستخدام روسيا ودول أخرى فيسبوك لنشر
دعـايـة مـنـحـازة واسـتـشـهـد بـانـتـشـار خـطاب

الـكـراهـية عـبـر وسـائل الـتـواصل االجـتـماعي
ـكن أن يُـدمن من وقـال ان فـيـسـبـوك مـنصـة 
خاللهـا تضـيـيع الوقت ويـطالب قـانون جـديد
انـيا شـبـكات الـتواصل االجـتمـاعي مثل في أ
فيسبوك وتـويتر بإزالة خطـابات الكراهية أو
تـحدة انتقد مواجهة غـرامات وفي الواليات ا
مـشرعـون فـيـسبـوك بـالـفشل في مـنع عـنـاصر
روسيـة من استـخدامه لـلتـدخل في انتـخابات
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وأثار مسؤولون تنفيذيون سابقون بفيسبوك
 أسـئـلـة بـشأن مـا إذا كـان اسـتـخـدام الـشـبـكة
يــؤدي إلى ســلــوكــيــات غــيــر صــحــيـة وكــتب
زوكربرج ان التحدي الشخصي لي في 2018
ـسائل الـهامة ولن التـركيز عـلى إصالح تلك ا
ـنع جمـيع األخـطـاء أو اإلساءة.. لـكن لـديـنا

إجـراءات تــفـرض سـيــاسـاتـنـا وتــمـنع إسـاءة
استخدام أدواتنا

من جهة اخرى أعلنت شركة أبل أنها ستطرح
بـرنامـجـا إلصالح مـتـصفح اإلنـتـرنت سـفاري
عـلى أجـهـزة آيـفـون وآيـبـاد ومـاك خالل أيـام
وذلك بعد أن اكتشـفت شركات كبيـرة لصناعة
الرقـائق اإللكتـرونيـة عيوبـا جعـلت كل أجهزة

الكمبيوتر احلديثة تقريبا عرضة لالختراق.
وكـــشف جـــوجـل الـــتـــابع لــــشـــركـــة ألـــفـــابت
وبــاحـثــون آخـرون في مــجـال أمن اإلنــتـرنت
أول من أمس عـن عـــيـــبــــ رئـــيـــســــيـــ في
يؤثر  Meltdown الشـرائح أحـدهمـا يـسمى
عــلى رقـائق شــركـة أنــتل فــقط وآخـر يــسـمى
Spectre يــؤثـر عــلى كل رقـائـق الـكــمـبــيـوتـر
تـقـريبـا الـتي صـنـعت خالل الـسنـوات الـعـشر
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وأثارت هـذه األنباء عـملـية بيع مـكثـفة ألسهم
ستثـمرين تقيـيم التكاليف أنتل مع محاولـة ا

على شركة صناعة رقائق الكمبيوتر.
وقــالـت شــركــة أبل في بــيــان عــلى مــوقــعــهــا
اإللـكـتـروني إن  Meltdown وSpectre أثرا
عــلى كل األجـهــزة الـتي تــعـمـل بـنـظــامي مـاك
وأي.أو.إس لـكن آخـر حتـديـث لـنـظم تـشـغـيل
أجـهــزة الـكـمـبـيـوتـر الـتـي تـعـمل بـنـظـام مـاك
وأجـهزة أبل الـتـلـفزيـونـيـة واآليفـون واآليـباد
Melt-  ـستـخـدم من هـجوم قام بـحـمايـة ا
down ولم يؤد إلبـطـاء األجـهزة .«وتتـعرض
األجهزة الـتي تعـمل بنـظامي ماك وأي.أو.إس
كن أن لهـجـمات  Spectre من خالل شفـرة 

تتواجد في أنظمة تصفح اإلنترنت.
وقــالت أبـل إنــهـا ســتــبـث بـرنــامــجــا إلصالح
متصفح سفـاري في هذه األجهزة خالل األيام

قبلة. ا
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الثالثاء الساعة
16:00 بتوقيت

غرينتش على قناة
ام بي سي 1

r  W½UDK «

الثالثاء الساعة
00: 17 بتوقيت

غرينتش على
قناة  دبي
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30: 09  مسلسل (راس الغول)
دينة 00: 11 اهل ا

10: 12 صباح الشرقية

دينة 00: 19 اهل ا

00: 21 ظهيرة اجلمعة

00: 22 احلصاد

23:30 مدينة النارجن
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00: 09 ارض جو

00: 10 ذا انسايدر بالعربي

00: 11 افالم وثائقية

00: 12 مشاهير

00: 14 نشرة االخبار 

30: 14 تداول

00: 15 نص يوم

00: 16 ذا انسايدر بالعربي

30: 17 قلبي معك

19:30 اخبار االمارات

00: 20 السلطانة قسم

00: 21 االخبار
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00: 09 احلالل
00: 10 علمني كيف احبك
00: 11 صباح اخلير ياعرب

00: 13 انت وطني
30: 14 رمانة

نوع الوقوف  15 :00
00: 16 علمني كيف احبك

00: 17 احلالل
نوع الوقوف  18 :00
00: 19 انت وطني

00: 20  ترند السعودية
00: 21 اخبار ام بي سي
00: 23 الكبريت االحمر
العب 00: 24 صدى ا
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األحــداث والـــبــطــوالت الــريــاضــيــة
الكـبرى في العـالم. وحذرت الـشركة
من أنـهـا تـتـوقع ارتـفـاعـا في مـعـدل
ـوجهة لعنـاصر مرتبطة الهجمات ا
ـبـياد. وجـاءت تـلك التـطورات باألو
في وقت تتـطـور فيـها األوضـاع ب
كوريا اجلنوبـية وجارتها الـشمالية
بـعــد فـتـرة تـوتـر بــالـغـة اخلـطـورة
وأعلنت بـيونغ يانغ عن اسـتعدادها
ستوى مع سيول باحثات رفيعة ا
لــلــمــرة األولى مــنــذ مــا يــزيـد عــلى
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كـمـا قبـلت كـوريـا الـشمـالـيـة عـرضا
بحـضـور لـقاء في 9 ينـايـر/ كـانون
ــشــاركــة الــثـــاني إليــجــاد ســبــيل 

بياد الشتوي. رياضيها في األو
من جهة اخرى قـال موقع تويتر إنه
لن يـحـظـر حـسـابـات زعـمـاء الـعـالم
ــثـيــرة لــلـجــدل" وسط مــطـالــبـات "ا
بـحـذف حـسـاب الـرئـيس األمـريـكي

دونالد ترامب.
وفـي مــدونـــتـــهــا قـــالت الـــشـــركــة
اجلــمـعــة إن وجـود تــويـتــر يـهـدف
ـستـوي "إلى خدمـة احلـوار على ا

ي والــعـام ودفـعه إلى األمـام" الـعـا
ولذلك لن حتـذف الشركـة محـتويات


