
{ جتني على طاريك عذبات االيام
ذكراك ساقت لي جميع القوافي
لك قلب له مع الطيب وقفات

وب الضلوع احلانيه قلب صافي
ات المن ذكرتك والليالي القد
فزيت من نومي لو كنت غافي

{ هـذا احلـنان الـلي له الـقـلـب محـتاج
أرجـوك زيـــد بالعـطـا واحـتـويـني

وان كان شفت في وصالي لك احراج
فـي صمت أحبك ب قــلبي وبــيــني
{ آآآآه لــــــو تـــــــدري بـ قــــــلـــــــبي

وشـيقول ??
يوم تقطع خطوتك  حبل الوصال 
ــــلــــــكــــني تـــشــــهق أنــــفــــاسي و

الذهول!!
وتــنـرســـــــــم في نـــــــــظــرتي كــلــمـة

تعال.
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من الــتــسـلــيم عــلى اإلنــتــرنت فـإن
الــكـامــيـرا سـتــبـدأ فـي تـسـجــيل مـا
يجري وسيكون بإمكان العامل فتح
البـاب بـاستـخـدام التـطـبيق ووضع

الطرد.
وقـال أحد احملـلـل إنـه يتـعـ على
ستـهلكـ أن يقتـنعوا بـأن النظام ا

آمن إذا كانوا يريدون استخدامه.
كن للمسـتخدم متابـعة عملية و
التـسـليم مـباشـرة عـبر اإلنـترنت أو
احلـصــول عـلى تـســجـيل لـلـعــمـلـيـة

بالكامل بعد ذلك.
WO – ‰UH «

ـكن وتـشـمل األقـفـال الـذكـية الـتي 
استـخدامـها تـلك التي تـنتـجهـا ييل

وكويكسيت.
ـــكن اســتــخــدم الـــنــظــام أيــضــا و
لــلـسـمــاح بـدخــول مـقــدمي خـدمـات
أخـــرى مــــثل عــــمـــال الــــتـــنــــظـــيف
والـــســمــاح لــلــضـــيــوف بــالــدخــول

مباشرة.
وتأتي حتركـات أمازون األخيرة في
إطار مساعيها لتحس سبل تقد
اخلـــدمـــات لـــلـــعـــمالء وأجـــرت في
2015 جتـربـة بـالـتـعـاون مع شـركـة
ــانــيــة إلنـتــاج الــســيـارات أودي األ

لـــــوضع الــــــطـــــرود في صـــــنـــــدوق
السـيارة. ويرى احملـلل ب وود في
مــؤسـســة "سي سي إس انــسـايت"
أن أمــازون يــبــدو أنــهــا تــسـيــر في
ـكن إيـقافـهـا" لـلسـيـطرة "مـهمـة ال 

نزل. على كل جانب في ا
وقـال وود إنه يسـتـخـدم جـرس باب
مـتـصل بفـيـديـو وقـفل ذكي لـيـسمح

لـعـمـال الـتـوصـيل الـدخول
إلى مرآب السيارات وليس
ـــنــــزل ومــــطـــالــــبـــة إلـى ا
الـعمالء بـالـسـماح لـلـعـمال
ــنــزل "قـد يــكـون بــدخـول ا

صعبا".
وأضـــاف :"أفــهم أن هـــنــاك
عـمال هـائـال جلـعل األقـفـال
ــعــاجلـة ــتــصــلـة آمــنــة  ا

اخملاوف األمنية".
يــأتـي هــذا فــيــمـــا أطــلــقت
شـــركـــة نـــيــسـت مــنـــافس
أمـازون مـنــتـجـات جـديـدة
لـــلــمــنــزل الـــذكي الــشــهــر
ـــاضي تـــتـــضــمـن إنــذار ا
متصل باإلنتـرنت للتصدي
لــلــدخـالء وجــرس فــيــديــو
ـكـنه الـعـمل مع قـفل ذكي

من إنـتاج يـيل. ويـسـمح هـذا أيـضا
ا بإغالق وفـتح األبواب عن بُـعد 
يـتـيح لألصـدقـاء وعـمـال الـتـوصـيل

نزل. الوصول إلى ا
وســوف تـــكــون مــنــتــجــات أمــازون
متاحة في 37 مدينة أمـريكية حيث
تــمـتــلك الــشـركــة خــدمـات تــوصـيل
خـاصــة بـهـا. وأكـدت الــشـركـة انـهـا
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يـــتــعــلـق بــخــلـل في الــرقـــائق الــتي
تـصـنـعهـا شـركـة إنـتل لـكن الـشـركة

قالت إن هذا "غير صحيح".
وقـالـت إنـتل: "إن الــعـديــد من أنـواع
أجــهـزة الــكـمــبـيــوتـر - ومــعـاجلـات
علـومات وأنظـمة التـشغيل لـلعديد ا
من الشركات - معرضة لالستغالل".
وقالت شركـة "إيه أر إم" إنه قد جرى
إرســال تـــصــحــيــحــات وحتــديــثــات
البرامج للعمالء ومن بـينهم العديد

من مصنعي الهواتف الذكية.
وقالت شركة "إيه إم دي" إنهـا تعتقد
أن نـسـبـة خـطـر اسـتـغالل مـنـتـجـات
الشركة تـصل تقريبـا إلى الصفر في

الوقت احلالي.
حتديثات األمان

وفي مــــؤتـــمــــر عــــبـــر الــــهــــاتف مع
ستثمرين قـالت إنتل إن الباحث ا
ــكـنـهم قـد أظــهـروا أن الـقــراصـنـة 

خالل األشهر األخيرة أيضا عن بيع
بعض أحدث منتجات نست".

وأضـــافت: "بـــاألخـــذ في االعـــتـــبــار
ثل فلن ندعم بعد عاملـة با غياب ا
اآلن تـطـبـيـق يـوتـيـوب عـلى أجـهـزة
إيــكـو شــو وفــايـر تي فـي. نـأمل في
شكالت التوصل التـفاق حلل هـذه ا

قريبا".
وقـــالت شـــركـــة أمـــازون في بـــيــان
اجلــمـــعــة: "يــوتـــيــوب وماليــ من
ـكن ـواقع اإللـكـتـرونـيـة األخـرى  ا
الـوصـول إليـهـا عـلى أجـهـزة "فـاير
تي في" عـبر مـتـصـفحـات اإلنـترنت

مثل فايرفوكس وسيلك".
الى ذلـك  أطـــلـــقت شـــركـــة أمــازون
عــمـالق الــتــســوق عــبــر اإلنــتــرنت
خدمـة جديـدة تتـيح لعـمال تـوصيل
ــنــتـجــات فــتح األبـواب األمــامــيـة ا
ــنـتـج بـالــداخل لــلــمــنــازل ووضع ا
حتى في عدم وجود صاحب الطرد.
ولــتــطــبــيق هــذه اخلــدمــة يــحــتـاج
ـسـتـخـدمـون جلـهاز إغـالق أبواب ا
ذكـي وكـــامــــيــــرا كالود كــــام الـــتي

نازل. تقدمها أمازون لتأم ا
ـسح وســيـقـوم عــمـال الــتـوصــيل 
جـرد التـحقق "البـاركود" لـلطـرد و
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حـــذفـت شـــركــــة غــــوغل تــــطـــبــــيق
يوتـيـوب من عـلى أجهـزة "فـاير تي
في" للبث التلفزيـوني التي تنتجها
شركة أمازون وذلك قـبل أربعة أيام
ـــتــوقع مع تـــصــاعــد ـــوعــد ا من ا

النزاع ب عمالقي التكنولوجيا.
وتــــشـــجع أجــــهـــزة "فـــايــــر تي في"
ــسـتــخـدمـ اآلن عــلى اســتـخـدام ا
مــوقع يـــوتــيـــوب عــبـــر مــتـــصــفح

إنترنت.
وكـانت شـركــة غـوغل قـد حـذرت من
أنهـا ستحـذف تطـبيق يـوتيوب من
على أجـهـزة "فـاير تي في" في األول

قبل. من يناير/ كانون الثاني ا
وقالت شركة غـوغل إن الشركت لم
تتـوصال إلى اتـفاق يـسـمح بتـبادل
ـسـتـخـدمـ من خـدمات اسـتـفادة ا

كل منهما.
qſuſ  U−²M

وفي وقـت ســــــابـق من الــــــشــــــهــــــر
اجلــــاري قـــالـت غـــوغـل: "ال حتـــمل
شركـة أمازون منـتجـات غوغل مثل
كروميكاست وغـوغل هوم كما أنها
ال تـــتــــيح خــــدمـــة بــــرا فـــيــــديـــو
سـتـخدمـي غوغل كـاست وتـوقفت
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االحــــــد الـــــســــــاعـــــة 18:00
بـتـوقيت غـرينـتش على قـناة

ام بي سي 1
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قـــالت أبل عـــمالق تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا
علـومات واالتصـاالت األمريكي إن ا
iPhone جميع أجهزة الهاتف الذكي
iPad وأجـهـزة الـكـمـبـيـوتـر الـلـوحي
ـكتب ماك وأجهـزة كمبـيوتـر سطح ا
مــعــرضــة خلــطــر االخــتــراق بـســبب
ثـــغــرات فـي مــعــاجلـــات الــبـــيــانــات

اخلاصة بها.
ومــــنـــذ بـــدايـــة األســـبـــوع اجلـــاري
تسـابق شركـات التـكنـولوجـيا الزمن
ـعــاجلـة الـثـغــرتـ اإللـكـتــرونـيـتـ
"مـيــلـتـداون" و"سـبـيـكــتـر" الـلـتـان قـد
تـسـمـحـان للـقـراصـنـة اإللـكـتـرونـي

بـاخــتـراق أجـهـزة االتــصـال وسـرقـة
الــبــيــانــات. ورغم مــا أكــدته أبل من
أنها أصدرت بعض الطرق العالجية
ــقـاومـة االخــتـراق عــبـر مـيــلـتـداون
وسـبـيـكــتـر ال تـتـوفـر أيـة أدلـة عـلى
اســـــتـــــغالل أي مـن الـــــقـــــراصـــــنــــة
اإللكتروني لنقاط الضعف في نظم
الــتــشــغــيل. لــكن الــشــركــة نـصــحت
بــتـحـمــيل الـبــرمـجـيــات من مـصـادر
موثـوقة لـتفـادي التـعرض خلـطر أي

من التطبيقات "الهجومية".
ويعتـقد مسـتخدمو أجـهزة كمـبيوتر
ـكـتب "مـاك" من إنـتـاج أبل سـطح ا
أن أجـهـزتـهـم أقل عـرضـة لالخـتـراق

اإللكتروني مقارنة بأجهزة الهواتف
ــشــغـلــة بــنـظــام أنــدرويـد الــذكــيـة ا
ـشـغلـة بنـظام وأجهـزة الـكمـبيـوتر ا

تشغيل ميكروسوفت.
 U½UOÐ  U'UF

مع ذلك تـوجد مـليـتـداون وسبـيكـتر
في جـميع مـعـاجلات الـبيـانـات التي
تــزود بـــهــا أجـــهــزة الـــكــمـــبــيـــوتــر
والــكــمـبــيــوتـر الــلــوحي والــهـواتف
الذكيـة احلديث والـتي تنتج شـركتا
إنــــتل وأيه آر إم كـل مـــا يـــحــــتـــاجه

السوق منها تقريبا.
وقــالت أبل في تــقــريـر نــشــرته عـلى
مدونـتها عـلى بلـوج سبوت اجلـمعة
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ــشــكالت الـــتي يــعــانـي مــنــهــا الـــعــديــد من من أكــثـــر ا
ـساحـة تـدريجـيًا مسـتخـدمي أجـهزة مـاك هي تـقلص ا
حتى بـدون تثـبيت مـلفـات كثيـرة حيث يـعود الـسبب إلى
لـفات مـؤقتـة متـراكمة حفظ نـظام الـتشـغيل مـاك أو إس 

تصفحات والبرامج والتطبيقات وغيرها. من ا
ستخدمي أجهزة ماك جتربة برنامج إللغاء تثبيت كن 
لفـات غير الـضرورية التطـبيقـات وتنظـيف األجهـزة من ا

تراكمة من إلغاء تثبيت التطبيقات وغيرها. ا
كن لـلمسـتخدم بعد تـثبيت الـبرنامج عـلى أجهـزة ماك 
إلـــغــاء تـــثــبـــيت الـــتــطـــبــيـــقـــات; مــسح جـــمـــيع مــلـــفــات
ـؤقتـة اخملفـية اإلعدادات .“عن لـفات ا  ”ا التـطبـيقات
طـــريـق الـــســــحب واإلفالت أو عـن طـــريـق الـــبــــحث عن
ـراد حـذفـهــا عن طـريق حتـديـد الـتـطـبــيـقـات والـبــرامج ا

موقعها.
ـــــــســــــتــــــخـــــــدمي أجـــــــهــــــزة مـــــــاك جتــــــربــــــة ـــــــكن 
بـــرنـــامج TrashMe من هـــنــــا. أو احلـــصـــول عــــلـــيه

مقابل 5.99 دوالرًا من متجر ماك آب ستور من هنا.
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حــظـرت الــسـلــطـات الــبـريــطـانـيــة مـوقع
واعـدة الـغرامـيـة "إي-هارمـوني" الذي ا
يـدعي أنه يسـتـخدم "نـظـام توفـيق مـثبت
عــلــمـيــا" لــلـجــمع بــ األشــخـاص بــعـد

. ستخدم اتهامه بتضليل ا
ونـشــر مـوقـع "إي-هـارمــوني" إعالنـا في
مترو أنـفاق لندن في شـهر يولـيو/ تموز
اضي يقول "حان الـوقت ليتولى العلم ا

أمر احلب".

وقــالت هـــيــئـــة مــعـــايــيـــر اإلعالنــات في
بريطانيا إن هذا اإلدعاء "مضلل".

ـــواعــــدة اإللـــكــــتـــروني وأبـــدى مــــوقع ا
اعتراضـه على القـرار وقال "بـكل احترام
نعترض على القـرار" ولكنه سيعمل على

ستطاع". جعل إعالناته "واضحة قدر ا
ــوقع لم يــسـتــطع تــقـد أيــة أدلـة لــكن ا
لـلــهــيــئـة الــبــريــطـانــيــة تــفـيــد بــأن لـدى
مـسـتـخـدمـيه فـرصـا أفـضل لـلـعـثور عـلى
احلب عـلى الـرغم من االدعـاء بـأن "نـظام

ثبت علميا يفك شفرة غموض التوفيق ا
التوافق والكيمياء."

كتـوب :"تخـيل أن تكون ويقـول اإلعالن ا
قادرا على تـوفيـر احتمـاالت كثيـر إليجاد

ناسب لك تماما". احلب الدائم ا
وجـــاءت الــشــكـــوى األولــيـــة من الــلــورد
ـشــارك لـلـمـجـمـوعـة لـيـبــسي الـرئـيس ا
احلزبية اخملتصة باإلحصاءات والعضو

السابق في هيئة معايير اإلعالنات.
وقـال إن عـبـارة "مـثـبت عـلـمـيـا" يـجب أن
تسـتـخـدم فقط
فـى األمـــــــــــــور
"اجملـــــــــــــــــردة"
وليس في هذا
"اإلطــــــــــــــــــــراء
الـــزائف الـــفج
صـمم جلذب ا
هـــؤالء الــــذين
يــتـــوقــون إلى

احلب".
وأضـاف :"هذا
شـــكـل جـــديـــد
من األخـــــبـــــار
ــزيــفــة الــتى ا
فضـحتـها عن
حـق هــــيــــئــــة
مـــــعــــــايــــــيـــــر

اإلعالنات".
وقع قال لكن ا
إنــه جنــح فــي
الـتــوفــيق بـ
أفـــــــــــــــــــــــــــراد
بـــاســـتـــخـــدام
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االحــــــد الـــــســــــاعـــــة 19:10
بـتـوقيت غـرينـتش على قـناة

ابو ظبي

rŽ«u½ Âö

االحــــــد الـــــســـــاعـــــة
30: 18 بــــتــــوقــــيت
غرينتش على قناة 

أم بي سي 1
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30: 09 مسلسل (راس الغول)
دينة 00: 11 اهل ا

00: 12 صباح الشرقية
00: 14 برنامج وتر
دينة 10: 19 اهل ا
00: 22 احلصاد

30: 23 مدينة النارجن
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00: 09 ارض جو

00: 10 ذا انسايدر بالعربي

00: 11 افالم وثائقية

ال 00: 12 خارطة ا

00: 14 نشرة االخبار 

14:30 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

"مـعـايـير تـوفـيق مـعـقـدة صمـمـهـا خـبراء
عــلـم نـــفس حـــاصـــلـــون عــلـى شـــهــادات

دكتوراة".
ويـسـتـخـدم نـظـامـا حـسـابـيـا يـتـطـلب من
ــسـتـخــدمـ اســتـكـمــال االسـتـبــيـانـات ا
لـتــحــديــد ســمــات الــشــخــصــيــة والـقــيم

واالهتمامات.
واخلــدمــة الــتي تــدعي بــأنـهــا مــعــروفـة
باسم "العقول وراء الفراشات" توفق ب
ــســتــخــدمــ الــذين تــكــمل إجــابــاتــهم ا

التفضيالت اخلاصة ببعضهم البعض.
ـتـبع عـلى ويـعـتــمـد الـنـظـام احلـســابي ا

اذج إحصائية  البيانات باستـخدام 
إعـدادهـا من مـعـلـومـات أكثـر من 50 ألف

. تزوج من األزواج ا
rKF « dO ð

ـنـتـدب وقـال رومــ بـرتـرانـد الـعــضـو ا
لـشركـة إي-هـارموني بـريـطانـيـا إن هذه
اخلــدمـة وضـعـت عـلى أســاس "إمـكــانـيـة
ـساعـدة الـناس تـسخـيـر الـعلم والـبـحث 

على إيجاد احلب".
سـتهـلكـ يفـهمون وتعـتقـد الشـركة أن ا
إعـالنــهــا عــلى أنه يــعــني أن مــنــهــجــهــا
كن أن يعمـل من أجلهم وليس العلـمي 

أن يضمن لهم احلب.
ولكن هيـئة معـايير اإلعالنـات انتهت إلى
ــســتــهــلــكــ ســوف يــفــســرون هـذا أن ا
االدعاء بـأنه "نظـام توفـيق مثـبت علـميا"
ما يعني أن الدراسات الـعلمية وجدت أن
ـوقع يـتـيح للـمـسـتـخدمـ فـرصـة أكـبر ا
ـا بــكـثــيـر لــلـعــثـور عــلى احلب الــدائم 
ـــكن حتــقـــيــقه إذا لـم تــســتـــخــدم هــذه

اخلدمة.
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تـعـمـل شـركـات الـتـكـنــولـوجـيـا عـلى
إصالح عـيوب قـد تسـمح لـلـقراصـنة
بسـرقة بـيانات شـخصـية من أنـظمة

الكمبيوتر.
وقـال بــاحـثـون في شــركـة غـوغل إن
هــنـاك "عــيـوبــا أمـنـيــة خـطــيـرة" في
الــرقــائق الــتي تــصــنـعــهــا شــركـات
"إنتل" و"إيه إم دي" و"إيه أر إم" ما
يؤثر على األجهزة التي تستخدمها.
وكانت هذه الـشركات عـلى علم بهذه
شكلة منـذ عدة أشهر وكانت تأمل ا
أن جتـــد حـال لـــهـــا قــــبل اإلعالن عن

التفاصيل.
ــــــركــــــز الــــــوطــــــني لـألمن وقــــــال ا
ـتـحدة إنه ال ـمـلكـة ا اإللـكتـروني بـا
يـــوجــــد دلــــيل عــــلـى أنه قــــد جـــرى

استغالل هذه العيوب.
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وقـــالـت شــركـــة إنـــتـل الــتـي تـــوفــر
ـئة من أجـهزة الرقـائق لنـحو 80 با
ـئـة ــكـتــبـيـة و90 بـا الــكـمــبـيــوتـر ا
ألجــهـزة الــكـمــبـيـوتــر احملـمــولـة في
جـــمـــيع أنـــحـــاء الــعـــالم إن بـــعض
مواطـن اخللل في شـكل أشـيـاء مثل
حتـــديــــثــــات الــــبــــرامج قــــد جـــرى
إصالحـهـا أو سـتـكـون مـتاحـة خالل

قبلة. األيام القليلة ا
يـذكــر أن الـرقـائـق اإللـكـتــرونـيـة هي
األنــظــمــة اإللـكــتــرونــيـة األســاســيـة
لــلــعــديــد من األجــهــزة مــثل أجــهـزة

الكمبيوتر والهواتف احملمولة.
وأثـيـرت القـضـيـة في األسـاس فـيـما

تراعي أقصى درجات األمان خاصة
في العمـال و"يتم التـأكد منهم ومن
خـلفـيـاتهم ومـراجـعـة كل ما يـتـعلق

بهم وسجالت السيارات".
ــسـتــخــدمــون الـذين وســيــحـتــاج ا
لـــديــهم أنــظـــمــة أمن مــنـــزلــيــة إلى
إيقافـها عن العـمل في يوم التـسليم

للسماح للعمال بالدخول.
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00: 09 احلالل
00: 10 علمني كيف احبك
00: 11 صباح اخلير ياعرب

00: 13 انت وطني
نوع الوقوف  14 :00
00: 15 اهل الغرام

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

استغالل نقاط اخللل وقراءة الذاكرة
ا الـوصـول إلى مـعلـومـات مثل ور
ـرور أو مــفــاتـيح تــشـفــيـر كــلـمــات ا
األجـــــــــهـــــــــزة. وقــــــــالـت شـــــــــركــــــــة
مايكروسـوفت التي تسـتخدم رقائق
إنتل إنـها سـتطـرح حتديـثات أمـنية
يوم اخلميس مشـيرة إلى أنها ليس
لــديــهــا أي مـــعــلــومــات تـــشــيــر إلى

تعرض أي بيانات للخطر.
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وتــــعـــمـل أبل عــــلى إجــــراء حتـــديث
ألجهزة الكمبيـوتر احملمولة وأجهزة
ـكتـبيـة. ونشـرت غوغل الكـمبـيـوتر ا
مــدونــة تــوضح بــالـتــفــصــيل مــا قـد
يـحــتـاجه بـعض الــعـمالء. وقـالت إن
الهـواتف الـتي تعـمل بنـظـام تشـغيل
أنـدرويد ولـديـهـا أحـدث التـحـديـثات
األمــنـيـة تــعـد مـحــمـيـة مــضـيـفـة أن

خدمة "جي ميل" أيضا آمنة.

إن "نظم الـتشـغـيل اخلاصـة بأجـهزة
مـاك ونـظـم نـشـغـيل  iOSجـمـيــعـهـا
معرضة خلطر التأثر بالثغرت لكن
لم يرد إلى علـمنـا استغالل أي مـنها
حــــــتـى اآلن." حــــــذرت أبل وغــــــوغل
ومــيـكــروســوفت من إمــكـانــيـة تــأثـر
جـميـع أجهـزة الـكـمبـيـوتـر والـهاتف
الذكي وكافة نـظم التشـغيل اخلاصة
بـهـا بـثـغـرتي مـيـلـتـداون وسـبـيـتـكـر
وأضافت أن "جمـيع ما سبق يـنطبق
على جميع أنواع معـالدات البيانات
احلديثة ويؤثـر على جميع األجهزة
ــشـغـلــة بـنـظم حــواسـيـبــيـة ونـظم ا

تشغيل."


