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التجـسس اإللكتـروني اللبـنانية من
تــأمــ خــوادم الــقــيــادة والــتـحــكم
اخلاصة بـهم ما فتح فـرصة إلعادة
ــــديـــريــــة األمن الــــعـــام ربـــطــــهم 

اللبناني".
وأضـاف "عـنــد الـنـظـر إلى اخلـوادم
الــتي ســجــلت ذلك وبــاالقــتـران مع
الـقدرة عـلى الـتـعرف عـلى احملـتوى
ـسـروق من الـضـحـايـا تـمـكنـا من ا
احلصول عـلى مؤشر جـيد عن مدى
الفترة الزمنية التي كانوا ينشطون

فيها".
وقـد ركـز قـراصـنـة الـسـنـور األسـود
ــــســــؤولـــ هــــجــــمـــاتــــهـم عــــلى ا
احلــكــومــيـ وأهــداف عــســكــريـة
ومـــؤســـســـات مـــالـــيـــة وشـــركـــات
صناعية ومقـاول أمني بحسب

التقرير.
Âœ«uš Â«b ²Ý«

وقد عثـر البـاحثون عـلى أدلة تقـنية
ـستـخدمـة في هذه تربط اخلـوادم ا
ـبنى مـقر مـديرية األمن الهـجمات 
العام في لبـنان في بيروت بـتحديد
مـوقع شـبـكـات اإلنـتـرنت الالسـلـكي
(الــواي فــاي) وعـنــوان بــروتــوكـول
ـبنى أو بالـقرب منه. االنترنت في ا
واليسـتـطيع الـباحـثـون أن يجـزموا
إذا كــانت تـــلك األدلــة تــثــبت تــورط
األمن العام اللبناني بهذه الهجمات

أو أنها كانـت من عمل موظف مارق
فيه. وفي اتـصـال فضّل جـهاز األمن
الــعــام االطالع عــلى الــتــقــريـر قــبل
التـعـليق. ونـقـلت وكالـة رويـترز عن
مـدير األمن الـعـام الـلبـنـاني الـلواء
عــبــاس إبــراهـــيم قــوله قــبل نــشــر
ـتـلك مـثل الـتــقـريـر إن "جـهــازه ال 
هــذه الـــقــدرات ونــتــمــنى لــو أنــنــا

تلك مثل هذه القدرات".

ـؤسست إنهم وقال فريق باحثي ا
كشـفوا أدوات جتـسس وكمـيات من
ــــســروقــة من هـواتف الــبـيــانــات ا
ـــئـــات آالف الـــضـــحــــايـــا تـــقــــدر 
الــغــيــغــابــايت بــضــمــنــهـا رســائل
نــصـيــة ارقــام هـواتـف مـحــادثـات
مشفرة وثـائق تسجـيالت صوتية

وصور.
ستهدف وأضافوا أن األشخاص ا
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كـانوا بـالـدرجة األسـاس في لـبـنان
نـطـقة احملـيـطة فـي بلـدان أخرى وا
ـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيــة كـــســـوريـــا وا
الــســعـوديــة ولم تــشــمل إســرائـيل

وإيران.
كــمـــا شـــمــلـت الــهـــجـــمــات أيـــضــا
أشخاصا في خمس دول أخرى هي
تـحدة والـص روسيـا والواليـات ا

وفيتنام وكوريا اجلنوبية.

‰
uL

;
« 

r
UŽ

‰«Òu'« qzUÝ—

وبـحـثت االمـانـة الـعـامة  جملـلس الـوزراء مع
ـتـحـدة مــنـظـمــة الـهـبــيـتـات الــتـابـعـة لـأل ا
ــنــصــة الــوطــنــيــة إلعــادة اعــمــار مــشــروع ا
واستقرار العـراق االلكترونيـة. ولفتت االمانة
نظمة  استعرضت العامة في بيان لها  ان (ا
ـــنــصـــة الــتـي تــســـهم في رفع أبــرز مـــزايــا ا
ــشـاريع الــتــداخل والــتــضـارب فـي تـنــفــيــذ ا
ـتـلـكـئـة عـلى ـنـجـزة او ا ـشـاريـع ا وإظـهـار ا
األرض واســتــخــراج الــنــتــائج اإلحــصــائــيـة
نـفذة فـي عمـوم العـراق وتـسهم لـلمـشاريـع ا

أيــضـا في تــسـهــيل عـمــلـيـة الــبـحث الــسـريع
ـشـروع قـطـاعـيـاً وحـجـمه والـسـهل عن نـوع ا
وكــلـــفــته). بــدوره اكــد األمــ الــعــام جملــلس
الـوزراء (ضـرورة اجنـاز الــعـرض قـبل شـبـاط
ـقـبل)  مـشــددا عـلى (ضـرورة بـحث كـيـفـيـة ا
نـصـة وحتديـد أهـدافهـا وكـيفـية االفـادة من ا
تقد اخلدمات للمستثمرين) مشيرا الى انه
ـــنـــصـــة خالل ـــقـــرر ان يـــتم إطـالق ا (ومـن ا
ـقـرر مــؤتـمـر إعــادة اعـمـار الــعـراق الــدولي ا

قبل). عقده في الكويت منتصف شباط  ا

أن يـكـتشـفـوا ذلك. وقـال الـبـاحـثون
اخلمـيس إنه لم يعـثر عـلى أي دليل
على اسـتهـداف مسـتخـدمي هواتف
أبل األمر الـذي قد يـعكس بـبسـاطة
مدى شـعـبـية هـواتف األنـدرويد في

الشرق األوسط..
ـدعومون وقد اسـتخدم الـقراصـنة ا
من الــدولــة والــذين أطــلق عــلــيــهم
مــؤلــفــو الـــتــقــريــر اسـم "الــســنــور
األسود" نسبـة إلى هذا القط البري
ــــنــــتــــشــــر في الــــشــــرق األوسط ا
هجـمات الـتصـيد (فـيشـنغ) وغيـرها
ـستـخدمـ على من احليل إلغـراء ا
شفرة حتميل تـطبيـقات الرسـائل ا
مــا يــعـــطي الــقـــراصــنــة الـــفــرصــة
لــلــســيــطــرة الــتــامــة عــلى أجــهــزة

. ستخدم ا
ـكن لـهـذه ويـقــول الـبـاحـثــون إنه 
البرامجيات اخلبيثـة عند تنصيبها
في أجــــهـــزة الــــهــــواتف أن تــــقـــوم
بـعـمـلــيـات من أمـثـال الـتـقـاط صـور
بــكـــامـــيـــرا الــهـــاتف األمـــامـــيــة أو
اخللفـية وكـذلك تفعـيل مايـكروفون

الهاتف لتسجيل احملادثات.
ونــقــلت وكـالــة رويــتــرز عن مــايـكل
فلوسمـان رئيس باحـث في شركة
"إلـــكــتــرونـــيك فــرونــتـــيــر" قــوله إن
مـــؤســســـته وشـــركــة لـــوك أوت قــد
اســتـــفـــادتــا مـن فــشـل مــجـــمـــوعــة
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كشـفت هيئـة النـزاهة العـامة عن أكـبر عمـليَّة
تـهريبٍ لـسـعـات اإلنـترنـيت في الـعـراق. وذكر
بـيان امـس ان (دائرةُ الـتـحـقيـقـات في الـهـيأة
ـة مـبــيـنـة أنَّ أفــصـحت عن تــفـاصــيل الـعــمـلـيـَّ
مالكات مـكتب حتـقيـقهـا في محـافظـة كركوك
ُفتش العام في وزارة وبالتنسيق مع مـكتب ا
االـتـصــاالت انــتــقــلــوا إلى مــوقـعـي شـركــتي
[إيـرثـلـنك] وIQ في احملـافـظـة). وأشـارت الى
تمكن الـفريق (من ضبط أكبـر عملـيَّات تهريبٍ
لسـعات اإلنـترنـيت عبـر الكـيبل الـضوئي

شروع سيمفوني في العراق).
WÐdN  WHK

وأوضحت الـدائرة أنَّ (عـملـيَّات الـتهريب
شروع وصلت إلى َّ ضبطـها في ا التي 
دا إذ تبلغ كلفة الـلمدا الواحدة  47
َّا يـعني ملـيـون دوالرٍ أمريـكيٍّ شهـريـاً 
َّ ُــهــرَّبــة الــتي  أنَّ مــجــمــوع الــكــلــفـــة ا

ضبطها تبلغ 47  مليون دوالرٍ).
ة الضـبط أسـفرت وأشـارت الى ان "عمـلـيـَّ
عن التحرُّز على أجهزة التراسل اخلاصَّة
ة الـتهـريب فضـالً عن ضبط مـدير بعـمـليـَّ
َّ تنظيم موقع [إيرثلنك] في احملـافظة و
مـــحـــضــــر ضـــبطٍ أصــــوليٍّ ضمَّ جــــمـــيع
ـضـبـوطـة وتـصـوير ة ا ُـبـرزات اجلـرميـَّ ا
َّ عرضها ُشخَّصة فديوياً و اخملالفات ا

ُختص). على قاضي التحقيق ا
يُذكَـرُ أنَّ الـلـمـدا هي وحدة قـياس سـعات
اإلنترنـت التي تُدعَى (G10) وأنَّ كلفـتها

الشهريَّة مليون دوالرٍ.
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أشار باحـثون في األمن اإللـكتروني
ا إلى أن جـهـازا أمـنـيـا لـبـنـانـيـا ر
حول أجـهزة الـهواتف الـذكية آلالف
ـستـهـدف إلى أجـهزة األشخـاص ا
جتــسس عـــلــيــهم في أحــدى أكــبــر
عـمـلــيـات الـقـرصـنــة عـلى الـهـواتف

النقالة وليس أجهزة الكومبيوتر.
واشار تـقريـر صادر عن مـؤسسـت
مـتـخــصـصـتـ بــاألمن اإللـكـتـروني
إلى اكـتشـاف مـا تـقوالن إنه عـمـلـية
قــرصــنــة مـــرتــبــطــة بـــاألمن الــعــام
ـؤسـسـات الـلــبـنـاني أحـدى أبــرز ا

األمنية اللبنانية.
U¹U×{ W³ «d

وأدار جـهــاز األمن الـعـام الــلـبـنـاني
أكثر من  10حمالت على األقل منذ
عـــام 2012 تــــســـتـــهــــدف أســـاســـا
مـسـتــخـدمي هـواتف تــعـمل بـنـظـام
تـشـغـيل أنـدرويـد في 21 بـلـدا عـلى
األقل بــحــسب تـقــريــر شـركــة "لـوك
ـتــخـصـصـة بــأمن الـهـواتف أوت" ا
احملـــمــولـــة وشــركـــة "إلــكــتـــرونــيك
عنية باحلقوق الرقمية. فرونتير" ا
وتــسـمح الـهــجـمــات اإللـكـتــرونـيـة
التي تسيطر على هواتف االندرويد
ـــراقـــبــة الــذكـــيـــة لـــلــقـــراصـــنــة 
ضــحــايــاهـم من مــســتــخــدمي هــذه
األجـهزة وسـرقـة بـيـانـاتهم من دون
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الثالثاء  الساعة
10:00 بتوقيت

غرينتش على قناة
ابو ظبي
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{ ســان فــرانـســيــســكـو) ,أ ف ب) -
أعـلـنت شبـكـة الـتـواصل االجـتـماعي
تــــويـــتـــر امـس عن اغالق أكــــثـــر من
 1000حسـاب مـشبـوه جـديد مـرتبط
بـوكـالـة اعالم رقـمـيـة مـقـرهـا روسـيا
يُـشتـبه في انـها سـعت لـلـتأثـيـر على
احلـمــلـة االنـتـخـابـيــة األمـيـركـيـة في
الـــعــام  2016.وقـــال تـــويـــتــر عـــلى
مــدونـتـه اجلـمــعــة انه كـشـف واغـلق
 1062حسـابا إضـافيـا تعـود لوكـالة
رتبـطة بالكرمل أبحاث اإلنترنت ا

غـلقة الى ما يـرفع عدد احلـسابـات ا
ما مجموعه  3814حسابا.

واضـاف تــويـتـر ان تـلـك احلـسـابـات

نــشـــرت خالل حــمــلــة االنــتــخــابــات
175993 تـغريـدة. وتـواجه شـبـكات
الــتــواصل االجـتــمــاعي مــنـذ اشــهـر
انــتـقـادات تــتـهـمــهـا بـانــهـا حتـولت
رغــمــا عــنـهــا الى مــنــصّـات حلــمــلـة
دعـــائــيـــة مــصـــدرهــا روســـيــا خالل
احلملة االنتخابية التي انتهت بفوز
اجلـمهـوري دونـالـد تـرامب. ويـحقّق
الـكـونـغـرس االمـيـركي ومـدع خـاص
في احــــتــــمـــال تــــدخّـل روســـيــــا في
االنتخابات. وقال الـرئيس التنفيذي
لشركـة فيسـبوك مارك زوكـربرج يوم
اجلمعة إن الشركة ستبدأ في إعطاء
أولـويــة لــوسـائل اإلعالم ”اجلـديـرة

بالـثقة “في بث مشـاركات الـتواصل
االجتماعي حـيث تعمل الـشركة على
ضللة. عـلومات ا مكافحة اإلثارة وا
وقالـت الشـركة الـتي لـديهـا أكـثر من
 2مليار مستخدم شهريا إنها سوف
تستخدم استـطالعات الرأي لتحديد
تـــرتـــيب وســـائل اإلعالم من حـــديث

الثقة.
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واسـتـعرض زوكـربـرج هـذا الـتـعديل
في تـدويـنة عـلى فـيـسـبـوك قائال إنه
ـقـبل سـتعـطي بـدايـة من األسـبـوع ا
ـنـتج خـدمــة الـبث اإلخـبــاري وهي ا
لألخبار احملوري لـلـشركـة أولـوية ”

ـصادر ذات اجلودة الـعالـية “على ا
األقل جدارة. وكتب زوكربرج ”هناك
ـــعــلــومــات الـــكــثــيـــر من اإلثــارة وا
ــضـلــلـة واالســتـقــطـاب في الــعـالم ا
الــــيـــوم .يــــقـــول ”تــــتــــيح وســــائل
الـتـواصل االجـتـمـاعي لـلـنـاس نـشـر
عـلومـات بشـكل أسرع من أي وقت ا
ـشـاكل مـضى وإذا لم نـعـالج هـذه ا
حتديدا سيـنتهي األمـر بتضخـيمها.
وفي الـوقت نـفـسه قـال زوكـربـرج إن
كم األخبار بـشكل عـام على فيـسبوك
ـئــة من ســيـتــقــلص إلى نــحـو 4 بــا
مـــحــتـــوى خــدمـــة الــبـث اإلخــبــاري

ئة حاليا. مقارنة مع  5 با
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كـــشـــفت شـــركـــة غـــوغل عـن إصالح خـــلل في
مشـغل الوسـائط كرومـكاست واألجـهزة التي
تعمل بنـظام تشغـيل أندرويد قد يـعطل فجأة
ــنـزلـيـة (واي شـبــكـات اإلنـتـرنـت الالسـلـكي ا
شكلة عـندما تستـعيد أجهزة فاي). وتظهـر ا
كــرومـكـاست وأجــهـزة مــكـبـر الــصـوت الـذكي
"غـوغـل هـوم" نـشـاطــهـا من حـالــة "الـسـكـون"

صاحبة النخفاض مستوى الطاقة. ا
وحيـنما "تـستيـقظ" األجهـزة قد تنـقل أكثر من
100 ألف حزمة من البيانات تغمر سريعا

نزلية "روترز". أجهزة توجية اإلنترنت ا

ـصـنعـة ألجـهـزة تـوجيه وأنـتـجت الشـركـات ا
ساعدة أجهزتها اإلنترنت برمجيات إصالح 
لـــلـــتــكـــيـف مع مـــثل هـــذا االنـــدفـــاع الــهـــائل

للبيانات.
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وأقــرت شـركـة غــوغل عـلى صـفــحـتـهــا لـلـدعم
ـشــكـلــة جـزء من الــفـني بــاخلـلل وقــالت إن ا
وجود على أجهزتها برنامج تشغيل كاست ا
ـــنــزلـــيـــة وكــذلك كــروم كـــاست واألجـــهــزة ا

الهواتف التي تعمل بنظام تشغيل أندرويد.
ويسمح بـرنامج تشـغيل كاست لـلمسـتخدم
ــواد األخـرى مــثل بــنــقل الــتــطــبــيــقــات أو ا

ـوسيـقى أو األفالم إلى جـهـاز آخر وغـالـبا ا
ما يكون تلفزيونا ذكيا.

شكلة ألن بـرنامج تشغيل كاست ال وحتدث ا
يـتـوقف عن مــحـاولـة الـبـقـاء عـلى اتـصـال مع
ـدعــومـة من غــوغل الـتي األجــهـزة األخــرى ا

نزلية. تعمل على شبكة اإلنترنت ا
وهذا يعني أنـه حينمـا يستيـقظ اجلهاز الذي
يـحـتوي بـرنـامج تـشـغيل كـاست سـيـتـلقى كل
حزم البيانات التي لم يتلقاها حينما كان في

فترة خمول.
وقال تـقرير عـن اخللل أصدرتـه شركة بي تي
صنـعة ألجهزة توجـيه اإلنترنت: "كلما لينك ا
طــالت فــتــرة بــقــاء جــهــازك فـي حــالـة
خــمــول كـلــمــا زاد حـجم انــدفــاع حـزم

البيانات".
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وأضاف التقرير أن الكـمية الهائلة من
الــبـيــانـات قـد تــسـحـق جـهـاز تــوجـيه
اإلنترنت (روتر) وتـتسبب في إغالقه
رتبطة أو في تعطل األجهزة األخرى ا

نزلية. بشبكة اإلنترنت ا
وتنتج شركات تي بي لينك نيت غِير
لـيـنـكـسـيس وأسـوس جـمـيـعـا بـرامج
إصـالح ألجـــهـــزة تـــوجـــيه اإلنـــتـــرنت
ـسـاعـدتـهـا عـلى ـنـزلـيـة خـاصـتـهـا  ا

مواجهة مشكلة اندفاع البيانات.
وفي توصـيتهـا قالت شـركة غوغل إن
اإلصالح ســيـطــبق كـجــزء من حتـديث
على برنامـج تشغيل كـاست في متجر
تــــطــــبــــيــــقــــات غــــوغل. كــــمــــا حــــثت
ــسـتــخـدمــ عـلـى حتـديث الــبـرامج ا
الثـابتـة على أجـهزة تـوجيه اإلنـترنت

خاصتهم وفقا ألحدث نسخة.
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الثالثاء الساعة
16:00 بتوقيت

غرينتش على قناة
ام بي سي 1
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الثالثاء الساعة
00: 17 بتوقيت

غرينتش على
قناة  دبي
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30: 09  مسلسل (طوق البنات)
دينة 00: 11 اهل ا

10: 12 صباح الشرقية

دينة 00: 19 اهل ا

00: 21 ظهيرة اجلمعة

00: 22 احلصاد

23:30 زرق ورق
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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 حالوة الدنيا
00: 10 علمني كيف احبك
00: 11 صباح اخلير ياعرب

00: 13 انت وطني
نوع الوقوف  14 :30
00: 15 الكبريت االحمر
00: 16 علمني كيف احبك
00: 17 حالوة الدنيا
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

{ تعلمت الصبر والبال مهموم
وتعلمت السهر وما عرفت النوم 

وتعلمت أضحك والضحك معدوم 
بس مـــا تـــعـــلـــمت أصـــبـــر واني من صـــوتك

محروم 
أحبك ابجنون يالكلك حنون

{ ما أنهي حبي وياك ماأحجي 
بــســـكــوت خـل تــســـمع الــشـــمــات

خوتنه 
ü { ولــو كــان لي احـــبــاب وشــويـّ

إعـداء 
كلهم فـدا رمشك وفدوة حالتـك

{ تعال وقربني وأخذ مني اشياء 
محبتي شوقي وفاي وغالتك 
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كشـفت  مـؤخـرًا عن اسـتعـدادهـا إلجـراء عـملـيـة تـوسيع
إضـافـيـة حملـفـظـة مــنـتـجـاتـهـا في عـام 2018 علـى ضوء
اإلطالق الناجح لهاتف�احلائز عـلى العديـد من اجلوائز
وهـاتف الـذي  إطالقه مـؤخـراً في أسـواق مـختـارة من

العالم.
ويبدأ ذلك مع طرح النسخة البرونزية اجلديدة من هاتف
SIM بالك بيري كي ون والتي تدعم شريحتي اتصالf
وينتظر إطالقها ضـمن أسواق مختارة في آسيا وأوروبا
ومـنــطــقــة الــشـرق األوسـط خالل الــربع األول من الــعـام
اجلاري. وسـيـتم نـشـر مزيـد من الـتـفاصـيل قـبـيل مـوعد

اإلطالق. 
ي لـشـركة  بالك ـدير الـعـام الـعـا وقال آالن لـيـجـيـون ا
بــيــري مــوبــايل بــعــد مــرور أقـل من ســنــة عــلى اإلطالق
سنا ي لهـواتف بالك بيري الـذكية واجلديـدة كليـاً  العا
اهــتــمــامــاً الفـــتــاً بــفــضل وجــود أجـــهــزة حتــمل عالمــة
BlackBerry التجارية وبعد أن توفرت هواتف بالك
بــيــري اجلــديــدة
في أكـثر من 50
دولـــــــــــة حــــــــــول
الــعـــالم أصـــبح
لـــديــــنــــا الــــيـــوم
الـقـدرة واألسس
ـواصـلـة الـقـويـة 
الـــــبــــنـــــاء عـــــلى
محـفـظـتـنا خالل
الــعــام اجلــديــد
وهــذا يـــعــني أن
كن أن العمالء 
يــتــوقـــعــوا رؤيــة
جـــهــــازين عــــلى
األقل من هواتف
بـالك بـــــــــيــــــــري
خالل الــــــــعــــــــام

اجلاري.

اجهزة سعات االنترنت ؤتمر الشركة  غوغل هدم خلفية 

اجهزة سعات االنترنت


