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كــيف تــمــكــنت بــرمـجــيــة ســاتـوري
ــشـتــقــة من بــرمـجــيـة اخلــبــيـثــة ا
ميراي اخلبيثة من إعادة استخدام
ــصــدر بــعض نــصــوص شــيــفــرة ا
اخلاصـة ببـرمجـية مـيراي اخلـبيـثة
لتحقيق مـسح شامل لبروتوكول الـ
وكلمـات السر للـقيام بـهجمة عـنيفة

هام الوظيفية. تستهدف ا
وقـــد قـــامت بـــرمـــجـــيـــة ســـاتـــوري
اخلـبــيـثـة أيــضـاً بـتـحــديـد نـوع من
أجهزة إنترنت األشـياء حيث أظهر
سـلـوكـيات مـخـتـلـفـة وفـقـاً الختالف
أنواع هـذه األجـهـزة. وهو مـا يـؤكد
لـنـا بـأن مـصـمم بـرمـجـيـة سـاتـوري
اخلبيثة بدأ بعكس هندسة البرامج
الـــثــابــتـــة في الــعــديـــد من أجــهــزة
إنتـرنت األشـياء وذلك بـهـدف جمع
ــعــلـــومــات األصــلـــيــة لــلـــجــهــاز ا
واكــتـشـاف ثــغـرات أمــنـيــة جـديـدة.
وفي حال صح هذا األمر فقد نشهد
ـسـتقـبل الـقـريب صـيغ جـديدة في ا
لــبـــرمــجــيـــة ســاتـــوري اخلــبـــيــثــة
تــســتــهــدف الــعــديــد مـن الــثــغـرات
ـعـروفـة في األجـهزة األمـنـيـة غـيـر ا

األخرى.
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تمكنت الوحدة  42 منذ شهر أبريل
من الــعـام 2017 من رصــد عـدد من
الـهــجـمـات الـتـي شـنـتـهــا بـرمـجـيـة
ســــاتـــوري اخلـــبـــيــــثـــة ومن خالل
حتليل سجالت الهجمات التي قمنا
بــرصـدهــا واسـتــنــاداً عـلى نــتـائج
عمـيالت حتـليل الـعيـنـة استـطاعت
الوحـدة حتديد ثالث صـيغ رئيـسية
مختلفة لبرمجية ساتوري اخلبيثة
حيث تشير نـتائج عمليـات التحليل
الـتي قـمنـا بـهـا إلى أن هـذه الـصيغ

الثالث تنفذ أوامر مختلفة.
الـصيـغـة األولى تقـوم فـقط بـفحص
اإلنـــتــرنت والـــتــحــقـق من عــنــوان
عرفـة أيها  IP بروتوكـول اإلنترنت
يــحـــوي عــلى ثــغــرة أمــنــيــة ضــمن

تسـجيـل الدخـول إلى بروتـوكول الـ
 Telnetوذلك عن طــريق مــحــاوالت
جتــريب كــلــمــات الـســر اخملــتــلــفـة.
ـــجــرد جنـــاحــهـــا في تــســـجــيل و
الـدخول فـإنـها تـقـوم بـتفـعـيل جدار
صد ضد عمـليات الوصول ومن ثم

تعمل على تنفيذ األوامر فقط.
أما الـصيـغة الـثانـية فـإنهـا محـاطة
بــطــبــقــة حــمـايــة وتــمــويه من أجل
تــفــادي كـشــفـهــا من قــبل عــمـلــيـات
الكشـف الثابـتة. وفي الـوقت نفسه
هاجمـة بإضافة كلمة قامت اجلهة ا
الـسر aquario ضـمن دلـيل كـلـمات
ــرور لــكـي تــســتــخــدمــهــا دائــمـاً ا
لـلـدخول مـن أول محـاولـة لـهـا كـما
أن كلمة السر aquario تعتبر كلمة
الـسـر االفتـراضـيـة ألجـهـزة الـراوتر
الرائـجة في دول أمـريكـا اجلنـوبية
وهـــو مـــا يــــشـــيـــر إلـى أن اجلـــهـــة
ـــهــاجــمــة بــدأت بــالـــتــغــلب عــلى ا

ـــؤتـــمــتـــة في أمـــريـــكــا الــبـــرامج ا
اجلنوبية.

في حـ قامت الـصـيغـة الثـالـثة من
الــبــرمــجــيــة بــاســـتــغالل ثــغــرتــ
أمنيت لتنـفيذ النص البرمجي عن
ــــــــا فـي ذلـك ثــــــــغـــــــرة بــــــــعــــــــد 
الـيوم–الـصـفـر األمـنـيـة  وهو وجه
الشبه الـذي يربطـها ببـعض عينات
الــصـيـغــة الـثـانــيـة فـهــمـا حتـمالن

درجة. نفس األوامر ا
WO³š ¡UOý«

تظهر برمجيـة ساتوري اخلبيثة أن
برمجـيات إنتـرنت األشياء اخلـبيثة
تتطور باستمرار على نطاق واسع
فـهي تــبـدأ من الـهـجـمــات الـعـنـيـفـة
لـكــشف كـلــمـات الــسـر وصـوالً إلى
هجمات استغالل الثغرات األمنية.
ــفــتـوح ــصـدر ا كــمــا أن شـيــفــرة ا
لــبــرمــجـيــة مــيــراي اخلـبــيــثــة وفّـر
صممي بـرمجيات إنـترنت األشياء
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و6 إس و6 إس بلس و 7 و 7 بلس.
واعـتــذر كـوك لـلــمـسـتــخـدمـ خالل
مقابلة خـاصة مع شبكة إيه بي سي
اإلخــبـــاريــة األمـــريــكـــيــة األســـبــوع
ــاضي وقـال إن الــشــركـة لـم تـسع ا
على اإلطالق إلى تضليل أي شخص

بشأن األداة.
وقال :"كل إجـراءاتنا مـوجهـة خلدمة
ـكـنـني أن أؤكـد ذلك ـسـتـخـدم ال  ا
ا ينبغي لنا أن نكون ا يكفي ور
أكـثـر وضـوحــا في وقت مـعـ غـيـر
أن إجراءاتنا دائما أصدق". وأضاف
:"إذا اعـتـقـد أي شـخص أنـنـا فـعـلـنـا
شــيـئــا سـيــئـا فــنـعــتـذر عن أي شئ
فعلنـاه أو لم نفعله". كـما كشفت أبل
عن احـتــواء الـتـحـديـث عـلى أشـكـال
تـعـبـيـريـة جـديـدة تـضـاف خلـاصـيـة

قمنا بها حول كيـفية تطور برمجية
سـاتوري اخلـبـيـثة صـحـة نـظريـتـنا
زيـد من برمـجيات القـائلـة بتطـور ا
إنـتـرنت األشـيـاء اخلـبـيـثـة من أجل
استغالل إما إحدى الثغرات األمنية
عـروفة أو حـتى استـغالل الثـغرة ا

األمنية اليوم–الصفر.
جتدر اإلشارة إلى أن الصيغ األولى
مـن بــرمــجـــيــات إنــتـــرنت األشــيــاء
اخلـبـيـثة مـثل غـافـغـيت والـصـيـغة
األصليـة لبـرمجيـة ميراي اسـتغلت
كـــلــمـــات الـــســـر االفـــتـــراضـــيــة أو
الضعـيفة كي تـهاجم األجهزة. ورداً
ــــســــتــــخــــدمـــون عــــلى ذلك بــــدأ ا
ـصـنعـون بـتـغـيـير كـلـمـات الـسر وا
االفــتــراضــيــة وتــصــعــيب صــيــغـة
كــلـمــات الـســر بـهــدف إحـبــاط هـذه

الهجمات.
وعــــلـــيـه قــــام بـــعـض مــــصـــمــــمي
برمجيات إنتـرنت األشياء اخلبيثة
عـلى غـرار اجلـهات الـتي تـقف وراء
البرمـجيـة اخلبيـثة أمنـسيا وآي أو
تي_ريـبــر بـتـغـيـيــر طـرق اسـتـغالل
ـعــروفـة ضـمن الــثـغـرات األمــنـيــة ا
.IoT بعض أجهزة إنترنت األشياء
 وبــطـــبــيـــعـــة احلــال اســـتـــجــابت
ـوردة لتـقـنيـات إنـترنت الـشركـات ا
األشياء IoT لهـذا األمـر بتـصـحيح

الثغرات األمنية.
ــنــطــقــيــة الــتــالــيـة أمـا اخلــطــوة ا
هاجمة توقعة من قبل اجلهات ا وا
فتـتـمثل فـي االنتـقال إلـى استـخدام
ـــوذج هـــجـــوم الـــيــوم–الـــصـــفــر
الــتــقــلــيــدي الســتــهــداف الــثــغـرات
ـــعـــروفـــة وغـــيــر األمـــنـــيــة غـــيـــر ا

كتشفة. ا
ــراحل وأشــارت الــوحــدة 42 إلى ا
الرئيـسية لـتطور بـرمجيـة ساتوري
اخلــبـيـثــة لـتـصــبح فـيـمــا بـعـد من
عـائـلـة بـرمـجـيـات إنـتـرنت األشـيـاء
اخلــبـيــثـة الــتي تـســتـهــدف ثـغـرات
الـيـوم–الـصــفـر األمــنـيــة. وعـرضت
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بــحـلــول أوائل شــهـر ديــسـمــبـر من
الـعـام 2017 اكـتـشــفت شـركـة 360
نـت الب عــــــائـــــــلـــــــة جــــــديـــــــدة من
الـبرمـجـيات اخلـبيـثـة التـي أطلـقوا
ـشـتـقـة من عـلـيــهـا اسم سـاتـوري ا
بـرمــجـيـة مــيـراي اخلـبـيــثـة والـتي
تـستـهـدف ثغـرتـ أمنـيـت األولى
هي عبـارة عن ثـغرة أمـنـية في نص
بــرمــجي تــنــفــيــذي مــوجـود ضــمن
خدمـة بروتـوكول الـنفاذ إلـى الدليل
Realtek البـسيط اخلـاصة بـراوتر
SDK والـــثــانـــيـــة ثـــغـــرة أمـــنـــيــة
اكـتشـفت مـؤخـراً في بوابـة الـراوتر
ـــــنـــــزلـي من هـــــواوي HG532e ا
ـصــحـحــة في أوائل شـهــر كـانـون ا

االول من العام 2017.
وقــد قـــامت الــوحــدة 42 الــتــابــعــة
لشركـة بالـو ألتو نـتوركس بـالبحث
والـتـحـري حـول بـرمـجـيـة سـاتوري
اخلـبـيـثة واسـتـنـاداً عـلى عـمـلـيات
استقصـاء البيـانات التي قمـنا بها
تـــبـــــــــ لــنـــا وجـــود ثالثـــة صــيغ
مـختـلفـة لـهذه الـبرمـجـية اخلـبيـثة
حـــيث ظـــهــرت أوالهـــا خالل شـــهــر
أبــــريـل من الــــعــــام 2017 أي قــــبل
ثـمانـيـة أشهـر من مـوجـة الهـجـمات

األخيرة.
كـمـا عـثـرت الـوحدة 42 أيـضاً عـلى
دالئل تشـير إلى أن صـيغـة برمـجية
ســاتـــوري اخلــبـــيــثـــة الــتي تـــقــوم
بــاســتـغالل الــثــغــرة األمـنــيــة الـتي
كــانت نـشــطــة في أواخـر 2017 أي
قــــبـل أن تــــقـــــوم شــــركـــــة هــــواوي
بتصـحيح الثـغرة األمنـية ما يـشير
إلى أن هـذه الـصــيـغـة من بـرمـجـيـة
ســاتــوري اخلــبـيــثــة كــانت جتــسـد
هـجـوم الـيـوم–الـصـفــر الـتـقـلـيـدي
وهو هـجـوم يسـتـهدف ثـغـرة أمنـية
غير مكتشفة سابقاً ولم يتم إصدار

أي تصحيح لها بعد ذلك.
وتثبت نـتائج عـمليـة التحـليل التي
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االحــــــد الـــــســــــاعـــــة 18:00
بـتـوقيت غـرينـتش على قـناة

ام بي سي 1
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تــمـتــلك شـركــة غـوغل اثــنـ من أنــظـمـة
تــشــغــيل األجــهــزة األكـثــر شــهــرة هــمـا
أندرويد وكـروم أو إس ولكـنه ليس سرًا
أن عـمالقة الـبـحث تـعـمل منـذ فـتـرة على
تــطـويــر نـظــام تـشــغـيـل ثـالث حتت اسم
فـوشــيـا والـذي نــشـرت الـشـركــة بـصـمت
ـفتوح ألول مرة على أجزاء من مصدره ا
مـــوقع GitHub فـي شـــهــــر أغــــســــطس
2016 دون أي إعالن رســمي أو تــعــلــيق

من قبلها.
ويــهــدف هــذا الــنــظــام إلى الــعــمل عــلى
ــــا في ذلك ـــنــــصـــات  الـــعــــديـــد مـن ا
الـــهـــواتف الــذكـــيـــة وأجــهـــزة احلــاسب
الـلوحـيـة واحملـمـولة وأجـهـزة حـواسيب

ـكـتب واعـترفت غـوغل في الـعام سطح ا
ـاضي بـوجـود نـظـام فـوشـيـا وذلك من ا
خالل حديث  Dave Burkeنائـب رئيس
هـندسي أندرويـد والذي وصفه الشركـة 
بأنه مشروع جتريبي ما يزال في مراحله

بكرة. ا
qOGAð ÂUE½

ويـتـميـز هـذا الـنظـام الـتـشغـيـلي اجلـديد
بـأنه ال يـسـتـنـد عـلى نـواة ليـنـكس وذلك
عــلى عــكس أنــظــمــة الــتــشــغـيـل األخـرى
الـتـابــعـة لـلـشـركــة بل عـلى نـواة جـديـدة
تسمى Zircon والتي كانت تدعى سابقًا
Magenta وفـي وقـت ســــــابـق مـن هــــــذا
Pixel- الـشــهـر أدرجت غـوغل حــاسـبـهـا
 bookكــــحـــاسـب اخـــتــــبــــار لـــلــــنــــظـــام

ـا سمح لبـعض األشخاص التشـغيلي 
بتـشغيل الـتعـليمـات البـرمجيـة على هذا
احلـاسب وإلـقاء نـظـرة عـلى نـظـام غوغل

اجلديد.
ويـظــهــر عــنـد تــشــغــيل الـنــظــام شــاشـة
استقـبال تـبدو مألـوفة ومشـابهة لـشاشة
قفل أندرويـد حيث هـناك ثالثة أزرار في
ـكن الـنقـر عـليـها أسـفل اليـمـ والتي 
مـن خالل لـــوحــة الـــتـــتــبـع أو الــشـــاشــة
الـعامـلـة بـاللـمس في حـ يـظهـر شـعار
نظام الـتشـغيل فوشـيا في أعلى الـيسار
مع ظهـور الـساعـة في منـتـصف الشـاشة

بطريقة تذكر بنظام أندرويد.
وعــنــد مــحـاولــة تــسـجــيل الــدخــول فـإن
غــــوغـل تــــنـــــقـــــلك من خـالل اإلجــــراءات
ــعــتـادة ولــكن تــظل ا
الــــشــــاشــــة األخــــيـــرة

فارغة.
جـرد تـسـجيل ولكـن 
الدخـول كضـيف فإنك
تـــصـل إلى الـــشـــاشـــة
الرئيسية والتي تبدو
مــــخـــتـــلــــفـــة جـــدًا عن
الـشـاشـات الـرئـيـسـيـة
ألنـــظـــمــة الـــتـــشـــغــيل
الــــــعــــــامــــــلــــــة عــــــلى
احلـواسـيب احملـمـولـة
أو حـــواســــيب ســـطح
ــكــتب مــثل ويــنــدوز ا
 10 أو مــاك إذ إنـــهــا
تبـدو مشـابهـة إلى حد
Goo- ما لشاشة ميزة
gle Now حيث هناك
عـلـومـات مثل بعـض ا
الــــــــوقت واتـــــــصـــــــال

الشبكة الالسلكية.
ويـــبــدو أن غـــوغل قــد
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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

WO dA « …UM

30: 09 مسلسل (طوق البنات)
دينة 00: 11 اهل ا

00: 12 صباح الشرقية
00: 14 برنامج وتر
دينة 10: 19 اهل ا
00: 22 احلصاد
30: 23 زرق ورق
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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

Google Now اســـــتــــــبــــــدلت مــــــيـــــزة
ـعـتـمـد عـلى الـذكـاء ـسـاعـدهـا الــذكي ا
االصطناعي إال أن واجهة اخلالصات ما
تـزال أقـرب إلى Google Now ويـظــهـر
هــنــاك ثالث بـطــاقــات فــقط وهي مــجـرد
عــيـنـات تــبـعًـا لـعــدم تـسـجــيل الـدخـول 
لكنها من نفس نوع البطاقات التي تظهر
ا في ذلك في خالصة غـوغل احملـمولـة 

ظهر الدائري. ا
وفي حـال كـنت تـتـسـائل عن الـتـطـبـيـقات
فإنـها ما تـزال موجـودة ولكن هـناك فرق
كبير ب الشاشة الرئيسية لنظام فوشيا
والــشــاشــة الـرئــيــسـيــة لــبـاقي األنــظــمـة
التشـغيلـية التقـليديـة يتمـثل بعدم وجود
ـكتب وال تطـبـيقـات وال أيقـونـات سطح ا
النشر وبدلًا من ذلك هـناك شريط البحث

الشهير من غوغل.
ÊuK  j¹dý

وضـــمن هــذا اإلصـــدار الــتــجـــريــبي فــإن
شــريط الــبــحث ال يــبــحث ضــمن شــبــكـة
اإلنـــتـــرنت بل يـــبـــحث ضـــمن احلـــاسب
ــا في ذلك الــتـطـبــيـقــات ولـكن نــفـسه 
الـتـطـبـيـقات ال تـعـمل في الـوقت احلـالي
وهي مـجـرد أيــقـونـات وعـنـد تـشـغـيـلـهـا
تتـحول إلى وضع ملء الـشاشـة وتعرض
شـريـط مـلـون بـشــكل مـخــتـلف في اجلـزء

العلوي.
هـام فـقـد أطـلقت وفـيـمـا يتـعـلق بـتـعـدد ا
ــيــزة ابــتــداءًا مـن نــســخـة غــوغل هــذه ا
ـا يعـني أنه أنـدرويد مـارشـمـيـلوا 6.0 
ـــنــطـــقي تـــواجـــدهــا ضـــمن نـــظــام من ا
كـنك تشـغيل التـشغـيل اجلديـد بحـيث 
تطبيق معًا كما أن هناك وضع عالمات
التبويب الذي يدمج اثن من التطبيقات
في نافذة واحـدة كمـا لو كان يـدمج اثن
ـــتـــصـــفح مـــعًــا من عالمـــات تـــبـــويب ا

. كنك التبديل بسهولة ب االثن و

VOÝ«u(«Ë WOŠuK « …eNł_«Ë nð«uNK  b¹b'« qſuſ qOGAð ÂUE½

ÊU e « ≠ ÊbM

أكـــدت شـــركــة أبل أنـــهـــا ســتـــطــرح
حتـــديــثــا جـــديــدا لــهـــواتف آيــفــون
يتضمن خاصية تتـيح للمستخدم

تعطيل أداة تبطئ أداء اجلهاز.
وكـــانت الــــشـــركــــة قـــد كـــشــــفت في
ـاضي عن ديـســمـبـر/كــانـون األول ا
أداة تبـطئ أداء الـهـاتف إلطالـة عـمر

فاجئ. البطارية وجتنب اإلغالق ا
وقــالـت الــشــركــة إن حتـــديث نــظــام
تـــــشــــــغـــــيل آي أو إس 11.3 الــــذي
قـبل سـيـتيح سـيطـرح في الـربـيع ا
للمستخدم تعطيل هذه اخلاصية
علـى الرغم من أن الـشـركـة ال توصي

بذلك.
◊UA½ qODFð

وواجـــهت الـــشــركـــة انــتـــقــادات من
ستـخدم فـضال عن تساؤالت من ا
ــتــحــدة الــســلــطــات في الــواليــات ا
وفــرنــســا بــشــأن ذلك قــبل أن يــؤكـد
ديـر الـتنـفيـذي لـلشـركة تـيم كوك ا
ــاضي إضـافــة خـاصــيـة األســبـوع ا

تعطيل النشاط .
وقـــــالت أبـل في بـــــيـــــان اإلعالن عن
ـكن لــلـمــسـتــخـدمـ الــتـحــديث :"

عالوة على ذلك التحـكم في خاصية
إدارة الطاقة التـي تتحكم في أقصى
ـفـاجئ ـنـع اإلغالق ا أداء لـلــهـاتف 
الــــتي طــــرحت أول مـــرة فـي نـــظـــام
تــــشـــــغــــيل 10.2.1 عن طــــريق أداة

تفعيل النشاط أو تعطيله".
وســـوف يــتــاح الــتـــحــديث ألجــهــزة
آيفـون من فـئة 6 و 6 بلس وإس إي

اخلبـيـثة نـقـطة انـطالق جـيدة نـحو
تطـوير صيغ جـديدة األمـر الذي قد
يصـبح من الـتوجـهـات السـائدة إذا
مـــا واصل مـــصــمــمـــو بــرمـــجــيــات
إنترنت األشـياء اخلبـيثة اعـتمادهم
ـزيــد من الـثـغـرات عـلى اســتـغالل ا
ـــعــروفــة أو اكـــتــشــاف األمـــنــيــة ا
ثــغــرات الــيــوم–الــصـــفــر األمــنــيــة

هاجمة أجهزة إنترنت األشياء.
جتــدر اإلشـارة إلـى أن شـركــة بــالـو
ألـــتـــو نـــتـــوركـس قـــامت بـــإصـــدار
الـتــصــحـيح رقم (37896) ألنـظــمـة
كــــشف ومـــنـع االخـــتـــراق اخلـــاص
بثغـرة اليوم–الصـفر الـتي تسـتغله
بـرمــجـيـة ســاتـوري اخلـبـيــثـة. كـمـا
تـمكـنت شـركة وايـلـدفايـر أيـضاً من
تــدارك نــقــاط الــكــشف عـن عــيــنـات
برمجية ساتـوري اخلبيثة في ح
قامت شركة سي تو إس بتـصنيفها

ضمن البرمجيات اخلبيثة.

{ اشتاقلك واقول وين غايب? 
ويرد نبض القلب يقول غايب
حبتك اعلنت  انشهد اني 

وعن حبكم لو غبت ماني بتايب
انت الوحيد اللي بقلبي تمكنت 

ولو تكثر االزوال ما عنك نايب
ــــوت الـــــشــــوق لــــو قل { مــــا 

الوصل ..
وما يهز القلب زلزال الظروف ..
وانت داري في محبتنا اصل ..

ولو يطـول الصـمت ال يلـحقك خوف
والغال بالقلب والله متصل ..
ثابت مثل االصابع بالكفوف ..
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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 :00
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

ـسـتخـدمي هـاتف آيـفون أنـيمـوجي 
إكس. وخـاصـيـة أنـيـمـوجي هي أداة
تـــعـــتــمـــد عــلى إجـــراء مــسـح لــوجه
ـســتـخــدم في أجـهــزة آيـفـون إكس ا
البـتكـار رسـوم متـحركـة تـعتـمـد على

ستخدم. حركة وجه ا
‰ULŽ« Wýœ—œ

كـــمــا يــتــضــمن الـــتــحــديث اجلــديــد
خـاصـية دردشـة األعـمـال الـتي تـقول
الـشـركـة إنــهـا تـتـيح لـلـمـسـتـخـدمـ
إمـــكــانـــيــة الــتـــواصل مــبـــاشــرة مع
الشركات من داخل تطبيق الرسائل.
وكانت الـشركـة قد طـرحت اخلاصـية
أول مرة بـصفـة جتريـبيـة مع نسـخة
نــظـام تــشــغـيل 11.3 ولم تــؤكـد أبل
بــعــد إذا كــانت اخلــاصـيــة ســتــكـون

مفعلة في بريطانيا.

ÊU e « ≠wÐœ

أعـلنت شـركة  آب محل  عن إطالق نـسخـة من تطـبيـقهـا صلة
Sila مـنـصـة عـربيـة لـلـدردشـة والـتـواصل موجـهـة خـصـيـصًا
للـمسـتـخدمـ في الـعالم الـعربي ألجـهـزة شركـة آبل الـعامـلة

بنظام iOS فضال عن تضم ميزة األكثر رواجًا.
وقالت الـشركة إنه في ظل تدفق البيانات الكبيرة وتعدد مواقع
الـتـواصل االجــتـمـاعي تــأتي مـيـزة ”األكــثـر رواجًـا “لــتـمـكن
نتشرة ستخدم من التعرف على احملتويات األكثر تداولًا ا ا
عـلـى أشـهـر مـواقع الـتـواصل االجـتـمـاعي في شـاشـة واحـدة
مثل مـنشورات الفيسبوك وصور إنستاجرام و تغريدات تويتر
وفيـديوهات يوتيوب فضلًـا عن إضافة القصص األكثر رواجًا

ستخدم. واقع اإللكترونية استنادًا إلى موقع ا من أهم ا
وبـحـسب  آب مـحل وهي شـركـة تـقـنـية تـقـول إن تـطـبـيق صـلة
ـتـوقع أن يـزيد حـصل عـلى أكـثر من 2 مـلـيون حتـمـيل ومن ا
ـستـخـدم بـشـكل كبـيـر. ال سيـما مع إطـالق التـحديث عدد ا

اجلديد للتطبيق.
ويقـدم التـحديث اجلديـد للـتطبـيق إضافـةً إلى ميـزات الدردشة
األساسـية إمكانية مـتابعة القصص األكـثر رواجًا في مختلف
البـدان بسـهولة سـواءً في مواقع الـتواصل االجـتماعي أو في
ـواقع اإللــكـتـرونــيـة عالوةً عــلى تـوفــيـر إمـكــانـيــة االشـتـراك ا
وضـوعات ”األكـثر صـادر اخملـتلـفة لـتلـقي ا للـمسـتخـدم بـا

رواجًا  على شكل محادثات يومية ضمن التطبيق.
ــطـورة جتــدر اإلشـارة إلـى أنه  اخـتــيــار شــركـة آب مــحل ا
لـتـطـبـيق صـلـة ضـمن أفـضل  100شـركـة نـاشـئـة في الـعـالم

العربي من قبل مجلة فوربس الشرق األسط.

شعار شركة بالو التو نتوركس
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