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منوعات وتتمات

الرؤساء االستخبارات ّيون ..كاسبرسكي الب تكتشف
وع ٌ
برمجية خبيثة تسرق
برة أميرك ّي ٌة – روس ّي ٌة
ِ
أجهزة الصراف اآللي
من التاريخ! (تتمة من ص)3
تحسب لها َ
حساب ،األمر الذي يفسِّ ر سرّ ثبات
ألف
ٍ
ّ
كافة الخطوات التي أقدَم عليها في مختلِف الميادين
ّ
المحليّة واإلقليميّة والدوليّة منذ مطلع األلفيّة الثالثة،
وخصوصا في مجال ترسيخ أسس الدعوة إلى إقام ِة
ً
عالم متع ِّدد األقطاب.
ٍ
هذا الكالمْ ،
وإن كان ال يحمل في مضمونه أيَّ جدي ٍد
ي َ
ّ
ولكن الهدف من وراء إعادة استحضاره
ُذكر،
َّ
يتمثل في وجوب التذكير مج َّد ًدا بما كنّا قد تطرَّ قنا
كامل
عام
أكثر من
مناسبات سابق ٍة ،ومنذ
إليه في
ٍ
َ
ٍ
ٍ
ّ
الروسي للشرق
المشروع
أن
عن
الزمان،
من
ّ
األوسط الذي بدأ عَ بْر الب ّوابة السوريّة يوم الثالثين
يقتصر على
من شهر أيلول/سبتمبر عام  ،2015ال
ِ
محاربة اإلرهاب وهزيمته وحسب ،وإنّما يحمل
أيضا ّ
ً
كل ما تستلزمه تسويات مشاكل
في طيّاته
هذا اإلقليم المنكوب بانقساماته الطائفيّة والمذهبيّة
ً
خالفا
وحلول،
مقترحات
واإلثنيّة وال ِعرقيّة من
ٍ
ٍ
لغيره من المشاريع التي أثبتت التجارب ّ
أن مدى
الرهان عليها ال يزال يتراوح ما بين المقا َولة وما
بين المقا َمرة.
إصرار
ُّم
ه
تف
اإلمكان
في
ُصبح
من هنا ،ي
سرَّ
ِ
وآخرهم وزير الخارجيّة
المسؤولين الروس،
ِ
سيرغي الفروف ،على الطلب من المسؤولين
َ
اآلخر حول سياساتهم
األميركيّين التوضيح تلو
وخصوصا من جه ِة
الراهنة على الساحة السوريّة،
ً
ّ
الرقة
“التصرّ فات الغريبة” التي تشهدها محافظة
في هذه األثناء ،على ح ّد تعبير الوزير الفروف،
مجازفة ّ
ٌ
بكل ما
وهي التصرّ فات التي تبدو وكأنّها
تحمله الكلمة من معنى ،على شاكل ِة مجازف ِة الرئيس
الراحل رونالد ريغان في الثمانينيّات ..وحسبي ّ
أن
ُفترض أن يأخذ ال ِعبْرة
الرئيس
الحالي دونالد ترامب ي َ
ّ
من أسالفه في مجال تحديد إبرة بوصلة طموحاته
العسكريّة ..والخير دائمًا من وراء القصد!
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ومن أجل حماية
أجهزة الصراف
اآللي من الهجمات
التي تُ ّ
شن بمساعدة
مجمو عا ت
األدوات الخبيثة
Cutlet
مثل
 ،Makerعالوة على إتاحة األمن المادي الموثوق
به ألجهزة الصراف اآللي ،يق ّدم المختصون الخبراء
لدى كاسبرسكي الب المشورة لفرق األمن العاملة لدى
الشركات المالية ،للقيام بما يلي:
تنفيذ سياسات صارمة للحرمان تمنع أي برامج غير
مصرح به من العمل على أجهزة الصراف اآللي.
تمكين آليات التحكم في الجهاز من تقييد االتصال
المادي من أي أجهزة غير مصرح به بأجهزة الصراف
اآللي.
استخدام حل أمني مفصل حسب الطلب لحماية أجهزة
الصراف اآللي من هجمات البرمجيات الخبيثة.
تجدر اإلشارة إلى أن منتجات كاسبرسكي الب تكتشف
بنجاح برمجية  Cutlet Makerالخبيثة وتوقف عملها.
وتوصي الشركة أيضاً بتحسين مستوى حماية أجهزة
الصراف اآللي عبر اللجوء إلى استخدام الحل األمني
المناسب ،مثل Embedded Systems Security
من كاسبرسكي.
ويُعتبر هذا التحليل حلقة في سلسلة األبحاث المتواصلة
التي تجريها كاسبرسكي الب حول البرمجيات المالية
الخبيثة التي تستهدف أجهزة الصراف اآللي .ويمكن
معرفة المزيد عن تطوّر الهجمات الموجة ألجهزة
الصراف اآللي في تقرير كاسبرسكي الب حول
سيناريوهات الهجوم المستقبلية التي تستهدف أنظمة
التحقق من الصراف اآللي.
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أول روبوت بالعالم ُيمنح الجنسية وجواز السفر..
في السعودية
قال مستشار بالديوان
السعودي
الملكي
إن السعودية منحت
روبوت “الجنسية”
في أول خطوة من
نوعها في العالم،
وتأتي “كبادرة رمزية
لتبيان مستقبل مشروع
نيوم”.
وغرد سعود القحطاني
على حسابه في تويتر
“صوفيا ...أول روبوت بالعالم يُمنح الجنسية وجواز
السفر ..والجنسية والجواز سعودي ..كبادرة رمزية
لتبيان مستقبل مشروع نيوم”.

وكان ولي العهد
السعودي ،األمير محمد
بن سلمان ،أعلن ،في
اليوم السابق ،إطالق
مشروع نيوم ،وهو
منطقة خاصة ،عبارة
عن وجهة حيوية
جديدة تقع شمال غرب
المملكة.
وقد تم تصميم هذه
المنطقة الخاصة لتتفوق
على المدن العالمية الكبرى من حيث القدرة التنافسية
ونمط المعيشة ،إلى جانب الفرص االقتصادية المتميزة،
إذ من المتوقع أن تصبح للعالم بأسره.
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مدير « »CIAاتصل
بعلي مملوك ..مصير
األسد حُ سم ودمشق ليست
بيروت ثانية (تتمة من ص )1

الشرقية وبعض أحياء دمشق وإدلب وجنوب غربي
سوريا ،حيث تتركز المعارضة ،باإلضافة إلى شمال
شرقي سوريا الخاضع لألكراد غير واضح ،مؤكداً أنّه
مناط بقرار مموّلي المعارضة الخارجيين استخدامها
للضغط بشكل متواصل على األسد أو التخلي عنها.
في هذا الصدد ،نقل غالس عن خبير أمني سوري قوله:
«المعارضة فشلت في إسقاط النظام ،ولهذا تداعيات:
فال يمكنهم العودة إلى ديارهم وال يمكنهم البقاء هنا .ماذا
تفعل عندما تبعث رائحة كريهة من القمامة؟ تحرقها».
ويعتقد هذا الخبير ،وفقاً لغالسّ ،
أن األتراك سي ّدمرون
«المجموعات الجهادية» التي ساعدوا على إنشائها ً
بدال
من السماح لها بمغادرة سوريا لمواصلة حربها في
أوروبا وروسيا والواليات المتحدة والمناطق المسلمة
في الصين وتركيا نفسها .في المقابل ،يشكك آخرون
في ّ
أن تركيا ستحوّل إدلب إلى قاعدة يمكن من خاللها
التعرض لألسد ومنعه من التمتع بفوزه.
وفي ظل هذا السيناريو ،ستستخدم واشنطن األكراد
السوريين لشن اعتداءات على الجيش السوري ،كما
فعلت مع قوات «الكونترا» في هوندوراس التي كانت
تحارب حكومة حركة «ساندينيستا» اليسارية في
نيكاراغوا ،على ح ّد ما أورده غالس.
وعليه ،خلص غالس إلى ّ
أن مسألة بقاء الجهاديين للنيل
من الجيش السوري وطردهم من البالد مناط بقرار
واشنطن.
المصدر)Stratfor( :

إلعالناتك يف
جريدة النور
إتصل بنا عىل الرقم

770-608-3343

رصد “أهرامات” غريبة
في قاع المحيط األطلسي

تداول مستخدمو اإلنترنت تكهنات بشأن وجود أهرامات
غامضة في الجزء السفلي من المحيط األطلسي.
وناقش أصحاب نظريات المؤامرة ما إذا كان مقطع
الفيديو الذي نشر على موقع اليوتيوب ،يظهر هيكلين
قديمين قبالة ساحل جزر البهاما.
ويعتقد المؤمنون بنظرية المؤامرة أن هذين الهيكلين
دليل على أن هذه المنطقة كانت مأهولة من قبل ،على
غرار ثقافة األزتيك والمايا في أميركا الجنوبية.
وتم نشر الفيديو عبر قناة “ ”SecureTeam10على
يوتيوب ،والتي أصبحت قناة ذات شعبية في أخبار
األطباق الطائرة والدوائر الخارقة في المحاصيل.
وكان سكوت وارينغ ،الذي أنشأ موقع“  “�ufo sight
 ،”ings dailyyوهو مساهم منتظم في قناة “�Secure
 ،”Team10يستخدم برنامج “غوغل إيرث” لتمشيط
قاع المحيطات ،بحثا عن كل ما هو غريب ،عندما عثر
على هذه المباني الغريبة.
وقال وارينغ“ :وجدت هاذين الهرمين في قاع المحيط
بالقرب من جزيرة بروفيدانس الجديدة ،وهي ليست
ً
قائال“ :الخطوط
بعيدة عن والية فلوريدا” ،وأضاف
الموجودة على األهرامات سهلة الفهم ،وهو دليل على
أن الجزيرة القريبة كان يسكنها يوماً ما شعب قديم مثل
األزتيك”.
ويشير الراوي تايلر غلوكنر إلى أنه “يجب أن أقول
إن هذه المباني هي أهرامات قديمة ومن الواضح أنها
عانت من بعض التجوية على مر السنين” ،وأضاف أن
“أهم مميزات المحيط أنه في الواقع يحافظ على األشياء
بشكل جيد للغاية ،حيث أن األشياء في الهواء الطلق
يمكن أن تصدأ وتتدهور حالتها”.
ويوضح غلوكنر ووارينغ أن الهرمين ليسا متماثلين،
حيث يبدو أن أحدهما هو هيكل مثالي من ثالثة جوانب،
مثل الهرم األكبر في الجيزة ،أما اآلخر فلديه تصميم
يشبه السلم والدرجات التي تقارن بمعابد المايا الشهيرة.
وليست هذه المرة األولى التي يزعم فيها رؤية الهياكل
المشابهة للهرم في هذه المنطقة ،التي تشكل جزءاً من
مثلث برمودا األسطوري ،فقد أشارت التقارير التي
نشرت على اإلنترنت ،العام  ،2012إلى أن عالمة،
تدعى الدكتورة ماير فيرالغ ،اكتشفت هرماً بلورياً،
كان “ 3أضعاف حجم الهرم األكبر في الجيزة ،وعلى
عمق  2000متر تحت سطح البحر”.
المصدر( :ديلي ميل)

نصف سكان لبنان ...غير لبنانيين!
 ،312وفرنسا .)396
وبحسب األمن العام ،يبلغ عدد السوريين الذين يملكون
وقوعات رسمية  .1,312,268وهؤالء ال يحتسبون
من ضمن الحاصلين على إقامات ،وهم بطبيعة الحال
من النازحين.
في المقابل ،يظهر إحصاء رسمي حصلت عليه
«األخبار» من مصادر أمنية رسمية المعطيات اآلتية:
ــــ حتى أيلول  2017أحصي دخول 1,800,000
نازح سوري وفلسطيني دخلوا شرعياً الى لبنان عبر
المعابر الحدودية .ولم يتم إحصاء النازحين غير
الشرعيين.
ــــ يقطن نحو  275ألف نازح في  1200مخيم موزعين
في كل المحافظات .ويوجد في بيروت  5آالف نازح،
وفي جبل لبنان سبعة آالف ،وفي الجنوب  26ألفاً،
وفي البقاع  125ألفاً ،وفي الشمال  26ألفاً .والمفارقة،
بحسب اإلحصاء الرسمي ،أن  55في المئة منهم
يقيمون في شقق ومنازل و 15في المئة في مخيمات،
والبقية موزعون في مواقع عمل ومبان مختلفة.
ــــ يقدر اإلحصاء الرسمي عدد النازحين السوريين
الفعلي بنحو مليوني نازح ،يضاف إليهم أكثر من
 500ألف فلسطيني ،علماً بأن وكالة «أونروا» تقدر
فقط عدد الفلسطينيين المسجلين في لبنان بـ 449,957
الجئاً مسجلين رسمياً .وفيما ال تسجل أي جهة أعداد
العراقيين ،تتحدث معلومات غير رسمية قريبة من
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الكنائس التي ينتمي إليها عراقيون مسيحيون الجئون
ومؤسسات دولية عن أن الرقم ال يقل عن عشرة آالف،
فيما تتحدث مؤسسات رسمية عن أعداد تتراوح بين
 20و 25ألفاً ،ما يجعل عدد الموجودين غير اللبنانيين
في لبنان أكثر من ثالثة ماليين أجنبي.
يحتم وجود هذا الكم من الجنسيات الحاجة الى تنظيم
وإلى دراسة علمية وأمنية واقتصادية شاملة ،علماً بأن
األبرز المتداول اليوم يتعلق بالجرائم التي ترتكب.
وبحسب إحصاءات أمنية رسمية ،فإن عدد الموقوفين
السوريين بجرائم منذ اندالع األحداث السورية وحتى
أيلول  2017بلغ أكثر من مئة ألف .وبلغ عدد الموقوفين
السوريين في األشهر العشرة األولى من عام 2017
نحو  45ألفاً بشبهة التورط في إطالق نار وترويج
عملة مزورة وسلب وخطف ومخدرات وتهريب وعدم
حيازة أوراق ثبوتية .لكن ليس جميع هؤالء مسجونين.
فالكثيرون منهم يطلقون الحقاً بعد إحالتهم الى القضاء
وإتمام اإلجراءات القانونية ،وال تشمل التوقيفات
السوريين فحسب .فبيانات األمن العام الشهرية تظهر
مقارنة بين دخول موقوفين من جنسيات مختلفة الى
دائرة التحقيق والخروج منها .فعلى سبيل المثال ،أوقف
بين  15آب و 15أيلول  2513شخصاً ،فيما خرج
 .2255أما اإلحصاء الرسمي لوزارة الداخلية فيورد
اآلتي« :يوجد في سجون لبنان حالياً  4آالف لبناني،
و 1700سوري و 987ينتمون الى جنسيات مختلفة.

 2.4تريليون دوالر صفقات الدمج واالستحواذ عالمياً
(تتمة من ص )4

وال يزال نشاط إبرام الصفقات في الواليات المتحدة
أقل  12في المئة عن  895مليار دوالر حققها
العام الماضي ،رغم إبرام ثالث صفقات كبرى
خالل األسابيع األخيرة اشتملت على مقاول الدفاع
“نورثروب جرومان” ،والتكتل الصناعي المختص
بالفضاء والطيران “يونايتد تكنولوجيز” ،والمجموعة
الصيدالنية “جيلياد للعلوم”.
ويقول مستشارون إن السبب الرئيسي في حدوث تباطؤ
النشاط األولي كان التغير الحاصل في البيت األبيض،
الذي حمل الرؤساء التنفيذيين على إيقاف صفقاتهم
ً
جدوال
بينما كانوا ينتظرون أن تحدد إدارة ترامب
زمنياً لإلصالحات الحاسمة.
وقال ستيفن آركانو ،شريك عمليات االستحواذ
واالندماج في شركة سكادين آربس للمحاماة“ :لم تكن
ُ
نظرت فيها
هناك أية نقطة زمنية محددة في هذا العام
ُ
وقلت في نفسي إن النشاط ميت .لكن في وقت مبكر
ً
من العام ،بدا أن هناك نوعا من التر ّدد في التعامالت
في الوقت الذي كان فيه المشاركون في السوق
يدرسون اآلثار المترتبة على نتائج االنتخابات”.
ويشعر كثير من المستشارين بالقلق إزاء االفتقار إلى
وجود مسؤولين في واشنطن يضلعون بأدوار حاسمة
بالنسبة لمجال إبرام الصفقات ،مثال مسؤولين في
وزارة العدل ،التي تفرض سياسات مكافحة االحتكار،

وممثلين عن لجنة االستثمارات األجنبية في الواليات
المتحدة.
لكن رغم سلسلة الخطوات السياسية الخاطئة واالفتقار
إلى اإلنجازات في السياسة االقتصادية في مجاالت
مثل اإلصالحات الضريبية ،يقول مبرمو الصفقات
إن الكثير من الشركات قرّ رت أنه ال يمكنها االنتظار
لفترة زمنية أطول حتى حدوث التغيير التنظيمي.
يقول كريس فينتريسكا ،الرئيس المشارك العالمي
لعمليات االندماج واالستحواذ في جيه بي مورجان:
“ال تثق الشركات كثيراً بالجدول الزمني الخاص
باإلصالحات الضريبية ،لذلك توصلت إلى النتيجة
التي مفادها أنها بحاجة إلى المضي قدما في مجال
دفع قيمة أعمالها ،آخذة في الحسبان التحديات التي
أصبحت ملموسة بشكل أكبر لتحقيق النمو في بيئة
ذات نمو منخفض”.
على الصعيد العالمي كانت الشركات تعمل على تنفيذ
مستويات شبه قياسية من التعامالت متوسطة الحجم
التي تراوح وفقا لـ “تومسون رويترز” ،بين مليار
دوالر وخمسة مليارات .وأبرمت  357صفقة في هذا
النطاق خالل فترة األشهر التسعة األولى من العام،
مرتفعة  12في المئة عن العام الماضي وهو المستوى
األعلى منذ عام  ،2007الذي كان العام األقوى في
عمليات االستحواذ واالندماج.

