
تتعر���ض  �سليم��ة ومل  بال�رشك��ة  البيان��ات اخلا�س��ة   قواع��د 
لالخ��رتاق واأو�س��ت �رشك��ة �سيرتيك���ض م�ستخدم��ي برنام��ج 
"GoToMyPC" بتغي��ر كلم��ة امل��رور اخلا�س��ة بخدمة 

ال�سيانة عن ُبعد.
واأرجع��ت ال�رشك��ة الأمريكي��ة ذل��ك اإىل ظه��ور هجم��ات م��ن 
جمهول��ن يحاول��ون جتريب بيان��ات مت ال�ستي��الء عليها من 
Go T"  �سبك��ة الإنرتنت من اأجل ت�سجيل الدخول يف برنامج

."oMyPC
واأك��دت �سيرتيك�ض اأن قواعد البيانات اخلا�سة بال�رشكة �سليمة 
ومل تتعر���ض لالخ��رتاق، ولكن لدواعي الأم��ان تن�سح ال�رشكة 
ب���رشورة بتغير كلمات املرور، وخا�سة اإذا كان يتم ا�ستعمال 
نف���ض كلم��ات امل��رور م��ع الربام��ج واخلدم��ات الأخ��رى على 
الإنرتن��ت، بالإ�سافة اإىل اأنه يج��ب ا�ستعمال امل�سادقة ثنائية 

العامل، للحفاظ على اخل�سو�سية وحماية البيانات.

هذا املق��ال بقلم حممد عب��د البا�سط النوبي، 
وين���رش بالتف��اق م��ع موقع جمتم��ع الأمن 

املعلوماتي.
TT كل �س��يء يف الوج��ود ل��ه نق��اط �سعف 
ونق��اط ق��وة. التكنولوجيا كذل��ك دائما رغم 
م��ا تتوف��ر علي��ه م��ن ممي��زات ونق��اط قوة. 
اأي�سا م��ن املفرت���ض اأن اأي �سخ�ض تقني له 
دراي��ة باملجال يعل��م اأن اأي �س��يء مو�سول 
بالنرتن��ت معر���ض خلطر الخ��رتاق اأو على 
الأق��ل ملخاط��ر اأمنية، لك��ن ه��ل �سحيح اأن 
كل جه��از غ��ر مت�س��ل بالنرتن��ت ل ميكن 

اخرتاقه؟
يف جم��ال اأم��ن املعلوم��ات هن��اك م�سطلح 
 ،AirTgapped Computers ا�سم��ه 
وهي اأجه��زة الكمبيوتر املعزول��ة ب�سكل تام 

ع��ن اأي ات�س��الت خارجي��ة اأو حتى معزولة 
عن اأجه��زة بجانبها ميك��ن اأن تكون مت�سلة 
ب��اأي �سبك��ة م��ن ال�سب��كات اأو ت�ستخ��دم اأي 
ن��وع من الت�س��الت ال�سلكي��ة اأو الال�سلكية. 
وت�ستخ��دم اأجهزة من ه��ذا النوع  يف املجال 
الع�سك��ري ذي احل�سا�سي��ة وال�رشي��ة العالي��ة 

واملجال البنكي وحتى ال�سحفي اأحيانا.
لذا اإذا كن��ت مقتنًعا اأن هذه ال�جهزة املحمية 
به��ذا ال�س��كل ل ي�ستطيع اأح��د يخرتقها فاأنت 

خاطئ كليا !
باحث��ان  اكت�س��ف   ،2014 �سن��ة  غ�س��ت  يف 
اأمنيان من جامعة ب��ن غوريون الإ�رشائيلية 
تقني��ة اإ�ستطاعا م��ن خاللها اإثب��ات اأن عزل 
جه��از الكمبيوتر ب�سكل تام عن اأي ات�سالت 
خارجية ل مينع التج�س�ض عليه. هذه التقنية 

ه��ي Air Hopper، وقد قام��وا بتقدميها 
يف ن�سخ��ة ال�سنة التا�سعة م��ن موؤمتر نظمته 

جامعتهم. لكن كيف مت ذلك ؟
هذه التقنية الت��ي تو�سل لها الباحثان تتيح 
ت�رشي��ب البيانات والتج�س���ض على معلومات 
الت��ي يقوم احلا�س��وب مبعاجلته��ا من خالل 
اإ�س��ارات الرادي��و والنبعاث��ات الت��ي تق��وم 
الأجه��زة احلراري��ة داخ��ل الكمبيوت��ر ببثها! 
املو�س��وع غريب نوعا ما لدرجة اأن الأغلبية 
 Air مل ت�س��دق ه��ذا الكت�س��اف ! فتطبي��ق
Hopper ه��و تطبيق موبايل مت ت�سميمه 
من قبل الباحثن المنين للقيام بالتج�س�ض 
 Key Logging عل��ى �رشب��ات املفاتي��ح
التي يق��وم بها الكمبيوت��ر املوجود فى هذه 

البيئة املعزولة.
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للهجوم  تعر�سوا  الذين  امل�ستخدمن  ع��دد  �سهد 
بلغ  ازدي���ادا  الفدية  انتزاع  برجميات  با�ستخدام 
�سهري  م�ستخدما جرت مهاجمتهم بن   718،536
وهي   ،2016 واآذار/مار�ض   2015 ني�سان/اأبريل 
الفرتة  بنف�ض  مقارنة  اأ�سعاف   5.5 قدرها  زي��ادة 
غر  العواقب  اأن  كما   .2015T2014 عامي  بن 
القابلة للعك�ض من هذا النوع من الإ�سابة بالربامج 
املرتفعة  القيمة  ذات  البيانات  جانب  اإىل  اخلبيثة، 
التي يتم ت�سفرها من خالل اإغراء برجميات انتزاع 
الذي  الأمر  الت�سفر،  الفدية لل�سحايا لدفع ثمن فك 
ممار�سة  على  الإنرتنت  جمرمي  من  املزيد  ي�سجع 
با�ستخدام  الت�سفر  اأن  يخفى  ول  الأع��م��ال.  ه��ذه 

برنامج برجميات انتزاع الفدية، الذي يقوم بت�سفر 
البيانات على اأنظمة امل�ستخدمن قد اأ�سبح م�سكلة 
القليلة  ال�سنوات  مدار  على  الإلكرتوين  لالأمن  كبرة 
املا�سية. كما انت�رشت على نطاق وا�سع لدرجة اأنه 
ميكن ت�سميتها بالوباء ب�سهولة. ولفهم حجمها بدقة، 
“برجميات  تطورت  كيف  لب  كا�سرب�سكي  بحثت 
وي�سمل  �سهرا.   24 ف��رتة  خ��الل  الفدية”  ان��ت��زاع 
ال�سا�سة  لقفل  الهجمات  اإح�سائيات  ال�رشكة  حتليل 
انتزاع  برجميات  برنامج  با�ستخدام  والت�سفر 
الفدية. ويغطي التقرير الفرتة الكاملة ملدة عامن، 
اإىل  لأ�سباب متعلقة باملقارنة،  تق�سيمها،  والتي مت 
ق�سمن، كل ق�سم يتكون من 12 �سهرا: من ني�سان/
اأبريل 2014 اإىل اآذار/مار�ض 2015 ومن ني�سان/
اأبريل 2015 اإىل اآذار/مار�ض 2016. وقد مت اختيار 

عدة  �سهدت  لأنها  ب��ال��ذات،  الزمنية  الفرتات  ه��ذه 
تغرات كبرة يف طبيعة نطاق الت�سفر.

واأظهر التقرير ارتفاع العدد الإجمايل للم�ستخدمن 
“برجميات انتزاع  اأنواع  اأي نوع من  الذين واجهوا 
واآذار/م��ار���ض   2015 ني�سان/اأبريل  بن  الفدية” 
من  ال��ف��رتة  م��ع  مقارنة   %17.7 بن�سبة   2016
ني�سان/اأبريل 2014 حتى اآذار/مار�ض 2015 )من 
اإىل 2،315،931 م�ستخدم يف جميع   1،967،784
اأنحاء العامل(. وارتفع عدد امل�ستخدمن الذين متت 
مهاجمتهم با�ستخدام برنامج الت�سفر من برجميات 
يف   131،111 )م��ن  اأ�سعاف   5،5 الفدية  انتزاع 
.)2016T2015 2015 اإىل 718،536 يفT2014
الذين  امل�ستخدمن  عدد  يف  ارتفاعا  التقرير  ووجد 
على  واحدة  مرة  الفدية  انتزاع  لربجميات  تعر�سوا 

الذين  امل�ستخدمن  عدد  اإجمايل  من  كن�سبة  الأقل 
من  اخلبيثة  الربامج  با�ستخدام  لهجوم  تعر�سوا 
T2015 2015 اإىل 4.34% يفT2014 3.63% يف
الذين  امل�ستخدمن  ن�سبة  ارتفعت  كما   .2016
برجميات  برامج  با�ستخدام  للت�سفر  يتعر�سون 
يتعر�سون  الذين  الأط��راف  كن�سبة  الفدية  انتزاع 
لهجمات برامج برجميات انتزاع الفدية ب�سكل كبر 
– وبقد بلغ الرتفاع 25 نقطة مئوية، من 6.6% يف 

.2016T2015 2015 اإىل 31.6% يفT2014
امل�ستخدمن  ع��دد  انخف�ض  نف�سه  ال��وق��ت  ويف 
)ب��رام��ج  القفل  ب��ربام��ج  مهاجمتهم  مت��ت  ال��ذي��ن 
برجميات انتزاع الفدية التي تقفل �سا�سات( بن�سبة 
13.03%، من 1،836،673 يف 2015T2014 اإىل 

.2016T2015 1،597،395 يف

Taggroo الستكشاف 
رسومات فن الشارع

صور حية جديدة لهيكل هواتف 
آيفون 7 المنتظرة

تحذر من ثغرات أمنية في 
برنامجها "سوليوشن سنتر"

جديد من مشغل الوسائط 
VLC ألندرويد

 خ��الل ال�سن��وات املا�سية اكت�س��ب فن ال�س��ارع Street art املزيد م��ن الهتمام 
عل��ى م�ستوى العامل خ�سو�سًا مع تزايد ا�ستخ��دام ال�سبكات الجتماعية وتطبيقات 
التوا�س��ل الفوري التي �سهلت على امل�ستخدمن م�ساركة اللوحات الفنية املر�سومة 
عل��ى اجل��دران والأبني��ة داخل مدنه��م. ورمبا ُيعد الفن��ان الربيط��اين ال�سهر با�سم 
بانك�س��ي اأحد اأ�سه��ر الفنانن املتخ�س�سن يف هذا املجال، حي��ث اكت�سبت لوحاته 
�سه��رة وا�سع��ة جداً على �سبك��ة الإنرتنت. تطبي��ق Taggroo هو اأح��د التطبيقات 
املوجه��ة خ�سي�س��ًا ملحب��ي فن ال�س��ارع، حيث يتي��ح التطبي��ق ا�ستك�س��اف اأف�سل 
الر�سوم��ات الفني��ة من حول��ك اأو من اأي م��كان يف العامل. ويوف��ر التطبيق، املتوفر 
جمانًا مل�ستخدمي نظام اأندرويد و iOS ، اإمكانية التفاعل مع الر�سومات والأعمال 

الفنية املختلفة من خالل التعليق والإعجاب اأو عدم الإعجاب.

 ���رشب موق��ع فرن�سي �س��ورا حيًة جدي��دًة لهيكل هوات��ف اآيفون املرتقب��ة، اآيفون 
7 واآيف��ون 7 بل���ض، والتي اأظهرت اأن كامرا الهات��ف �ستاأتي بارزة قليال. وذكر 
موق��ع NoWhereElse.fr اإن م�سدرا من داخل م�سانع Pegatron قال له 
الأ�سب��وع املا�س��ي اإن �رشكة اآب��ل بداأت بالفعل اإنتاج هوات��ف اآيفون 7 ببطئ، وقد 
ح�سل على �سورتن ُن�رشتا يف ال�سن. ويظهر يف اإحدى ال�سور ن�سخة من الهاتف 
اآيفون 7 بقيا�ض 4.7 بو�سات بهيكل معدين ذهبي اللون، وهي توؤكد �سورا �سابقة 
ك�سفت اأن خطوط الهوائيات �ستاأتي يف اأعلى واأ�سفل اجلهاز على احلواف، بدل من 
ال�سط��ح اخللفي للهاتف. اأما بالن�سبة للهاتف اآيف��ون 7 بل�ض بقيا�ض 5.5 بو�سات 
فُتظه��ر ال�سور اأنه �سياأتي بكامرتن خلفيتن، وهم��ا اأي�سا يبدو اأنهما �ستكونان 

بارزتان، وذلك على نحو ي�سبه الكامرتن اخللفيتن للهاتف اإل جي جي5.

 يتعن على م�ستخدمي برنامج لينوفو �سوليو�سن �سنرت حتديثه لثغرات 
اأمنية خطرة تهددهم

ن�سح��ت �رشك��ة لينوف��و م�ستخدم��ي كمبيوتراته��ا ب���رشورة حتدي��ث 
عل��ى  م�سبق��ًا  املثب��ت   Lenovo Solution Center الربنام��ج 
وج��ه ال�رشع��ة، حيث حذرت ال�رشك��ة ال�سينية من وجود ثغ��رات اأمنية 
بالربنام��ج اخلا���ض به��ا، وال��ذي يق��وم باإظه��ار معلوم��ات النظ��ام 

وات�سالت ال�سبكة. 
ويف اأ�س��واأ الأح��وال قد ي�ستغل القرا�سنة هذه الثغ��رات الأمنية لت�رشيب 
برجمي��ات واأكواد خبيثة على كمبيوترات لينوف��و. واأكدت ال�رشكة اأنها 

قامت ب�سد هذه الثغرات يف الإ�سدار 3.3.003 اجلديد.

 DLNA اأو املعيار UPnP الإ�س��دار 2.0.0 اجلديد يدعم معيار 
 VLC املتع��ددة  الو�سائ��ط  م�سغ��ل  م��ن  اجلدي��د  الإ�س��دار  يتي��ح 
املخ�س���ض لأجه��زة اأندروي��د اإمكاني��ة البحث ع��ن املحتويات يف 
ال�سبكة املحلية وت�سغيلها. ويدعم الإ�سدار 2.0.0 اجلديد من م�سغل 
امليديا م�ساركة ويندوز، مبعنى اأنه يدعم معيار UPnP اأو املعيار 

.DLNA
وم��ن �سم��ن الوظائ��ف اجلدي��دة بالإ�س��دار 2.0.0 قوائ��م ت�سغي��ل 
الفيدي��و وكذلك اإمكاني��ة تنزيل �رشي��ط الرتجم��ة اأو ت�سغيل مقاطع 
الفيدي��و يف نافذة منبثقة ثانية، وبالإ�سافة اإىل ذلك، فاإن التطبيق 

اجلديد يتطلب حقوقًا اأقل مقارنة بالإ�سدار ال�سابق.

هاكر يعرض 10 ماليين سجل مرضي 
للبيع مقابل 820 ألف دوالر

كاسبرسكي الب: ارتفاع هجمات برمجيات الفدية 
خمسة أضعاف في عام واحد

G5 11 Chromebook توصية بتغيير كلمة المرور ببرنامج إتش بي تعلن عن حاسبها الجديد
"GoToMyPC"

احذر.. قد يتجسسون عليك حتى لو كنت معزوال عن كل أنواع االتصاالت

تطبيق Cutesy الستكشاف الحيوانات المدللة على أجهزة آيفون

اختراق حساب سوندار بيتشاي 
المدير التنفيذي لشركة جوجل

 ���رشح اأح��د امُلخرتق��ن، وال��ذي ُيدع��ى thedarkoverlord، بتمكن��ه من 
�رشق��ة م��ا يقارب م��ن 10 مالين �سجل مر�س��ي ورغبته ببيعه��ا مقابل 820 
األ��ف دولر اأمريكي، وت�سم��ل البيانات امل�رشوقة على 9.3 مليون �سجل مر�سي 
من �رشكات التاأمن ال�سحي. وبداأ امُلخرتق خالل عطلة نهاية الأ�سبوع بعر�ض 
Th T  ال�سج��الت التي ُيريد بيعها على موقع البيع وال�رشاء يف ال�سوق ال�سوداء
RealDeal املوج��ود �سمن ما ُيع��رف بالويب العميق، والذي مُيكن زيارته 

والطالع عليه من خالل مت�سفح تور.
وت�سم��ل البيانات امل�رشوقة اأ�سم��اء وعناوين وتواريخ مي��الد واأرقام ال�سمان 
الجتماع��ي، والت��ي مُيك��ن اأن ُت�ستخدم وت�ساع��د على القيام ب�رشق��ة معلومات 

هوية تعريف املري�ض اأو الو�سول اإىل احل�سابات امل�رشفية للمري�ض.
وقرر الهاك��ر بيع هذه ال�سجالت على اأربع دفعات منف�سلة، حيث ت�سمل الدفعة 
الأك��رب على 9.3 مليون �سج��ل مر�سي مت �رشقتها من �رشكات التاأمن ال�سحي 
يف الولي��ات املتح��دة، ويطل��ب الهاك��ر مبلغ 1290 م��ن العمل��ة الإلكرتونية 

بيتكوين مقابل البيانات امل�رشوقة.
واأ�س��ار الهاك��ر يف تدوينة ن�رشه��ا على موقع البيع باأنه ا�ستط��اع الو�سول اإىل 
ال�سج��الت عن طريق ا�ستخدام ثغ��رة معروفة ب�سكل ب�سيط �سمن برتوكول �سطح 

املكتب البعيد للو�سول اإىل انظمة �رشكة التاأمن.

تو�سيع  عن  اليوم   HP بي  اإت�ض  �رشكة  اأعلنت   
Chrom T  جمموعتها من حوا�سيب كروم بوك
HP Chrom T حلا�سب  باإ�سافتها   book
اأو  book 11 G5 العامل بنظام الت�سغيل كروم 

.Chrome OS اإ�ض
ال�سا�سة  ناحية  من  بخيارين  احلا�سب  وي��اأت��ي 
ودق��ة  اإن�����ض   11.6 بقيا�ض   ISP ن��وع  م��ن  اإم��ا 
وحممية  باللم�ض  تعمل  بيك�سل   768×1366
من  �سا�سة  اأو  غال�ض  غوريال  زج��اج  من  بطبقة 
وم�سادة  باللم�ض  تعمل  ل  قيا�سية   11.6 قيا�ض 

للوهج بدقة 1366×768 بيك�سل.
احد مناذج  املتوفرة �سمن  اللم�ض  �سا�سة  وت�سمح 
احلا�سب بدعم تطبيقات نظام اأندرويد عند اإطالق 

جوجل لهذه امليزة يف وقت لحق يف عام 2016.
�سيلرون  اإنتل  معالج  بوا�سطة  اجلهاز  ويعمل 
N3060 برتدد 1.6 جيجاهرتز، وت�سر ال�رشكة 
لت�سغيل  الكفاية  فيه  مبا  ق��وي  احلا�سب  اأن  اإىل 
مع  والتعامل  والفيديوية  ال�سوتية  املكاملات 

جداول البيانات.
من  جيجابايت   2/4 على  احلا�سب  ويحتوي 
جيجابايت  و16/32  الع�سوائي،  الو�سول  ذاكرة 
 HP كامرا  مع  الداخلية،  التخزين  م�ساحة  من 

.USB 3.1 TrueVision HD، ومنفذي 
 Chromebook 11 G5 حا�سب  وزن  ويبلغ 
حوايل 2.51 باوند، واأ�سارت اإت�ض بي اإىل امتالك 
اإىل  ت�سل  ملدة  بالعمل  له  ت�سمح  لبطارية  اجلهاز 

حا�سبها  ان  اإىل  بي  اإت�ض  واأ�سارت  �ساعة.   12.5
واأي  الطالب  فئة  حُم��دد  ب�سكل  ي�ستهدف  اجلديد 
اإىل  وي��ه��دف  التنقل  على  عمله  يعتمد  �سخ�ض 

ا�ستعر�ض وا�ستخدام قدرات احلو�سبة ال�سحابية.
 IDC اأبحاث ال�سوق اآي دي �سي  وكانت موؤ�س�سة 
قد اأعلنت �سابًقا عن ت�سجيل اأجهزة حوا�سيب كروم 
الأكرب من ح�سة احلوا�سيب املحمولة  للق�سم  بوك 

يف ال�سوق العاملي ب�سكل عام.
و�سيكون  دولر،   190 من  اجلهاز  �سعر  وي��ب��داأ 
خالل  من  يوليو/متوز  �سهر  يف  للبيع  متوفًرا 
على  للبيع  ُمتاحا  يكون  اأن  على  ال�رشكة،  �رشكاء 
اكتوبر/ت�رشين  �سهر  املتاجر يف  وا�سع يف  نطاق 

الول.

الجتماعية  وال�سبكات  التوا�سل  تطبيقات  اأن  يبدو   
فمن  ف��ق��ط،  الب�رشي  العن�رش  على  مقت�رشة  تعد  مل 
تهدف  التي  الغربية  التطبيقات  بع�ض  نرى  لآخر  حن 
 Cutesy تطبيق  للحيوانات.  اجتماعية  �سبكة  لتكوين 
�سمن  من  ُيعد   iOS نظام  مل�ستخدمي  جمانًا  املتوفر 
احليوانات،  مع  التفاعل  جمال  يف  املتميزة  التطبيقات 
حيث يتيح التطبيق ا�ستك�ساف احليوانات الأليفة املدللة 
اأنحاء العامل. ويعمل التطبيق مبثابة �سبكة  من خمتلف 
اجتماعية ملالكي احليوانات الأليفة املدللة اأو املهتمن 
بها، حيث مُيكن من خالل التطبيق رفع �سور للحيوانات 
والأرانب  والكالب  الأليفة اخلا�سة بامل�ستخدم كالقطط 
من  والردود  والتعليق  الإعجاب  على  احل�سول  ثم  ومن 

امل�ستخدمن الآخرين.
احليوانات  م�ساهدة  التطبيق  يتيح  الوقت  نف�ض  ويف 
بن  وا���س��ع��ة  ب�سعبية  حتظى  ال��ت��ي  امل��دل��ل��ة  الأل��ي��ف��ة 
يتم  خمتلفة  قوائم   3 خ��الل  من  وذل��ك  امل�ستخدمن، 

ت�سنيفها على اأ�سا�ض يومي، اأ�سبوعي و�سهري.
الأليفة  احل��ي��وان��ات  ا�ستك�ساف  التطبيق  يتيح  كما 

املدللة بالعتماد على اخلريطة، فمثاًل مُيكنك م�ساهدة 
احليوانات املدللة �سمن نطاق جغرايف حمدد فقط.

ويوفر التطبيق ملالكي احليوانات الأليفة اإمكانية اإن�ساء 
اإ�سافة  يتم  حيث  حيوان،  بكل  خا�ض  تعريفي  ملف 

�سورة ونبذة عنه داخل امللف، بالإ�سافة اإىل الت�سنيف 
اخلا�ض به يف املوقع والذي يتم احت�سابه وفقًا ل�سعبية 
امل��وق��ع وم��دى ح�سوله على  الأل��ي��ف داخ��ل  احل��ي��وان 

الإعجاب والتفاعل من امل�ستخدمن.

 تعر���ض �سوندار بيت�س��اي الرئي�ض التنفيذي ل�رشكة جوج��ل اإىل عملية اخرتاق قامت 
به��ا جمموعة قر�سنة ُتدعى OurMine، ويعترب �سون��دار ال�سحية الأعلى م�ستوى 
من الناحية التقنية يف وادي ال�سيليكون الذي يقع يف م�سيدة جمموعة القر�سنة. 
واأعلن��ت املجموع��ة ع��رب موقعها عن متكنها م��ن اخرتاق ح�س��اب بيت�ساي يف 
موق��ع النقا���ض Quora، مم��ا �سمح لهم بالو�س��ول اإىل تغذي��ة ح�ساب تويرت 
اخلا���ض بالرئي�ض التنفي��ذي، الأمر الذي مكنه��م من اإر�س��ال التغريدات ب�سكل 
تلقائ��ي من ح�ساب �سوندار الر�سمي على تويرت. واأ�سارت املجموعة يف ت�رشيح 
ن�رشت��ه اإىل اأنه��م يقومون باختب��ار حماية واأمن الأ�سخا���ض فقط، واأنهم ل 
يقومون بتغر كلمات املرور اخلا�سة باحل�سابات امُلخرتقة. واأ�سافت 
املجموع��ة اأنه��م يقوم��ون بذل��ك لتنبي��ه الأ�سخا���ض لأن��ه هن��اك 
خُمرتق��ن اآخري��ن يقومون بتغ��ر كلمات املرور اأي�س��ا وتغر كل 
�سئ يخ�ض �ساحب احل�ساب الأ�سلي. وكانت املجموعة قد قامت 
قب��ل اأ�سابي��ع قليلة باخ��رتاق ح�ساب مارك زوكرب��رج الرئي�ض 
التنفي��ذي لل�سبك��ة الإجتماعية في�ض بوك وال��ذي كان ي�ستخدم 
كلم��ة امل��رور “dadada”. كم��ا قام��ت املجموع��ة باخرتق 
ح�س��اب الرئي���ض التنفي��ذي ل�رشك��ة Spotify وح�س��اب تويرت 
التاب��ع لفرنر فوجيلز رئي�ض ق�سم التكنولوجيا ونائب الرئي�ض لدى 
�رشك��ة اأم��ازون. وتدعي جمموع��ة OurMine ب��اأن نيتها حميدة 
واأنه��ا حت��اول الدفع نح��و تعزيز احلماي��ة، واأ�س��ارت املجموعة اإىل 
انه��ا تخط��ط ل�ستهداف املزي��د من الروؤ�س��اء التنفيذي��ن ل�رشكات 

التكنولوجيا وامل�ساهر والفنانن العاملين.

إصدارلينوفوتسريبتطبيق
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