


  œbF�«  Â2012 uO�u¹ 10 o�«u*«  ?¼1433 ÊU³Fý 20 ¡UŁö¦�«
51  WM��« ???? 7576 ‹1313011  UOK×�

bL�ô« W��d� W�OA�« æ

 WÐU�d�« b¹bAð V−¹ ∫bLŠ_« W×¹d�
åWO�eML�« W�ULF�«ò VðUJ� vKŽ

 W��d� W�OA�«  d??J??M??�??�«
 W�Oz— ÕU�B�« d�U��« b??L??�ô«
 WO�U�L�« …d�ö� WO��uJ�« WOFL��«
 w� ÷«d�ô« p��  ôbF� œU�œ“«
  «¡«b��ô« Ê« v�« …dOA� lL��L�«
 ‚—R� U��U� X�U� WO�ö�√ö�«
 qJA� …d�ô«Ë ÂU� qJA� lL��L�«

Æ’U�
 w�M��« ‘d���« ÊU� X�U�Ë
 ÷«d???�ô« p??�??�Ë  «¡«b????�????�ô«Ë
 WHK��� ‰U??J??�Q??�Ë b???�«e???� w???�
 œbN� WO�ö�« W�—UJ� —cM� UL�
 r� U??� W�œUI�« ‰U??O??�ô« q�I���
 dO�«b��«Ë W�“ö�«  «¡«d�ô« c���
 WKCFL�« Ác??� s� b�K� WOzU�u�«
 vK�  U�uIF�« b�« lO�u�� W��UD�
 ·dA�«Ë ÷dF�« rz«d� w�J�d�
 ‰u�� s� qJ� U�œ«—Ë …d�� «u�uJO�
 »U� Ë« qH� vK� ¡«b��ôU� t�H� t�

ÆrOI� Ë« s�«u� Ë«
 vK� W�U�d�« b�bA�� X��U�Ë
 w�Q� U� U��U� w��«Ë …b�«u�« W�ULF�«

 s�� …œUN� qL�� ô W�UL� s�
 vK� W�U�d�« b�bA�Ë „uK�Ë dO�
 WO�eML�« W�ULF�« Â«bI��« V�UJ�
 s� l??� q�U���« Âb??�Ë U�dO�Ë
 qLF�«Ë Â«bI��ô« ◊Ëd� n�U��
 s�  «“ËU�� WL� Ê« v�« …dOA�
Æ¡UM�ô«Ë …d�ô« w� W�ULF�« V�UJ�



51  WM��« ???? 7652 ‹13206  œbF�«  Â2012  d³L²³Ý 24 o�«u*«  ?¼1433 …bFI�« Ë– 8 5MŁô«49 œUB²�«

 ¨—UBI�« e�eF�«b��Æœ Õd�
 Èu??�??H??�« W??�??O??� —d???I???�Ë u??C??�
 X�uJ�« pM� w� WO�dA�« W�U�d�«Ë
 X�uJ�« pM� s� ÎU�UL�«Ë t�Q� w�Ëb�«
 e�eF�Ë qO�Q� WOL�Q� w??�Ëb??�«
 WO�dA�« V�«u��U� tOH�u�  «—b�
 ·dBL�«  U??�??�??M??�Ë  U??�b??�??�
 w� r??�U??�??� q??J??A??� w???�ö???�ô«
  bI� bI� ¨tOH�u� ¡«œ√ e�eF�
 WO�dA�« W�U�d�«Ë Èu�H�« …—«œ«
 V�—b��« …—«œ« l??� ÊËU??F??�??�U??�Ë
 åw�Ëb�«ò w� W�dA��« œ—«uL�«Ë
 qLF�« w??� W�uM�� Z??�«d??� …b??�
 t�U��M�Ë w??�ö??�ô« w�dBL�«
 bI� ‰ö??� s??� p???�–Ë ¨t????�«Ëœ√Ë

 Î̈UH�u� sOF�—√Ë WzU� s� b�e� U� UNM� œUH��« W�bI��  «—Ëœ WF��
 r� WOKL�  UIO�D�Ë WO�UI�  UIK� vK�  «—Ëb??�« pK� XKL��« YO�
 Íd�UA�« bL��Ë ¨w��« b�� ÂUA� —u��b�« q�� s� U�cOHM�Ë U�œ«b�«

Æåw�Ëb�«ò w� WO�dA�« W�U�d�«Ë Èu�H�« …—«œ« s�

 vI²KL�« rEMð åu³��« ÍUJÝò
dÐu²�√ 11 w� w�d²�« w²¹uJ�«

  «—Ëœ bIF¹ åw�Ëb�«ò
tOHþuL� WOŽdý

 ÎUO�u¹ sO×Ð«d�« ¡ULÝ√ ÊöŽ≈ 
Â√ ·√ UM¹—U� Z�«dÐ d³Ž

 s¹ezUH�« ¡ULÝ√ sKF¹ åÊU�dÐò
åw�u¹ò »U�Š V×�Ð

rNM� qJ� —UM¹œ ·ô¬ 7 …ezU−Ð

 s¹ezU� 5 sKF¹ åÍ—U−²�«ò
åWL−M�«ò V×Ý w�

 ¨åWL�M�« »U��ò vK� w�uO�« V���« w��uJ�« Í—U���« pM��« Èd�√
 …—«“Ë —uC�� ¨pM�K� w�Ozd�« e�dL�« w� 2012d�L��� 23 b�_« Âu�
 d�uM� ∫s� q� “U� b�Ë ¨w�UMJ�√ e�eF�«b�F� WK�L� W�UMB�«Ë …—U���«
 bOF� bL�√ bL�� ¨w�d��« bL�� —uNE� d�U� ¨b�U� bL�� bO� WL�U�
 …ezU�� bO�U�  UL�— wK� n�«Ë ¨w�U�d�« rOK� rO�«d�« ¨ÍdNL�«

 ÆrNM� qJ� —UM�œ 7000 UN�LO�

 WM�–_« r�U� W�U�— X�� 
 ÊËRA�« d�“Ë  ö�«uL�« d�“Ë
 W�U�u�U� qLF�«Ë WO�UL��ô«
 w�d��« w��uJ�« vI�KL�« `��H�
 Íc�«Ë q�IL�« d�u��√ w� w�U��«
 ÷—UFLK� u���« ÍUJ� tLEM�
 UO�d�� …dI�√ w�  «dL�RL�«Ë
 d�u��√ 15  v??�« 11 s� …d�H�«

Æ2012
 „ö� ‰U� vI�KL�« «c� s�Ë
 W�dA� ÂU??F??�« d�bL�« w���
 ∫WLEML�« WN��« u���« ÍUJ�
 sO� W�œU��L�«  «—U???�e???�« bF�
 ‰U??�— Èu??�??�??� v??K??� s??�b??K??�??�«
  bN� ‰UL�_« ‰U??�—Ë W�Ëb�«
 «—uD� WO�d��« WO��uJ�«  U�öF�«
  ôU�L�« v�� w??� U�u�K�
 w� r�U� UL� …bF�_« nK���Ë
 Í—U���« ‰œU���« …œU�“Ë d�uD�

ÆÍ—UL���ô«Ë

 ‚u��« Ê« w��� `??{Ë√Ë
 …b�«u�« ‚«u�_« b�√ bF� w�d��«
 Íc??�«Ë WO��uJ�«  «—UL���ö�
 w� ’d??H??�« s??� dO�J�U� d�c�
 s� w��«Ë ¨ U�UDI�« s� b�bF�«
 ŸUDI�«Ë —UL���ô« ŸUD� UNL�√
 ŸU??D??�Ë „u??M??�??�«Ë w??�U??O??�??�«

Æ «¡UA�ô«
 d�bL�« e�e� X??�√— —U??�√Ë
 ÷dF� d��√ rOEM� v�« ÍcOHM��«
 ”—U� w� X�uJ�« W�Ëœ w� w�d�
 W�UO� l� UO�UL� p�–Ë ¨2012
 W�U�ô u���« ÍU??J??� W??�d??�
 vK� WO�œU���« ÷—UFL�« rOEM�Ë
 ·u�Ë ¨ÕU�M�« s� —b??� vK�√
  UN��« s� b�bF�« tO� „—UA�
 W�uM�L�« WO�d��«  U??�d??A??�«Ë
 …—U���«Ë W�UO��«  ôU�� w�
  U??�U??M??B??�«Ë —U???L???�???�???�ô«Ë

ÆW�uM�L�«

—UBI�« e�eF�«b�� æ

 ¡UL�√ s??� ÊU??�d??� pM� sK�√
  U�u���« w� W�L��« s�ezUH�«
 s�c�«Ë w�u� »U�� vK� WO�uO�«
 5000  …ezU�� rNM� b�«Ë q� “U�
 ¡UL�√ Êö??�« r�O�Ë «c??� —U??M??�œ
 UM�—UL�« W�«–«d�� UO�u� s�ezUH�«
 W????�«–ô« Z???�«d???� ‰ö???� Â√ ·√
 Ác� w??� k��« ÊU??�ËÆW??O??�U??�_«
 ÊUDK� ∫VOB� s??�  U�u���«
 Õ«d� ¨Âö��«b�� rO�«d�« wK�
 n�u� ¨Íb??�U??�??�« r??O??�œ oKD�
 —UM� ¨h??�d??�u??�« n�u� qON�
 ÊU�b� Í—UA� ¨bNH�« bL�� »uIF�

ÆÍœ«dF�« g�Ë—œ

åWL−M�«ò V×Ý w�

—UIF�« WLO� s� %70 v�≈ qB¹ Îö¹uLð sLC²ð

f¹—UÐ w� W¹—UIF�« wMÞu�« pM³�«  U�bš vKŽ b¹«e²� ‰U³�«
 w� W�—UIF�« wM�u�« X�uJ�« pM�  U�b� bNA�
 w� sO��«d�« ¡öLF�« q�� s� Î«b�«e�� ÎU�UL��« f�—U�
 p�–Ë Í—U���«Ë wMJ��« Í—UIF�« ŸUDI�« w� —UL���ô«
 U�Ë W�Ëd�Ë W�uN� s�  U�b��« Ác� t� eOL�� U� qCH�
 %70 v�« qB� ö�uL� qLA� WO��UM�  «eO� s� t�bI�
 sL{ W�—UIF�«  U�b��« Ác� w�Q�ËÆ—UIF�« WLO� s�
 wM�u�« pM��« UN�bI� w��« WO�dBL�«  U�b��« W�uL��
 …b�U�� ·bN� f�—U�Ë ÊbM� w� WO�—U��« t�Ëd� w�
  «—UIF�« q�uL�Ë „öL��«  UOKL� w� s�dL���L�«

ÆWOMJ��«Ë W�—U���«
 s� WK�UJ�L�« t��uL�� wM�u�« pM��« Âb??I??�Ë
 …b�U�L� f??�—U??� w??� tzöLF� W�—UIF�«  U??�b??�??�«
  «—UIF�« q�uL�Ë „öL��«  UOKL� w� s�dL���L�«
 s� WK�UJ�� W�U� sL{ p??�–Ë ¨WOMJ��«Ë W�—U���«
 wM�u�« ŸËd???� U�d�u� w??�??�« WO�dBL�«  U??�b??�??�«

ÆWO�—U��«
 d��_« WOL�UF�« t�Ëd� WJ�� wM�u�« pM��« ”dJ�Ë
  U�b��«Ë W�—UL���ô« ’dH�« qC�√ r�bI�� UO�OK�

ÆtzöLF� œËb�K� …d�UF�«Ë WK�UJ�L�« WO�dBL�«
 sO�U�� sO�Q� W�—UIF�« wM�u�«  U�b� qLA�Ë
 ôu�Ë —UIF�« qO��� WOKLF� ÂuI�Ë qOLF�« s� W�UO�
 vK�  U��d�L�« b�b��� «—Ëd� ¨qOLFK� ÕU�HL�« rOK�� v�«
ÆdO�Q��« W�b� dO�u� V�U� v�« qOLF�« s� W�UO� —UIF�«
 Î U��� WO�Ë—Ë_« —UIF�«  U�d� “d�√ l� pM��« ÊËUF��Ë
 ¡UM� dO�u�� W�—UL���ô« ’dH�«Ë  U�b��« qC�√ s�
 bF� U� W�b� dO�u� p�– v�« ·UC�ËÆqOLF�« s� Y���«

ÆrN�«—UI� lO� w� sO��«d�« ¡öLFK� ¡«dA�«

 WOK�� ŸËd� WJ�� d��√ wM�u�« X�uJ�« pM� pK�L�Ë
 r�«u� r�√ wDG�Ë ¨r�UF�« ‰u� ÎU�d� 176 mK�� WO�ËœË
 ÊbM� w� dA�M�Ë WOL�UF�«Ë WOLOK�ô« ‰UL�_«Ë ‰UL�«
 V�U� v�« …—u�UGM�Ë sOB�«Ë „—u�uO�Ë f�—U�Ë
 Êœ—_«Ë  «—U�ô«Ë W�œuF��«Ë dD�Ë ÊUM��Ë s�d���«
 W�b�� ‰UB�ô« v�d� b�eLK�ÆUO�d�Ë dB�Ë ‚«dF�«Ë
 wwwÆnbkÆcom  wM�u�« pM��U� W�U��« X�d��ô«
 r�d�« vK� WOH�UN�« WO�dBL�« åwM�Ë ö�ò W�b� Ë√
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سنثيل كومار   )تصوير كرم ذياب(

»بروفيتي«: اختراق أكثر من 30 ألف حاسوب في املنطقة خالل أغسطس

الكويت في مرمى نيران »الهجمات اإللكترونية«
• الوزارات وشركات النفط 

والبنوك أهداف مفضلة 
»الهاكرز« لـ

• أساليب الهجمات تطورت 
... واعتمادها كبير 

على العنصر البشري  

• سنثيل كومار لـ »الراي«: 
مؤسسات وشركات كويتية 
تعرضت لهجمات »صغيرة«

|  كتب عالء الفروخ  |

ح���������ذر س����ن����ث����ي����ل ك��������وم��������ار، امل�����دي�����ر 
اإلق������ل������ي������م������ي وم�����������س�����������ؤول خ������دم������ات 
ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا امل����خ����اط����ر ف������ي ش���رك���ة 
»ب����روف����ي����ت����ي م���م���ب���ر ف�����ي�����رم«- م��ن��ط��ق��ة 
الشرق األوس��ط- الستشارات األعمال 
أن  م��ن  ال��داخ��ل��ي،  والتدقيق  واملخاطر 
الكويت عرضة للهجمات اإللكترونية 
واالخ���ت���راق���ات األم���ن���ي���ة، وه����ي ليست 

محصنة من االختراقات.
ون��ف��ى ك���وم���ار، ال���ذي أع��ط��ي رؤي��ت��ه 
االلكترونية  واالخ��ت��راق��ات  للهجمات 
ال���ت���ي ت���ع���رض���ت ل���ه���ا امل���ؤس���س���ات ف��ي 
ال���ك���وي���ت أخ���ي���را ف���ي ل���ق���اء خ����اص مع 
»الراي«، تعرض أي شركة أو مؤسسة 
اآلن  ح��ت��ى  كويتية  نفطية  م��ن��ش��أة  أو 
ألي ه��ج��م��ات خ��ط��ي��رة، م��ؤك��دا أن »م��ا 
ت���ع���رض���ت ل����ه ال���ك���وي���ت ك�����ان ه��ج��م��ات 

صغيرة تأثيرها ال يذكر«.
ب��ي��د أن����ه أك����د أن م��س��ت��وى ال��ث��ق��اف��ة 
ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة ف���ي ال���ك���وي���ت م��رت��ف��ع، 
قاعدة عريضة من مواطنيها  وهناك 
ي��س��ت��خ��دم��ون ال��خ��دم��ات امل��ق��دم��ة عبر 
اإلنترنت، ما يجعل وقوع االختراقات 
األم��ن��ي��ة ف��ي ال��ك��وي��ت أم���رًا واردًا ج��دا، 
م���ش���ددا ع��ل��ى أه��م��ي��ة أخ����ذ امل��واط��ن��ن 

االحتياطات الالزمة في هذا الصدد.
وأوضح أن الكويت هدف للهجمات 
ألسباب اقتصادية، فهي إحدى الدول 
الغنية بالنفط، وتتمتع ببنية تحتية 
واملنشآت  النفط  كمصافي  حساسة، 
املتعلقة بصناعات البترول، ما يجعل 
بالغ األهمية، غير  أم��را  من حمايتها 
أنه أكد أن الكويت تتمتع باألمن املالي 
الحصن، لكن أمن الشبكات ال عالقة 
ل��ه ب��األم��ن امل��ال��ي، فالهجمات تقع من 
خ���الل ش��ب��ك��ات وأن��ظ��م��ة ال��ح��واس��ي��ب، 
ت��ت��ح��ص��ن  أن  ال�����ك�����وي�����ت  ع����ل����ى  ل�����ذل�����ك 

إلكترونيا، وليس ماليا فقط.
بحجم  ل��دول��ة  »بالنسبة  وأض����اف: 
ال����ك����وي����ت، ف���إن���ه���ا ت���ن���ظ���م ال���ع���دي���د م��ن 
امل��ؤت��م��رات وورش العمل ح��ول األم��ن 
إعالمها  اإللكتروني، وجميع وسائل 
تلقي ال��ض��وء على ه��ذه ال��ظ��اه��رة، ما 
الهجمات  رائ��دة في محاربة  يجعلها 
اإلل���ك���ت���رون���ي���ة«، م��ن��وه��ا ب��اس��ت��ض��اف��ة 
ال���ك���وي���ت ل��ل��م��ؤت��م��ر ال���ع���رب���ي ال��ث��ان��ي 
ألم���ن امل��ع��ل��وم��ات واالت���ص���االت ال��ي��وم، 
إذ  رع��ات��ه،  أح��د  »بروفيتي«  وستكون 
م��ح��اور، منها  سيناقش املؤتمر ع��دة 
اإلج���������راءات ال���وق���ائ���ي���ة م���ن ال��ه��ج��م��ات 

اإللكترونية، والرد املناسب عليها.
وأش�������ار ك����وم����ار إل�����ى أن ال��ح��ك��وم��ة 
وال���ش���رك���ات وامل���ؤس���س���ات ال��ك��وي��ت��ي��ة، 
خصوصا النفطية منها، تنبهت إلى 
خ��ط��ر ال��ه��ج��م��ات اإلل��ك��ت��رون��ي��ة وب���دأت 
ب��ال��ف��ع��ل ب���أخ���ذ م�����ب�����ادرات وخ���ط���وات 
وقائية ضد االختراقات األمنية، الفتا 
إلى دور »بروفيتي« في مجال تقديم 
يتعلق  فيما  واالستشارات  النصائح 

باألمن اإللكتروني لهذه الشركات.
ك��م��ا أش�����ار إل����ى م���ذك���رة أص���دره���ا، 
أخ�����ي�����را، ال���ب���ن���ك امل�����رك�����زي إل�����ى ج��م��ي��ع 
الكويت تستفسر  في  العاملة  البنوك 
م����ن خ���الل���ه���ا ع����ن إج�����������راءات ال���ب���ن���وك 
الهجمات  ف��ي ش��أن مكافحة  امل��ت��خ��ذة 
اإلل��ك��ت��رون��ي��ة وإخ��ط��اره بطبيعة هذه 

اإلجراءات.
وق�����ال إن ال��ه��ج��م��ات اإلل��ك��ت��رون��ي��ة 
أص��ب��ح��ت ظ���اه���رة ب�����ارزة ف���ي املنطقة 
وأصبحت تتكرر باستمرار منذ نحو 
ظ��اه��رة جديدة  ليست  لكنها  ع��ام��ن، 
بالنسبة للعالم، الفتا إلى أن األسباب 
منها  ت���ت���ن���وع،  ال��ه��ج��م��ات  ه����ذه  وراء 
أس��ب��اب م��ادي��ة وت��ج��اري��ة، كالهجمات 
والشركات  البنوك  لها  تتعرض  التي 
ال���ك���ب���رى، وأس����ب����اب س��ي��اس��ي��ة ت��ظ��ه��ر 
ف�����ي أوق���������ات ال�����ص�����راع�����ات ف�����ي ب��ع��ض 
املناطق، خصوصا بعد اندالع ثورات 
»ال��رب��ي��ع ال���ع���رب���ي«، وم��ا  م���ا ي��س��م��ى ب���

ت��ع��رض��ت ل���ه ق���ن���وات ع��رب��ي��ة إخ��ب��اري��ة 
من اختراقات أمنية بسبب تغطيتها 

لألحداث.
امل���ؤس���س���ات  أن  ك�����وم�����ار  وأوض���������ح 
مستمر  ه��دف  ك��ال��وزارات  الحكومية، 
يلجأ  قد  والتي  األمنية،  لالختراقات 
إليصال  الهجمات  ه��ذه  منفذو  إليها 

رسائل سياسية معينة للعالم.
وي��ش��ي��ر ح��ج��م االح���ت���راف واإلت��ق��ان 
في الهجمات اإللكترونية، التي وقعت 
أخ��ي��را ف��ي امل��ن��ط��ق��ة، إل���ى أن���ه ال يمكن 
تنفيذها ع��ل��ى ي��د ش��خ��ص واح����د، بل 
يقف  منظم  إط���ار مؤسسي  ف��ي  تنفذ 
خ��ل��ف��ه��ا أن������اس م���ح���ت���رف���ون، ي���ري���دون 
إخ����ب����ار ال���ع���ال���م ب���أن���ه���م ي��س��ت��ط��ي��ع��ون 
ي��ري��دون��ه��ا، بحسب  اخ��ت��راق أي جهة 

كومار.
وك����ان����ت ع�����دة ش����رك����ات ك���ب���ي���رة ف��ي 
امل��م��ل��ك��ة ال���ع���رب���ي���ة ال���س���ع���ودي���ة وق��ط��ر 
تعرضت، الشهر املاضي، إلى هجمات 
إل����ك����ت����رون����ي����ة ع����ن����دم����ا ت������م اك����ت����ش����اف 
ف��ي��روس��ات اخترقت أك��ث��ر م��ن 30 ألف 

جهاز حاسوب في مكاتبها.
وكشف ك��وم��ار ع��ن تعرض أس��واق 
اختراقات  إلى عدة  املنطقة  في  مالية 
أمنية منذ بداية العام الحالي، منوها 
باملخترق ال��س��ع��ودي »ال��ه��اك��ر«، ال��ذي 
أل���ف  ب���ي���ان���ات وت���ف���اص���ي���ل 400  ن���ش���ر 
ب��ط��اق��ة ائ��ت��م��ان��ي��ة ف��ي إس��رائ��ي��ل ال��ع��ام 

الحالي.
وق�����ال إن ش��ه��ر أغ��س��ط��س امل��اض��ي 
ش�������ه�������د ال��������ع��������دي��������د م����������ن ال�����ه�����ج�����م�����ات 
واالخ������ت������راق������ات األم����ن����ي����ة ض�����د أك���ب���ر 
ش����رك����ات ال���ن���ف���ط وال����غ����از ف����ي م��ن��ط��ق��ة 
ال��خ��ل��ي��ج، م��ش��ي��را إل���ى ت��ط��ور تقنيات 
ه������ذه ال���ه���ج���م���ات وأص����ب����ح امل���ن���ف���ذون 
يصعب  أساليب جديدة  يستخدمون 

تعقبها.
وأكد أن حجم الهجمات التي وقعت 
ف��ي اآلون���ة األخ��ي��رة دليل على أن��ه »ال 
ش��رك��ة عصية ع��ل��ى االخ���ت���راق« مهما 
ك����ان ح��ج��م��ه��ا، وال���دل���ي���ل االخ���ت���راق���ات 
التي وقعت في السعودية أخيرا، لذلك 
»ض��خ��ام��ة ال��ش��رك��ة ال ت��ع��ن��ي صعوبة 
اختراقها، ومفتاح النجاح هو اتخاذ 
الالزمة  الخطوات واالحتياطات  كافة 

ملثل هذه الهجمات«.
وش��������������دد ع������ل������ى ض�����������������رورة أخ������ذ 
امل����ؤس����س����ات وال����ش����رك����ات ال���ك���ب���ي���رة، 
خ��اص��ة ش���رك���ات ال��ن��ف��ط وال���غ���از في 
الفنية  االحتياطيات  الخليج،  دول 
وال��ت��ق��ن��ي��ة وح���م���اي���ة ش��ب��ك��ات��ه��ا من 
االخ���ت���راق، الف��ت��ا إل��ى أن ال��ع��دي��د من 
العناصر  بواسطة  تتم  االختراقات 
م���ن���ف���ذو  ي����س����ت����غ����ل  إذ  ال�����ب�����ش�����ري�����ة، 
التي  ال��ب��ش��ري��ة،  الطبيعة  الهجمات 
ت���ن���ط���وي ع���ل���ى ال����ع����دي����د م�����ن ن���ق���اط 
ال��ض��ع��ف، ك��اإله��م��ال وال��ث��ق��ة ال��زائ��دة 

في اآلخرين.
وقال كومار إن »بروفيتي« بصدد 
وت����وع����وي����ة  ت����دري����ب����ي����ة  دورات  ع����ق����د 
ف�����ي ش�������أن ال����ه����ج����م����ات اإلل���ك���ت���رون���ي���ة 
واالخ����ت����راق����ات األم���ن���ي���ة، ل���رف���ع درج���ة 
امل����ع����رف����ة ب���ه���ا وال���ت���ح���ض���ي���ر ال��ع��ل��م��ي 
ال��ت��ق��ن��ي مل��واج��ه��ت��ه��ا، وب��ال��ت��ال��ي منع 
ه�����ذه ال���ه���ج���م���ات، م����ؤك����دا أن ش��رك��ت��ه 
ت��ق��ود ال���س���وق ف���ي ه���ذا امل���ج���ال، ول��ك��ن 
ه��ن��اك م��ن��اف��س��ة ف���ي ال���س���وق ال��ك��وي��ت��ي 
خاصة في مجالي أنظمة تكنولوجيا 

املعلومات واالستشارات.
وأش���ار إل��ى أن »ب��روف��ي��ت��ي« تمتلك 
م���ج���ال  ف������ي  ي����ع����م����ل����ون  25 ش����خ����ص����ا 
االس����ت����ش����ارات األم���ن���ي���ة اإلل��ك��ت��رون��ي��ة 
ف���ي ال���ك���وي���ت ل���وح���ده���ا، ف��ي��م��ا تمتلك 
أك���ث���ر م����ن 50 ش��خ��ص��ا ف����ي امل��ن��ط��ق��ة، 
م��ت��خ��ص��ص��ن ب��ت��ق��دي��م االس���ت���ش���ارات 
ال��ف��ن��ي��ة وال��ت��ق��ن��ي��ة وط������رق ال������رد ع��ل��ى 
ال���ه���ج���م���ات واالخ�����ت�����راق�����ات األم���ن���ي���ة، 
واالتصاالت  النفط  وشركات  للبنوك 
وغيرها من الشركات التي تعد هدفا 

لهجمات املخترقن. 

بسعر مدعوم حكوميًا الستيراد بعض السلع
إيران تطلق مركز صرافة
للحد من خسائر التومان

دب���ي - روي���ت���رز - أط��ل��ق��ت إي�����ران م��ح��اول��ة ج���دي���دة أم����س، لتحقيق 
االستقرار في عملتها املتراجعة بافتتاح مركز صرافة يوفر الدوالر 
في  وذل��ك  السلع،  االميركي بسعر مدعوم حكوميا الستيراد بعض 

وقت تعاني فيه البالد تحت وطأة عقوبات اقتصادية غربية.
وت��ه��اوت قيمة ال��ت��وم��ان ف��ي ال��س��وق أك��ث��ر م��ن ال��ن��ص��ف ع��ل��ى م��دى 
العام املنصرم بسبب عقوبات أميركية وأوروبية على قطاعي النفط 
والبنوك اإليرانيني، ما ألقى بظالل من الشك على قدرة البنك املركزي 

على الدفاع عن العملة.
وهرع اإليرانيون إلى تجار العملة غير الرسميني لتحويل مدخراتهم 
املفتوحة.  السوق  في  التومان  قيمة  مما خفض  الصعبة،  العملة  ال��ى 
وتسبب هذا في ارتفاع أسعار امل��واد الغذائية املستوردة وساهم في 

تنامي التضخم الذي يسجل مستويات في خانة العشرات.
وي��س��م��ح م��رك��ز ال��ص��راف��ة ال��ج��دي��د مل��س��ت��وردي س��ل��ع م��ث��ل إط����ارات 
ال��دوالر بسعر  الصناعية بشراء  واأللياف  البناء  الشاحنات ومعدات 

يقل 2 في املئة عن سعر السوق في أي وقت.
وكانت صحيفة »افتاب« نقلت عن محافظ البنك املركزي محمود 
بهمني ق��ول��ه أول م��ن أم���س، إن ال��ح��ك��وم��ة ت��ع��ت��زم اس��ت��خ��دام إي����رادات 
مبيعات البتروكيماويات، و14.5 في املئة من إيراداتها النفطية لتزويد 
التي  ال����دوالرات  املطلقة لحجم  القيمة  ل��م يذكر  لكنه  ب��ال��دوالر.  امل��رك��ز 

سيزود بها املركز.
ونسبت ال��ي��ه ال��ق��ول »م��ع ت��وزي��ع العملة ف��ي ه��ذا امل��رك��ز، ف��إن سعر 
ال��دوالر(  الصرف في السوق سينخفض الن جانبًا من الطلب )على 

سيلبى في هذا املركز وضغط الطلب سيتالشى«.
وقالت وكالة الطلبة اإليرانية لألنباء إن الدوالر بيع بسعر 24 ألفا 
ألفا و600 تومان  أم��س، مقارنة مع نحو 24  املركز  و40 تومانًا في 
في السوق املفتوحة بحسب موقع مثقال الذي يرصد سعر صرف 

العملة.
وتعلن الحكومة سعرًا )مرجعيا( رسميا يبلغ 12 ألفا و260 تومانًا 

للدوالر، لكن املبالغ املتاحة به من العملة الصعبة محدودة.
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