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حوادث و قضايا

»بالو ألتو نتوركس« ترصد هجمات إلكترونية وبرمجيات 
خبيثة تستغل فيروس كورونا لإليقاع بضحاياها

إشراف : محمد عبد اجمليد

اتصاالت وتكنولوجيا

مدير مخزن يعترف باالستيالء على السلع التموينية لتحقيق مكاسب مالية
إحباط تهريب 113 قطعة أثار 

فرعونية ويونانية ورومانية

وضبط 8 عاطلني وبحوزتهم اسلحة نارية

تمكنت األجهزة األمنية باملنيا من ضبط شخص بدائرة 
مركز شرطة ملوى، وبحوزته 113 قطعة أثرية بقصد االتجار.

وأكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن 
املنيا بالتنسيق مع قطاع األمن العام.. قيام أحد األشخاص، 
مقيم بدائرة مركز شرطة ملوى باملنيا، بحيازة بعض القطع 

األثرية بقصد االتجار وعرضها للبيع.
وعقب تقنني اإلجراءات تم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع 
األمن العام، وضبطه حال تواجده بمسكنه وعثر بحوزته على 
113 قطعة وعملة أثرية ترجع للعصور الفرعونية واليونانية 
الرومانية، وبعرض املضبوطات على مفتشى آثار املنيا أفادوا 
بأثريتها وأنها تخضع ألحكام قانون حماية اآلثار، وبمواجهة 
املتهم اعترف بحيازته للقطع املضبوطة بقصد االتجار وأنها 
نتاج أعمال حفر وتنقيب عن اآلثــار بمسكنه، وتم اتخاذ 

اإلجراءات القانونية.
يأتى ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية ملكافحة 
الجريمة بشتى صورها السيما مكافحة جرائم حيازة اآلثار 
والحفر والتنقيب عن القطع األثرية وضبط مرتكبيها والقائمني 

على ترويجها بقصد االتجار.

كما ألقت أجهزة األمن بالقليوبية القبض على 8 عاطلني 
بحوزتهم كمية مــن األسلحة الــنــاريــة والــذخــائــر غير 
املرخصة، وتم التحفظ على املضبوطات واملتهمني وجار 

اتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة حيالهم.
فقد تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية 
إخطارا من اللواء هشام سليم مدير مباحث املديرية بقيام 
ضباط مباحث القليوبية بشن حملة أمنية مكبرة لضبط 
الخارجني عن القانون ومروجى األسلحة النارية والذخائر 
غير املرخصة بدائرة مركزى القناطر الخيرية وشبرا 

الخيمة وشبني القناطر وقليوب.
وأسفرت الحملة عن ضبط كل من »ا.د« 24 سنة، عاطل، 
و«ا.س« 31 سنة، عاطل وبحوزتهما سالح نارى بندقية 
خرطوش وعدد 2 طلقة من ذات العيار وكمية من مسحوق 
الهيروين املخدر تزن حوالى 40 جراما ومبلغ مالى 500 

جنيه وعدد 2 هاتف محمول.
كما تم ضبط »م ع ف« 19 سنة، عاطل، وبحوزته سالح 
نارى بندقية خرطوش وعدد 3 طلقات من ذات العيار، و«ا. م. 
ج« 30 سنة، عاطل وبحوزته سالح نارى بندقية خرطوش 
وعدد 3 طلقات من ذات العيار، و«م.ف« 32سنة، عاطل 
وبحوزته سالح نارى فرد خرطوش محلى الصنع وطلقة 
من ذات العيار، و«م.ع«31سنة، عاطل وبحوزته سالح نارى 
فرد خرطوش وعدد 3 طلقات من ذات العيار، و«ا.ج« 28 
سنة، عاطل، وبحوزته سالح نارى فرد خرطوش وعدد 2 
طلقة من ذات العيار، و«م.ا« 38سنة، عاطل وبحوزته سالح 

نارى فرد خرطوش محلى الصنع وطلقة من ذات العيار .
تم التحفظ على املضبوطات واملتهمني وجــار اتخاذ 

اإلجراءات القانونية الالزمة حيالهم.

تمكنت مباحث التموين بمديرية أمن دمياط، من استهداف 
وضبط ممرض »يعمل بإحدى املستشفيات بدمياط« – مقيم 
بدائرة قسم شرطة أول دمياط، لقيامه بتصنيع كمامات طبية 
غير مطابقة للمواصفات القياسية »دون ترخيص« داخل 

مصنع أسفل مسكنه.
وعثرت القوات أثناء التفتيش على 6323 كمامة  - 500 كرتونة 
لتعبئة الكمامات – 3 »رول« قماش – 3100 رباط مطاطى »أستك« 

خاص تصنيع الكمامات، وتم اتخاذ اإلجراءات القانونية.
جاء ذلك فى  ضوء استمرار جهود أجهزة وزارة الداخلية 
ملراقبة األســواق للمحافظة على استقرار األسعار وتوافر 
السلع، والتحقق مــن تــوافــر مقومات الصالحية للسلع 
واملنتجات ، ال سيما فى مجال مكافحة الجرائم املتعلقة 

بتصنيع املستلزمات الطبية بدون ترخيص.
كما توصلت تحريات رجال املباحث الى ضبط مدير مخزن 
التهامه باحتكار السلع التموينية بمدينة 6 أكتوبر، حيث انه 
يستولي على كميات من السكر والزيت املخصص صرفه 
على بطاقات التموين، لبيعها بأسعار السوق السوداء، لتحقيق 

مكاسب مالية طائلة.
وكشفت تحريات رجال املباحث، عن أن املحل التجاري الذي 
يتبع له املخزن غير مرخص، وحرر محضر بالواقعة، وتمت 

إحالة املتهم إلى النيابة للتحقيق.
كما ألقت مباحث التموين القبض على مدير مخزن تابع 
ملحل لتجارة السلع الغذائية، بدائرة قسم شرطة 6 أكتوبر ثان، 
محافظة الجيزة، لحجبه عن التداول كمية قدرها )2 طن »سكر 
تموينى« – 600 عبوة »زيت تموينى«( مخصص ربطًا على 
البطاقات التموينية بقصد بيعها بأزيد من السعر املتداول 
باألسواق، وتم اتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة تجاه املتهم، 

وتولت النيابة التحقيق. 
وعقوبة محتكرى السلع ومنع تداولها عن املواطنني، حددها 
القانون بالسجن من 3 إلى 5 سنوات، أما بيع السلع بأعلى 
من قيمتها، فيعاقب القانون املتهم بالحبس ملدة تتراوح بني 

5 و7 سنوات.

وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة 
اإلجــراءات والتدابير الالزمة للحفاظ على صحة املواطنني، 
ومراقبة األســواق للمحافظة على استقرار األسعار وتوافر 
السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر 
مقومات الصالحية للسلع، جــاء ذلــك توافقًا مــع جهود 
أجهزة الدولة للتصدي لتداعيات انتشار فيروس »كورونا« ، 
ومحاوالت البعض استغالل تلك الظروف لتحقيق أرباح مادية 
غير عابئني باحتياجات وصحة املواطنني، فقد واصلت اإلدارة 
العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام 
شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات األمن وقطاع 
األمن العام، حمالتها التموينية املكبرة لضبط جرائم الغش 

التجاري، وقد أسفرت تلك الحمالت عن ضبط »916« قضية 
تموينية متنوعة على مستوى محافظات الجمهورية، وكان 
أبرزها: ضبط املدير املسئول عن مصنع »بدون ترخيص« 
إلنتاج املستلزمات الطبية بدائرة مركز شرطة كرداسة 
بمحافظة الجيزة، لقيامه بتصنيع »837200« قطعة )كمامة، 
جوانتي، غطاء رأس للعمليات وكيس مخدة طبي »منتج 
نهائي«( بدون بيانات وغير مطابقة للمواصفات القياسية 
و15 ألف قطعة مشرط طبي منتهى الصالحية غير صالح 
لالستخدام ، و 4050 جهاز الكترود للقلب بدون مستندات 
مجهول املصدر ، و 2,250 طن شريط مستلزمات إنتاج 
الكمامات بدون مستندات مجهولة املصدر، و31 رول أقمشة 

مختلفة، مستلزمات إنتاج »مجهولة املصدر« ، و 22 ماكينة 
 
ً
خياطة، وأدوات إنتاج تمهيدًا لطرحها للبيع باألسواق ُمدخال
الغش والتدليس على جمهور املستهلكني، طبقًا لتقرير اللجنة 

املرافقة للمأمورية .
وكذلك ضبط مالك مخزن غير مرخص للمستلزمات 
الطبية بدائرة قسم شرطة السيدة زينب بالقاهرة، لحجبه عن 
التداول كمية قدرها 133140 جهازا وقطعة مستلزمات طبية  
»جوانتى، جهاز قياس حرارة » بقصد بيعها بازيد من السعر 

املتداول باألسواق .
وضبط مالك مخزن غير مرخص لتجارة املستلزمات 
الطبية بدائرة قسم شرطة أول الرمل باإلسكندرية، لحجبه 
عن التداول كمية قدرها 790284 جهازا وقطعة مستلزمات 
طبية ومطهرات »كمامات ، جوانتى ، مطهرات ، قسطرة  
وسرنجات«، بقصد بيعها بأزيد من السعر املتداول باألسواق .
وضبط املدير املسئول عن مصنع لتعبئة املــواد الغذائية 
بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية، لحيازته 7200 
عبوة »زيت طعام« منتج نهائي، معبأ داخل تنكات مجهولة 
املصدر ، وغير مطابقة للمواصفات القياسية لتعبئتهم داخل 
عبوات مدون عليها أسماء وعالمات مغشوشة ومقلدة لكبرى 
الشركات خالفًا للحقيقة ، وكذا كمية قدرها 6 اطنان »زيت 
 الغش 

ً
طعام خام«، معبأة داخل تنكات مجهولة املصدر ُمدخال

والتدليس على جمهور املستهلكني .
وضبط مالك مخزن غير مرخص لتجارة السلع الغذائية 
بدائرة مركز شرطة البدرشني بالجيزة، لحجبه عن التداول 
كمية قدرها 8 اطنان »سكر حر«، بقصد بيعها بأزيد من 

السعر املتداول باألسواق.
وضبط املدير املسئول عن مفرمة غير مرخصة بدائرة 
قسم شرطة عني شمس بالقاهرة، لحيازته 1,040  طن 
»مقطعات لحوم ، دهون حيوانية ، مفروم دواجن«، غير صالحة 
لالستهالك اآلدمي، لوجود تغير في خواصها الطبيعية طبقًا 

لتقرير اللجنة املرافقة للمأمورية.
تم اتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة.

رصدت شركة بالو ألتو نتوركس العديد من 
رسائل البريد اإللكتروني املشبوهة بمحتواها 
الضار كانت عناوينها تحتوي كلمة »كوفيد-19« 
ــرى مثل »أدوات إدارة  وكلمات مفتاحية أخ
االستخدام عن بعد - RAT«، وكــان محتوى 
هذه الرسائل أيضا يحمل برمجيات خبيثة مثل 
NetWire و NanoCore و LokiBot وعدد من 

البرمجيات الضارة األخرى.
ولجأ املهاجمون إلى استخدام أسماء ملفات 
تحتوي كلمة »كــورونــا« أو »كوفيد«، للإليقاع 
بالضحايا، وتتواصل هذه املحاوالت عبر أسماء 
ومواضيع تتغير باستمرار وبتسارع ملحوظ، 
فمن املتوقع أن تتواصل هذه املحاوالت على مر 
األسابيع واألشهر املقبلة.. بل إن هذه الهجمات 
ستواكب التطورات التي تحملها األخبار في قادم 
األيام، وذلك بالتزامن مع ذات الهجمات التقليدية 
في هذا الوقت من العام تحت شعارات اإلقرار 

الضريبي، والفواتير، وطلبات الشراء.
ــول  ــات ح ــوم ــل ــع ــن م ــي إطــــار بــحــثــهــم عـ فـ
»كــوفــيــد-19«، ومــدى تأثيرها عليهم، وسبل 

الوقاية وتوفير الحماية ألنفسهم، يستعني 
العديد من األشخاص بهواتفهم الذكية للوصول 
ــد تــم بالفعل رصد  ــذه املــعــلــومــات، وق ــى ه إل
عدد من الحاالت لتطبيقات منصة »آندرويد« 
يشتبه بكونها برمجيات خبيثة تزُعم توفيرها 
معلومات حول الفيروس املتجدد.. إذ تتيح هذه 
التطبيقات ملخترقي األنظمة إمكانية التجسس 
عليك بواسطة جهازك، أو ربما تشفير الجهاز 

وطلب فدية لقاء إعادته.
وكما هو الحال دومــا، يجب على مستخدمي 
األجهزة التي تعمل بأنظمة »آنــدرويــد« تجنب 
تثبيت أيــة تطبيقات تتوفر من مصادر غير 
موثوقة )يجب االلتزام بتطبيقات متجر جوجل 
ــالي(، كما يتوجب على مستخدمي هواتف  ب
»آيــفــون« عــدم كسر حماية هواتفهم لتثبيت 
تطبيقات تتوفر من مصادر خارجية )عليهم 

االلتزام بتطبيقات متجر تطبيقات آبل(.
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S P40 بتصميمات متطورة

ا لألطباء 
ً
3000 دقيقة و10 جيجابايت شهرًيا مجان

وأطقم التمريض بالعزل الصحي لكافة شبكات احملمول
قام الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت 
باالتفاق مــع شــركــات املحمول األربعة 
وبالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان من 
أجل اتاحة 3000 دقيقة و10 جيجابايت 
ا 

ً
لكافة شبكات املحمول شهرًيا مجان

لجميع األطباء وأطقم التمريض واإلداريني 
والعاملني بمستشفيات العزل الصحي 
ملصابي فيروس كورونا املستجد على 

مستوى الجمهورية.
وتأتي هــذه الخدمة تقديرا للمجهود 
العظيم الذي يبذله األطباء وأطقم التمريض 

وكافة العاملني في القطاع الطبي من أجل 
تقديم الرعاية الصحية الالزمة ملصابي 
فيروس كورونا املستجد، والسعي نحو 
الحد من انتشاره، والعمل على حماية 
ــني، كــمــا تأتي  ــواطــن ــة امل صــحــة وســالم
استكماال لعدد من املبادرات التي أطلقتها 
وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات 
والــشــركــات العاملة بقطاع االتــصــاالت 
وتكنولوجيا املعلومات مــن أجــل دعم 
جهود الدولة في مواجهة فيروس كورنا 

املستجد.

ــواوي  أطــلــقــت مــجــمــوعــة هـ
ألعــمــال املستهلكني، هاتف 
Pro HUAWEI P40+ وهاتف 
Pro HUAWEI P40 وهاتف 
HUAWEI P40، الــهــواتــف 
ــدة الــجــديــدة من  ــرائ الــذكــيــة ال
 HUAWEI سلسلة هــواتــف
P40 التي تتميز بتصميمات 
متطورة مع ابتكارات الكاميرا 
ــدة الــتــي تتوسع بشكل  ــرائ ال
جذري في إمكانات التصوير 
الفوتوغرافي املحمول والفيديو.

قال الرئيس التنفيذي ملجموعة 
هـــواوي ألعــمــال املستهلكني 
ــو: »لــطــاملــا كانت  ريــتــشــارد ي
 HUAWEI P سلسلة هواتف
تــدور حــول جماليات مبتكرة 
وأجهزة متميزة، تمثل أفضل 
ما في التصميم والتكنولوجيا 
الصناعية بفضل مستشعر 
رائــــع، وعـــدســـات مــن اليــكــا 
Leica، ومعالج قوي ومحرك 
HUAWEI XD Fusion، فإن 
 HUAWEI سلسلة هــواتــف

P40 تجسد تركيزنا وتقدم 
تجربة تصوير فائقة الوضوح 
طوال اليوم ملساعدة املستهلكني 
على تحقيق رؤيتهم اإلبداعية«.
من خالل التعاون الوثيق مع 
املطورين العامليني، تقدم هواوي 
مجموعة واسعة من التطبيقات 
العاملية واملحلية على منصة 
AppGallery، أول متجر 
تطبيقات رسمي لهواوي. يمكن 

ا االستمتاع 
ً

للمستخدمني أيض
بمكتبة غنية مــن الــوســائــط 
الترفيهية عالية الجودة على 
 HUAWEI مــقــاطــع فــيــديــو
 Music وموسيقى على Video
HUAWEI والـــقـــراءة على 
HUAWEI Reader، مع 
ــات جــديــدة مــن أفضل  إضــاف
موفري املحتوى على أساس 

مستمر.

قـــام عــامــل بــأحــد مــحــالت الصاغة 
ببورسعيد برصد تحركات أحد تجار 
املصوغات أثناء خروجه من محله لعدة 
أيام، وذلك لعلمه بأنه يحمل مبالغ مالية 
كبيرة ومشغوالت ذهبية أثناء انتقاله من 
محله ألماكن أخرى، فاختمرت في ذهنه 
فكرة سرقته، ومن أجل تنفيذها بدقة 
استعان بشخصني آخريني ملساعدته، 

وقاموا بوضع خطة محكمة.
ورد بالغ لقسم شرطة املناخ من تاجر 
مصوغات بقيام ثالثة أشخاص مجهولني، 
بخطف حقيبة يده وقيام أحدهم بالتعدي 
عليه وإصابته بجرح سطحي بالرأس 
وجــرح باليد اليسرى، بالفحص تبني 
أنه عقب انتهاء عمل املجني عليه بأحد 
محالت الصاغة بــدائــرة القسم وحــال 
وضعه حقيبة يده داخل السيارة خاصته 
فوجئ بأحد األشخاص يطلب منه إجراء 

مكاملة من هاتفه املحمول وأثــنــاء ذلك 
غافله شخص آخر وقام بخطف الحقيبة 
وبداخلها مشغوالت ذهبية ومبالغ مالية، 
ــدى محاولته اإلمــســاك باملتهم األول  ول
أحدث إصابته بسالح أبيض كان بحوزته 
واستقال دراجة نارية قيادة شخص آخر 

كان في انتظارهما وفروا هاربني.
على الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي 
بمديرية أمن بورسعيد، لكشف مالبسات 
الواقعة وتحديد وضبط الجناة، ومن 
خالل إجراء التحريات وجمع املعلومات 
الالزمة توصلت جهود قطاع األمن العام 
باالشتراك مع أجهزة البحث الجنائي 
بمديرية أمن بورسعيد إلى أن مرتكبي 
الواقعة ثالثة عاطلني »لهم معلومات 
جنائية مسجلة«، باستخدام دراجــة 
نارية بدون لوحات معدنية خاصة بأحد 

املتهمني.

عقب تقنني اإلجـــراءات تم استهدافهم 
وضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 
الواقعة وأقــر أحدهم بأنه نظرًا لسابقة 
عمله بأحد محال الصاغة بمكان الواقعة 
ومعرفته باملجني عليه قــام برصد 
تحركاته وعلمه بحيازة املجني عليه ملبالغ 
مالية ومشغوالت ذهبية اختمرت في ذهنه 
فكرة سرقته كرهًا عنه ، وفى سبيل ذلك 
استعان بباقي املتهمني وأعــدوا الدراجة 

النارية واألسلحة البيضاء.
ــم بـــإرشـــاد املــتــهــمــني ضــبــط كمية  ت
مــن املشغوالت الذهبية وزنــت حوالي 
900 جــرام، ومبلغ 101 ألــف جنيه من 

متحصالت واقعة السرقة.
تم اتخاذ اإلجــراءات القانونية الالزمة 
حيال الواقعة، وجار العرض على النيابة 

العامة الستكمال التحقيقات.

رشا صبرى

التعدى على جواهرجى وسرقته وقت الظهيرة

11 أبريل.. انطالق الدورة االفتراضية »سانز الشرق األوسط 2020« لخبراء األمن السيبراني
لألمن  التدريبي  معهد سانز  أعلن 
التدريب  في  عاملًيا  الرائد  السيبراني، 
عن  السيبراني،  األمن  في مجال  واالعتماد 
الشرق  االفتراضية سانز  الدورة  فعالية 
فعالية  والتي ستكون   ،  2020 أبريل  األوسط 
 11 من  تقام  العملي  للتدريب  افتراضية 
الدورة  تستمر   ،2020 أبريل   16 إلى  أبريل 
موعدها  تغيير  وقد جرى  كامل  أسبوع  ملدة 
للمشاركني  لتقدم  املنطقة،  في  الطلب  لتلبية 
ملكافحة  إليها  يحتاجون  التي  املهارات  كافة 
الهجمات  من  والوقاية  األمني  الخرق  حاالت 
األنشطة  تزايد  زمن  في  املستقبلية 

السيبرانية. اإلجرامية 
املستجد  كورونا  فيروس  تفشي  وفي ظل 
املنطقة،  وفي  العالم  »كوفيد-19« حول 
لألمن  التدريبي  معهد سانز  يواصل 
التدريب  تقديم  تجاه  التزامه  السيبراني 
أنحاء  في  للطالب  النموذجي  السيبراني 

تعديل مجموعة  على  فقد عمل  ولهذا  العالم، 
فعاليات  إلى  لتتحول  الحية  فعالياته  من 
السيبراني  البث  تقنيات  عبر  افتراضية 
منازلهم  في  بالبقاء  امللزمني  أولئك  ن 

ّ
وتمك

آمن  لشكل  التدريب  تلقي  من  مكاتبهم  أو 
في  الضرورية  املهارات  من  واالستفادة 
إلى  وباإلضافة  السيبراني..  األمن  مجال 
تقدمها  التي  املباشرة  التفاعلية  الجلسات 
معهد سانز  لدى  الخبراء  املدربني  من  نخبة 
السيبراني، سيتمكن  لألمن  التدريبي 
إضافية  مزايا  على  الحصول  من  الطالب 
املجال،  في  عميقة  اكتسابهم خبرة  تضمن 
 SANS@Mic ذلك جلسات  ويتضمن 
املدربون  يغطي خاللها  التي  اإلضافية 
الجديدة  والدورات  العامة  املواضيع  من  عدًدا 
اإلنترنت  عبر  الشبكة«  »حروب  وتحديات 
وغيرها  التنبيه«  على  »العثور  وتحدي 

الكثير.

التنفيذي  املدير  قال  السياق  هذا  في 
معهد سانز  لدى  وإفريقيا  األوسط  للشرق 
بلطه جي:  ند  السيبراني  لألمن  التدريبي 
دوًما  السيبرانية  التهديدات  مدبرو  »يتطلع 
نقاط  استغالل  من  تمكنهم  إلى فرص 
أن  في  وال شك  املؤسسات،  في  الضعف 
أنهكت  قد  القائمة  العاملية  الصحية  األزمة 
والخاص  العام  والقطاع  الحكومات  موارد 
في  منه  والحّد  الوباء  تفشي  مكافحة  بهدف 
باألمن  االهتمام  فإن  لهذا  األوسط.  الشرق 
أصبح  والرصد  والجاهزية  السيبراني 
املسؤولني  كبار  لدى  أهمية  أقل  مرتبة  يحتل 
التحتية  البنية  قطاعات  في  التنفيذيني 
الخليج  دول  في  الكبرى  واملؤسسات  الحيوية 
األخرى.  األوسط  الشرق  دول  وفي  العربية 
األمن  على  الحفاظ  للغاية  املهم  من  أن  إال 
الذي  الوقت  في  أساسية  كأولوية  السيبراني 
السيبرانيون هجماتهم«. املجرمون  فيه  يعزز 
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