قراءة الصحف :قرصنة ماليير بتطبيقات معلوماتية ونشاط محور"الرباط ـ عمان"
نستهل قراءة الصحف اليومية ،الصادرة يوم اإلثنين  22يوليوز الجاري ،بتقارير وأخبار متنوعة ،منها التي
تحدثت عن "الملك محمد السادس وزوجته السابقة لال سلمى يكسران حاجز الصمت" ،و"قرصنة ماليير بتطبيقات
ّ
معلوماتية" ،و" 9ماليير للمواقع األثرية" ،و"نشاط محور الرباط ـ عمان" ،و"تأشيرات المجاملة تطيح بوكاالت
أسفار وهمية".
وتفاصيل أ َْوَفى نعرضها لكم في العناوين التالية:
قرصنة ماليير بتطبيقات معلوماتية
البداية مع يومية "الصباح" التي أوردت أن قراصنة نجحوا في السطو على حسابات زبناء بنوك تعود ألفراد
ومقاوالت وتمكنوا من تحويل مبالغ هامة.
وأوضحت مصادر أن القراصنة يوقفون تطبيقات معلوماتية من أجل اختراق حسابات بنكية عبر خدمات البنك
المح مول التي توفرها البنوك لزبنائها ،إذ أصبحت مختلف المؤسسات البنكية تعرض تطبيقات إلجراء عمليات
بنكية عبر المحمول.
وأفادت مصادر الصباح أن مترصدي زبناء البنوك يرسلون تطبيقات للتحميل بالمجان تقدم خدمات متنوعة أو

ألعابا ،ومن خاللها يتمكنون من الولوج إلى ارقام هواتف وهويات األشخاص الذين يحملون هذه التطبيقات ،ما
يتيح لهم التحكم في بريدهم اإللكتروني وكل العمليات التي تنجز عبر الهاتف المحمول فينجحون في اختراق
حساباتهم البنكية إلجراء عمليات دون علم أصحابها.

ووقع عدد من زبناء البنوك ضحية لهذه الشبكة من القراصنة التي حولت من حساباتهم مبالغ قدرتها مصادر

الصباح في حوالي  30مليون درهم ( 3ماليير سنتيما) ،حيث توصلت المصالح األمنية بشكايات باشرت بشأنها
تحريات من أجل تحديد هويات القراصنة والقبض عليهم.
وراسلت المديرية العامة لألمن الوطني عبد اللطيف الجواهري ،والي بنك المغرب ،من أجل تنمية المسؤولين
بالبنوك االختراقات الحسابات البنكية واتخاذ اإلجراءات االحترازية لقطع الطريق على هذه الشبكة التي تمتد أذرعها
إلى الخارج.
فضائح صفقات التأهيل الحضري
ومن نفس الصحيفة نق أر نقال عن مصادر مطلعة أن رؤوسنا كثيرة ستسقط في ملف المقاول م .م  ،المعتقل
على ذمة التحقيق في ملف بلدية الجديدة ،الذي أطاح بالعديد من األشخاص.
واعترف المقاول ،الذي لم تكن عائلته تعلم بأفعاله ،فمنهم زوجته التي توجد باسمها شركة البناء الحائزة على
صفقة مجلس الجديدة في عهد رئيسها عبد الحكيم سجدة ،حقائق غاية في الخطورة تتعلق بتواطؤ بعض رؤساء

جماعات فمنهم وزير سابق ،استفاد أكثر من مرة من ماليير التأهيل الحضري ،ورئيس إحدى الجهات الذي كان
والده ببيع التحميرة في األسواق األسبوعية.
وتتوقع مصادر على اطالع واسع بملف المقاول أن يطيح بمنتخب كبر ينتمي إلى حزب األصالة والمعاصرة،
ويترأس مجلسا كبيرا ،مباشرة بعد العطلة القضائية ،بسبب عالقات المصالح التي كانت تجمعه به ،وهي مؤلفة
بالحجة والدليل.
وظل هذا المقاول المعتقل على ذمة التحقيق والذي رفض التفاهم ،قبل اعتقاله ،مع صناع القرار الجدد في مجلس
الجديدة من أجل طي ملفه  ،وإرجاع األموال المسددة ،ينال الصفقات بسهولة في مختلف مدن المغرب ،من لدن
بعض الرؤساء الكبار الذين تحولوا بعد جهاد كبي ار في المال العام ،من فقراء إلى اثرياء.
 9ماليير للمواقع األثرية
وفي جريدة "أخبار اليوم" نق أر أن وزارة الثقافة كشفت عن وجود تحول جذري في تثمين المواقع األثرية بالمغرب،
من خالل المداخيل المالية التي أصبح المغرب يحققها من خاللها.
وقالت الوزارة إنها سجلت ارتفاعا مهما في مداخيل مجموع المواقع األثرية بمختلف جهات المملكة ،في الفترة

الممتدة ما بين يناير والنصف األول من يوليوز  ،2019حيث بلغت ما قدره  90مليون درهم او  9ماليير سنتيم،
مقارنة بالفترة نفسها عن سنة  ،2016والتي سجل فيها اقل من  6ماليين درهم.
وجاء االرتفاع نتيجة تزايد عدد زوار المواقع األثرية بالمملكة خالل النصف األول من سنة  ،2018حيث ناهز

مليونا ونصف مليون زائر في الفترة الممتدة بين يناير والنصف األول من يوليوز ،أي بزيادة قدرها  155في
المائة ،مقارنة بالفترة نفسها من سنة .2016
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ومن نفس الصحيفة نق أر أنه بعد القمة التي جمعت الملكين المغربي واألردني ،متم شهر مارس الماضي بالدار

البيضاء ،كشفت زيارة رسمية قام بها وزير الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة ،إلى األردن ،أول أمس ،أن
األمر لم يكن مجرد لقاء طارئ لتنسيق المواقف بخصوص ملف القدس والضغوط الخليجية على الدول العربية

لقبول "صفقة القرن" ،بل بمحور جديد.

وأكد بوريطة ونظيره األردني ،أيمن الصفدي ،أن المملكتين بصدد إعداد خريطة طريق مفصلة لترجمة مخرجات

القمة "لتعاون أوسع في المجاالت االقتصادية واالستثمارية والثقافية ،باإلضافة إلى مأسسة التنسيق في المحافل
الدولية خدمة للقضايا الثنائية والعربية المشتركة،يقول وزير الخارجية األردني.
يشار إلى أن البلدين كانا قد رفضا الخضوع للضغوط التي مورست عليهما لتزكية الخطة األمريكة.
الملك محمد السادس وزوجته السابقة لال سلمى يكسران حاجز الصمت

نمر إلى يومية "األحداث المغربية" التي أوردت نقال عن مجلة "غاال" الفرنسية المتخصصة في أخبار المشاهير،
أن "الملك محمد السادس بالنظر إلى قيمته ورمزيته رفض دوما الرد على بعض الترهات التي تنشر هنا وهناك،
لكن األمور وصلت إلى حد ال يطاق".
ونقلت المجلة الفرنسية عن المحاني إريك موريني أن الملك محمد السادس وزوجته السابقة لال سلمى يرفضان

كل اإلشاعات التي نشرت مؤخ ار من طرف مواقع معادية للمغرب حالت دون جدوى أن تسيء للمملكة.

وقال المحامي الشهير إن للصمت حدودا خصوصا عندما يمس الحياة الشخصية للناس ويسيء لألسرة الصغيرة،
معتب ار أن كل اإلشاعات التي تدور حول جاللة الملك وزوجته السابقة لال سلمى وابنيهما ولي العهد موالي
الحسن ولال خديجة هي عارية من الصحة وال تستند على أي أساس".
فرنسي /مغربي في قبضة األمن
ومن نفس المنبر الورقي نق أر أن المغربي/الفرنسي المتورطة في أنشطة إجرامية متطرفة بفرنسا ،الذي تمكنت

عناصر المكتب المركزي لألبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني من توقيفه ،صباح يوم

السبت  20يوليوز ،بحي الزيتون بمكناس ،يسمى "وليد سفيان بلخير" ،يبلغ من العمر  35سنة ،متزوج وأب
البنتين تقيمان حاليا بفرنسا ،كان قد حل بمدينة مكناس صحبة زوجته الحامل منذ ستة أشهر واستأجر شقة

بالعمارة رقم  19بتجزئة زين العابدين بحي الزيتون.

وأفادت المصادر ذاتها أن المشتبه فيه الموقوف كان قليل االختالط بالجيران ،كما كان مواظبا على أداء الصلوات
بمسجد بادو الواقع غير بعيد عن األكاديمية الملكية العسكرية بمكناس.
وأكدت أن عناصر المكتب المركزي لألبحاث القضائية كانت قد اقتحمت ،صباح يوم السبت ،الشقة التي يقطن
بها المشتبه فيه بعد تطويق العمارة السكنية وإغالق كل المنافذ المحيطة بها ،وأخرجته وهو مغطى الرأس بعد
تفتيش الشقة وأخذ كل ما تم العثور عليه بحوزته من وثائق وغيرها..
إغالق البرلمان معلق
وفي صحيفة "األخبار" نق أر أن االتفاق على تاريخ إنتهاء الدورة العادية مازال بعيد المنال ،رغم مطالب مكتب

مجلس النواب باالنتهاء في  26يوليوز الجاري.

وكشفت مصادر مطلعة أن مصير قانون اإلطار المتعلق بالتعليم الذي سيتم التصويت عليه اليوم اإلثنين ،خالل
الجلسة العامة لمجلس النواب ،هو ما سيحد زمن إغالق الدورة .مضيفة أن فريق "البيجيدي" الذي يهدد بالتأجيل،

مصرة على تمرير القانون قبل األسبوع األول من شهر غشت المقبل حتى ال تضطر إلى قطع عطلتها وعقد دورة
استثنائية.
بنكيران يدفع نحو مؤتمر استثنائي

ومن نفس اليومية نق أر أن عبد االله بنكيران رئيس الحكومة السابق ،لجأ إلى الرفع من وتير السعي إلنهاء والية
سعد الدين العثماني ،قبل آوانها.
وكشفت مصادر مطلعة أن بنكيران أصبح يطالب بعقد مؤتمر استثنائي للحزب للعودة للواجهة قبل حلول السنة
االنتخابية.
وأضافت المصادر أن األمين العام السابق للحزب أخبر مقربين منه ،خصوصا إدريس األزمي رئيس المجلس
الوطني ل لحزب ،بتسريع عقد دورة استثنائية للمجلس الوطني وفتح نقاش سياسي عميق تجاه مواقف سعد الدين
العثماني.
تأشيرات المجاملة تطيح بوكاالت أسفار وهمية
نختم جولتنا الصحفية من يومية "المساء" التي أوردت نقال عن مصدر مطلع أن وكاالت أسفار بالرباط سال
والقنيطرة حذرت من وك االت وهمية وسماسرة تقدم على بيع برامج الحج وعلى إبهام بعض المواطنين الراغبين
في أداء مناسك الحج بإمكانية حصولهم مجاملة ،مقابل السياحة بمبالغ مالية مهمة.
وأشار تقرير أمني إلى االرتفاع المقلق في عدد عمليات النصب واالحتيال ،التي راح ضحيتها الحجاج والمعتمرون
وأبناء الرحالت المنظمة ،والذي يضر بشكل كبير بصورة وكاالت األسفار ،وأيضا بالسياحة الوطنية.

