
اأف��اد مكت��ب املفت�ش الع��ام ل��وزارة الداخلي��ة، االثنني، 
ب�س��بط �س��ابط برتبة رائد من�س��وب اىل مكتب مكافحة 
اإجرام الكرامة متلب�س��ًا بت�سلم ر�س��وة من اأحد املواطنني 
مقدراها 100 األف دوالر لقاء ا�سدار مذكرة قب�ش بحق 
قاتلي �سقيقه. وذكر  تقرير مديرية تفتي�ش بغداد بح�سب 
بيان �س��حفي ل��ه ، اإن��ه "ورد بالغا اىل مكت��ب املفت�ش 
من اأحد املواطنني مفاده تعر�س��ه البتزاز �سابط مكتب 
مكافح��ة اج��رام الكرام��ة ومطالبت��ه مببل��غ 100 األف 
دوالر بغي��ة ا�س��دار مذك��رة قب���ش بحق قاتلي �س��قيق 
املواط��ن". واأ�س��اف التقري��ر، اأن "االأم��ر ا�س��تدعى من 
املفت���ش العام للوزارة االيعاز اىل مديرية تفتي�ش بغداد 
مبتابعة الق�س��ية وت�سكيل مفرزة خا�سة، لتنفيذ املهمة 

والقاء القب�ش على املتهم متلب�سًا باجلرم امل�سهود".

اعل��ن هيئة االع��الم واالت�س��االت ،االثنني، عن ت�س��كيل 
املعلوم��ات  بتقني��ة  املخت�س��ني  الفني��ني  م��ن  فري��ق 
ملتابع��ة الهج��وم االلك��روين ال��ذي تتعر�ش ل��ه العديد 
م��ن دول العامل. وقال الهيئ��ة يف بيان لها ،ان "منذ يوم 
ام���ش تتعر�ش ع���رات االالف م��ن اأجه��زة الكومبيوتر 
والهوات��ف الذكي��ة يف نحو مئ��ة دولة لهج��وم الكروين 
عامل��ي ا�س��تخدمت في��ه اأدوات للت�س��لل االلكروين حتت 
ت�س��مية فايرو�ش “Ransomware” او ما اطلق عليه 
ب “الفدي��ة WannaCry ” وهو من الربامج اخلبيثة 
الت��ي تنت���ر ع��رب بروتوك��والت امللف��ات املثبت��ة على 

اأجهزة حوا�سيب كثري من املوؤ�س�سات حول العامل".
وا�س��افت "حيث متكنت هذه الربامج اخلبيثة التي تكون 
عادة مرفقة بالر�س��ائل االلكرونية وكاأنها حتتوي على 
فوات��ري وعرو���ش لوظائ��ف وحتذي��رات امني��ة وغريها 
م��ن امللف��ات القانوني��ة من الول��وج اىل تلك احلوا�س��يب 
والهوات��ف والعم��ل عل��ى ت�س��فري بيان��ات امل�س��تخدمني 
وقفله��ا بحي��ث ال ميك��ن الو�س��ول اإليه��ا، ومطالبته��م 
بدف��ع فدي��ة مببالغ مالي��ة ما ب��ني 300 – 600 دوالر 
ورمب��ا اعلى من ذلك حتى تعود االأجهزة للعمل ب�س��ورة 
طبيعية". وتابعت "لذا تهيب هيئة االعالم واالت�س��االت 
جلميع م�س��تخدمي اأجهزة الكومبيوت��ر والهواتف الذكية 
ذات برام��ج االندرويد بعدم فت��ح اية روابط الكرونية او 
اأي ملفات ت�س��لهم م��ن جهات جمهولة امل�س��در مما قد 

يوؤدي اىل اخراق تلك االأجهزة وتلف بياناتها.

3 محليات Tue.16  May. 2017 issue no 345
الثالثاء 16 آيار 2017 العدد 345

الفيل��م م��ن انتاج �رك��ة ع��راق الرافدي��ن، واملركز 
العراق��ي للفيلم امل�س��تقل، وقناة كربالء الف�س��ائية، 
ومن �س��يناريو واإخراج الفنان عطية الدراجي، الذي 
�سبق له ان خا�ش جتربة اخراج فيلم اول له مع اأخيه 
حمم��د الدراج��ي، وهو الفيل��م الطويل )يف اأح�س��ان 
اأمي( 2011 الذي يتناول ق�سية االأيتام يف العراق، 
والذي �سارك يف اأكرث من 50 مهرجانا عامليا، ونال 
اأك��رث م��ن 10 جوائز عاملية، ومنها اأح�س��ن فيلم يف 
العامل من مهرجان كوريا العاملي، واأح�سن فيلم من 
جوائز االو�سكار االأ�سرالية االآ�سيا، واملحيط الهادي 
.ولع��ب اأدوار الفيل��م الفنان��ون :اأ�س��عد عب��د املجيد، 
و�س��هد عطية، وحممد جبارة، وح�س��ن رهيف، وفوؤاد 
حنون، و�ساعد يف االإخراج الفنان مهند حيال، وادار 
الت�سوير مهند دريد املنجم، وت�سوير احمد الهاليل، 
وراكور وارث كوي�ش، وم�سور فوك�ش امين العامري، 
وم�س��جل ال�س��وت حممد علي، وماكيري امري ح�س��ن، 
واإدارة االإنت��اج ح�س��ني الدراجي، ومو�س��يقى بهزات 

عبدي، ومونتاج مها بزي، وزينب احلريري.
ع��ن فيلم��ه اجلدي��د )طري��ق م��رمي ( يحدثن��ا عطية 
الدراجي قائال: تدور ق�س��ة الفيلم حول اي�ر عي�سى 
ال��ذي يتوجه م��ن الب�رة، اىل كربالء املقد�س��ة، يف 
حماول��ة للعث��ور عل��ى معج��زة لنج��اة ابنت��ه مرمي، 
التي تبلغ من العمر٨ �س��نوات م��ن مر�ش ال�رطان، 
ويح��اول ان يخت���ر الطري��ق م��ن خالل ال�س��عود 
يف العرب��ات مع اأنا���ش ال يعرفه��م، كل النا�ش التي 
ت�س��ري باجتاه كربالء لديهم ق�سة وحكاية، وحتاول 
م��رمي معرفة ال��ربود بعالقتها م��ع والدها وجتاهله 
له��ا، االب م�س��كون باأ�رار املا�س��ي، التي ال تعرف 
مرمي عنها اأي �س��يء، عي�س��ى يتخل��ى عنها وهي يف 
ا�س��عب الظ��روف، ويركها وحيدة ب��ني النا�ش التي 
ال تع��رف احدا منهم، لكن ب�س��بب براءته��ا يتعاطف 
النا���ش معها، وتتعرف على �س��بيني هما حممد ١٦ 
�س��نة وح�س��ن ١٣ �س��نة، اللذان يحاوالن م�ساعدتها 
يف العثور على والدها، عند �س��ماع نباأ وقوع هجوم 
اإرهاب��ي ق��رب املكان ال��ذي غادرته م��رمي، يتحرك 
�س��مري عي�س��ى للبح��ث عنه��ا، وكلما ي�س��تد املر�ش 

عل��ى م��رمي، ن�س��اهد االب وهو يبح��ث يف كل مكان 
عنها، انهما يف �س��باق مع الزمن لالأب وابنته جلمع 
�س��ملهما معًا. ويحدثنا الدراجي عن خلفية م�روعه 
ال�سينمائي هذا م�سيفا: عندما كنت �سغريا كان ابي 
ياأخذين معه اىل مدينة كربالء املقد�سة، لزيارة مرقد 
االمام احل�سني بن علي )ع(، حفيد نبي ال�سالم )�ش(، 
كنا ن�س��ري على اقدامنا مل�س��افة طويلة من بغداد اىل 
كربالء، فن�س��ري الأكرث من ١٥٠ كيلو مرا، وبرغم كل 
ه��ذا التعب واجلهد، لكن انا كطفل �س��غري، وال اأعرف 
ملاذا نحن ن�سري كل هذه امل�سافة، اال اين كنت اأعي�ش 
وقت��ا ممتعا من خالل م�س��اهدة النا�ش التي متار�ش 
طقو�س��ها الدينية اجلميلة، كذلك ما يقدمه ا�س��حاب 
املواكب من خدمات للنا�ش ال�سائرة، وهذه اخلدمات 

متنوعة من اكل يتفننون يف طبخه، و�س��ناعته، من 
اجل ار�س��اء النا���ش، اىل اأماكن للراحة واال�س��تلقاء 

ل�سدة التعب.
اخلدم��ات  ه��ي طريق��ة  انتباه��ي  يث��ري  م��ا  وكان 
الت��ي يقدمه��ا ا�س��حاب املواك��ب للنا���ش الزائرين، 
فمنهم من يغ�س��ل اق��دام الزائرين، ومنه��م من يدلك 
اأج�س��ادهم، وا�س��حاب املواك��ب ه��وؤالء م��ن جميع 
اطي��اف ال�س��عب العراق��ي، وبع��د ان ك��ربت بالعمر، 
واطلعت على التاري��خ، عرفت باأن املوروث العراقي 
الدول��ة  ويف  وال�س��ومريني،  البابلي��ني  زم��ن  من��ذ 
اال�سالمية احلديثة، واىل يومنا هذا، هناك الكثري من 
احلكاي��ات اجلميل��ة والغريبة التي تثري الت�س��اوؤالت 

عند الكثريين.

م��ن  االنته��اء  االثن��ني،  التج��ارة،  وزارة  اأعلن��ت 
اال�س��تعدادات لتوزيع مادتي ال�سكر وزيت الطعام على 

الوكالء خالل �سهر رم�سان املقبل.
وق��ال مدير عام ال�ركة العامة لتجارة املواد الغذائية 
للوزارة قا�س��م حم��ود يف موؤمتر �س��حفي، اإن "الوزارة 
انتهت م��ن اال�س��تعدادات لتوزيع مادتي ال�س��كر وزيت 

الطع��ام على ال��وكالء م��ن اج��ل اي�س��الها للمواطنني 
خالل �سهر رم�سان".

واأ�ساف حمود، اأن "الوزارة بذلت جهود كبرية من اجل 
توفري املف��ردات الغذائية رغم ال�س��عوبات واملعوقات 
املواطن��ني  ع��ن  الع��بء  تخفي��ف  اىل  وت�س��عى  كم��ا 
خ�سو�س��ا مع ارتفاع ا�سعار املواد الغذائية يف ال�سوق 
املحلي��ة خالل ال�س��هر الكرمي"، م�س��رياً اىل ان "الوزارة 
�رع��ت بتوزي��ع تل��ك امل��واد عل��ى ال��وكالء م��ن اجل 

اي�سالها للمواطنني خالل االيام املقبلة واملتوفرة يف 
خمازنها".

واأو�س��ح، اأن "االعتم��اد عل��ى املنت��وج الوطني ملادة 
ال�س��كر واحلنطة املحلية ف�س��اًل عن التوج��ه لالعتماد 
على الزيت املحلي م��ن خالل معامل حملية او معامل 
وزارة ال�س��ناعة وبذل��ك يك��ون ملف الف�س��اد قد طويت 

�سفحته متامًا يف مو�سوع التعاقد".
واأ�س��ار حم��ود، اإىل "اجله��ود الت��ي بذلتها ال��وزارة يف 

املو�سل واليات جتهيز املفردات الغذائية على العوائل 
النازح��ة يف املخيم��ات واالحي��اء ال�س��كنية حي��ث مت 
تاأم��ني الو�س��ع الغذائ��ي يف مدين��ة املو�س��ل وجتهيز 

العوائل النازحة والوكالء بجميع املفردات".
وب��ني، اأن "هناك جلنة خلية ازم��ة مركزية يف الوزارة 
مهمتها التواجد واال�راف امليداين يف املو�سل لتجهيز 
العوائل املو�سلية مبفردات احل�سة التموينية �سواًء يف 

املناطق املحررة او خميمات ايواء النازحني".

قضاة: أغلب ضحايا االبتزاز اإللكتروني "فتيات".. والجناة غرضهم "األموال"
ويقول قا�سي التحقيق حممد �سلمان بح�سب بيان ملجل�ش الق�ساء 
االعل��ى ، اإن "حاالت االبتزاز االلكروين يف ت�س��اعد وبداأت تاأخذ 
معدالت لي�ست بالقليلة ودوافعها بح�سب ما معرو�ش اأمام الق�ساء 

العراقي عديدة منها يحمل اأ�سبابا مادية واخرى عاطفية".
واأ�س��اف �س��لمان اأن "اجلاين وهو يف الغال��ب متمكن من اجلوانب 
االلكرونية يقوم باإكراه �س��حيته على دفع مبالغ مالية اأو تقدمي 
تنازالت معنوية لقاء عدم ن�ر معلومات اأو �س��ور حت�س��ل عليها 
با�س��تخدام اإمكانياته يف اخراق املواقع االلكرونية واحل�س��ول 

على معلومات احل�سابات".
واأ�س��ار �س��لمان اإىل اأن "اجلمي��ع ب��ات يع��رف باإمكاني��ة اخ��راق 
مواقع التوا�س��ل االجتماعي وكذلك الهواتف الذكية والو�سول اإىل 

البيانات ال�سخ�سية كال�سور واملقاطع الفيديوية".
واأورد ان "البع�ش ي�س��تدرج ال�س��حية للح�سول على تلك البيانات 

من خالل عالقات عاطفية ومن ثم تبداأ عملية االبتزاز".
واأك��د اأن "قان��ون العقوب��ات العراقي رق��م )111( ل�س��نة 1969 
عقوب��ة جلرائم الت�س��هري"، لكنه دع��ا اإىل "ت�س��ديدها كونها اأخذت 

نطاقًا اأو�سع من خالل ا�ستغالل مواقع التوا�سل االجتماعي".
ويوؤّكد اأن "اجلناة وفقًا ملا معرو�ش اأمام الق�س��اء العراقي لي�س��وا 
حمليني من الداخل فح�س��ب، بل هناك اآخرون من جن�س��يات اأخرى 

ومن دول خمتلفة". ونّوه قا�س��ي التحقي��ق اإىل اأن "بع�ش حاالت 
االبتزاز طالت �سخ�س��يات عامة على خمتلف االأ�س��عدة، من خالل 
تهديده��م بك�س��ف اأ�رارهم ال�سخ�س��ية املوجودة على ح�س��ابات 
االلكروني��ة اأو اأجه��زة ات�س��االتهم بغي��ة احل�س��ول عل��ى منافع 
مالي��ة". و�س��دد �س��لمان عل��ى اأن "التهدي��د جرمية يعاق��ب عليها 
القان��ون، واأن االإجراءات تتخذ بحق اجلاين بغ�ش النظر عن حتقق 

ما هدد به �سحيته".
بدوره��ا، ت��رى باحثة اجتماعي��ة اأن "ظاهرة جرائ��م االبتزاز عرب 
مواق��ع االنرنت ب��داأت تاأخذ منحى خطريا"، وح��ذرت من "تهديد 
تلك اجلرائم للن�سيج االأ�ري يف نطاق العائلة الواحدة اأو املجتمع 

بكامله".
وتق��ول الباحثة وئام م�س��طفى اأن "اغلب اجلرائ��م ومن خالل ما 
معرو���ش اأمامن��ا تط��ال الن�س��اء بالدرج��ة االأ�س��ا�ش وينتج عنها 

انف�سال بني االأزواج امام حماكم االأحوال ال�سخ�سية".
واأ�س��افت اأن "العدي��د م��ن الفتي��ات ومن خ��الل عملن��ا يتبني اأن 
لديهن خ�س��ية من تقدمي �س��كوى لدى املحاكم عن جرمية االبتزاز 

خوفًا من نظرة املجتمع اإليها".
ولفت��ت الباحث��ة اإىل "ازدياد مواقع التوا�س��ل االجتماعي وغياب 

الرقابة العائلية عن �سلوكيات بع�ش ال�سباب".
ودعت م�س��طفى "اجلهات ذات العالقة ال�س��يما اجلهات امل�سوؤولة 
ع��ن الوع��ي الثق��ايف والربوي ل�رح خط��ورة هذه احل��االت واأن 

يح�س��ن اجلميع نف�س��ه عل��ى خمتلف االأ�س��عدة من جميع اأ�س��كال 
اخلروق االلكرونية".

ي�س��ار اإىل اأن الق�ساء قد ك�س��ف يف وقت �سابق عن اإ�سدار مذكرات 
قب�ش بحق متهمني عراقيني ومن جن�س��يات اأخرى يبتزون فتيات 

لقاء احل�سول على مبالغ مالية.
م��ن جانبه اأكد قا�س��ي التحقيق ح�س��ني مبدر ح��داوي اأن "موقع 
الفي���ش ب��وك اأح��د اأك��رث و�س��ائل التوا�س��ل �س��عبية يف الب��الد ما 
جعل��ه يف طليع��ة الربامج التي ترتكب بوا�س��طتها جرائ��م التهديد 

واالبتزاز".
التوا�س��ل  ع��رب  االبت��زاز  ل�س��ور  كث��رية  اأمثل��ة   ، واأورد ح��داوي 

االلكروين.
وي�س��يف اأن "من �س��ور ه��ذه اجلرائم انتحال �سخ�س��ية بح�س��اب 
مزيف اأو عرب )تهكري( ح�س��اب اآخر والدخول اإىل قائمة اأ�س��دقائه 
وطلب مبالغ مالية واأر�س��دة هواتف، وهذه جرمية يحا�سب عليها 

القانون بتهمة اال�ستحواذ على مال الغري".
وتاب��ع ح��داوي اأن "اجلرائم التي ترتكب عرب مواقع التوا�س��ل اإما 
تكون احتيالية اأو عرب باب التهديد اأو تكيف على الت�سهري وت�سويه 
ال�سمعة"، الفتا اإىل اأن "الطمع يف ك�سب االأموال يف مقدمة الدوافع 

لهذه اجلرائم".
واأف��اد قا�س��ي التحقيق اأن "الفتيات يف الغالب يقع �س��حية لهذه 
اجلرائ��م ال�س��يما مم��ن كان��ت لهن عالق��ة توا�س��ل الك��روين مع 

�س��بان"، واأ�س��ار اإىل "حاالت عديدة وقعت فيها الفتيات يف ورطة 
بعد انتهاء عالقاتهن مع ال�سبان الأن �سورهن ال�سخ�سية اأ�سبحت 
مهددة بالن�ر، فت�سطر اأغلب الفتيات اإىل التنازل عن اأ�سياء كثرية 

خ�سية من الف�سيحة".
واأو�س��ح ح��داوي اأن "قلي��ال من هذه الدعاوى ت�س��ل اىل الق�س��اء 
عل��ى الرغ��م م��ن كرثته��ا و�س��يوعها يف ال�س��ارع العراق��ي، الأنها 
م�س��ائل تتعلق بال�رف وال�سمعة ال�سيما اإذا ما تعلق االأمر بن�ساء، 
اإذ ت�س��طر اأغل��ب الن�س��اء اأو ذووهن اإىل حل اخلالف خارج اأ�س��وار 

املحاكم وب�رية تامة".
وتطال جرائ��م االبتزاز االلكروين اأي�س��ًا املرفني وال�سخ�س��يات 
املعروف��ة بداف��ع التح�س��يل امل��ايل، وعن ذل��ك يقول ح��داوي اإن 
"املحتالني غالبا ي�ستخدمون هنا برنامج التعديل ال�سوري اأو ما 
ي�س��مى بالفوتو�س��وب لغر�ش تركيب وجوه ال�سحايا على م�ساهد 

فا�سحة".
وعن اإجراءات املحاكم وو�س��ائل اإثبات هذه اجلرائم، اأ�سار قا�سي 
التحقي��ق اإىل اأن "املحكم��ة تنظ��ر اإىل كل واقعة بح�س��ب و�س��فها 
القان��وين فق��د تك��ون اجلرمي��ة االلكروني��ة التي ارتكب��ت جرمية 
ن�س��ب واحتي��ال او ق��د تكون جرمي��ة تهدي��د اأو ت�س��هري، وكل من 
اجلرائ��م لها عقوبتها بح�س��ب قان��ون العقوبات العراق��ي النافذ"، 
لكن��ه اأق��ر ب�"�س��عوبة تكتنف اإثبات اجلرمية ب�س��بب �س��هولة عمل 

ح�ساب الفي�ش بوك واإمكانية عمل ح�ساب وهمي".

بغداد ـ متابعة

ضبط 49 طائرة مسيرة مهربة في حاوية داخل 
ميناء أبو فلوس

الحكم بالحبس الشديد على مديرة التسجيل العقاري 
السابقة في كربالء

"طريق مريم" فيلم يوثق رحلة رجل وابنته مع ماليين العراقيين نحو كربالء

بغ��داد � متابعة : اعلن��ت مديرية حتقيق هيئة النزاهة يف الب�رة، االثنني، عن 
ة ُمهرَّبة يف حاوية داخل ميناء "اأبو فلو�ش". �سبط 49 طائرة ُم�سريَّ

نت م��الكات التحري والتحقي��ق التابعة لهيئة  وذك��ر بيان للنزاه��ة ،انه "متكَّ
ب��ًة داخل اإح��دى احلاويات يف  �رًة ُمهرَّ النزاه��ة م��ن �س��بط )49(  طائرًة ُم�س��يَّ

ميناء "اأبو فلو�ش" مبحافظة الب�رة".
�يها معلوماٍت  ُة حتقيق الهيئة يف املحافظة بتلقِّ وا�ساف البيان :"اأفادت مديريَّ
ة امُلهرَّبة متَّ  تفي��د بوج��ود حاويٍة حت��وي بداخلها عدداً م��ن الطائرات امُل�س��ريَّ
التخطي��ط لتهريبه��ا عرب ميناء "اأب��و فلو�ش" الفتًة اإىل حترُّكه��ا ال�ريع داخل 

امليناء واإجراء التحرِّي وجمع املعلومات التي قادت اإىل �سبط احلاوية".
��ة التفتي�ش الدقي��ق للحاوية امل�س��بوطة اأظهرت  وا�س��ار البي��ان اىل ان "عمليَّ
دٍة  ًة �س��ينيَّة املن�س��اأ ذات امتي��اٍز اأمريك��يٍّ ُم��زوَّ وج��ود )49( طائ��رًة ُم�س��ريَّ
، حيث متَّ �س��بط تلك  �ة للت�س��وير الفيديوي والفوتوغرايفِّ بكامرياٍت فائقة الدقَّ
اأًة يف الربع االأخري من احلاوية امُلهرَّبة بعد و�سع موادَّ خُمتلفٍة  الطائرات خُمبَّ
ز عليها، وت�س��مينها  يف مقدمته��ا للتموي��ه، واأنَّ امل��وادِّ امل�س��بوطة متَّ التحرُّ
حم�ر ال�س��بط االأ�س��ويلَّ الذي متَّ تنظيمه وعر�س��ه على اجلهات الق�س��ائيَّة؛ 

�خاذ القرار املنا�سب". التِّ
ة ذاتها من �سبط عدٍد  وتابع: "يف �س��ياٍق ذي �سلٍة، ا�ستطاعت مالكات املديريَّ
Hyundai A c رة، ف�ساًل عن عجلٍة نوع  ة امُلزوَّ )من املعامالت الگمرگيَّ
cent2016( يف ميناء اأمِّ ق�ر ال�سمايلِّ قد متَّ اإدخالها اإىل امليناء مبعاملٍة 

رٍة". ُمزوَّ

بغ��داد � متابع��ة : اعلن��ت وزارة العدل، االثن��ني، عن احلكم على مديرة الت�س��جيل 
العقاري ال�سابقة يف كربالء باحلب�ش ال�سديد لثالث �سنوات.

وقال املفت�ش العام للوزارة ح�س��ن حمود العكيلي يف بيان �سحفي ، اإن "حمكمة 
اجلنح املخت�سة بق�سايا النزاهة واجلرمية االقت�سادية وغ�سيل االأموالc حمكمة 
ا�س��تئناف بغ��داد/ الر�س��افة االحتادي��ة حكمت عل��ى مديرة الت�س��جيل العقاري 
ال�س��ابقة يف كرب��الء املتهم��ة الهارب��ة )ح.م( باحلب���ش ال�س��ديد لثالث �س��نوات، 
الرتكابها خمالفات تتعلق بح�س��ول تالعب وا�سافات يف ال�سجالت وعلى قيود 
العقارات"، مبينا اأن "احلكم توزع على ثالث ق�سايا خمتلفة، مدة حكم كل منها 

�سنة واحدة، ويتم تنفيذها بالتعاقب".
واأ�س��اف العكيلي، انه "تبني من �س��ري التحقيق االبتدائي والق�سائي واملحاكمة 
الغيابية العلنية، ان املتهمة حينما كانت ت�س��غل من�سب مدير الت�سجيل العقاري 
يف حمافظ��ة كرب��الء ع��ام 2005، قام��ت مبفاحت��ة مديرية الت�س��جيل العقاري 
العام��ة لطلب ن�س��خ م�س��ورة لل�س��جالت الدائمة املودع��ة يف مديرية الت�س��جيل 
العق��اري العام��ة، عل��ى الرغم من وجود ال�س��جالت االأ�س��لية يف الدائ��رة بحّجة 

فقدانها ب�سبب االحداث التي جرت عام 2003".
واأ�س��ار املفت�ش العام، اىل اأن "هدف طلب ال�س��جالت من دائرة الت�سجيل العقاري 
العام��ة، ه��و اإ�س��افة قي��ود وهمي��ة عل��ى )21( عقار، لك��ن مت الك�س��ف عن هذه 
املخالفات، وعر�س��ت االأدلة عل��ى املحكمة، والتي ادانت ب�س��ببها املوظفة وفق 

احكام املادة )341( من قانون العقوبات العراقي".

حقيبة 

بغداد ـ متابعة

بغداد ـ متابعة

بغداد ـ متابعة 

بغداد ـ متابعة

مفتشية الداخلية: 

ضبط رائد بمكافحة اإلجرام 
متلبسًا بتقاضي رشوة

اإلعالم واالتصاالت تشكل فريقًا 
لمتابعة الهجوم اإللكتروني

التجارة تعلن انتهاء االستعدادات لتوزيع مادتي السكر والزيت خالل رمضان المقبل

تتلقى املحاكم العراقية با�ستمرار 
العديد من دعاوى التهديد واالبتزاز 

االلكرتوين، فيما ت�سري الوقائع 
الق�سائية اإىل اأن اغلب ال�سحايا 

فتيات جرى احل�سول على �سورهن 
ال�سخ�سية با�ستدراجهن اأو اخرتاق 

ح�ساباتهن على مواقع التوا�سل 
االجتماعي، وي�سع امل�سرع العراقي 

عقوبات ملرتكبي هذه اجلرائم 
مع دعوات لت�سديدها عرب املنافذ 

الت�سريعية لتكون اأكرث ردعًا.

�سهد امل�سرح الوطني يف 
متام ال�ساعة ال�ساد�سة من 
م�ساء يوم ال�سبت املا�سي 

يف قاعة امل�سرح الوطني يف 
بغداد، عر�ض الفيلم العراقي 
اجلديد )طريق مرمي ( الذي 

يوثق رحلة رجل وابنته، مع 
ماليني العراقيني نحو كربالء 

املقد�سة.

ّ


