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المفوضية ترسل لجانًا الى كردستان للتحقيق
بنتائج االنتخابات
بغداد_اجلورنال نيوز� :أعلن وزير الهجرة واملهجرين جا�سم حممد ،االحد،
ار�سال ثالث جلان حتقيقية ب�ش�أن نتائج االنتخابات يف اقليم كرد�ستان.
وقال حممد الذي ينتمي حلركة التغيري الكردية يف بيان �صحايف ان" ثالث
جلان �ست�صل اقليم كرد�ستان اليوم االحد ،للتحقيق حول نتائج االنتخابات
يف اقليم كرد�ستان ،الفتا اىل ان اللجان �ستبحث �شكاوى نتائج االنتخابات
الت�رشيعية  ."2018من جانبه اك��د �سريوان حاجي علي نائب رئي�س
املفو�ضية العليا امل�ستقلة لالنتخابات ،ان اللجان خا�صة �ست�صل االقليم
للتحقيق حول نتائج االنتخابات .وكان االحتاد الوطني الكرد�ستاين قد اعلن
ام�س ،فوزه يف االقرتاع العام ،فيما رف�ضت �أربعة احزاب نتائج االنتخابات
يف ال�سليمانية وحلبجةبعد ت�شكيكها بحدوث عمليات تزوير واخرتاق طالت
عمليات االقرتاع هناك.

الرافدين يعلن استمراره بإصدار “الماستر
كارد” للمواطنين
بغداد_اجلورنال نيوز� :أعلن م�رصف الرافدين ،الأحد ،عن ا�ستمراره يف �إ�صدار �إحدى �أدوات
الدفع االلكرتوين (املا�سرت كارد) الدولية للموظفني واملواطنني و�رشائح �أخرى من املجتمع.
وقال املكتب االعالمي للم�رصف يف بيان �صحايف �إن “فروع م�رصف الرافدين م�ستمرة يف
�إ�صدار (املا�سرت كارد) والتي ت�ستخدم داخل وخارج العراق وتكون مقبولة يف جميع �أجهزة
ال�رصاف االيل املرتبطة ب�شبكة (ما�سرت كارد) باال�ضافة اىل نقاط البيع” .و�أ�ضاف امل�رصف
�أن “ال�سلف والقرو�ض التي متنح للموظفني تكون عن طريق هذه البطاقات وكذلك توطني
رواتبهم الكرتونيا” .يذكران م�رصف الرافدين �أعلن يف وقت �سابقعن �إ�صداره �إحدى �أدوات
الدفع االلكرتوين "املا�سرت كارد" الدولية للموظفني واملتقاعدين واملواطنني و�رشائح �أخرى
من املجتمع" ،م�ضيفا" ان امل�رصف ولأول مرة �أوعز لفروعه �إ�صدار �أدوات الدفع االلكرتوين
(املا�سرت كارد) والتي ت�ستخدم داخل وخارج العراق وتكون مقبولة يف جميع �أجهزة ال�رصاف
االيل املرتبطة ب�شبكة ما�سرت كارد بالإ�ضافة اىل نقاط البيع".

يونامي :المتفجرات تمنع عودة  10بالمئة من
النازحين
بغداد  -اجلورنال :رحبت دائر ُة الأمم املتحدة للأعمال املتعلقة بالألغام ،االحد ،مب�ساهمة
احلكومة اال�سرتالية مببلغ  11مليون دوالر �أ�سرتايل ( 8.6مليون دوالر �أمريكي) خم�ص�صة
لإدارة املخاطر املتفجرة دعم ًا للجهود الإن�سانية و جهود حتقيق اال�ستقرار يف العراق.
وذكر بيان لبعثة االمم املتحدة يف العراق "يونامي" انه "ال ُ
يزال ما يقرب من  2.1مليون
م�سح
إجراء
�
ومت
بعودتهم.
مدين نازحني ب�سبب النزاع الأخري و الظروف غري الآمنة لل�سماح
ٍ
للنوايا على م�ستوى القُطر من قبل منظمة ريت�ش ( )REACHبال�رشاكة مع جمموعة �إدارة
امل�سح ال�ضو َء على �أن  52٪من الأ�شخا�ص الذين متت مقابلتهم مل يخططوا
املخيم ،حيث �سلط
ُ
للعودة �إىل ديارهم".
وا�ضاف ،ان "كل 1من  10نازحني الذين بقوا يف املخيمات التي �شملها امل�سح ال يعودون
�إىل منازلهم ب�سبب اخلوف من تلوث خماطر املتفجرات يف منازلهم �أو بالقرب منها".
وقالت ال�سفرية الأ�سرتالية يف العراق ،جوان لوندز�" ،أ�سرتاليا فخورة بال�رشاكة مع دائرة الأمم
املتحدة للأعمال املتعلقة بالألغام ،و تقدم  11مليون دوالر �أ�سرت ايل على مدى ثالث �سنوات
نحو �أن�شطة �إزالة الألغام احلا�سمة يف العراق".

العراق يطور جهازه الوطني للقضاء على اإلرهاب
بغداد_الجورنال

ك�شف مركز الإع�لام الأمني عن تفا�صيل
�إلقاء القب�ض على خم�سة من كبار قياديي
تنظيم "داع�ش" ،يف عملية نوعية داخل
الأرا�ضي ال�سورية.
وقال املركز يف بيان �صحفي� ،أنه "بجهود
كبرية من قبل جهاز املخابرات الوطني
العراقي وبالتن�سيق مع قيادة العمليات
امل�شرتكة ،مت تنفيذ عملية نوعية كربى �أدت
�إىل �إلقاء القب�ض على قياديني مهمني يف
ع�صابات "داع�ش" الإرهابي ممن �شاركوا
يف االعتداء على مدننا العزيزة يف الأنبار
واملو�صل" .وبني املركز �أن "عملية �إلقاء
القب�ض عليهم جرت داخل الأرا�ضي ال�سورية،
يف املنطقة احلدودية مع العراق� ،إثر عملية

ا�ستخبارية نوعية" .و�أ�شار �إىل �أن "التحقيق
معهم �أدى �إىل ا�ستخال�ص معلومات مف�صلة،
مت بناء عليها تنفيذ �رضبة جوية ا�ستهدفت
اجتماعا مل��ا ي�سمى بـ(هيئة احل���رب) يف
"داع�ش" الإره���اب���ي� ،أدت �إىل مقتل ما
ي��ق��رب م��ن  40قياديا" .اخل��ب�ير االمني
واال�سرتاتيجي �أحمد ال�رشيفي يقول حول هذا
التطور يف عمل جهاز املخابرات العراقي:
"يعترب ذلك تطور يف العمل اال�ستخباري يف
العراق ،والذي ي�أتي يف �إطار عملية عابرة
للحدود ،وما حتقق من منجز يكمن يف نوع
الهدف الذي ي�ضم قيادات مهمة جدا �ست�ؤمن
قاعدة معلومات مهمة و�ست�ؤثر يف م�رسح
العمليات يف �سوريا �أو يف العراق .امل�س�ألة
الثانية �أن اجلهد كان جهدا وطنيا ،ا�ستطاع
�أن ي�شكل عرب التعاون الإقليمي جهدا عابرا

للحدود وا�ستطاع �أن يقوم بعملية مركبة،
نفذ جزء منها يف �سوريا و�آخر يف تركيا� ،أما
االعتقال ف�إنه مت يف العراق ،وهذا يدل على
تنامي القدرات واملهارات للجانب الأمني
يف موارد العراق الوطنية ،ف�ضال على �أنها
ت�أتي يف �إطار مهم جداً ،هو �أن اجلهد الأمني
والع�سكري بات يتكامل مع القدرات الدولية
يف مناطق عابرة للحدود ،وه��و مو�ضوع
ي�ؤ�رش يف �أن املرحلة القادمة �سيكون فيها
العراق العب مهم وحيوي يف توازنات القوى
الإقليمية ،بل الدولية كذلك ،على اعتبار
هناك تعاون �ضمني مع رو�سيا يف �سوريا
وتعاون مع الواليات املتحدة يف العراق".
و�أ�ضاف ال�رشيفي" ،من حيث التو�صيف ف�إن
التهديد اليوم هو تهديد وافد ،مبعنى هو لي�س
�ضمن الواجبات الد�ستورية للم�ؤ�س�سة الأمنية

بقدر ما هو �ضمن الواجبات الد�ستورية
جلهاز امل��خ��اب��رات ،لأن جهاز املخابرات
معني بالتهديد الوافد� ،أما املنظومة الأمنية
فهي معنية بالتهديد املحلي ،وبالتايل
ف�إن القيام بعملية نوعية ملواجهة تهديد
واف��د هو يدل على �أن اجلهاز بات ر�صينا
من حيث الأداء واخل�برة وامل��ه��ارة ،لكن ال
يفرت�ض �أن نقف عند تلك احلدود ،بل يجب
امل�ضي يف �آليات تطوير جهاز املخابرات
واالرتقاء باجلهد التقني ال�ساند ،ف�ضال عن
�أن الدبلوما�سية العراقية يجب �أن تكون
�أكرث انفتاحا على الإرادة الدولية احلا�رضة
يف امليدان ،و�أق�صد بها رو�سيا والواليات
املتحدة ،من �أج��ل توفري بيئة مرنة ت�سهل
قيام جهاز املخابرات يف مواجهة ومكافحة
الإرهاب يف عمليات عابرة للحدود".

االستخبارات االميركية :فشل خطط واشنطن إلنشاء أكبر قاعدة في جنوب العراق
بغداد  -الجورنال

ك�شف ال�ضابط ال�سابق يف اال�ستخبارات االمريكية جون
كرياكو عن خطط وا�شنطن لبناء �أكرب قاعدة ع�سكرية يف
جنوب العراق قبل غزو العراق بعام ،م�شريا �إىل �أن “رعاة
البقر” ميلكون �سلطة ال ت�صدق يف احلكومة الأمريكية
واال�ستخبارات .وقال كرياكو يف مقال “لقد ق�ضيت 15
عاما يف وكالة اال�ستخبارات االمريكية وتعلمت فيها
كيف تعمل البريوقراطية الفيدرالية وكيف ان رعاة البقر
يف وكالة اال�ستخبارات املركزية واحلكومة االمريكية
ميلكون �سلطة الت�صدق على خلق ال�سيا�سة” ،مبينا �أن
“وكالة اال�ستخبارات ميكنها �شن احلرب دون �أي تفكري
على الإطالق فيما يتعلق بكيفية �سري الأمور يف النهاية،
حيث ال توجد ابدا ا�سرتاتيجية للخروج” .وا�ضاف �أنه
“يف ربيع عام  2002كنت يف باك�ستان اعمل �ضد
تنظيم القاعدة ،وع��دت اىل مقر وكالة اال�ستخبارات
املركزية يف �أيار من ذلك العام حينما اخربين امل�رشف
على عملي �أن قرار غزو العراق قد اتخذ يف البيت االبي�ض
قبل عدة ا�شهر” .وتابع “لقد �صعقت باخلرب وت�ساءلت
عن خطط احلرب يف حني مازالت افغان�ستان م�شتعلة
ومل يتم القب�ض على بن الدن بعد فقال امل�س�ؤول علي �إن
(القرار قد اتخذ بالفعل حيث اننا �سنذهب يف �شباط من
عام  2003و�سنغزو العراق لنطيح بنظام �صدام ونن�شىء
اكرب قاعدة جوية للواليات املتحدة يف جنوب العراق )”.
ونقل كرياكو عن امل�س�ؤول عليه “�سنذهب اىل االمم
املتحدة ونتظاهر باننا بحاجة اىل قرار من جمل�س االمن
 ،لكن القرار احلقيقي بغزو العراق قد اتخذ بالفعل بغ�ض
النظر عن كل ذلك” .ووا�صل “بعد ذلك بفرتة وجيزة بد�أت
حتركات وزير اخلارجية �آنذاك كولن باول نحو اوروبا
وال�رشق االو�سط حل�شد الدعم لعملية غزو العراق وقد ذهب
حينها اىل االمم املتحدة مدعيا ان العراق ميتلك ا�سلحة
دمار �شامل مما ي�ستلزم غز ًوا و� ً
إ�سقاطا لأن ذلك البلد
ي�شكل تهدي ًدا و�شي ًكا للواليات املتحدة".

االبتزاز في العراق ...عصابات القرصنة اإللكترونية تصطاد الفتيات
بغداد  -الجورنال

تخ�شى املحامية العراقية
املهتمة مبنا�صرة ق�ضايا
املر�أة مروة عبد الر�ضا،
من تزايد �ضحايا ظاهرة
االبتزاز الإلكرتوين الذي
تتعر�ض له العراقيات عرب
و�سائل التوا�صل االجتماعي
ما يعر�ضهن للقتل ،من
قبل عائالتهن ،يف الوقت
الذي تتزايد فيه الظاهرة
ب�سبب �إحجام الفتيات عن
رفع دعاوى ق�ضائية �ضد
املبتزين،

كما تقول املحامية التي تعمل ب�شكل تطوعي
�ضمن فريق مكون من  20حمامي ًا وحمامية
مبنظمة "لأجلها" املن�ضوية حتaت حتالف �شبكة
الن�ساء العراقيات املعنية بالدفاع عن حقوق
املر�أة.
كما تقول املحامية التي تعمل ب�شكل تطوعي
�ضمن فريق مكون من  20حمامي ًا وحمامية
مبنظمة "لأجلها" املن�ضوية حتت حتالف �شبكة
الن�ساء العراقيات املعنية بالدفاع عن حقوق
امل���ر�أة� .سعت املحامية عبدالر�ضا وزم�لا�ؤه��ا
طيلة فرتة عملهم يف ق�ضايا االبتزاز الإلكرتوين
املمتدة منذ مطلع العام  2016حتى الآن �إىل
�إقناع الفتيات اللواتي تعر�ضن لالبتزاز باللجوء
�إىل الق�ضاء ،ومن حاالت اللواتي مت �إقناعهن برفع
دعوة ق�ضائية كما تقول املحامية مروة "هناك
طالبة جامعية تعر�ضت �صفحتها يف في�سبوك
للقر�صنة وجرى ن�رش �صور خا�صة بها ،وح�رضت
�أول جل�سات املحكمة التي نظرت يف ق�ضيتها
نهاية العام  ،2016لكنها �أغلقت هاتفها ،و�ألغت
كل و�سائل االت�صال اخلا�صة بها بعد انتهاء
اجلل�سة ،خ�شية من معرفة �أهلها ،و�إجبارها على
ترك الدرا�سة ،كما �أخربتنا قبل جل�سة املحكمة"،
م�ضيفة �أنها تعمل مع قانونيني يف فريق �صفحة
حماربي االبتزاز الإلكرتوين على في�سبوك التي
تتلقى يومي ًا العديد من ر�سائل لفتيات يعانني
من االبتزاز الإلكرتوين حتى �صول الأمر �إىل تلقي
 300ر�سالة يف يوم واحد 90% ،منها لفتيات،
بح�سب ت�أكيد مدير ال�صفحة حممد ح�سن (ا�سم
م�ستعار حفاظ ًا على �سالمته ال�شخ�صية).
ن�سق فريق حماربي االبتزاز الإلكرتوين حملة على
عدد من القنوات الإباحية على التليغرام التي
ت�ستهدف الت�شهري بالفتيات يف خالل عام 2016

يـومية سيــاسيــة اقتصادية منوعة

بعدما تلقوا  1100ر�سالة من فتيات تعر�ضن
لالبتزاز ومت ن�رش �صورهن يف قنوات التليغرام
بعد قر�صنة ح�ساباتهن ،وفق ت�أكيد ح�سن ،الذي
قال �إن فريق ال�صفحة ر�صد خالل هذه احلملة
ع��دداً من القرا�صنة الإلكرتونيني املتخ�ص�صني
يف االبتزاز ،يعي�ش عدد من املتورطني يف العراق
و�أملانيا وتركيا و�سورية ،م�ضيف ًا �أن ح�ساب الهكر
(القر�صان الإلكرتوين) �سند امل�شهداين وهو (ا�سم

االراء المنشورة تعبر عن كتابها والتي
تندرج تحت مظلة الحرية الصحفية وال تعبر
بالضرورة عن رأي الصحيفة

وهمي) ي�ستخدمه �شخ�ص �سوري اجلن�سية كان
يعي�ش يف منطقة البوكمال ال�سورية ،وحالي ًا الجئ
يف مدينة هامبورغ الأملانية ،كان يقوم بعمليات
االخرتاق والتفاو�ض على مبالغ االبتزاز ،قائ ًال
"مت ك�شفه بعد �شكاوى الفتيات وتتبع قنواتهم
الإباحية على التليغرام ،بعد قيام فريق ال�صفحة
بالقر�صنة على هواتف �أفرادها ،الذين ابتزوا 800
فتاة طلبوا من الواحدة منهن مبلغ ًا يرتاوح بني
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 2500و� 3آالف دوالر ،وبالفعل مت حتويل 200
�ألف دوالر للم�شهداين وع�صابته ،والذين �أن�ش�أوا
 130قناة على التليغرام بجمهور يرتاوح ما بني
 2000و� 10آالف متابع بح�سب ح�سن ،الذي قال
�إنهم كفريق تعر�ضوا لإجهاد كبري يف حماربة
ع�صابة االبتزاز ،لأنهم كلما �أغلقوا قناة تعود مرة
�أخرى للظهور با�سم خمتلف ،م�شرياً �إىل �أنهم قدموا
ر�سائل مرفقة باملعلومات والأدلة التي ح�صلوا

عليها لوزارة الداخلية ،ومل يلقوا ا�ستجابة منهم.
ي�ؤكد املتحدث الر�سمي با�سم جمل�س الق�ضاء
الأعلى ،القا�ضي عبد ال�ستار البريقدار ،على وجود
ق�ضية �أمام الق�ضاء العراقي ،رفعت يف  9يناير/
كانون الثاين  2018خا�صة بع�صابة ابتزاز
الكرتوين ،مكونة من خم�سة �أفراد تقوم با�ستدراج
الفتيات عرب و�سائل التوا�صل االجتماعي ،بهدف
االجتار بهن جن�سياً ،قائ ًال "ا�ستدرجت الع�صابة
 4فتيات من حمافظات يف جنوب العراق بح�سب
اع�تراف �أفرادها ،الذين �أقنعوا الفتيات بالهرب
من منازلهن ،واحل�ضور �إىل بغداد بهدف الزواج،
وعند و�صولهن مت احتجازهن لبيعهن يف ما بعد
�إىل مالهٍ ليلية� ،أو بيوت دعارة� ،أو يتم ا�ستغاللهن
جن�سي ًا من قبل �أفراد الع�صابة".
وال ميلك الق�ضاء العراقي �أية �إح�صائيات حلاالت
االبتزاز الإلكرتوين املطروحة يف املحاكم ،ويعود
�سبب ذلك بنظره� ،إىل �صعوبة ح�رص وت�صنيف
الق�ضايا ،خا�صة �أن املجل�س تتبعه  16حمكمة
ا�ستئناف كل حمكمة كلية تتفرع �إىل  40حمكمة
جزئية تنظر يف �آالف الق�ضايا يومياً.
وتتلقى وزارة الداخلية عرب بريدها الإلكرتوين
و�صفحات التوا�صل االجتماعي التابعة لها
�شهري ًا من  20ر�سالة �إىل  25ر�سالة عن حالة
ابتزاز �إلكرتوين لفتيات ترتاوح �أعمارهن بني 15
و 26عام ًا بح�سب ت�أكيد مدير �شعبة الدرا�سات
يف مديرية ال�رشطة املجتمعية ب��وزارة الداخلية
العراقية ح�سني عامر ح�سني .وتعد ق�ضايا االبتزاز
والتهديد والت�شهري جنحة وفق ًا لقانون العقوبات
رقم  111ل�سنة  ،1969وتتدرج العقوبة وفق هذا
التو�صيف بح�سب امل��ادة  26من القانون فقرة
 1بعقوبة "احلب�س ال�شديد� ،أو الب�سيط �أكرث من
ثالثة �أ�شهر �إىل خم�س �سنوات �أو الغرامة" بح�سب
القا�ضي البريقدار ،م�شرياً �إىل �أن الغرامة حتدد من
قبل اخلبري الق�ضائي وفق ًا لل�رضر.
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