شخص على قائمة العشرة الهاربين
األكثر طلبا للـFBI
روجا إغناتوفا
التآمرالرتكاب احتيال الكتروني؛ احتيال الكتروني؛ التآمر الرتكاب جريمة غسل األموال؛ التآمر الرتكاب االحتيال في السندات المالية؛
االحتيال في السندات المالية

األوصاف
األسماء المستعارة ال ُمستخدمة :الدكتورة روجا إغناتوفا؛ روجا بالمينوفا إغناتوفا؛ روجا بـ .إغناتوفا؛ "كريبتو كوين"
تاريخ الميالد ال ُمستخدم 30 :مايو/أيّار1980 ،
مكان الميالد :بلغاريا
لون الشعر :بُنّي داكن إلى أسود
لون العينين :بُنّي
ُ
الجنس :أنثى
العرق :أبيض
اللغات ال ُمستخدمة :اإلنجليزية؛ األلمانية؛ البلغارية

المكافأة
يُق ّد ُم مكتب التحقيقات الفيدرالي ( )FBIمكافأة تص ُل إلى  100ألف دوالر أمريكي ُمقابل معلومات ت ُؤدّي إلى إلقاء القبض على روجا إغناتوفا.

مالحظات
يُعتقدُ ّ
سافر برفقة ُح ّراس و/أو شركاء ُمسلّحين .قد تكون إغناتوفا خضعت لجراحة تجميلية أو أنّها غيّرت مظهرها.
بأن إغناتوفا ت ُ ُ

تحذير
روجا إغناتوفا مطلوبة للعدالة ل ُمشاركتها المزعومة في ُمخطط احتيال واسع النطاق .بداية من عام  2014تقريبا ،يُزع ُم ّ
بأن إغناتوفا وآخرين قاموا باالحتيال واالستحواذ على
مقرها في بلغاريا وتقوم بتسويق عملة ُمشفّرة مزعومة.
مليارات من الدوالرات من ُمستثمرين في جميع أرجاء العالم .قامت إغناتوفا بتأسيس  ، OneCoin Ltd.وهي شركة ُّ
ّ
ومن أجل تنفيذ ال ُمخطط ،يُزع ُم ّ
بأن إغناتوفا أدلت ببيانات كاذبة وإقرارات ألشخاص بغرض التماس استثمارات في الشركة  .OneCoinيُزع ُم بأنها أعطت تعليمات للضحايا
بتحويل أموال االستثمار إلى حسابات  OneCoinمن أجل شراء حزم منتجات الشركة ،م ّما أدّى بالضحايا إلى إرسال تحويالت برقية تُمث ّ ُل تلك االستثمارات .ويُعتقدُ ّ
أن
 OneCoinقد احتالت على الضحايا بأكثر من  4مليارات من الدوالرات األمريكية خالل هذا المخطط.
شغلت إغناتوفا منصب القائد األعلى لـ OneCoinإلى غاية أكتوبر/تشرين األول .2017 ،وفي  25أكتوبر  2017سافرت إغناتوفا من صوفيا ،بلغاريا إلى أثينا في اليونان ،وقد
سافر إلى البلدان التالية ُمستخدمة جواز سفر ألماني :اإلمارات العربية المتحدة؛ بلغاريا؛ ألمانيا؛ روسيا؛ اليونان؛ و/أو أوروبا الشرقية.
تكون سافرت إلى مكان آخر بعد ذلك .قد ت ُ ُ
في  12أكتوبر  2017ت ّم توجيه االتهام إلى إغناتوفا في محكمة مقاطعة الواليات المتحدة ،مقاطعة نيويورك الجنوبية ،وصدر أمر فيدرالي باعتقالها .في  6فبراير/شباط  2018ت ّم
إصدار الئحة اتّهام جديدة ضدّ إغناتوفا تتّهمها بارتكاب الجرائم التالية :التآمرالرتكاب احتيال الكتروني؛ احتيال الكتروني؛ التآمر الرتكاب جريمة غسل األموال؛ التآمر الرتكاب
االحتيال في السندات المالية؛ االحتيال في السندات المالية.
أي معلومات عن السيدة ال ُمشار إليها أعاله ،الرجاء االتصال بمكتب الـ FBIالمحلي أو أقرب سفارة أو قنصلية أمريكية.
إذا كان لديك ُّ
المكتب الميداني :نيويورك

