
وقال��ت �ل�ضلط��ة �لق�ضائي��ة �ن �إن��ز�اًل جويًا ق��د �أطاح 
باأح��د �مل�ضوؤول��ن �ملالي��ن يف تنظي��م د�ع���ش بن��اًء 
عل��ى معلومات جلهاز �ملخاب��ر�ت �لعر�قي , مو�ضحة 
�ن �ملته��م �لذي مُثل �أمام حمكم��ة �لتحقيق �ملركزية 
حالًي��ا قد �ق��ر مبعلومات عن تلق��ي �لتنظيم دعًما من 
منظم��ات يف دول عربية و�أجنبي��ة من خالل حو�الت 

مالية كان يت�ضلمها.
وق��ال �ملركز �العالم��ي لل�ضلطة �لق�ضائي��ة يف تقرير 
نقط��ة  عل��ى  مروحي��ة هبط��ت  طائ��رة  �إن  �ضحف��ي, 
حدودي��ة ب��ن �لع��ر�ق و�ضوري��ا و�ألق��ت �لقب���ش على 
�مل�ض��وؤول �مل��ايل لتنظي��م د�ع���ش حيث ك�ض��ف خالل 
�لتحقي��ق ع��ن �آلي��ة و�ض��ول �ملبال��غ م��ن �ضخ�ضيات 
ومنظم��ات تقع مقارها يف بلد�ن عربية �أوروبية على 
�ضكل �ضحنات غذ�ئية يجري ت�رصيفها د�خل ما يعرف 
باأر��ضي �لتمكن ومن خاللها يغذي �لتنظيم عملياته 
باالم��و�ل. ويكن��ى �مل�ضوؤول �ملايل " �أب��و يا�رص" وهو 
�ض��وري من مو�ليد ع��ام 1992وكان ياأم��ل �أن يعمل 
حمامي��ًا وكاد �حللم �أن يتحق��ق بدخوله كلية �حلقوق 
جامعة حلب لكن حاله تغري بعد عام 2014, بات�ضاع 

نفوذ د�ع�ش و�إعالنه "دولة �خلالفة". 
وي�ض��ري �ب��و يا���رص �أن عنا�رص د�ع�ش كان��و� يرتددون 
علي��ه لكون��ه �ضاح��ب حم��ل لبي��ع �مل��و�د �لغذ�ئي��ة 
وي�ضرتون من��ه �حتياجاتهم �ليومي��ة ويجربونه على 
دف��ع �جلزي��ة حت��ت عن��و�ن "�ل��زكاة", حي��ث �نهم قد 
�ضيطرو� على �ملنطقة �لتي يوجد فيها متجره و�حتلو� 
�ملباين �لر�ضمية, وبالتايل �أ�ضبحت �خلالفة �ملزعومة 
�ضاحب��ة �لق��ر�ر �الول على جميع �الأ�ضع��دة �حلياتية 
لل�ض��كان. وعندم��ا �ضاهد �ب��و يا�رص �ل�ض��الح و�ل�ضلطة 
يف �تخاذ �لقر�ر�ت �خذ يفكر باالن�ضمام �إىل �لتنظيم, 
وذلك بالتز�من مع �إ�ضار�ت �ضدرت من بع�ش مقاتلي 

د�ع�ش باأنهم يرحبون بالتحاق �ضباب �ملدينة بهم.
وبع��د �أيام دخ��ل علي��ه �ح��د �مل�ضوؤول��ن يف �لتنظيم 

وعر���ش علي��ه �رص�ح��ة �اللتح��اق مبا ي�ضم��ى "دولة 
�خلالف��ة �ال�ضالمي��ة" لكون��ه و�جًب��ا دينًي��ا يتحت��م 
عل��ى �مل�ضلم �الإيفاء ب��ه , كما قال مو�ضح��ًا �نه تردد 
يف بد�ي��ة �المر, ومل يب��ِد موقفًا و��ضح��ًا وطلب مهلة 
للتفكري وبعد �قل من ��ضبوع رد عليهم باملو�فقة لكنه 
�أب��دى تخوف��ه من �مل�ضارك��ة يف �لعملي��ات �لع�ضكرية 
لكون��ه ال يجي��د ��ضتخ��د�م �ل�ض��الح ويخ�ض��ى �أن يفقد 
حيات��ه, بخ��الف �ضقيقه �ل��ذي يعمل م�ض��وؤواًل يف �حد 

�لقو�طع �المنية لد�ع�ش يف �ملنطقة نف�ضها.
لك��ن �بو يا�رص �بلغ م�ضوؤول��ه �لع�ضكري باأنه غري قادر 
على ��ضتكمال �لو�جب��ات �الأمنية وتذرع بتعر�ضه �إىل 
حادث مروري عندما كان �ضبيًا, و�أن قطعة من معدن 

�لبالتن و�ضعت يف �ضاق��ه متنعه من �لتحرك ب�رصعة 
وحرية ال�ضيما مع ��ضتد�د �ملعارك �لتي �أ�ضبحت �ضبه 

يومية.
وي�ض��ري �لتقري��ر �ىل �ن م�ض��وؤويل �لتنظي��م ��ضتجاب��و� 
�د�ري��ة خمتلف��ة  �أب��و يا���رص وكلف��وه مبه��ام  لطل��ب 
�أوله��ا توزي��ع �لرو�ت��ب �ل�ضهرية للمقاتل��ن �ملعروفة 
ب�"�لكف��االت" و�إج��ر�ء عملي��ات ح���رص و��ضع��ة عل��ى 
م�رصوف��ات �لتنظي��م لغر���ش �إر�ضاله��ا �إىل �مل�ضوؤول 
�الإد�ري يف حلب و�إبالغه بحجم �الحتياجات �لنقدية. 
والن �لتنظي��م يعتم��د عل��ى �لتموي��ل �خلارج��ي م��ن 
منظم��ات و�أ�ضخا���ش فقد �أت��ت �حلاج��ة �إىل ��ضتخد�م 
�ضخ���ش ميك��ن ل��ه تاأمن �إح�ض��ار �ملبالغ م��ن بلد�ن 

�لع��امل �ملختلف��ة ل�ض��د نفق��ات د�ع���ش عل��ى جمي��ع 
�الأ�ضع��دة �إد�ري��ة كان��ت �أم حربية. ويو�ض��ح �لتقرير 
�ن معظ��م �ملقاتل��ن �ملوجودي��ن يف مدينة منبج هم 
م��ن �جلن�ضيات غري �ل�ضورية ال�ضيم��ا �الأوروبية و�أنهم 
يتخوف��ون من �إر�ضال �أ�ضمائهم لغر�ش حتويل �ملبالغ 
�لنقدي��ة �ليه��م  وجاء �حلل من خ��الل متجر �أبو يا�رص 
�لذي ف��احت �ضقيقه �لثاين وهو يعم��ل تاجر�ً يف تركيا 
من��ذ �ضن��و�ت و�بلغه باأن��ه يحتاج �إىل تاأم��ن �ي�ضال 

مبالغ نقدية �إىل منبج عرب �حلدود مع �ضوريا.
وعق��ب ذلك ج��رى �التفاق عل��ى �آلية وه��ي �أن ير�ضل 
�ملقات��ل ��ض��م �لتاج��ر كام��اًل �إىل �جله��ة �ملانحة مع 
ن�ضخ��ة من جو�ز �ضف��ره لكي ت�ضل �الأم��و�ل �إىل تركيا 

وم��ن بعده��ا تدخ��ل �إىل �ضوري��ا عل��ى �ض��كل �ضحنات 
ب�ضاعة �غلبها غذ�ئية.

ونتيج��ة لذلك, فقد حت�ضل �بو يا�رص على فائدة كبرية 
من هذه �لعملية لكونه �دخل ب�ضاعة جمانًا وبحر��ضة 
م�ض��ددة م��ن عنا���رص د�ع���ش وق��ام ببيعه��ا و�إي��د�ع 
عو�ئدها �إىل �لتنظيم كم�ضدر للتمويل مقابل ح�ضوله 
عل��ى هام�ش من �لرب��ح ��ضهم يف زي��ادة دخله ب�ضكل 

و��ضح كما قال. 
و�و�ض��ح �ن ه��ذه �حل��و�الت �ملالي��ة ق��د تز�ي��دت مع 
م��رور �لوق��ت بد�ية من ع��ام 2015 وو�ضل��ت مبالغ 
كبرية من منظمات و�ضخ�ضيات يف بلد�ن خمتلفة من 
بينها فرن�ض��ا و�لرنويج ورو�ضيا و�ضوي���رص� و�لبو�ضنة 
و�لدمن��ارك وتركمان�ضت��ان وتركيا وقط��ر و�ل�ضعودية 
وم���رص وعل��ى �أك��ر م��ن دفع��ة جميعها تتح��ول �إىل 
ب�ضائ��ع يق��وم باإر�ضاله��ا �إىل منب��ج �ضقي��ق �بو يا�رص 
لغر���ش ت�رصيفها. وعق��ب ذلك ��ضيف��ت مهمة �خرى 
�إىل �ب��و يا���رص �ل��ذي ��ضته��ر يف حل��ب بعدم��ا ��ضبح 
م�ض��وؤواًل �د�ري��ًا لقاطع منبج, فق��د مت تكليفه باإر�ضال 
�أمو�ل �إىل نينوى يف �لعر�ق. وقد جنح يف مر�ت عديدة 
بعبور �حلدود عندما كان��ت خا�ضعة ل�ضيطرة �لتنظيم 
ويف �إح��دى �ملر�ت قامت مبتابعت��ه �لقو�ت �لع�ضكرية 
�لعر�قي��ة بن��اًء عل��ى معلوم��ات جله��از �ملخاب��ر�ت 
و�أنزل��ت علي��ه طائرة هليكوب��رت و�ألق��ت �لقب�ش عليه 
وبحوزت��ه ج��و�ز �ضفر غري خمت��وم يوؤك��د دخوله غري 

�ل�رصعي �إىل �لعر�ق.  
وت�ض��ري �ل�ضلطة �لق�ضائية �إىل �ن��ه قد مت نقل �أبو يا�رص 
بعد �عتقاله �إىل �جله��ات �لتحقيقية و�عرتف ق�ضائيًا 
بكيفي��ة �ن�ضمام��ه �إىل تنظي��م د�ع���ش و�مله��ام �لتي 
�وكل��ت ل��ه و�ضّدقت تلك �القو�ل م��ن حمكمة �لتحقيق 
�ملركزي��ة.. و�و�ضحت �ن �لقا�ض��ي �ملتخ�ض�ش يتوىل 
حالي��ًا تهيئ��ة �ور�ق��ه متهي��د�ً الإحالته عل��ى حمكمة 
�جلناي��ات �ملركزي��ة للنظ��ر يف ق�ضيت��ه وف��ق �ملادة 
�لر�بعة من قانون مكافحة �الرهاب عن جرمية ت�ضل 

عقوبتها �إىل �الإعد�م.

الطاقة النيابية: إقليم كردستان سيسلم النفط مقابل صرف حصته من الموازنة

 ك�ضفت �ملفو�ضية �لعليا �مل�ضتقلة لالأنتخابات, 
ع��ن م�ضمون قر�ر جمل�ش �ل��وزر�ء بانتخابات 

جمال�ش �ملحافظات.
وق��ال نائب رئي���ش جمل�ش �ملفو�ض��ن كاطع 
�لزوبع��ي يف ت�رصيح , �نه "متت �ملو�فقة على 
تقلي��ل ع��دد �أع�ض��اء جمل�ش �ملحافظ��ة ويبتد�أ 
ب��� 10 مقاعد وي�ضاف ل��كل 200 �لف ن�ضمة, 

مقعد و�حد بعد مليون ن�ضمة".
و�أ�ض��اف �لزوبع��ي, �ن جمال���ش �الأق�ضية تبد�أ 
ب�ضبعة مقاعد وال تزيد على 15 مقعد�ً و�لتي مل 

جت��َر لها �ي �نتخابات من��ذ عام 2003 ولهذ� 
لدينا م�ضكلة باجر�ء �نتخاباتها, م�ضري� �ىل �ن 
�ملفو�ضي��ة كانت قد عق��دت �أكر من ور�ضة مع 
جلن��ة �القاليم و�ملحافظ��ات �لنيابية من �جل 
حتديد �خلر�ئط و�حل��دود �الد�رية وعدد نفو�ش 
كل ق�ض��اء وينبغي جتاوز ه��ذه �ملعوقات قبل 

�جر�ء �أي �نتخابات لها.
ولف��ت �لنظ��ر �ىل, �ن مناق�ض��ة �جتماع جمل�ش 
�ل��وزر�ء بح�ض��ور مفو�ضية �النتخاب��ات �إلغاء 
جمال���ش  عل��ى  و�البق��اء  �لنو�ح��ي  جمال���ش 

�الأق�ضية.
وتاب��ع كما مت��ت مناق�ضة تاأجي��ل �النتخابات 

وحتدي��د موعد �أويل له��ا يف 16 �أيلول 2017 
�النتخاب��ات  مفو�ضي��ة  م��ن  مق��رتح  وه��و 
و�ضيناق�ض��ه جمل���ش �ل��وزر�ء وحتدي��د �ملوع��د 

�لنهائي لها. 
حمافظ��ة  جمل���ش  �نتخاب��ات  وبخ�ضو���ش 
كركوك, بن �لزوبع��ي, �ن �ملحكمة �الحتادية 
�أ�ض��درت قر�ر�ً بانه يجب ��ضد�ر قانون خا�ش 
مبحافظ��ة كرك��وك م��ن قب��ل جمل���ش �لنو�ب, 
الفت��ا �لنظ��ر �ىل  �ن جمل�ش �ل��وزر�ء �أر�د دمج 
�نتخاب��ات كرك��وك ببقي��ة �ملحافظ��ات لكننا 
�طلعن��اه على قر�ر �ملحكمة �الحتادية بو�ضف 
�ملحافظ��ة حال��ة خا�ض��ة وبق��ي ح�ض��م ذل��ك 

ملجل�ش �لوزر�ء.
 وكان جمل���ش �ل��وزر�ء عق��د �الأح��د �ملا�ض��ي 
�لعب��ادي,  حي��در  برئا�ض��ة  ��ضافي��ة  جل�ض��ة 
وخ�ض�ضت ملناق�ضة م�رصوع قانون �نتخابات 
جمال���ش �ملحافظ��ات و�الق�ضي��ة حي��ث مت��ت 
��ضت�ضافة �ع�ضاء مفو�ضية �النتخابات وجرى 
طرح �لق�ضاي��ا �ال�ضكالية يف �لقانون للتو�ضل 
�ىل م���رصوع قان��ون متكام��ل وعر�ض��ه عل��ى 

جمل�ش �لنو�ب.
و�ضوت جمل���ش �لوزر�ء خالله��ا على م�رصوع 
�ملحافظ��ات  جمال���ش  �نتخاب��ات  قان��ون 
و�الق�ضية بعد �جر�ء عدد من �لتعديالت عليه.
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قانون انتخابات مجالس المحافظات يخفض اعداد األعضاء ويلغي مجالس النواحي
األمن البرلمانية: العبادي سيوازي رواتب 

الحشد برواتب الجيش

مجلس بغداد يكشف عن جمع 34 
توقيعًا الستجواب محافظها

كارتر: هناك امكانية الستعادة مدينة 
الموصل قبل تنصيب ترامب

�ك��د ع�ض��و جلن��ة �لنف��ط و�لطاق��ة �لربملانية 
م��ازن �مل��ازين , �الثن��ن, �ن �إقلي��م كرد�ضتان 
�لنف��ط مقاب��ل ���رصف ح�ضت��ه م��ن  �ضي�ضل��م 
�ملو�زن��ة , ويف ح��ن �أو�ض��ح �ن مو�زن��ة عام 
2017 قد �أعطت قوة للحكومة �ملركزية �كر 
م��ن �ل�ضنو�ت �ل�ضابقة , ب��ن �ن �ملو�زنة ت�ضهد 
عجز� كب��ري� ولن ت�رصف جمي��ع �الأمو�ل �لتي 

مت تخ�ضي�ضها ب�ضكل فعلي.
�إقلي��م   " �ن  ل��ه  حدي��ث  يف  �مل��ازين  وق��ال 
كرد�ضتان �ضي�ضل��م �لنفط مقابل �رصف ح�ضته 
م��ن �ملو�زن��ة" , مبين��ًا �أن �حلكوم��ة �ملركزية 
مطالبة باتخاذ قر�ر�ت لك��ي تفر�ش �ل�ضيطرة 
�لنف��ط م��ن جمي��ع  و�ملر�قب��ة عل��ى ت�ضدي��ر 
�ملحافظ��ات و�القالي��م يف �لع��ر�ق م��ن دون 

��ضتثناء.
و�أو�ض��ح �ن مو�زنة عام 2017 قد �أعطت قوة 
للحكومة �ملركزية �كر م��ن �ل�ضنو�ت �ل�ضابقة 
, م�ض��ري�ً �ىل �ن �ملو�زن��ة ت�ضه��د عج��ز� كب��ري� 
وبالت��ايل لن ت���رصف جميع �الأم��و�ل �لتي مت 
تخ�ضي�ضها ب�ضكل فعلي حيث �ضتحدد �حلكومة 

�الأولويات �لتي ت�رصف عليها �الأمو�ل.
وكان جمل���ش �لن��و�ب قد �ض��وت , �م�ش �الحد, 
عل��ى تخ�ضي�ش %17 م��ن �ملو�زنة �ىل �إقليم 
 كرد�ضتان, و�ضوت �أي�ضا على تخ�ضي�ش ن�ضبة 
�لق��و�ت �لربي��ة �الحتادي��ة للجي���ش �لعر�ق��ي 
�ىل ق��و�ت �لبي�ضمرك��ة ح�ضب �لن�ض��ب �ل�ضكانية 
بو�ضفها ج��زء� من �ملنظوم��ة �الأمنية باتفاق 
بن وز�رة �لدفاع م��ع وز�رة �لبي�ضمركة".  يف 
حن �أف�ض��ت �خلالفات ب��ن �لكت��ل �ل�ضيا�ضية 
�ىل تاأجيل جل�ضة �لربملان �ملخ�ض�ضة الإكمال 
�لت�ضويت على قانون �ملو�زنة �ملالية �ىل يوم 

غد �ملقبل. 

رئي�ش  عزم  عن  �الثنن,  �لنيابية,  و�لدفاع  �المن  جلنة  ك�ضفت  بغد�د_متابعة: 
�ملدة  خالل  �ل�ضعبي  و�حل�ضد  �جلي�ش  قو�ت  رو�تب  معادلة  �لعبادي  حيدر  �لوزر�ء 

�ملقبلة, م�ضرية �ىل �أن تدريب قطاعات �حل�ضد �ضتكون باإ�رص�ف قادة يف �جلي�ش.
وقال ع�ضو �للجنة ��ضكندر وتوت يف ت�رصيح , �إن "�لقائد �لعام للقو�ت �مل�ضلحة 
يف  �ل�ضعبي  �حل�ضد  قو�ت  وقيادة  باإد�رة  خا�ضة  تعليمات  �ضيلحق  �لعبادي  حيدر 
باحل�ضد”.  �خلا�ضة  و�لع�ضكرية  �الد�رية  �لتفا�ضيل  كل  لتحديد  �ملقبلة  �اليام 
و��ضاف وتوت �أن �لعبادي �ضيو�زي رو�تب قو�ت �حل�ضد برو�تب �جلي�ش و�ضيدمج 
جميع �لقياد�ت �لتابعة للح�ضد �ضمن �د�رة �الق�ضام و�ملوؤ�ض�ضات �الد�رية يف �حل�ضد.
وتابع �أن �ملديريات �مل�ضتحدثة كالهند�ضة �لع�ضكرية و�لتدريب و�لطبابة وغريها 
�ضتكون حتت �إ�رص�ف قو�ت �جلي�ش حلن �النتهاء من �لتاأ�ضي�ش �لكامل و�العتماد 
الإد�رة  و�لتدريب  �الركان  �ل�ضباط  من  جمموعة  ت�ضمية  �ىل  �إ�ضافة  نف�ضها  على 
�لد�ئمية  و�ملع�ضكر�ت  �لكلي  �لعدد  �أن  �ىل  وتوت  و�أ�ضار  �ل�ضعبي.  �حل�ضد  وقيادة 
من  مبا�رصة  تعليمات  ت�ضلم  حلن  �لنقا�ش  قيد  �الن  حتى  هي  �لت�ضليح  وطبيعة 

�لعبادي ب�ضاأن �لتفا�ضيل �الخرى. 

بغد�د_متابعة: ك�ضف جمل�ش حمافظة بغد�د, �الثنن, عن جمعه 34 توقيعًا ال�ضتجو�ب 
�ملحافظ علي �لتميمي �الأ�ضبوع �ملقبل, مهدد� بار�ضال ملفن �ىل هياأة �لنز�هة يف حال 

مل تكن �أجوبة �ملحافظ مقنعة. 
ملف  لديه  �ملحافظة  جمل�ش  �ن  له,  حديث  يف  �ملطلبي  �ضعد  �ملجل�ش,  ع�ضو  وقال 
�ضفقة �لكالب �لبولي�ضية �لفا�ضدة وملف �ضقر بغد�د �لذي �أخذ مبوجبه مبالغ مالية من 
34 توقيعا  �ملو�طنن وباإ�رص�ف حمافظ بغد�د, كا�ضفا عن �ن جمل�ش �ملحافظة جمع 

ال�ضتجو�ب �ملحافظ �الأ�ضبوع �ملقبل.
خالل  مقنعة  �جوبته  تكن  مل  حال  ويف  �ملحافظ  �ىل  �ضرت�ضل  �الأ�ضئلة  �ن  و�أ�ضاف 
�لقانونية  �الإجر�ء�ت  التخاذ  �لنز�هة  هياأة  �ىل  �مللفن  �ر�ضال  �ضيتم  ��ضتجو�به  جل�ضة 

و�لتحقيقية بحق �ملتورطن.
وبن �ن �ضفقة �لكالب �لبولي�ضية �لتي مل تنفع �ل�ضيطر�ت �الأمنية تعد هدر� للمال �لعام 
فر�ش  �نه  عن  عد�  �أمنية  فائدة  �أي  يقدم  مل  �لذي  بغد�د  �ضقر  م�رصوع  �إىل  باالإ�ضافة 

ر�ضوما مالية على �ضائقي �ملركبات.

�مكانية  �الثنن,  كارتر,  �آ�ضتون  �الأمريكي  �لدفاع  وزير  رجح  بغد�د_متابعة: 
�الأمريكية  �الإد�رة  تن�ضيب  قبل  د�ع�ش  تنظيم  قب�ضة  �ملو�ضل من  ��ضتعادة مدينة 
مدينة  ��ضتعادة  معركة  �أن  من  �لرغم  "على  �إنه  حديث  يف  كارتر  وقال  �جلديدة. 
��ضتكمالها  �أنه من �ملمكن  �إال  �ضتكون �ضعبة  د�ع�ش  �لعر�قية من تنظيم  �ملو�ضل 
�إذ�  �لرئي�ش �ملنتخب دونالد تر�مب".و�أ�ضاف كارتر عند �ضوؤ�له عما  قبل تن�ضيب 
كانت ��ضتعادة �ملدينة �ضتتم قبل 20 يناير كانون �لثاين حينما يبد�أ تر�مب واليته 

�لرئا�ضية "هذ� ممكن بالتاأكيد ومرة �أخرى )�أقول( �إنها �ضتكون معركة �ضعبة.
�لعر�قية �مل�ضرتكة يف �لهجوم على �ملو�ضل  �لقو�ت  �ألف من   100 وي�ضارك نحو 
تقوده  حتالف  من  وبري  جوي  بدعم  �الأول  ت�رصين  �أكتوبر   17 يوم  بد�أ  �لذي 
�لواليات �ملتحدة.وتعد ��ضتعادة �ملو�ضل �أكرب مدينة يف قب�ضة تنظيم د�ع�ش �أمر� 
حا�ضما للق�ضاء على ما ت�ضمى ب�"دولة �خلالفة" �لتي �أعلنها �لتنظيم يف �أجز�ء من 

�لعر�ق و�ضوريا عام 2014.

بغداد ــ متابعة

بعد اعترافات المسؤول المالي لتنظيم... من أين يتلقى داعش تمويله؟

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

بالضرورة عن رأي الصحيفة

ك�سفت ال�سلطة 
الق�سائية,االثنني, عن 

اعرتافات امل�س�ؤول املايل 
لتنظيم داع�ش الذي اعتقل 
بانزال ج�ي على احلدود 

العراقية ال�س�رية, ُمقّرًا 
بتلقي التنظيم اأم�ااًل من 

منظمات و�سخ�سيات 
عربية واأجنبية , حيث 

�سيحال اإىل حمكمة 
اجلنايات املركزية بتهم 
تق�ده اإىل حبل امل�سنقة.


