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ازمة رئاسة الوزراء تعود الى الواجهة

رئيـس جبهـة التـوافق :االوفق لـالئتالف ان خيتـار مـرشحـاً آخـر
الناطق باسم االئتالف :الكالم عن تـغيري مرشحنا رضب من اخليال
كتب محرر الشؤون السياسية
عـ ـ ــادت ازمـ ـ ــة االتفـ ـ ــاق علـ ـ ــى مـ ـ ــرشح
االئتالف لـرئـاسـة الـوزراء الـى واجهـة
املــوقف الــسيـاسـي مع اعالن عــدد من
الـ ـسـيـ ــاسـيـني ان هـ ــذه املـ ـسـ ــألـ ــة هـي
مـوضـع البحـث بني الـكتل الـسيــاسيـة
الـتـي عـ ــادت الـ ــى طـ ــاولـ ــة املـ ـشـ ــاورات
مـؤخراً ،يف الـوقت الـذي استمـرت فيه
امل ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ـ ــاورات ح ـ ـ ـ ـ ــول املـلـف االم ـ ـنـ ــي
وصالحـيــات امل ـســؤولـني ازاءه مـن دون
التوصل الى اتفاق واضح.
واكــد رئيــس جبهــة التــوافق العــراقيـة
ال ــدكـت ــور ع ــدن ــان ال ــدلـيـمـي امــس ان
الـقـ ـ ـ ـ ـ ــوائ ـ ــم الـ ـ ـثـالث الـ ـ ـت ـ ــي اعـلـ ـ ـن ـ ــت
اعتـراضهـا سـابقـا علـى اعـادة تــرشيح
اجلـعف ـ ــري ل ـ ــوالي ـ ــة ث ـ ــانـي ـ ــة ال ت ـ ــزال
مـتمــسكــة مبــوقفهــا ،مـشــدداً علــى ان
مـوضوع املـرشح لرئـاسة الـوزراء ان لم
يحـسم يف هـذه املـرحلـة مـن املشـاورات
فسيحل يف مجلس النواب.

الدليمي الذي كـان يجيب على اسئلة
(املـ ـ ــدى) ع ـب ـ ـ ــر اله ـ ـ ــاتف مــن مـك ـت ــبه
ببغداد قال :ان "حسم موضوع املرشح
لـرئـاسـة الـوزراء داخل مجلـس النـواب
لـ ـيـ ـ ــس يف ص ـ ـ ــالـح اجلـعـف ـ ـ ــري وال يف
ص ـ ـ ـ ــالـح االئـ ـتـالف" ،م ـ ـ ـ ــوضـح ـ ـ ـ ــا "ان
االئـ ـتـالف ال يـ ـ ـشـكـل س ـ ـ ــوى  %46م ــن
مقـاعـد مجلـس النـواب" ،مـشيـرا الـى
ان "االوفـق الع ـ ـ ـضـ ـ ـ ـ ـ ــاء االئ ـ ـتـالف ان
يختاروا شخصاً غير اجلعفري".
وك ـ ــشف رئ ـيـ ــس جــبه ـ ــة ال ـت ـ ــوافـق انه
اجـرى اتصـاال هـاتفيـا بـرئـيس قـائمـة
االئتالف العـراقي املوحـد السيـد عبد
العــزي ــز احلكـيـم قـبل يــومـني ،وقــال":
دعـ ـ ــوتـه لالس ـ ـ ــراع يف حل امل ـ ـشــكلـ ـ ــة"،
مـوضحـاً "ان الـرجل كـيّس ،وال يـجيب
إال باجوبة كيّسة.:
لكن الـناطق الـرسمي بـاسم االئتالف
العراقـي املوحـد عضـو مجلس الـنواب
ج ــواد املـ ــالكـي اك ــد مت ــسك االئـتالف

بتــرشـيح اجلعفــري ،معـتبــرا ان ((اي
كالم ع ــن تغ ـي ـيـ ـ ــره يع ـ ــد ض ـ ــربـ ـ ـاً مــن
اخليال)).
وقال املالكي يف تصريح صحفي امس
ان االئ ـتـالف شـكـل جل ـ ـ ــان ـ ـ ــا حمل ـ ـ ــاورة
الق ـ ــوائــم املع ـت ـ ــرضـ ـ ــة عل ـ ــى ت ـ ــرشــيح
اجلعفـري ومعرفـة اسبـاب اعتـراضها،
مشيـرا الى ان "االئتـالف رمبا ينـاقش
يف اجـتـم ـ ــاعه الـيـ ــوم ه ـ ــذه الق ـضـيـ ــة
ملـ ــراجعـ ــة الــطلـبـ ــات اجلـ ــديـ ــدة الـتـي
تقــدمت بهــا جبهـة التـوافق العـراقيـة
والتحــالف الكــردستــاني حـول تغـييـر
اجلعفري".
ويف تطـور جـديــد للمـواقف اكـد نـواب
مـن االئـتالف العــراقـي املــوحــد أمــس
ال ـسـبـت انهـم طــالـبــوا رئـيــس الــوزراء
ابـ ــراهـيـم اجلـعفـ ــري بـ ــالـتــنحـي عـن
امل ـن ـصــب م ـ ــؤك ـ ــديــن ان ه ـ ــذا املـ ـ ــوقف
يعكس آراء شخصية وال ميثل مواقف
كتلهم املشاركة يف االئتالف.

وقـال قاسم داود مـن "كتلة مـستقلون"
املـن ـض ــويـ ــة داخل االئــتالف "ط ــالـبـت
اب ــراهـيـم اجلـعف ــري بـ ــاتخ ــاذ مـ ــوقف
شجـاع ومسـؤول يحمـي وحدة الـشعب
العراقي وذلك بـالتنحي عـن ترشيحه
ملنصب رئيس احلكومة".
واضاف "لقد بـرز تيار واسع من داخل
االئــتالف يـتــبل ــور ب ـشـكل كـبـيـ ــر بع ــد
اص ـ ــرار مــن الق ـ ــوائــم االخـ ـ ــرى به ـ ــذا
اخلصوص".
واوضـح داود "استـطـيع القـول ان هـذا
التيـار يضـم اعضـاء من جمـيع الكتل
التي يتشكل منها االئتالف".
مـن جهـته ،اكـد عـضـو االئـتالف سعـد
جــواد قنــديل" :مـطــالبــة العــديــد من
نــواب االئتالف بـصفـة شخـصيـة ،دون
ان يعـبـ ــروا عـن رأي كـتـلهـم ،بــتغـيـيـ ــر
مـ ــرشح االئـتالف احل ــالـي اجلـعف ــري
مــن اجـل حل االزمـ ـ ــة الـ ـ ـس ـيـ ـ ــاس ـيـ ـ ــة
احلالية".

قاض فرنيس يف بغداد قريباً الستكامل التحقيق يف برنامج النفط مقابل الغذاء
بــاريس –بغـداد  /املـدى –

الوكاالت
اف ـ ـ ــاد م ـ ـص ـ ـ ــدر ق ـ ـض ـ ـ ــائــي ان
القــاضي فـيلـيب كــوروا الــذي
يتــولــى يف فــرنـســا الـتحقـيق
القـض ــائي بـشــان اخـتالســات
مـحـ ـتـ ـمـل ـ ـ ـ ــة عـل ـ ـ ـ ــى عـالق ـ ـ ـ ــة
ب ـب ـ ــرن ـ ــامج "الــنف ــط مق ـ ــابل
الغذاء" الذي طبق يف العراق
يف عه ـ ــد ص ـ ــدام  ،س ـي ـت ـ ــوجه
قريبا الى بغداد.
فـق ـ ـ ـ ــد وافـق ــت وزارة الـع ـ ـ ـ ــدل
الفــرنــسيــة اخيــرا علــى قيــام
القــاضي كــوروا بهـذه الـزيـارة
ش ـ ـ ـ ــرط ان ت ـك ـ ـ ـ ــون سـالمـ ـتـه
مـ ـض ـمـ ـ ــونـ ـ ــة وان تـ ـ ـس ـمـح له

الــسلطــات احملليـة بـالـدخـول
الى البالد ،كما اوضح املصدر
نفسه.
واضـ ـ ـ ـ ــاف امل ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ــدر ان وزارة
اخل ــارجـي ــة ك ــانـت ق ــد اثـنـت
الق ـ ــاضــي الف ـ ــرنـ ـسـي ال ـ ــذي
ي ـ ـ ــرغــب م ـن ـ ـ ــذ وقــت ط ـ ـ ــويـل
بــالتــوجه الــى العـراق والـذي
اصــدر انــابــة قـضــائيــة دوليــة
له ـ ــذا الغ ـ ــرض ،عــن الق ـي ـ ــام
بهــذه الــرحلــة يف صـيف عــام
 2005السباب امنية.
ويف كـ ــانـ ــون الـثـ ــانـي  ،ت ـ ــوجه
كــوروا الــى لـبـن ــان لالسـتـمــاع
الــى شــاهــديـن يف اطــار هــذه
القضية.

وق ـ ــد ات ـ ــاح الـتـحقــيق ال ـ ــذي
فـتحه القـاضي يف بـاريـس يف
 2002حــول وقــائع "اسـتغالل
ممـتلكــات اجـتم ــاعيــة" علــى
ح ـس ــاب مجـم ــوع ــة "ت ــوت ــال"
الفرنسية الناشطة يف مجال
الـنفــط ،القــاء الـض ــوء علــى
االختالسات التي حصلت يف
اطــار بــرنــامج االمم املـتحــدة
"الــنفــط مقـ ــابـل الغـ ــذاء" يف
عهد صدام.
ويف االج ـمـ ـ ــال ،ي ــته ــم نحـ ـ ــو
عشـرة اشخاص يف اطـار هذا
املـلـف يف ف ـ ـ ــرنـ ـ ـس ـ ـ ــا بـ ـيـ ـنـه ــم
دبلــومــاسـيــان س ــابقــان هـمــا
سيــرج بــوادفـيه وجــان بــرنــار

ميــرميـيه اضــافــة الــى بــرنــار
غييـه املسـتشـار الـدبلـومـاسي
س ـ ــابقـ ــا لـ ــوزيـ ــر ال ـ ــداخلـيـ ــة
السابق شارل باسكوا.
ويف بغــداد ،سيـطلع القــاضي
ك ـ ـ ــوروا عـل ـ ـ ــى مـحـف ـ ـ ــوظ ـ ـ ــات
اجلهــاز احلكــومي الــذي كــان
مكلفـا ببيع الـنفط العـراقي،
واالس ـ ـت ـ ـمـ ـ ـ ـ ــاع الـ ـ ـ ـ ــى اقـ ـ ـ ـ ــوال
مـســؤولني عــراقـيني ســابـقني
يف ب ـ ــرن ـ ــاج "الــنف ــط مقـ ـ ــابل
الغذاء".
وهــذا الـبــرن ــامج الــذي طـبق
م ــن  1996ال ـ ـ ـ ــى  2003سـ ـمـح
للع ــراق ال ــذي ك ــان خ ــاضع ــا
حلـص ــار دولـي ،بـبـيع كـمـي ــات

موحدين من اجل السالم يف العراق
جملس املطارنة يدعو إىل صالة وصوم ّ
بغداد  /املدى
دعــا مجلــس املطـارنــة الكـاثـولـيك يف
العراق الى الصوم والصالة يومي غد
االثـنـني وبعــد غــد الـثالثــاء مـن اجل
السالم يف العراق.
جــاء ذلـك يف بيــان اصــدره بـطــريــرك
ب ــابل علــى الـكلــدان ،رئـيــس مجلــس
املطـارنـة الكـاثـولـيك يف العـراق ،عمـا
نـوئـيل الثــالث دلي  ،ودعـا فيه جـميع
اب ـن ـ ـ ــاء العـ ـ ــراق مــن ج ـم ــيع االديـ ـ ــان
وامل ـ ـ ــذاه ــب والـق ـ ـ ــومـ ـي ـ ـ ــات ال ـ ـ ــى رفـع

الصلوات الى اهلل عز وجل كي يتحنن
علــى ابنـاء الـرافـديـن ويغـدق عـليـهم
النعم والبركات.
واشــار الـبـيــان بــألـم وحــزن الــى انـنــا
ابتعـدنـا عن اهلل بـاعمـالنـا ولـم نكمل
ارادتـه واب ـ ـتـعـ ـ ـ ـ ــدت ع ـ ـنـ ـ ـ ـ ــا ال ـ ـتـقـ ـ ـ ـ ــوى
والف ـضــيلـ ــة والـغفـ ــران والـتـ ـس ـ ــامح،
فـسـفكـت دمــاء اخــوة كـثـيــريـن وتـيـتـم
اطف ــال ع ــدي ــدون ،وعلـيـن ــا الـي ــوم ان
نـ ـ ــرجع ال ـ ــى ب ـيــت اهلل ،والـ ـ ــى الع ــمل
بارادته عز وجل تائبني.

مرص لن ترسل سفري ًا اىل العراق ما مل يستقر األمن
القاهرة/وكاالت
جدد وزيـر اخلارجيـة املصـري أحمد أبـو الغيط الـتأكيـد على ان
اي سفير مـصري لن يعود الى العـراق اال يف اطار استقرار كامل
وسيطرة أمنية تامة هناك.
واشـ ــار فـ ــى حـ ــديـث صـحفـي أم ــس الـ ــى أن هـنـ ــاك "م ـطـ ــالـبـ ــات
تـقليـديـة" جلـميع الـدول العــربيـة اليفـاد سفـرائهـا الـى العـراق
الفتا الـى أن القرار الصادر عن القمة العـربية فى السودان بهذا
الشـأن يدعـو الدول االعـضاء أن يكـون لها حـضور دبلـوماسي يف
بغداد "بـأسرع وقـت ممكن" .بيـد أنه اعتبـر أن املشكلـة تكمـن فى
التفجيـرات والقتل الـذى يتم هنـاك مضـيفا" نـحن ال نسـتطيع
أن نــضع دبل ــوم ــاسـيـيـن ــا واوالدن ــا ف ــى ه ــذا ال ــوضع الق ــاتل دون
ضمانات " يف اشارة الى حادث اغتيال السفير املصري فى بغداد
ايهاب الشريف بعد اختطافه العام املاضي.

ونــاشــد الـبـيــان جـمـيع العــراقـيـني يف
الـ ــداخل واخل ــارج ،وجـمـيع امل ــؤمـنـني
وذوي االرادة ال ـ ـطـ ـيـ ـبـ ـ ـ ــة يف الـعـ ـ ـ ــال ــم
الـت ـض ــامـن ال ــروحـي مـع الع ــراقـيـني،
والـى مـشــاركتهـم صالتهـم لكـي يعيـد
اهلل ال ــسالم واالمـن واالسـتق ــرار ال ــى
العـراق ،موطن ابراهيم اخلليل ولكي
تسود احملبة والـوئام بني ابناء العراق
خ ـ ــاصـ ـ ــة ،والع ـ ــالــم ع ـ ــام ـ ــة ،ف ـي ــنعــم
اجلـمـيع بــالــسالم والــرفــاه والـتــآخـي
املنشود.

م ــن نـف ـ ـطـه ل ـ ـ ـشـ ـ ـ ــراء مـ ـ ـ ــواد
غــذائيـة اســاسيـة ،لكـنه شهـد
اخـ ـ ـتـالس ـ ـ ـ ـ ـ ــات مبـل ـ ــي ـ ـ ـ ـ ـ ــارات
ال ـ ــدوالرات قـ ـ ــام به ـ ــا نـ ـظ ـ ــام
ص ـ ـ ـ ـ ــدام ح ـ ـ ـ ـسـ ــني .وش ـكـلـ ــت
الفضيحـة مصدر ارباك كبير
لـعـ ـ ـ ـ ــدد م ــن الـ ـ ـ ـ ــدول ولـالمم
املـتحــدة مـن ــذ ان مت الكــشف
عنهـا يف كـانـون الثـاني ،2004
عنـدمـا نـشـرت (املـدى) والول
م ـ ـ ـ ـ ــرة م ـ ـ ـ ـ ــا ع ـ ـ ـ ـ ــرف ان ـ ـ ـ ـ ــذاك
بكـوبـونــات النفـط التـي منح
مب ـ ـ ــوج ـبـه ـ ـ ــا ن ـ ـظ ـ ـ ــام ص ـ ـ ــدام
صفق ــات نقـطـي ــة م ـشـب ــوه ــة
لعــدد من املـســؤولني يف عــدد
من الدول.

ربيع بغداد

فتح جرس شط العرب ثالثة ايام يف االسبوع
البصرة  /نينا
تقــرر فـتح ج ـســر شـط الع ــرب ثالثــة ايــام يف االسـبــوع مـن اجل
افساح اجملال لدخول البواخر وتفعيل عمل امليناء.
وقـال عبد خنـجر رئيس جلنـة التنمية االقـتصادية يف مـحافظة
الـبصــرة" :ان مينـاء املعقل يـعتبـر من املـوانئ العـراقيـة املهمـة اذ
يـوجـد فـيه اربعـة عـشــر رصيفـا جـاهــزاً للعـمل لكـنه يعـانـي من
معوقات ومصاعب عدة من بينها اغالق اجلسر".
مـن جانبه قال حامد اجلابـري مدير امليناء" :ان املالحة يف شط
العــرب تع ــاني مـصــاعـب جمــة بـسـبب اجلـســر اذ ال يـسـمح هــذا
اجلسـر بدخول البـواخر الى املينـاء اضافة الـى شل حركة النقل
املائي ونقل احلبوب الى سايلو البصرة بواسطة اجلنائب".

انتهاء التحقيق يف دور صدام بقضية االنفال
بغداد /أ ف ب
ق ــال رئـيــس هـيـئ ــة االدع ــاء يف مـحكـم ــة
صــدام جعفــر املــوســوي أمـس الـسـبت ان
الـتحقـيقــات حــول دور صــدام يف قــضيــة
حــملـ ـ ــة االنف ـ ــال "اس ـتـكــملــت" وس ـي ـتــم
الـتــدقـيق فـيه ــا "خالل يــومـني" علــى ان
حتـال الـى "هـيئــة اجلنـايـات (احملـكمـة)"
يف وقت الحق.
واضــاف" :اسـتكـمل الـتحقـيق يف قــضيــة
االنفال واالن نحن بصدد الـتدقيق فيها
وسـ ـيـ ـت ـ ـطـل ــب ذلـك ي ـ ـ ــوم ـ ـ ــا او ي ـ ـ ــوم ــني،
وسـتحــال الــى هـيئــة اجلنــايــات الثــانيــة
بعد ذلك".

وي ـشـتـبه مب ـس ــؤولـي ــة ص ــدام عـن حـمل ــة
االنفــال الـتي ادت مـطلع عــام  1988الــى
مقتل نحـو  182الفا من االكـراد وتهجير
مئات االالف من مناطق سكنهم.
واواخ ـ ــر آب امل ـ ــاضــي ،زار رئ ـيـ ــس قـ ـض ـ ــاة
الـتـحقـيـق يف احملكـم ــة اخل ــاصـ ــة اقلـيـم
ك ــردستــان جلـمع االدلــة ضــد ص ــدام من
ضحـايــا حملـة االنفـال وحــول استخـدام
االسلحـة الكـيميـائيـة يف مـدينـة حلبجـة
الكـرديـة مـا ادى الـى مقـتل خمـسـة االف
شخص يف 1988.
لكن املوسوي لـم يوضح ما اذا كان صدام
سيحــاكم يف هـذه القـضيــة قبـل االنتهـاء

من محاكمته يف قضية الدجيل.
وبخـ ـصـ ـ ــوص قـ ـض ـيـ ـ ــة الـ ـ ــدج ــيل ،قـ ـ ــال
املـ ــوسـ ــوي "هـنـ ــاك مـ ـسـتـنـ ــدات جـ ــديـ ــدة
تخــص املــتهـمــني يف الق ـضـيـ ــة حــصلـنـ ــا
عـليهـا مـؤخــرا من قـبل اشخــاص عثـروا
عليها بعد سقوط النظام السابق".
وحـول طبيعـة هذه املـستندات ،قـال "انها
عبارة عـن مخاطبات رسميـة بني الدوائر
الـعلـي ــا ت ــديـن املــتهـمـني" يف اش ــارة ال ــى
اخملابرات واالمن العام وديوان الرئاسة.
وخـتم ان "االدعـاء العــام بصـدد دراستهـا
حــالـيــا وسـتقــدم ال ــى احملكـمــة يف اقــرب
وقت ممكن".

العثور على  42جثة يف مناطق متفرقة من بغداد

دهم احد مقرات الديمقراطي الكردستاين
يف النعامنية ..وقوة مشرتكة تقتحم كلية املأمون

بغــداد -واسـط/املــدى -
الوكاالت
اعـل ــن مـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ــدر يف احلـ ـ ـ ـ ــزب
ال ــدميق ــراطــي الك ــردسـت ــانـي
أمــس ال ـسـبـت ان ق ــوة امـنـي ــة
ع ـ ـ ــراق ـي ـ ـ ــة ده ـمــت مـق ـ ـ ــره يف
الــنعـمـ ــانـيـ ــة واعـتـقلـت احـ ــد
اع ـض ـ ــائه وح ـ ــارسـني مـ ـس ـ ــاء
اجلمعة.
وقـ ــال امل ـصـ ــدر مف ــضال عـ ــدم
الك ــشف عـن اسـمه "اعـتـقلـت
ق ـ ــوة ام ـن ـي ـ ــة اح ـ ــد ع ـن ـ ــاص ـ ــر
احلـ ـ ـ ـ ــزب (الـ ـ ـ ـ ــدميـقـ ـ ـ ـ ــراطـ ــي
الك ــردسـت ــانـي) اض ــاف ــة ال ــى
اثنني من حراس املقر".
واوضــح ان "ن ـحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو  30مـ ـ ــن
ع ـن ـ ـ ــاص ـ ـ ــر ق ـ ـ ــوات ال ـت ـ ـ ــدخـل
السـريع دهمت مساء اجلمعة
مقر احلـزب وسط النعـمانـية
واعتقلـت عضـو احلـزب كـرمي
كــشك ــول واثنـني من احلــراس
واسـ ـت ـ ـ ـ ــول ــت عـل ـ ـ ـ ــى اجـه ـ ـ ـ ــزة
حـاسوب ومـستنـدات واسلـحة
خاصة بحراس املقر".
من جـانب آخـر اقتـحمت قـوة
مـن احلــرس الــوطـنـي وقــوات

امــريكيـة مـبنــى كليـة املـأمـون
اجلامعة يف بغداد.
وقـ ـ ــال مـ ـصـ ـ ــدر ام ـنــي أم ـ ــس
ال ـ ـ ـسـ ـب ــت":ان ه ـ ـ ــذه الـق ـ ـ ــوات
اقتـحمـت الكـليــة الــواقعــة يف
منطقـة االسكان غـربي بغداد
بـدعوى اعـتقال احـد الطالب
الـ ــذيـن تــتهــمهـم بـ ــالـتـ ــورط
بعمليات مسلحة".
وأض ـ ــاف امل ـصـ ـ ــدر":ان طل ـب ـ ــة
الـكلـي ــة واجهــوا ه ــذه القــوات
بتـظــاهــرات احـتجــاجــا علــى
انــتهـ ــاكهـ ــا احلـ ــرم اجلـ ــامعـي
ورددوا فـيهـ ــا شع ــارات مـن ــددة
للــوجــود االجـنبـي علــى ارض
العراق".
ولم يذكر املصدر اية تفاصيل
اخـ ـ ـ ــرى عـ ـمـ ـ ـ ــا فـعـلـ ـتـه هـ ـ ـ ــذه
الق ــوات داخل الكـليــة ومــا اذا
كــانت قـد القـت القبـض علـى
الطالب املشتبه به.
الى ذلك قـالت الشرطة أمس
انه ـ ــا ع ـث ـ ــرت عل ـ ــى  42ج ـث ـ ــة
جملهـولـي الهـويـة قـتلــوا رميـاً
بـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــرصـ ـ ـ ــاص يف مـ ـنـ ـ ـ ــاطـق
متفرقة من العاصمة بغداد.

وذك ـ ــر مـ ـص ـ ــدر ام ـنــي ب ـ ــوزارة
الـداخـليـة ان عـشــرا من هـذه
اجلـثـث عـث ـ ــر علــيهـ ــا يف حـي
(الـ ـشـعلـ ــة) غـ ــربــي بغـ ــداد يف
حـني عـث ــر عل ــى ع ـش ــر جـثـث
اخـ ــرى يف مـنــطقـ ــة (الـ ــدورة)
كم ــا عثــر عل ــى ست جـثث يف
مـنــطق ــة (ال ـسـي ــدي ــة) وثالث
جـثث يف حي (االمني) جـنوب
شرق العاصمة.
واضــاف ان الـشــرطــة احملـليــة
يف م ـنـ ــطقـ ـ ــة (احمل ـمـ ـ ــوديـ ـ ــة)
جنــوب بغــداد عثــرت علـى 13
جـث ــة جمله ــولـني قـتل ــوا رمـيـ ـاً
بـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــرصـ ـ ـ ــاص يف مـ ـنـ ـ ـ ــاطـق
متفرقة منها.
واوضح ان اجلـثـث الـتـي عـثــر
علـيهــا كــانـت مكـبلــة االيــدي
ومع ـصـ ــوبـ ــة االعـني مـ ــا عـ ــدا
عشـر جـثث يف حي (الـشعلـة)
الـتـي ب ــدت وكـ ــأنه ــا قـتلـت يف
عملية اعدام جماعي.
وقـد نقلت جـميع اجلثـث الى
اجله ــات اخملـت ـصـ ــة للـتع ــرف
علــى هــويــة الـضحــايــا وابالغ
ذويهم.

