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مراكز  اإىل  انتقلوا  من  اأق���دار  يف  حتكمت  التي  امل�صادفات  اغلب  مثل 
ال�صلطة وامل�صوؤولية دون اأن يراودهم ذلك حتى يف اأحالم اليقظة، اأ�صبح 
اأ�صامة النجيفي بال�صدفة املح�صة رئي�صًا لربملان العراق اجلديد، دون اأن 
يفك االرتباط باملا�صي او يتح�ص�س مواقع قدمه وهو ينزلق اإىل مواقف 
املوقع  لهذا  انتخابه  كانت وراء  التي  لل�صدفة  تقييم حقيقي  تعرب عن  ال 

الرفيع واحل�صا�س للغاية.
ال�صيا�صية،  العملية  التوازن يف  اختالل  بان  ين�صى  ال  اأن  النجيفي البد   
تع�صف  تزال  ال  التي  التناق�صات  بحكم  املتنافرة  كتلته  داخل  واالرتباك 
بها وامل�صالح التي ت�صع اأطرافها على مفرتق طرق مفتوحة على اأكرث من 
خيار، مبا يف ذلك اإعادة ا�صطفاف قياداتها، هي التي كانت وراء "حظه 
يتطلبها  التي  االأخ��رى  االعتبارات  ولي�س  من�صبه،  تبووؤ  يف  ال�صعيد" 
اإن  احلظ.  هذا  وراء  كانت  اأنها  يتوهم  قد  والتي  وامل�صوؤوليات  املن�صب 
اأالاّ  النجيفي  اأراد  ما  اإذا  للغاية  االإ�صكالية، �صروري  اإدراك هذه احلقيقة 
فاحلراك  م�صتحب.  غري  نح�س  اإىل  ال�صيا�صية  حياته  يف  ال�صعد  يتحول 
ال�صيا�صي م�صتمر يف الع�صف مبا هو قائم، والتوازنات يف قيادة الدولة 
ات والتحوالت الدراماتيكية،  واحلركة ال�صيا�صية تنتظر الكثري من التغرياّ
من  وينطلق  التوقعات،  ه��ذه  مثل  مع  متوازنًا  نف�صه  يجد  من  و�صعيٌد 
يف  النظر  اإع��ادة  �صك،  دون  ومنها  ال�صيا�صية،  وا�صتحقاقاتها  موجباتها 
تقييمه ملا ي�صعى ال�صعب اإىل حتقيقه يف املرحلة القادمة، ويف جوهر هذا 
الدميقراطي،  واخليار  الد�صتور  اح��رتام  على  بو�صوح  التدليل  التقييم 

واالمتناع عن "اجللو�س على كر�صيني".
اإذا  اجل��دي��د،  موقعه  تبوئه  بعد  العملي  �صلوكه  يف  ع��دي��دة  وق��ائ��ع  اإن   
وبرناجمه  نهجه  تغيري  ق��رر  ان��ه  تبني  ال  ذل��ك،  قبل  ما  جت��اوز  افرت�صنا 
ال�صيا�صي الذي مل يعد م�صمرا بعد اأن عرب عنه بو�صوح يف خطابه االأول 
الف�صل  ينبغي  ال  ال�صياق  هذا  النواب. ويف  رئي�صًا ملجل�س  انتخابه  بعد 
بني توجهاته واأهدافه و�صعاراته ومطاحمه احلقيقية عن هذا كله يف ما 
يقوم به �صقيقه اأثيل النجيفي حمافظ نينوى. ومل يكن �صلوكا االأخوين 
يختلفان يف اأي جزئية لهما منذ �صقوط الطاغية حتى حلظة اإلقاء اأ�صامة 
التعبري  يف  مغايرًا  منهجًا  فر�س  الذي  االأول  الربملاين  خطابه  النجيفي 
ال�صياميني  التواأمني  ال�صقيقني  االأدوار بني  توزيع  تقت�صيه  والتفا�صيل، 

�صيا�صيًا. 
نينوى  يف  النجيفي  به  قام  عما  بغداد  يف  ال�صمت  النجيفي  التزم  لقد 
وال�صعارات،  ال�صكل  يف  "�صدامية"  تظاهرات،  يف  االأخ��ري  �صارك  حني 
يف  �صلفًا  املعدة  وبالهتافات  امل�صوؤومة،  الثالثية  بالنجوم  العلم  حتت 
مطابخ يعرفها ال�صقيقان، والتي تطالب باإ�صقاط النظام الذي يفرت�س اأن 

النجيفيني جزء منه.. وذلك زحفًا اإىل بغداد.!
حني  �صقيقه،  موقف  اإزاء  ال�صمت  التزام  من  ابعد  ذه��ب  بغداد  جنيفي 
خطيئتني  ارتكاب  يف  وتواطاأ  عمد،  عن  الد�صتور  وخرق  بالق�صم  حنث 
طال  مهما  الق�صائية  امل�صوؤولية  طائلة  من  ي�صلم  ال  حيث  د�صتوريتني، 
الزمن اأو ق�صر، اخلطيئة االأوىل، تتمثل باإمراره �صفقة "ال�صلة الفا�صدة" 
التي  الثانية  اخلطيئة  اإما  اجلمهورية،  لرئي�س  الثالثة  النواب  بانتخاب 
تعد من الكبائر، فهي يف اإمرار نائبني "منتحلني" ل�صفة نائبني للرئي�س، 
وا�صتمرارهما يف هذا احلمل غري ال�صرعي يف الفرتة االنتقالية التي ال 
لنواب  "ت�صريع" قانون  قبل  نائب،  اأي  فيها على وجود  الد�صتور  ين�س 
ذلك  من  وابعد  النواب،  جمل�س  يف  باالأغلبية  عليه  والت�صويت  الرئي�س 
االأغلبية  مبوافقة  ويحظى  ي���راه  مل��ن  اجلمهورية  رئي�س  تر�صيح  يف 
املخ�ص�صة  الرواتب  ت�صلاّم  يف  ا�صتمرارهما  االنتحال  يوؤكد  ومما  اأي�صا. 
يلغي  ولن  االنتقالية،  للفرتة  املالية  الرئا�صة" والبنود  جمل�س  "لع�صو 
اأن رئي�س جمل�س الق�صاء كان  اأن�صارهما من  تهمة االنتحال ما ي�صري له 
وتاأكيده،  بل  ب�صمته  الد�صتور،  بحق  املرتكبة  دور يف هذه اخلطيئة  له 
كما يقال، بان ت�صرفهما ال غبار عليه، وهو اأمر اأمتنى اأالاّ يكون �صحيحًا، 
االحتكام  وجهة  من  يعني  الأنه  هذا،  من  ب��راًء  يكون  اأن  اإىل  تطلٌع  وكلي 
اإىل الد�صتور واىل املبادئ الدميقراطية التي كر�س اأ�ص�صها، نهاية حقبة 
الركون اإىل ال�صلطة الق�صائية ب�صفتها املفو�صة عن ال�صعب يف حمايته من 
الف�صل  اذا افرت�صنا حقيقة  اأيا كان م�صدر التجاوز، خ�صو�صًا  التجاوز 
ال�صلطتني  من  تاأثري  اأي  عن  الق�صاء  وا�صتقاللية  الثالث،  ال�صلطات  بني 
الت�صريعية والتنفيذية. ويتذكر رجاالت ال�صيا�صة والقانون الكالم املاأثور 
لت�صر�صل حني قيل له بعد نهاية احلرب العاملية الثانية، عن حجم الدمار 
الذي حل ببالده، فت�صاءل عن و�صع الق�صاء فقيل له انه بخري، فانفرجت 

اأ�صاريره وقال يف هذه احلالة �صنعيد بناء الدولة اأقوى من ال�صابق.
 قد يعتقد النجيفي وحليفه ال�صيد النائب، بان اخلرق الفا�صح للد�صتور 
انتهت مالحقته، بعد اأن "�صجل �صد جمهول" ب�صحب االأوراق التحقيقية، 
يقال،  كما  بذلك،  اإيهامهما  وراء  كانت  رفيعة  ق�صائية  جهة  اأن  ورمب��ا 
اأم��ام �صعبنا يف  االأم��ل مفتوحًا  باب  لالإبقاء على  الت�صديق  واأرج��ح عدم 
اإيقاظ �صمائر  اإرادته احلرة يف  ي�صتعيد عربها  انعطافٍة  اإجراء  اإمكانية 
القادة الذين ا�صتهواهم "�صبات اأهل الكهف"، وي�صتطيع فر�س االإ�صالح 
الذي ينهي عزلته عن مركز القرار، وي�صع حدًا للف�صاد والنهب واحلرمان 

والظالم والبطالة والع�صف يف تف�صري احلقوق ومبادئ الد�صتور.
للتعبري  اإليها  الركون  ف�صلت  التي  "املدى"  يف  الزاوية  هذه  من  اإنني   
"االنتحال"  اأن  اإرادتي ك�"مواطن" اأعلن ب�صوت م�صموع  من خاللها عن 
الف�س للد�صتور لن مير، رغم تقديري اأن التعدي عليه، كما التعدي على 
احلريات وحقوق املواطنني قد ي�صتمر لبع�س الوقت، لكنه من امل�صتحيل 
"اجل�صم  يتوهم  كما  منها،  خال�س  ال  م�صتدامة  ظاهرة  اإىل  يتحول  اأن 

الفا�صد" يف الزوايا املظلمة يف اأركان الدولة امل�صتباحة. 
الد�صتور  للنجيفي وم�صايريه يف خرق  اأعلن  امل�صيئة  الزاوية  ومن هذا 
ومن  ملقا�صاته  االحتادية  املحكمة  اإىل  التوجه  هي  التالية  خطوتي  اأن 
�صد  العمل  و�صاأوا�صل  وبنوده.  واأحكامه  الد�صتور  اإىل  ا�صتنادًا  معه 
اإعالميا و�صيا�صيًا بالو�صائل الدميقراطية التي يكفلها الد�صتور  منتهكيه 
كبرية  وثقتي  وت�صحيات،  ووقت  جهد  من  ذلك  كلفني  مهما  للمواطنني، 
يف اأن االحتقان ال�صعبي البد اأن يتحول اإىل يقظٍة وتتحول االحتجاجات 

املتفرقة التي توحي باجلزع واال�صت�صالم اإىل نهو�س جارف.
وعلى النجيفي وم�صايريه اأال ين�صى وهو يف موقع ال�صلطة الت�صريعية اأن 

كل ما يبنى على الباطل..  باطل، مهما طال الزمن.
فيها  وطلب  امل��دى  على  النجيفي  اأقامها  التي  الق�صائية  ال��دع��وى  اإم��ا 
تعوي�صه مبئة وخم�صني مليون دينار، فهي حق لكل مواطن اإذا ما ُبنيت 
على بينٍة، برغم اأن هذه الدعوى مقامة من رئي�س جمل�ٍس وظيفته كفالة 

احلريات وو�صع احلقائق اأمام املواطنني واحرتام الراأي االآخر.
لقد تداعى الع�صرات من اأ�صدقاء املدى للوقوف اإىل جانب التعبري احلر 
وحماية االإعالم من تعديات من يرون يف تكميمها اإغراق البالد يف املزيد 
القانون  دول��ة  بناء  واإجها�س  احلريات  وتعطيل  والع�صف  الف�صاد  من 

واحلريات وحقوق االإن�صان.
يف  حقه  اإىل  باالنت�صار  ال�صعب  اإرادة  ثمة  الع�صرات  ه��وؤالء  جنب  واىل 
يف  ال�صعب  اإرادة  و�صجاع..  حر  وراأي  دقيقة  معلومات  على  احل�صول 
االنتهاء من �صفحة الف�صاد واللعب على الد�صتور واحلياة الدميقراطية.. 
ومن مل ي�صمع اإرادة ال�صعب اليوم �صي�صمعها غدا مرغما ولكن بعد فوات 

االأوان..
الظرف  هذا  يف  واملحا�ص�صات  التوافقات  ت�صرته  �صيء..وما  يخفى  لن 
املربك �صتف�صحه اللحظة التي ي�صتعيد فيها ال�صعب زمام املبادرة ليف�صح 
كل مرتكٍب الأثم �صاحبه االآخر وتتداعى االأوراق، اأوراق الف�صاد واخلداع 

واللعب على القانون والد�صتور والدميقراطية.
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 بغد�د/ ه�سام �لركابي

خلفية  على  مطلعة،  اأم��ن��ي��ة  م�����ص��ادر  ك�صفت 
علي  وال��ع��دال��ة  امل�صاءلة  هيئة  مدير  اغتيال 
خط  على  دخ��ل  ال��ق��اع��دة  تنظيم  اأن  ال��الم��ي، 

هجمات الكوامت يف بغداد.
بينما فتح حادث االغتيال باب االجتثاث على 
الدائر  اجلدل  الواجهة  اإىل  واأع��اد  م�صراعيه 

حو ملف حزب البعث.
اأن  ت��رى  �صيا�صيني  م��ن  ت�صريحات  وظ��ه��رت 
دور الالمي يف هيئة امل�صاءلة والعدالة وراء 

اغتياله.

انه  اأعلن  العاين  ظافر  العراقية  يف  القيادي 
ي�صفح وي�صامح الالمي رغم قرارات اجتثاثه، 
بينما اتهمه مقربون من املغدور باأنه واآخرين 
ت�صرروا من هيئة االجتثاث، بالوقوف وراء 

اغتياله.
اأم�س  للمدى  املطلعة  امل�صادر  قالت  ذلك،  اإىل 
الكامت  اأ�صلوب  القاعدة  ا�صتخدام  اإن  اجلمعة 
لل�صوت بتنفيذ العمليات االإرهابية، جاء وفقا 
يف  القاعدة  تنظيم  بها  مير  التي  للمتغريات 

العراق.
بغداد  عمليات  ق��ي��ادة  با�صم  امل��ت��ح��دث  وق���ال 
م�صلحني  اإن  ل����)امل���دى(  ع��ط��ا  ق��ا���ص��م  ال���ل���واء 

كامتة  م�صد�صات  من  النار  اأطلقوا  جمهولني 
لل�صوت على الالمي و�صائقه اللذين كانا دون 
يف  ال�صريع  القا�صم  حممد  طريق  على  حماية 
بليغة  ب��ج��روح  اإ�صابته  اإىل  اأدى  م��ا  ب��غ��داد، 
وتويف على اإثرها عند و�صوله اإىل م�صت�صفى 

الكندي ببغداد.
وكانت تقارير مت�صاربة ر�صمية وغري ر�صمية 
قد اأ�صارت اإىل اأن عمليات االغتيال يف بغداد 
�صيا�صية  جهات  وراءه���ا  تقف  واملحافظات 

واأخرى لها اذرع م�صلحة يف ال�صارع.
قائمة  ع��ن  املو�صوي  �صمرية  النائبة  وق��ال��ت 
"هذه احلادثة متثل دليال  "دولة القانون" اإن 

على ا�صتمرار �صيا�صة البعث الدموية ور�صالة 
باأننا موجودون ون�صتطيع العودة لل�صلطة".

لو�صع  ج��دي��ة  خ��ط��وات  ب�"اتخاذ  وط��ال��ب��ت 
ق��وان��ني مت��ن��ع ع���ودة ال��ب��ع��ث ب���اأي �صكل من 

االأ�صكال".
اإىل ذلك، حتدث م�صدر امني للمدى بان تنفيذ 
العمليات االإرهابية بوا�صطة االأ�صلحة الكامتة 
لل�صوت اأ�صلوب اعتمده التنظيم االإرهابي مع 

املتغريات التي متر به.
تنظيم  اأن  ل����)امل���دى(  ت�صريح  يف  واأ���ص��اف 
عدم  م�صكلة  م��ن  ال��ع��راق  يف  يعاين  القاعدة 
تقوم  جديدة  عنا�صر  ا�صتقطاب  على  قدرته 

اأ�صلوبها  بالعمليات االنتحارية، لذا فقد تغري 
العمليات،  تنفيذ  يف  الب�صري  اال�صتنزاف  من 
اأف���راد،  م��ن  لها  تبقى  م��ا  على  املحافظة  اإىل 
وق���ام���وا ب��ت��غ��ي��ري ال��ت��ك��ت��ي��ك ال��ه��ج��وم��ي عرب 

ا�صتخدام االأ�صلحة الكامتة لل�صوت.
القاعدة  تنظيم  ل��دى  املتبع  االأ���ص��ل��وب  وك��ان 
هو  �صنوات،  منذ  االإرهابية  العمليات  لتنفيذ 
التفجريات االنتحارية عرب ال�صيارات امللغمة 
او االأحزمة النا�صفة، لكن خالل الفرتة القليلة 
اأ�صلوب  االأح��داث  �صطح  على  ظهر  املن�صرمة 
واخذ  لل�صوت،  الكامتة  باالأ�صلحة  االغتيال 

م�صاحة كبرية يف االأعالم.

يع��ّزون �لجتث��اث  وخ�س��وم  �ل��كامت  خ��ط  تدخ��ل  �لقاع��دة  �لالم��ي:  �غتي��ال 

�إغالق ج�سر �جلمهورية وطرق عامة قبل نهاية �ل�100 يوم

 بغد�د/ �ملدى

قبل اأيام قليلة من انتهاء مهلة ال� 100 
يوم، غريت االأجهزة االأمنية من طريقة 
تعاملها مع تظاهرات �صاحة التحرير، 
�صباب  ن��ا���ص��ط��ني  اع��ت��ق��ال  وع�����اودت 

وت�صييق اخلناق على املتظاهرين.
�صاحة  يف  حمتجون  ط��ال��ب  وبينما 
على  بالق�صاء  اجلمعة  اأم�س  التحرير 
مبارك  ميناء  اأزم���ة  واإن��ه��اء  الف�صاد 
االأمنية  ال��ق��وات  ف��ر���ص��ت  ال��ك��وي��ت��ي، 

العراقية من اجلي�س وال�صرطة وقوات 
اأمنية  اإج������راءات  ال�����ص��غ��ب  م��ك��اف��ح��ة 
عن  التعامل  يف  خمتلفة  ا�صتثنائية 
االأ�صابيع  خالل  ال�صابقة  التظاهرات 

القليلة املا�صية.
للمدى  ك�صفت  مطلعة  م�صادر  وكانت 
االأ�صبوع املا�صي اأن ال�صلطات العراقية 
التظاهرات  ت��ف��اق��م  م��ن  للغاية  قلقة 
قد  واأنها  احلكومية  املهلة  انتهاء  بعد 

تتهمهم بال�صراق اأو الوالء للقاعدة.
�صعارات  املتظاهرون  رفع  املقابل  يف 

تلك  اب��زره��ا  لكن  ب��االإ���ص��الح،  تطالب 
ال�)100( يوم،  التي حتدثت عن مهلة 
وجاء فيها اإن "اجنازات احلكومة يف 
من  ال�صباب  اعتقال  ه��ي  املئة  االأي���ام 

�صاحة التحرير".
واأغلقت تلك القوات ج�صر اجلمهورية 
وق��ام��ت ب��ق��ط��ع ال��ط��رق امل���وؤدي���ة اإىل 
���ص��اح��ة ال��ت��ح��ري��ر م��ن ج��ان��ب��ي �صارع 
العادة  غري  على  وال�صنك  ال�صعدون 
كانت  حيث  املا�صية،  االأ�صابيع  خالل 
ال���ق���وات االأم���ن���ي���ة ت��ب��ق��ي ال�����ص��وارع 

مفتوحة.
ال�صغب  م��ك��اف��ح��ة  ق������وات  وق����ام����ت 
و�صيارات االإطفاء واملئات من القوات 
االأمنية برفقة كبار ال�صباط باالنت�صار 
يتظاهر  ح��ي��ث  ال�����ص��اح��ة  حم��ي��ط  يف 
املئات من البغداديني، داعني احلكومة 

لتلبية مطالبهم امل�صروعة.
القوات  اع��ت��ق��ل��ت  اآخ����ر،  ت��ط��ور  ويف 
من  جمموعة  اأم�����س  �صباح  االأم��ن��ي��ة 
التحرير،  ���ص��اح��ة  يف  امل��ت��ظ��اه��ري��ن 
اأ�صماء  وردت  امل��ع��ت��ق��ل��ني  ب��ني  وم���ن 

علي  جليل،  جهاد  ه��م:  �صباب  اأرب��ع��ة 
ع��ب��د اخل��ال��ق، م��وؤي��د ال��ط��ي��ب، اأحمد 

البغدادي.
واأع����ل����ن احت�����اد ال��ط��ل��ب��ة ال���ع���ام يف 
ال�صبيبة  واحت��اد  ال��ع��راق  جمهورية 
تلقت  بيان  يف  العراقي  الدميقراطي 
اأم�������س اجلمعة  م��ن��ه  ن�����ص��خ��ة  امل����دى 
املعتقلني  ال�����ص��ب��اب  م��ع  ت�صامنهما 
التي  املمار�صة  "لهذه  وا�صتنكارهما 
العقلية  ع���ودة  م��ن  القلق  اإىل  ت��دع��و 

اال�صتبدادية القمعية لل�صلطة".

الت�صييق  ودان االحتادان ممار�صات 
ع���ل���ى ح���ري���ة ال��ت��ع��ب��ري ع����ن ال������راأي 
مار�صتها  ال��ت��ي  ال�صلمي  والتظاهر 

احلكومة يف االأيام املا�صية.
ودعوا ال�صلطات اىل االإفراج الفوري 
املعتقلني  وكل  االأربعة  املعتقلني  عن 
ال��ت��ظ��اه��رات  ال���ذي���ن ����ص���ارك���وا يف 
احلكومة  البيان  طالب  كما  ال�صلمية، 
اإىل اح���رتام ح��ق��وق االإن�����ص��ان وحق 
ال��ت��ع��ب��ري ع����ن ال��������راأي وال��ت��ظ��اه��ر 

ال�صلمي.

مر�سد: دعوى 
�لنجيفي 

تهدد م�ستقبل 
�ل�سحافة

 بغد�د/ �ملدى

ال�صحفية  احل����ري����ات  م��ر���ص��د  دان 
الدعوى الق�صائية املقامة �صد �صحيفة 

املدى من قبل رئي�س الربملان.
"املدى"  تلقت  بيان  يف  املر�صد  وق��ال 
جمل�س  رئي�س  ق��ي��ام  اإن  منه  ن�صخة 
النواب العراقي اأ�صامة النجيفي برفع 
دعوى ق�صائية �صد �صحيفة املدى على 
انتقدت  مقاالت  من  ن�صرته  ما  خلفية 

فيها الربملان اأمر غري مقبول.
وطالب املر�صد، رئي�س جمل�س النواب 
الق�صائية  ال��دع��وى  ب�صحب  العراقي 
باعتبار اأن النجيفي ميثل اأعلى �صلطة 
ينتظر  وال��ت��ي  ال��ع��راق  يف  ت�صريعية 
تتيح  التي  القوانني  ت�صرع  اأن  منها 
اإىل  ال��و���ص��ول  وح���ق  التعبري  ح��ري��ة 
االإجراء  املعلومة وال�صفافية وان هذا 
لل�صحفيني  ك��ب��ريا  اإح��ب��اط��ا  ي�����ص��ب��ب 
حول  القلق  ويزيد  االإع��الم  ولو�صائل 
م�صتقبل ال�صحافة يف العراق يف ظل 
ل ال�صلطتني الت�صريعية والتنفيذية  متهاّ
من  التي  الكفيلة  االإج����راءات  التخاذ 

�صاأنها تر�صيخ مفاهيم الدميقراطية.
 ملف عن ق�سية
)     ( �ص3

زمالء �ل�سحية يتهمون �لعاين..

 بغد�د/ �ملدى

ال�صاري  حارث  اأن  خا�صة  م�صادر  ك�صفت 
وجنله مثنى حتالفا مع جناح الدوري يف 
البعث املنحل يف مناطق الرمادي وبعقوبة 
و�صالح الدين. ياأتي ذلك يف وقت ت�صاربت 
ال�صورية  ال�صلطات  اعتقال  ح��ول  االأن��ب��اء 

مثنى ال�صاري ومطالبة العراق االنرتبول 
طالبت  اأم�س  وي��وم  بغداد.  اإىل  اإح�صاره 
ال�صورية  نظريتها  ال��ع��راق��ي��ة  احل��ك��وم��ة 
بت�صليم مثنى حارث ال�صاري الذي تناولت 
بتهمة  اعتقاله  عن  اأن��ب��اء  �صحفية  تقارير 
و�صوريا.  العراق  يف  عمليات  بدعم  قيامه 
نفت  الربملانية  وال��دف��اع  االأم��ن  جلنة  لكن 

االأن���ب���اء ال��ت��ي حت��دث��ت ع��ن اع��ت��ق��ال جنل 
رفيع  حكومي  م�صدر  وبح�صب  ال�صاري. 
امل�����ص��ت��وى ف���ان ح����ارث ال�����ص��اري وول���ده 
يقودان كتائب ثورة الع�صرين يف العراق، 
مو�صحا اأن كليهما ي�صتغالن دعم خمابرات 
جوار  دول  يف  وي�صكنان  خليجية  دول 
العراق اعتمادا على مبالغ مالية يتح�صالن 

عليها من هنا وهناك. وتوقع امل�صدر الذي 
حديثه  يف  ا�صمه  ع��ن  الك�صف  ع��دم  ف�صل 
احلا�صنة  ال����دول  تتخلى  اأن  ل�"املدى" 
الو�صع  الن  ع��ن��ه��م��ا  وول������ده  ل��ل�����ص��اري 
بكثري  اأف�صل  للحكومة  احل��ايل  ال�صيا�صي 

مما كان عليه يف ال�صابق.
 �لتفا�سيل �ص2

ت�سارب �الأنباء حول �عتقال �سوريا ملثنى
و�لأنب��ار بعقوب��ة  يف  يتحالف��ان  و�ل��دوري  �ل�س��اري 

�لعر�ق و�لكويت مرتاحان 
للجان �لتفاهم حول مبارك

 متابعة/ �ملدى

ال��ع��راق عن  ال��ك��وي��ت وجمهورية  دول���ة  اأع���رب ممثال وزارت����ي اخل��ارج��ي��ة يف 
ارتياحهما لالأجواء االيجابية التي ات�صمت بال�صراحة وال�صفافية خالل اجتماع 

اللجنة الكويتية العراقية امل�صرتكة.
وقال ال�صفري العراقي لدى الكويت حممد بحر العلوم لوكالة االأنباء الكويتية اإن 
الوفد العراقي ح�صل على املعلومات الكافية فيما يتعلق بالهواج�س التي كانت 
جزيرة  يف  الكبري  مبارك  ميناء  مو�صوع  ب�صاأن  العراقي  ال�صارع  يف  مطروحة 

بوبيان".
لكل  وال��وايف  جدا  "املطمئن  االجتماع  لنتائج  ارتياحه  عن  العلوم  بحر  وعرب 
االأ�صئلة التي قدمها اجلانب العراقي واأجاب عليها اجلانب الكويتي بكل مهنية 

وحرفية ودقة".
"لت�صعهم يف  ال�صيا�صية يف بالده  القيادة  اإىل  النتائج �صرتفع  اأن هذه  واأو�صح 
وجمموعة  اخلرائط  من  جمموعة  الوفد  و�صرتافق  املعلومات  وبكافة  ال�صورة 
من الوثائق و�صوف تكون هناك رحلة اإىل املوقع لالطالع عن كثب على االأعمال 

كلها".
الكويتية  اخلارجية  وزارة  يف  والتن�صيق  املتابعة  اإدارة  مدير  قال  جانبه  من 
بكل  العراقي  الوفد  "اأحطنا  املغام�س  خالد  ال�صفري  الكويتي  الوفد  ورئي�س 
خلفيات مو�صوع م�صروع ميناء مبارك الكبري واملعلومات التي كانت غائبة عن 

اأذهانهم".

 متابعة/ �ملدى

اأحمد  على  حكمًا  القاهرة  جنايات  حمكمة  اأ���ص��درت 
 ٥ امل�صدد  بال�صجن  ال�صابق،  االإ�صكان  وزير  املغربي، 
رجل  بحب�س  وق�صت  وظيفته،  من  عزله  مع  �صنوات 
االأعمال منري غبور مع اإيقاف التنفيذ، واإلزامهما برد 

٧٣ مليون جنيه، وتغرميهما مبلغًا م�صاويًا.

واقتادت اأجهزة االأمن والقوات امل�صلحة املتهمني اإىل 
و�صط  ط��رة  �صجن  اإىل  لنقلهما  ال��رتح��ي��الت،  �صيارة 

حرا�صة م�صددة.
وكانت النيابة العامة قد طالبت يف مرافعتها بتوقيع 
التهامهما  وغ��ب��ور،  امل��غ��رب��ي  على  العقوبة  اأق�����ص��ى 
بالرتبح واإهدار املال العام، عن طريق موافقة االأول 
للقانون،  باملخالفة  للثاين  فدانًا   1٨ تخ�صي�س  على 

باالإ�صافة اإىل ت�صببه يف اإهدار ما يقرب من ٧٣ مليون 
املبا�صر  باالأمر  االأرا�صي  تخ�صي�س  طريق  عن  جنيه 
 ٣٦٦ على  ح�صل  ال���ذي  غ��ب��ور  منري  ال��ث��اين  للمتهم 

فدانًا.
وقالت املحكمة، يف حيثيات حكمها "اإنه، كمبداأ عام، 
اأعمال  اأن ي�صاأل املوظف العام عن انحرافه عن  يجب 

وظيفته.

�أحكام بال�سجن وغر�مات كبرية لوزر�ء م�سريني 

متظاهرون يف �ساحة �لتحرير يطالبون باال�سالح �أم�س.. عد�سة/ �أدهم يو�سف

ع�سى �أن يتعظ �لفا�سدون يف �لعر�ق


