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د.عالء بشير مع املقبور صدام حسني أمام نصب تذكاري في ابريل 2002

مصعب الفيلكاويمشاعل الزنكوي

د.عالء بشير

غالف كتاب »االينسايدر« الذي ألفه د.بشير عن نظام صدام الوحشي

احملامي فيصل العنزي

براءة »سكوب« 
من سب الوزراء 

في دعوى 
»صوتك وصل«

مؤمن المصري
قضت الدائرة اجلزائيـــة 
أمـــس  الكليـــة  باحملكمة 
برئاسة املستشار محمـــد 
اخللف وأمانـــة سر احمد 
علي ببراءة فجر الســـعيد 
وفراج خلـــف اهلل وطالل 
السعيد من تهمة املساس 
بكرامة اعضـــاء مجلـــس 
الدعـــوى  الـــوزراء فـــي 
املرفوعــــــة مــــــن وزارة 
االعالم ضـــد قناة سكوب 
علـــى خلفيــــــة برنامج 
»صوتك وصل« الذي بثته 
القناة خالل شهر رمضان 
الفائت وأثار ضجة كبيرة 

يومها.
وعقب صـــدور احلكم 
صرح دفاع قنـــاة سكوب 
احملامي فيصل عيال العنزي 
لـ »األنباء« بأنـــه كان واثقا 
من براءة موكليه، مضيفا 
ان احلكـــم جـــاء عنوانـــا 

للحقيقة. 
واكـــد العنزي انه يفخر 
بهذا القضاء الشامخ الذي ال 

يظلم في محرابه أحد.
كان العنـــزي خــــــالل 
جلسات احملاكمة قد طلـــب 
أصليا براءة موكليه مـــن 
اليـهـــم  التهمة املســـندة 
مستندا الى الدفع بتحريك 
الدعـــوى بغيـــر طريـــق 
االجـــراءات التـــي حددها 

القانون.

طبيب صدام الخاص: الطاغية طلب مني 
إجراء عمليات »شدّ وجه« »وتجميل أنف« لصديقاته

لندنـ  ســـي. ان. ان: كشـــف عالء بشـــير طبيب صدام حسني 
واجلراح التجميلي املعروف في العراق، بعض ذكرياته مع صدام 

حسني لصحيفة التاميز البريطانية.
وقالـــت الصحيفة انه كان يتم اســـتدعاؤه في احلاالت األكثر 
خطورة لتنفيذ عمليات شد الوجه وجتميل األنف لصديقات صدام 

حسني، وقريباته.
وواحـــدة من مهامه الصعبة معاجلـــة فتيات تعرضن للحرق 
بالســـجائر او قطع من قبل عدي صدام حســـني، كان عدي يسيء 

للنساء ويستخدم احلديد لطبع كلمة »العار« على حلمهن.
ويقول د.عالء بشـــير إن آخر مرة رأى صدام حسني كانت قبل 
ثالثة اســـابيع من الغزو بقيادة الواليـــات املتحدة في عام 2003، 
عندما زار صدام عالء في املستشـــفى حيث يعمل وكان يشكو من 

متاعب في الظهر.
واضاف: رأيته عندما أعدم، ويبدو انه مترن على ذلك في ذهنه 

عدة مرات، ولكن لديه قدرة عجيبة على ضبط النفس.
وقد قام د.بشير بتأليف كتاب شهير بعنوان »االينسايدر« أشار 

فيه إلى نظام صدام حسني الوحشي.

عدي كان يقوم بطبع »العار« على أجساد النساء

براءة الفيلكاوي من ضرب الزنكوي

مؤمن المصري
قضـــت محكمة اجلنح املســـتأنفة برئاســـة 
املستشـــار عادل الصقر ببراءة املنتج مصعب 
الفيلكاوي من قضية االعتداء بالضرب والتهديد 
التي رفعتها ضده املذيعة مشاعل الزنكوي بعد 

طالقهما مباشرة.
ووفق ما جاء في الشكوى املقدمة من الزنكوي 

ان الفيلكاوي ضربها وهددها واساء اليها، مستندة 
في ذلك الى شهادة والديها، وفي التحقيقات انكر 
الفيلكاوي ما اسند اليه مؤكدا انه بريء من التهم 
املوجهة اليه وامام احملكمة ترافعت احملامية عذراء 
الرفاعي عن الفيلكاوي، وقدمت االدلة واالسانيد 
الكافية التي اقتنعت بها احملكمة وقضت ببراءة 

موكلها مما اسند اليه.

د.المغربي
 الثالثاء وياكم

أبطال دوري السلة اليوم وياكم

تســـتضيف »األنباء« اليوم )االثنني( 
نخبة من فريق القادســـية لكرة الســـلة 
أبطال الـــدوري، وهم مدير عام لعبة كرة 
بالقادسية هانـــي املال والالعبون  السلة 
أحمد سعود وعبدالعزيز احلميدي ما بني 
الساعتني 4 و6 مساء، وذلك للحديث حول 

تتويج سلة القادسية للموسم الرابع على 
التوالي بدوري السلة، واستعدادات القادسية 
للمنافسة على كأس االحتاد باإلضافة الى 
الرد على أسئلة القراء، وذلك على الهواتف 
التالية: 24830514ـ  24830238ـ  24830322 

ـ داخلي: 131 ـ 318.

تســـتضيف »األنباء« غدا 
الثالثـــاء د.عمــــــاد املغربي 
طبيــــــب االســـنــــان مبركز 
اللؤلـــؤة لطب االســـنان بني 
الســـاعتني 5 و7 مساء للــرد 
على اسئلــــة القراء وذلك على 
الهواتـــف التالية: 24830514 ـ 
24830238ـ  24830322ـ  داخلي: 

131 ـ 318.


