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 األنباء الرياضية (٢٢ ـ ٢٨)

 «إال الدستور» تبحث استئناف االستجوابات
 العنجري لـ «األنباء»: «العمل الوطني» متمسكة بالثوابت الدستورية وستصدر بيانًا حول موقفها من عقد الندوات وحرية التعبير

 المؤمن: سعيد بمصطلح «الكويت الشقيقة والحبيبة» في اإلعالم العراقي
  بحر العلوم: نجحنا في إزالة حالة «العراق - فوبيا» في الكويت

 الكويت: مستعدون لتجاوز الملفات المتبقية مع العراق بالحوار الثنائي 

  بغداد ـ عدنان الراشد ـ محمد الحسيني
  أكد ســــفيرنا لــــدى العــــراق علي 
املؤمن والسفير العراقي لدى الكويت 
محمد حسني بحر العلوم على هامش 
مشــــاركتهما في جولة الوفد االعالمي 
الكويتي الزائر للعــــراق أن العالقات 
الكويتيةـ  العراقية تواصل حتســــنها 

مســــتدلني بكثير من املعطيات السياســــية واإلعالمية 
والشعبية في البلدين. فمن جهته، قال السفير املؤمن 
انه سعيد برؤية مصطلحات «الكويت الشقيقة والكويت 
احلبيبة» في اإلعالم العراقي، مضيفا: عندما أنظر ملا كان 
عليه احلال قبل ٣ سنوات مثال وما هو عليه اليوم أدرك 
حجم التقدم في العراق على كل املستويات مبا فيها األمن 
والعالقات مع الكويت، وذكر املؤمن أنه أوصى القيادة 

السياســــية بأن األوضاع األمنية في 
العراق أصبحت تسمح بزيارة املسؤولني 
الكويتيني على جميع املستويات. من 
جانبه، أكد السفير بحر العلوم أنه كان 
سعيدا جدا بأن الهجمة اإلعالمية على 
العراق في الكويت قد خفت، وجتلى ذلك 
فيما نقلته الصحافة عن ذكرى الغزو 
حيث ركزت على اجلرائم الصدامية ولم تشن هجوما 
على العــــراق بعدما مت تبديد الشــــكوك وفتح صفحة 

جديدة بني البلدين.
   وأضاف بحر العلوم: نحن نتفهم معاناة الكويت، 
وقد عملنا بجهد لتبديد حالة «العراق-فوبيا» ونحن 
ســــعداء بأننا جنحنا في ذلك، ونأمــــل أن يكون كل ما 

حصل قد أصبح جزءا من املاضي. 

 بشرى الزين
  علق مصدر ديبلوماسي على تصريحات رئيس 
الـــوزراء العراقي نوري املالكـــي ووزير اخلارجية 
العراقي هوشـــيار زيباري للوفد الكويتي اإلعالمي 
الزائر لبغداد والتي نشـــرت فـــي «األنباء» أول من 
أمس بالقول: هذا ما نأمله من اإلخوة في العراق وما 
نعهده من العراق احلديث وحكومته اجلديدة. واضاف 
املصدر في تصريح خاص لـ «األنباء» ان الكويت اكدت 

مرارا على انها كانت والتزال متد يد املساعدة وتؤكد 
استعدادها للعمل مع األشقاء العراقيني حلل وجتاوز 
امللفات املتبقية في اطار احلوار الثنائي البناء، آمال 

ان حتمل االيام املقبلة اخلير للجميع. 
  واشار املصدر الى ان تعهد العراق بكل التزاماته 
الدولية سيســـاعده اوال قبـــل اي طرف آخر ليكون 
جارا ينعم باالستقرار وتربطه عالقات حسن اجلوار 

املبنية على االحترام املتبادل. 

 حسين الرمضان ـ هادي العجمي ـ رشيد الفعم
  حتدد الكتــــل النيابية الـ ٣ «الشــــعبي» و«التنمية 
واإلصالح» و«العمل الوطني» فــــي اجتماعها املرتقب 
بعد غد مالمح احلراك السياســــي خالل املرحلة املقبلة 
من خالل التئامها في مكتب النائب أحمد السعدون في 

مجلس األمة.
   مصادر نيابية مطلعة أبلغت «األنباء» ان كل كتلة 
من الثالث ستحمل أجندتها لتطرحها في االجتماع الذي 
ســــيحدد أولويات الكتلة األم «إال الدستور» ومراحل 

انطالقها في الساحة السياسية. 
  وأشارت إلى ان النواب سيبحثون إمكانية استئناف 

وتفعيل املساءلة السياسية ألكثر من وزير وعلى رأسهم 
وزير اإلعالم ثم وزير الداخلية على خلفية األحداث التي 

سبقت استجواب سمو رئيس الوزراء.
   وأوضحت املصادر ان «إال الدســــتور» ستتدارس 
أيضا كيفية التعامل مع األجهزة احلكومية من الناحية 
األمنية فيما يتعلق بالتجمعات في الســــاحات العامة 

واستئناف عقد الندوات.
   ولفتــــت املصــــادر إلى ان عــــددا من نــــواب كتلة 
«إال الدســــتور» يدفعون باجتاه تهدئة األوضاع خالل 
املرحلة احلالية خصوصا ان املواءمة السياسية تقتضي 
التريث في تقدمي أي اســــتجواب ألي وزير حاليا حتى 

ال يكــــون األمر ردة فعل مقصودة باجتاه احلكومة من 
قبل الكتلة. ولــــم تغفل املصادر وجود وزيرة التربية 
ووزيرة التعليم العالي على رأس اهتمامات كتلة «التنمية 
واإلصالح» من حيث تفعيل املساءلة السياسية باجتاهها 
على اعتبار ان ملفها كان جاهزا في السابق مع جاهزية 
كتلة «العمل الشعبي» الستجواب وزير املالية في أي 
حلظة. النائــــب عبدالرحمن العنجري أكد في تصريح 
لـ «األنبــــاء» ان «العمل الوطني» متمســــكة بالثوابت 
الدســــتورية وانها ستصدر بيانا تؤكد فيه موقفها من 
عقد الندوات وحرية التعبير والرأي من خالل اجتماع 

تعقده غدا. 

 السفيران تحدثا على هامش زيارة الوفد اإلعالمي الكويتي للعراق 

 مصدر ديبلوماسي شدد على أن إيفاء بغداد بالتزاماتها الدولية سيساعد العراق ليكون جارًا ينعم باالستقرار

 علي املؤمن  محمد بحر العلوم 

 السفارة األميركية: ال يسعنا الخوض في تفاصيل قصة «غوليت محمد»

 مصادر نفطية مجددًا لـ «األنباء»: عوامل جيولوجية 
  «كاثرت» الغاز تحت «األحمدي» وطفحت عبر ١٩ بئرًا

 بشرى الزين
  في رد حــــول احتجاز املواطن األميركي 
من أصل صومالي والتحقيق معه من قبل 
الســــفارة  الكويتية.. أصدرت  الســــلطات 
األميركية بيانا قالت فيه: إن مسؤولني من 
القسم القنصلي قاموا بزيارة املواطن األميركي 
املعتقل غوليت محمد في الكويت وهم يقومون 
بتقدمي جميع املساعدات القنصلية، ونظرا 

العتبــــارات اخلصوصية فإننا ال يســــعنا 
اخلوض في مناقشة التفاصيل املتعلقة بهذه 
القضيــــة، وإن وزارة اخلارجية االميركية 
تلتزم بسعيها حلصول املواطنني األميركيني 
املعتقلــــني في اخلارج علــــى معاملة عادلة 
وإنسانية، ونحن على استعداد تام ملساعدة 
احملتجزين وأسرهم في حدود سلطتنا ووفقا 

للقانون الدولي. 

 عبدالهادي العجمي
  كشــــفت مصادر نفطية لـــــ «األنباء» عن ان 
تســــرب غاز منطقة االحمدي لم يكن ناجتا عن 
متديد الشــــبكة القدمية للغاز فقط ورجحت ان 
هناك عوامل جيولوجيــــة أدت إلى تكاثر كمية 
الغاز حتت املنطقة، ولفتت املصادر الى ان هذه 
الكميات من الغاز القادمة من طبقات جيولوجية 
من باطن األرض بعمق ال يتعدى الـ ٩٠ مترا وجدت 

منافذ للطفو الى الطبقة السطحية حتت البيوت 
عن طريق آبار األكسدة القدمية وعددها ١٩ بئرا 
ووظيفتها منع الصدأ عــــن أنابيب النفط املارة 
بجوار أو حتت املنطقة مباشرة. وقالت املصادر 
انه استدالال على ذلك فإن قراءات الغاز على عمق 
١٠ أمتار كانت عالية في بعض األماكن، والتي ال 
ميكن ان تكون بسبب الشبكة القدمية للغاز التي 

متر متديداتها حتتها بعمق ال يتجاوز مترين. 

 الحريري يتحدى«الفريق اآلخر»: لست متمسكا بالكرسي   ص٣٥ 

 «األنبـاء» تفتح بابـًا جديدًا لرصد  
الدوحة  عادات نجوم األزرق في 

 بطل «خليجي ٢٠» يبدأ مشواره  بمواجهة 
«التنين الصيني»  اليوم  في كأس آسـيا

 الفهد: أتمنى 
  أن ننسى أفراح 

  «خليجي ٢٠» وأن نرّكز  
على كأس آسيا 


