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الزميل عدنان الراشد يرحب بالسيد محسن احلكيمالسيد عمار احلكيم متحدثا في جمعية الصحافيني )محمد ماهر( السيد عمار احلكيم متوسطا الزميلني فيصل القناعي وعدنان الراشد

مشهد للمشاركني باللقاء

د. عارف السويفيد. عادل ميشيل

وحدة العالج بالليزر األخضر في مستشفى الراشد رائدة 
في عالج البروستاتا لمرضى القلب والسكر وسيولة الدم

يستقبل مستشفى الراشد اخلبير األملاني د.عارف السويفي 
املتخصص في عالج البروس���تاتا بتقنية الليزر األخضر 
ملرضى القلب والس���كر وسيولة الدم، حيث تعتبر وحدة 
العالج بالليزر األخضر في مستشفى الراشد هي الرائدة في 
هذا املجال منذ اكثر من 5 سنوات، وقد قام اخلبير األملاني 
بإجراء العديد من هذه العمليات بنجاح كبير ونتائج ممتازة، 
خاصة في حاالت تضخم البروستاتا التي مت عالجها وأدى 
العالج الى حتس���ن فوري في أعراض التبول مع احلفاظ 

على القدرة اجلنسية بدرجة عالية من األمان.
كما يق���وم اخلبير األملاني د.عارف الس���ويفي بزراعة 

االجهزة التعويضية لعالج الضعف اجلنسي ملرضى السكر 
والقلب، ويقوم ايضا بعالج سرعة القذف وعالج السلس 

البولي بأحدث الطرق العلمية عامليا.
هذا وقد قام بعالج الكثير م���ن حاالت انحناء العضو 
الذكري املنتش���رة بأكثر الطرق أمان���ا وبدون تأثير على 
االنتصاب او طول العضو الذكري، ويقوم اخلبير األملاني 
د.عارف السويفي بزيارة مستشفى الراشد في الفترة من 
2009/12/10 ولغاية 2009/12/19، حيث ستكون الزيارة حتت 
إشراف وتنسيق د.عادل ميشيل رياض � ماجستير مسالك 

بولية � البورد األملاني مسالك بولية وتناسلية.

عمار الحكيم: العالقات الكويتية ـ العراقية يجب أن ُتصان
واالختراقات األمنية في العراق محط تساؤل حول تواطؤ المؤسسة األمنية

دارين العلي
أكد رئيس املجلس اإلسالمي االعلى العراقي السيد عمار احلكيم ان 
الثق����ة املتبادلة بني الكويت والعراق ه����ي الكفيلة مبعاجلة كل امللفات 
العالقة بني البلدين، مش����يرا الى أنه كلما تع����ززت هذه الثقة صغرت 
اإلشكاليات، ومش����ددا على عدم صحة تأجيل أي من هذه امللفات التي 
يجب أن تعالج من خالل املناقش����ة في أجواء م����ن الثقة للوصول إلى 
حل����ول مقنعة للطرفني، جاء ذلك خالل اللقاء الذي أجراه احلكيم أمس 
األول مع وسائل االعالم في جمعية الصحافيني بهدف تبادل اآلراء حول 
»الهموم العامة التي يشهدها العراق واملنطقة وكذلك العالقات الثنائية 

بني الكويت والعراق«.
وقال احلكيم ان زيارته للكويت تأتي تعبيرا عن تقديره لسمو األمير 
الشيخ صباح األحمد وألبناء الشعب الكويتي ملواساتهم ومواقفهم النبيلة 
عند وفاة السيد احلكيم، كما اعتبرها فرصة مهمة للتداول في الشؤون 
العامة التي متر بها العراق واملنطق����ة والعالقات الثنائية بني البلدين 
والتي يجب أن تصان وتعزز، خصوصا أن القيادة السياسية والشعب 
الكويتي لديه تفهم كبير للواقع السياس����ي اجلديد في العراق، كما أن 
الكويت دائما مساندة للعراق والشعب العراقي منذ مطلع التسعينات 
وحتى سقوط النظام الصدامي، وتبادر دائما الى دعم العملية السياسية 

اجلارية في العراق.
وحتدث احلكيم عن املش����هد السياس����ي العراقي الذي يشهد تطورا 
متزايدا سواء من حيث الثقة املتبادلة أو القدرة على احلوار بني اجلهات 
املختلفة والتواصل على رؤى مش����تركة بني األطراف العراقية تصبح 
أفضل م����ن املاضي، ولعل قانون االنتخابات الذي أجنز منذ يومني كان 
من اإلجنازات، مؤكدا أن صرف عدة أشهر للحوار واملداولة للوصول إلى 
اإلجماع لصالح مشروع يوحد العراقيني خير من أن يتم املضي بأسس 
الدميوقراطية والنصف زائد واحد إلجناز قانون يعطل البلد، مش����يرا 
إلى أن الهدف أن يشعر اجلميع باملاركة احلقيقية فالعراق ال يحكم من 
ح����زب واحد أو طائفة واحدة أو قومية واحدة، بل من جميع ابنائه في 
ظل الدميوقراطية التوافقية، حيث تبذل اجلهود الكبرى للوصول إلى 
ما يصب مبصلحة العراق وجميع األطراف، الفتا إلى أن حتديد تاريخ 
إلجراء االنتخابات في 6 مارس العام املقبل يجعل العراقيني يتحضرون 
للعملية االنتخابية ودخول حملة انتخابية تعزز املسار الدميوقراطي 

دون أن تؤدي إلى تقاطعات بني العراقيني.
وأش����ار إلى أن االئتالفات املوجودة في الع����راق حاليا في مجملها 
وطنية، إذ تضم من مختلف األطياف وهذا يعني اخلروج من اخلنادق 
الضيقة إلى اخليمة األوس����ع وهي االنتماء لهذا الوطن، مش����يرا إلى أن 
االئتالف الوطني وكتلته النيابية متثل أحد أكبر القوى املتنافس����ة في 

احلوار البناء هو الكفيل مبعاجلة املشاكل في العالم العربي واإلسالمي 
واملنطقة بشكل عام مشيرا إلى طرح نظرية االحتواء اإلقليمي ملعاجلة 
هذه املشاكل عبر فتح القلوب والعقول من أجل حتقيق شراكة حقيقية 
في جميع امللفات السياس����ية واالقتصادية واألمنية، وردا على س����ؤال 
حول اتخاذ الكويت كمادة انتخابية لبعض الكتل قال احلكيم ان التشدد 
ليس ظاهرة عراقية أو كويتية بل ظاهرة إنسانية وهو موجود في كل 
مكان وإذا مت النظر إلى العالقات الثنائية من هذه الزاوية وس����نصطدم 
بأصوات في العراق أو الكوي����ت وال ميكن ألي من البلدين النظر لهذه 
األصوات وجتاهل الشريحة الواسعة من أصحاب القرار الذين ينظرون 
إلى املصالح املشتركة التي جتدونها في التواصل اإليجابي والبناء وحسن 
اجلوار وتعزيز الروابط قائال »فليقل املتشددون ما يريدون ونحن دورنا 
تنوير الرأي العام ألهمية هذه العالقة واملصالح املشتركة بني البلدين، 
وح����ول تعامل الدول اإلقليمية مع إصدار قانون االنتخابات في العراق 
قال انها حريصة على أمن العراق واستقراره مشيرا إلى أن دول املنطقة 
تعاملت مع إصدار القانون بكل إيجابية  ومتنى أن يكون للعراق فرصة 
مع مجلس التعاون اخلليجي ألنه بلد عربي له حدود خليجية مؤكدا أن 
م����ن حقه أن يكون ضمن هذه املنظومة، وعن العالقات مع دول اجلوار 
قال ان العالقة اإليرانية – العراقية طيبة ويجب أن تكون جيدة بصفتها 
اجلارة الكبرى مش����يرا إلى أن املش����كلة في عدم متكن العراق من بناء 
عالقات جيدة مع أشقائه العرب لذلك فإن من األولويات في هذه املرحلة 
العمل على االنفتاح العراقي على العالم العربي لتش����جيع العرب على 
لعب دور بناء في املشهد العراقي وإسنادهم للواقع العراقي مما يسهم 
في تثبيت الهوية العربية للدولة مشيرا إلى أن احلضور العربي سيسهم 
في مس����اعدة العراق على بناء عالقات متوازنة مع جميع جيرانه، وفي 
هذا الس����ياق قال إن النبرة املستخدمة لدى بعض املسؤولني العراقيني 
في التحدث عن اململكة العربية السعودية ناجتة عن العتب وليست إال 
مسيرا إلى مآخذ بعض املؤسسات العراقية املتخصصة لوجود أشخاص 
أساءوا للعراق على األراضي السورية متمنيا أن تشهد العالقة السورية 
- العراقية تطورا مع التأكيد على عدم التهاون بالدم العراقي ومالحقة 
كل مس����يء للعراقيني، وعن تراجع حظوظ التيارات اإلسالمية قال ان 
األمر ال يقتصر على التيارات اإلسالمية فقط بل جميع التيارات بسبب 
تراجع نسب التصويت ولم يحافظ أي طرف على حجم األصوات التي 
نالها في االنتخابات األولى وحول عدم تس����مية سفير عراقي للكويت 
حتى اليوم اوضح أن األمر يعود ملش����كلة فنية مش����يرا إلى أن مجلس 
النواب العراقي قام بتسمية 56 سفيرا وأدخلوا دورة خاصة قبل إرسالهم 
إلى مختلف الدول وس����تكون الكويت على رأس قائمة هذه الدول التي 

سيرسل إليها سفير.

العملية االنتخابية وعن الوضع األمني العراقي، قال انه يش����هد تطورا 
مهما وإيجابيا بالرغم من بعض االختراقات، الفتا إلى أن االستقرار هو 
احلالة السائدة اليوم والتفجيرات هي احلالة االستثنائية، آسفا ملا حدث 
باألمس في العراق من تفجيرات راح ضحيتها العديد من األبرياء محمال 
املسؤولية للتكفيريني والبعث الصدامي في هذه املمارسات، الفتا إلى أن 
ما يحدث اليوم يدفع إلى التساؤل عن أسباب هذه االختراقات األمنية، 
مؤكدا أنه على املؤسس����ة األمنية كيف حصلت مث����ل هذه االختراقات 
والثغ����رات، إذ كي����ف ميكن أن تدخل مثل هذه الس����يارات املفخخة إلى 
األماكن التي يفترض أنها مجهزة بوسائل لكشف املتفجرات متسائال عن 
وجود تواطؤ أو اختراقات أو إشكالية لدى املؤسسة األمنية، خصوصا 
أن القادة األمنيني أكدوا أن لديهم معلومات اس����تخباراتية عن عمليات 

أمنية ممكنة في بغداد.
وأكد أن األم����ن في العراق بيد العراقيني أنفس����هم والقوات األمنية 
األجنبي����ة موجودة خارج املدن، وأن التطلع إلى اليوم الذي ال جند فيه 

عنصرا عسكريا أجنبيا في العراق.
وعن مدى استقرار األمن في العراق بالرغم من وجود تفجيرات قال 
انه يجب أن نقيس األمور مبا كانت عليه وما آلت إليه وتقييم الوضع 

األمني في العراق يختلف عنه في الدول األخرى املستقرة والتي تعيش 
في ظروف طبيعية، مش����يرا إلى أنه وباملقارنة مع العراق باألمس جند 
أن هناك تطورا ولكن االختراقات تفرض التساؤل عن خلل في املؤسسة 
األمنية، الفتا إلى اجتماع سيحصل اخلميس املقبل ملجلس النواب العراقي 
يحضره رئيس الوزراء والق����ادة األمنيني لإلضاءة على ذلك والتحاور 
في أس����باب هذه االختراقات األمنية، وفي معرض رده على التساؤالت 
حول الوضع العراقي األمني فان جميع القوى السياس����ية منزهة عن 
التفجيرات احلاصلة التي تدل بكل ظروفها على أنها مشابهة للعمليات 
األمنية التي تورط التكفيريني والبعثيني الصداميني مؤكدا عدم وجود 
قوى سياس����ية تلطخ أيديها بدم العراقيني من أجل مكاسب سياسية، 
وعن توقع مدة للوصول إلى عراق آمن قال احلكيم ان جميع املؤشرات 
البيانية آخذة بالصعود وبش����كل سريع على أمل أن جناح االنتخابات 
سيؤدي إلى االستقرار السياسي والثبات واالنفتاح الدولي ما من شأنه 
أن يساهم في السيطرة على الشأن األمني الفتا إلى أن كل خطوة تتخذ 
في مجال تعزيز املصاحلة في العراق ستخفف من وتيرة العنف معربا 
ع����ن اعتق����اده أن الهجمات التي حتصل في العراق بحاجة إلى إس����ناد 
ودعم يف����وق اإلمكانات احمللية داخل الع����راق، وأعرب عن اعتقاده أن 

أكد خالل لقائه مع وسائل اإلعالم في »الصحافيين« ضرورة توخي الثقة في حل الملفات العالقة


