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 الثالثاء ٢٤ مايو ٢٠١١ 

 محافظ البصرة: املشاكل بني الكويت والعراق يجب أن حتل عن طريق احلوار محليات 
 اعلن مجلس محافظة البصرة أنه سيعقد بعد أيام قليلة جلسة استثنائية يحضرها خبراء ملناقشة تأثيرات ميناء 
مبارك الكويتي على املوانئ العراقية واملالحة البحرية في قناة خور عبداهللا، فيما دعا احملافظ الى احلوار حلل 
املشكالت العالقة بني العراق والكويت. وقال عضو املجلس علي غامن املالكي في حديث لـ «السومرية نيوز» ان 
جلان املجلس جمعت في غضون االيام القليلة خرائط ومعلومات متعلقة مبشروع ميناء مبارك الكويتي، وسلمتها 
بعد دراستها وحتليلها الى رئاسة املجلس لتحديد موعد لعقد جلسة استثنائية ملناقشة تفاصيل املشروع وتأثيراته 
على املوانئ العراقية واملالحة البحرية في قناة خور عبداهللا. 

بواسطة أبر التردد الصوتي 
وبدون جراحة باإلضافة إلى 
عـــالج ضيق قنـــاة العمود 
الفقري لكبار السن بالتدخل 
البسيط وخالل نصف ساعة 
العمليات اجلراحية  وعمل 
البســـيطة بواسطة املنظار 
وامليكروسكوب مبا في ذلك 
املرضـــى الذين مت عمل لهم 

عمليات سابقة.
الروضان قائله    وأردفت 
إن مستشفى السيف يحرص 
على االســـتثمار في تطوير 
اخلدمـــات الطبيـــة املقدمة 
من خالل برنامـــج األطباء 
الزائرين حيث حرص على 
أمهـــر األطباء  اســـتقطاب 
العاملني والذيـــن يعتبرون 
الرواد فـــي مجاالتهم كرائد 
جراحة الســـمنة واملعروف 
بطبيب املشاهير البروفيسور 

ميشيل غارنييه. 
  كما أثنت على اإلمكانيات 
التكنولوجيـــة  والقـــدرات 
التي تتمتـــع بها  الهائلـــة 
مستشفى الســـيف، مؤكدة 
انهـــا تضاهي اكبـــر املراكز 
الطبية العاملية وانه لم يعد 
هنـــاك داع للســـفر للعالج 
باخلارج الن املستشفى وفر 
العاملية واحدث  اخلبـــرات 
الطبية للعالج في  األجهزة 

املستشفى . 
  يذكر أن مستشفى السيف 
هو أحد املستشفيات التابعة 
للشـــركة املتحدة للخدمات 
الطبيـــة. وهو املستشـــفى 
القطاع اخلاص  الوحيد في 
الـــذي يضم أحـــدث غرف 
 ORالعمليـــات فـــي العالم ١
أنـــه يضم  إلى  باإلضافـــة 
مجموعـــة مـــن العيـــادات 
الداخلية واخلارجية، وميتاز 

 مستشفى السيف يستضيف رائد جراحة 
األعصاب والعمود الفقري جوسب بيورك

بأن لديه أول مركز بالقطاع 
اخلاص جلراحة الوجه والفم 
والفكني، واألسنان، فضال عن 
جراحة األطفال واملناظير. 
كما يضم أقساما أخرى وهي 
العظام، واملســـالك  جراحة 
البولية، والنساء والوالدة، 
التشـــخيصية  واألشـــعة 
وغيرهـــا. ويتميز بتقدميه 
خدمة عالج حاالت الطوارئ 
احلرجة للبالغني واألطفال. 
ويستقطب مجموعة منتقاة 
من األطبـــاء احملترفني في 
مجاالتهم كمـــا يوفر أحدث 

األجهزة الطبية. 

 أعلن مستشفى السيف 
عن توقيعه لعقد حصري مع 
استشاري جراحة األعصاب 
والعمود الفقري البروفيسور 
جوســـب بيـــورك احلاصل 
على زمالـــة كلية فلورنس 
جلراحة األعصاب والعمود 
الفقـــري وعضو العديد من 
اجلمعيـــات الطبية العاملية 
كاجلمعية الدولية للمفاصل 
االصطناعية للعمود الفقري 
وجمعية أمريكا الشـــمالية 
الفقري و اجلمعية  للعمود 
اإليطالية للعالج بغاز األوزون 
وجمعية جراحات األعصاب 
الطرفية واجلمعية اإليطالية 
للعالج بغاز األوزون، وذلك 
للمساهمة في التخفيف من 
معاناة املصابـــني بأمراض 
العمـــود الفقـــري في دولة 

الكويت.
  وقالت مديرة التسويق 
العامة اآلنســـة  والعالقات 
رزان الروضان إن استضافة 
البروفيسور جوسب يأتي 
لكونـــه أحد رواد العالم في 
عالج أمراض العمود الفقري 
بـــدون جراحـــة أو التدخل 
أن  إلى  . مشـــيرة  البسيط 
البروفيسور جوسب سوف 
يقوم بزيارة واحدة شهريا 
ملستشـــفى السيف مبنطقة 
الساملية، مدتها أسبوع تقريبا 
إذ سيكون موعد زيارته األولى 
في املدة ما بني ٢١ مايو وحتى 
٤ من يونيـــو املقبل. وذلك 
ملناظرة وعالج حاالت انزالق 
الفقـــرات واألورام و حقن 
مفاصل العمود الفقري وغشاء 
السحايا واالنزالق الغضروفي 
والعالج بواســـطة قسطرة 
العمود الفقري وحتجيم أو 
 البروفيسور جوسب بيوركتصغير االنزالق الغضروفي 

 األمم املتحدة لنزع فتيل األزمة العراقية - الكويتية حول «امليناء» 
 بحث هوشــــيار زيباري وزير 
اخلارجية العراقي مبشاركة السفير 
الكويتي في بغداد علي املؤمن مع 
املمثل اخلاص لالمني  آد ميلكرت 
العام لألمم املتحدة «يونامي» في 
العراق وخبراء من املنظمة عالقات 
العراق مع االمم املتحدة والعالقات 
العراقية - الكويتية، كما جرى بحث 
التقدم احلاصل في امللف اإلنساني 
الكويتي واجراءات احلكومة حيال 
الكشف عن املفقودين واملمتلكات 
الكويتية التي فقدت أو صودرت 
اثر االحتالل العراقي للكويت صيف 
عام ١٩٩٠، وهي مطالبات تشترط 
االمم املتحدة على العراق اإليفاء بها 
لضمان اخراجه من تبعات الفصل 
السابع مليثاق االمم املتحدة الذي 

فرض عليه عقب االحتالل.
  وجرى خــــالل االجتماع أيضا 
بحث مســــألة بناء الكويت مليناء 
«مبــــارك» فــــي جزيــــرة بوبيان 
العراقية  واجراءات احلكومتــــني 
والكويتيــــة «ملعاجلة االمر بعيدا 
عن اجواء التوتر والتصعيد، مبا 
يخدم مصلحة البلدين والشعبني 
الشــــقيقني»، كما قال بيان رسمي 
عراقــــي، واشــــار البيــــان الى ان 
اجلانبني ناقشا بعض اإلجراءات 
والتســــهيالت الفنية لبعثة األمم 

املتحدة في العراق.
  واضاف مت خالل اللقاء الثالثي 
التأكيد على اهمية معاجلة القضايا 
الثنائية بني العراق والكويت ضمن 
العراقية  الوزارية  اللجنــــة  اطار 
الكويتية املشــــتركة «وضرورة 
التأكد في احلقائق والوقائع حول 
ميناء مبارك والتواصل االيجابي 
البناء بني البلدين لتوضيح احلالة 

للرأي العام».

  وزيرا الخارجية والنقل امام 
البرلمان العراقي 

  من جهته، اعلن رئيس مجلس 
النواب العراقي اسامة النجيفي ان 
املجلس سيستضيف خالل االيام 

العراقي مــــن التأثير على املوانئ 
العراقية في جنوب البالد.

  وقال السفير الكويتي في العراق 
علي املؤمــــن إن الكويت والعراق 
سيعززان التنسيق والتعاون بشأن 
مياه خور عبداهللا وتنظيم املالحة 
من دون أن يسبب ذلك اي مشكالت 
اقتصادية ألي منهما. واوضح ان 
ميناء مبــــارك ال عالقة له باملياه 
العراقية في خور عبداهللا، والكويت 
تعمل مع العــــراق على تالفي أي 
مشكالت حتصل بشأن املشاريع 
املالحية بني البلدين. وشدد على 
انه من املهم ان يكون التنســــيق 
والتعاون بني العراق والكويت في 
درجات عالية بشأن املياه اإلقليمية 
البواخر بهدف  املشتركة وحركة 
العالقات االقتصادية بني  تعزيز 

اجلانبني.
  وفــــي الكويت، نفــــت مصادر 
مسؤولة في وزارة اخلارجية وجود 
خطط لتوسيع ميناء مبارك الكبير. 
واشــــارت الى عدم وجود اي نية 
لتوقيــــع مذكرة تفاهم مع العراق 
بخصوص ادارة املمرات املائية بني 
البلدين بشكل مشترك، موضحة ان 
هناك قرارا دوليا في هذا الشأن، قد 
رسم احلدود املائية بني البلدين، 
وهناك جلان فنية مشتركة تعمل 
على تنفيذ ذلك. واشــــارت الى ان 
القوتني  هناك مذكرات تفاهم بني 
الكويت والعراق،  البحريتني في 
تقضي بالتنســــيق بشأن املالحة 
ومكافحة التســــلل والتهريب الى 
حني الفصل مبسألة احلدود املائية 

بشكل نهائي.
  وبرغم هــــذه التطمينات، فقد 
دعا النائب عبدالسالم املالكي عن 
ائتالف دولة القانون بزعامة رئيس 
الوزراء نوري املالكي الى تشكيل 
جلنة برملانية للذهاب الى مجلس 
االمن للوقوف على مالبسات بناء 
الكويت مليناء مبــــارك، الذي قال 
العراق من استغالل  انه سيحرم 

منفذه املائي. 

  وقال في تصريح مكتوب تلقته 
«إيالف» ان «مسألة توسيع ميناء 
مبارك» شــــكلت قضية رأي عام 
وطني وعربي على حد سواء، متثلت 
في تناقض التصريحات بني الكتل 
السياسية، مما يتطلب الوقوف على 
حقيقة ومالبسات تلك القضية من 
خالل طروحات وزيري اخلارجية 
والنقل واملواصالت للخروج برأي 
موحد، ال يفــــرط بحقوق أي من 

الدولتني الشقيقتني».
  واكد النجيفي ان مجلس النواب 
العراقي يتطلع الى إقامة عالقات 
مبنية على حسن اجلوار، وتراعي 
املصالح املشــــتركة بني البلدين، 
بعيدا عــــن التجاوزات التي تضر 

باقتصاديات العراق والكويت.

  الكويت تنفي وتؤكد االستعداد 
للتعاون

  مــــن جهتهــــا أكدت الســــفارة 
الكويتيــــة في بغــــداد أن الكويت 
تسعى إلى تنظيم املالحة البحرية 
في اخلليج العربي مع العراق بعد 
أن أثار قرار الكويت توسيع أحد 
موانئهــــا مخاوف لــــدى اجلانب 

القليلة املقبلة وزيري اخلارجية 
هوشيار زيباري والنقل واملواصالت 
هادي العامري لتوضيح اشكاالت 
احلدود العراقية الكويتية البرية 
واملائية بعد قيام احلكومة الكويتية 
بتوسيع ميناء مبارك في جزيرة 
بوبيان ومتابعة املستجدات حول 

تطوير ميناء الفاو.

 زيباري يتوسط السفير املؤمن وآد ميلكرت 

 مصادر عراقية: امليناء «سيخرب» البصرة 
 قالت مصادر اقتصادية عراقية ان ميناء مبارك الكويتي اجلديد 

سيحول البصرة الى خراب وان جميع احملافظات اجلنوبية ستتحول 
الى محافظات فقيرة ألن امليناء سيطل على املياه االقليمية العراقية ولن 

يكون امام ميناء أم قصر سوى ممر ال يتجاوز الـ ١٠٠٠ متر.
  وأكدت املصادر خالل اتصال هاتفي مع جريدة «كل األخبار» العراقية 
أن على السياسيني العراقيني ان يتحركوا الى األمم املتحدة وان كل ما 

بني على باطل فهو باطل وبالتالي فان ميناء مبارك باطل وكانت القائمة 
العراقية البيضاء قد طالبت االسبوع املاضي بوضع حد للتجاوزات 
الكويتية على العراق قائلة بأنه ال ميكن لدولة صغيرة كالكويت ان 

تتالعب بثالثني مليون عراقي ويسرقون ثروتهم امام انظارهم وبالتالي 
فان مثل هذه االعمال سترجع العالقات بني الدولتني الى املربع األول. 


