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دعا رئيس الوزراء العراقي 
نوري املالكي الى بناء ثقة موثقة 
للعالقات بني العراق والكويت ال 
تهتز أمام اي تغيير، مؤكدا ان 
زمن املغامرات ولى ولن يسمح 
العراق اليوم بأي اعتداء من أي 

جهة على الكويت.
جاء ذلك في حديث خاص 
أدلى به املالكي خالل استقباله 
وفد جمعية الصحافيني الكويتية 
برئاسة عدنان الراشد وعضوية 
جاسم كمال وممثل »كونا« في 

بغداد محمد الغزي.
وقال املالك���ي »نريد إعادة 
الثق���ة املتبادلة ب���ني البلدين 
الكويتي والعراقي  والشعبني 
وأال يأتي مغام���ر مثل صدام 
ليس���يء ال���ى العالق���ات بني 
البلدين«، مشيرا الى انه »ثمة 
الكثير من ه���ؤالء املغامرين 
العربية  القومية  ممن يدعون 
يريدون تكرار جتارب املاضي 
األليم لك���ن ال تأثير لهم على 
الق���رار في العراق اليوم الذي 
ميضي باجت���اه واضح، حيث 
يريد سيادته وال يسمح بتدخل 
أحد في شؤونه، كما ال يريد ان 

يتدخل في شؤون اآلخرين«.
املالك���ي عن تفاؤله  وعبر 
مبستقبل العالقات العراقية � 
الكويتية وقال »نريد مساعي 
لترس���يخ مفه���وم الثقة التي 
تغلق كل أبواب اإلساءة«، معربا 
بهذا الش���أن عن ترحيبه بأي 
دعوة كويتية توجه له لزيارة 
الكويت وعن رغبته في املقابل 
في اس���تضافة رئيس مجلس 
الوزراء الش���يخ جابر املبارك 
في بغداد للتباحث حول سبل 

تعزيز العالقات الثنائية.
ب���الده تريد  ان  وأض���اف 
األمن واالستقرار للكويت وال 
تريد التدخل في ش���ؤون أحد 
ال في الكويت وال في أي مكان 
مذك���را مبا وصفها »دروس���ا 
أليمة في ذلك بس���بب صدام 

وسياساته«.
وقال ان »أهم شيء أحمله 
اليوم هو ان أبني الثقة املوثقة 
بني البلدين الكويت والعراق 
والتي ال تهت���ز ألي تغيير.. 
إذ أريد مم���ن يأتي بعدي أال 
يلعب بهذه الثقة املتبادلة«، 
اما املس���ائل العالقة كمسألة 
ميناء مبارك الكبير وغيرها 
»فكلها أم���ور وقضايا ميكن 
حلحلتها وهي زائلة«، مشدد 
على انه »إذا انطلقنا من مبدأ 
اخلوف والتوجس من اآلخر 
فلن نحقق أي تقدم في حني 
ان الثق���ة املتبادلة هي التي 
تفضي إلى حتقيق الش���يء 

الكثير«.
وأشار املالكي الى ان زيارته 
االخيرة للكويت »خلقت مناخا 
من احلميمية وهي خطوة مهمة« 
وكانت أهم من كل املفاوضات، 
منوها مبا سمعه من صاحب 
الس���مو األمير الشيخ صباح 
األحم���د وال���ذي يعكس مدى 
احل���رص واالس���تعداد حلل 

التعقيدات.
التأكيد على  املالكي  وجدد 
الرغبة في حتقي���ق خطوات 
التعقيدات  باجتاه حل جميع 
التي تقف في طريق عالقة متينة 
املتبادلة  مبنية على املصالح 

بني البلدين.
وتطرق املالكي الى التقرير 
اللجنة  ال���ذي قدمت���ه  الفني 
العراقية بش���أن ميناء مبارك 
الكبير والذي س���يتم عرضه 
على مجلس النواب )العراقي(، 
الى ان هناك »نقطتني  مشيرا 
مهمتني نريد اإلجابة عنهما وهما 
حجم الزخ���م الذي ينجم عن 

رسو البواخر والتلوث«.
انه فيما  املالك���ي  وأضاف 
يتعلق مبسألة التلوث »أشار 

الى قدرته  الكويت���ي  اجلانب 
التلوث  على معاجل���ة ذل���ك 
املتوقع والسيطرة على الشعب 
املرجانية وغيرها من أسباب 

التلوث«.
وقال ان مسألة ميناء مبارك 
الكبير ش���ابها بعد سياسي، 
مشيرا الى جملة من احلوادث قال 
انها أثرت على املزاج السياسي 
العراقي من بينها حجز مدير 
اخلطوط اجلوية العراقية في 
لندن واحتجاز طائرات عراقية 

في كندا وبريطانيا.
لكنه أضاف ان »أهم قضية 
اآلن هي قضية املياه وإذا وجدنا 
لها حال فيمكن عندها حل بقية 

املسائل العالقة«.
املالكي ايضا على  وش���دد 
ضرورة على ضبط املجاميع 
املس���لحة التي حتاول تعكير 
األجواء بني البلدين واالصطياد 

في املاء العكر.
وح���ول حادث���ة إط���الق 
الصواريخ من منطقة بجنوب 
البصرة، قال املالكي ان جلنة 
حتقيق مت تشكيلها ومت ضبط 
الس���يارة التي أطلق���ت منها 
الصواريخ، مؤكدا انه »أمر ال 
نرضاه أبدا ونقف عنده بحزم 
وسنضرب بقوة أي أعمال من 
هذا النوع ولن نس���مح لهذه 
املجاميع بأن تقوم بكل ما من 
شأنه التأثير على عالقاتنا مع 

الدول الشقيقة«.
وبشأن الوضع األمني في 
ب���الده بعد انس���حاب القوات 
األميركية بعث املالكي برسائل 
تطمني على الوضع األمني وقال 
»منذ عام 2008 ومنذ ان وقعنا 
االتفاقيات مع اجلانب األميركي 
خرج اجلان���ب األمني من يد 
األميركيني وبالذات بعد احداث 
البص���رة وانتقل امللف األمني 
تدريجيا الى العراقيني ولم يكن 
منذ ذلك احلني أي تدخل امني 
أميركي إال بطلب عراقي حيث 

كان ذلك امللف يدار عراقيا«.
وعبر عن ارتياحه خلروج 
الق���وات األميركية من العراق 
بهذا الشكل، وقال ان االنسحاب 
»جاء متزامنا ومتتني العالقة مع 
الواليات املتحدة، حيث انتقلنا 
الى عالقة أوس���ع بني البلدين 
متمثلة بالتعاون الثنائي وهو 

مبعث سرور«.
واضاف »نحن اآلن بلد كامل 
السيادة ولدينا عالقة جيدة مع 
الواليات املتحدة ومع إيران في 
وقت واحد وهناك من يس���أل 
بش���أن كيفية احتفاظنا بتلك 
العالقات«. وحتدث املالكي عن 
الضرر الذي يسببه أي جيش 
أجنبي في البالد وقال »نأمل أال 
يدخل جيش أجنبي الى أي بلد 
عربي، كما ال نريد ان يستقدم 
بلد قوات أجنبية الى أراضيه 

إذ ان حركة اجلي���ش بآلياته 
وحدها تسبب دمارا للشوارع 

والبالد«.
وفيم���ا يتعلق بالتطورات 
في امللف السوري، قال املالكي 
»نحن ضد احلصار املفروض 
على س���ورية إذ لدينا جتربة 
مش���ابهة ومري���رة فاحلصار 
ال يض���ر باحلاكم بل بطبقات 
الشعب وليس من املعقول ان 

نحاصر الشعب السوري«.
وش���دد على رف���ض بالده 
للتدخل العسكري اخلارجي في 
سورية وقال »نحن لسنا مع 
التدخل العسكري في سورية او 
إحالة امللف السوري الى مجلس 
األمن، وذلك أمر غير مقبول«.

واض���اف »ينبغ���ي إعطاء 
فرصة لبقي���ة احللول، لدينا 
الس���ورية  لقاء مع املعارضة 
وقبلوا بوس���اطتنا فضال عن 
احلكومة السورية التي وافقت 
أيضا على ما نقله وفدنا وميكننا 
جمع األطراف الس���ورية على 
طاولة واحدة«، مشيرا الى ان 
اجلان���ب األميركي على اطالع 
بتلك الوساطة ولم يعترضوا 
وهم راغبون في إيجاد حل ألزمة 

سورية.
وق���ال املالكي ان س���ورية 
ليست دولة هامشية ورأى انه 
اذا ما التهبت سورية فإن دوال 
مجاورة لها ستلتهب وتندلع 
الطائفي���ة فيها وهو ما »يؤثر 
بال ش���ك علينا ف���ي العراق«، 
لذا ينبغي إدانة أعمال العنف 
في سورية والدعوة الى حوار 
تلتقي عليه األطراف السورية 
مبا يفضي الى حتقيق احلريات 
وتشكيل األحزاب وإنهاء العمل 
بالدستور احلالي وحتديد موعد 
لالنتخابات حتت إشراف دولي 
ويبدأ مجلس الشعب اجلديد 
أعماله بكتابة دس���تور جديد 
بعد استقرار األوضاع »حيث 
س���يكون ثمة تنوع ولن يدار 

البلد من مكون واحد«.
وحول دور اجلامعة العربية 
املالكي أهمية اس����تعادة  أكد 
دورها الفاع����ل وبنائها املتني 
بعيدا عن سياسة احملاور التي 
أش����ار الى ان العراق ال يريد 
ان يك����ون طرفا فيه����ا معلنا 
استعداد بالده استضافة القمة 
العربية في مكانها ببغداد وفي 

موعدها.
وق���ال »أبلغنا األمني العام 
للجامعة العربية نبيل العربي 
ال���ى بغداد  خ���الل زيارت���ه 
مؤخ���را وأطلعناه على جميع 
االس���تعدادات والترتيب���ات 
املوضوعة من أجل إجناح القمة 
في العراق، لم أسمع رفضا من 
أي بلد عرب���ي لعقد القمة في 
بغداد ولم يتب���ق أمامنا إال 3 

أشهر«.

نريد إعادة الثقة 
املتبادلة بني 

البلدين والشعبني 
وأال يأتي مغامر 

مثل صدام ليسيء 
للعالقات

أرحب بأي دعوة 
لزيارة الكويت 

وراغبون في استضافة 
الشيخ جابر املبارك 

في بغداد

املسائل العالقة 
كميناء مبارك وغيره 

أمور وقضايا ميكن 
حلحلتها وهي زائلة

حجم الزخم الناجم 
عن رسو البواخر 

والتلوث نقطتان نريد 
اإلجابة عنهما قبل 
املضي في بحث 

ميناء مبارك

ضبطنا السيارة 
التي أطلقت منها 

صواريخ على الكويت 
وسنقف بحزم 

وسنتصدى بقوة ألي 
أعمال من هذا النوع

رئيس الوزراء العراقي أدلى بحديث خاص لوفد جمعية الصحافيني برئاسة الراشد

املالكي: عراق اليوم لن يسمح
ألي جهة باالعتداء على الكويت

نوري املالكي والزميل عدنان الراشد في لقطة تذكارية

يوم توعوي ألشعة فحص الثدي مبستشفى جابر
جميع االستفسارات فإ ن الوقاية 
خير م���ن العالج وليس افضل 
من الغذاء الصحي للوقاية من 
االمراض، وقد قامت اخصائيات 
التغذية في املستشفى بوضع 
خبراته���م ملس���اعدة املرضى 
وتعريفهم باالطعمة الصحية 
للوقاي���ة من س���رطان الثدي 
وعرض فيلم قصير عنها وكذلك 
مت تقدمي عينات من هذه االطعمة، 
كما تخلل هذا اليوم التوعوي 
توزيع الكتيبات املختلفة خاصة 
بقسم االشعة ووحدات التغذية 
الكتيبات  العالجي���ة وكذل���ك 
االرشادية وسوف يكون هناك 
سجل خاص لتسجيل الراغبات 
في التع���رف على هذا الفحص 
واالستفسار عنه بصورة افضل 
حي���ث يتم اعطائه���ن مواعيد 
خاصة بذلك بالتنسيق مع قسم 

االشعة التشخيصية.

وميكن للحاضرات من النساء 
تعلم طريقة عمل الفحص الذاتي 
التي تزداد اهميتها بالنس���بة 
لالكتشاف املبكر الورام الثدي 
وق���د مت جتهيز م���كان خاص 
لهذا الفحص يت���م فيه تعليم 
السيدات عن طريق مجسم اعد 
خصيصا لذل���ك واالجابة على 

برعاية رئيس االركان العامة 
للجيش الفري���ق احمد اخلالد 
وبحضور رئيس هيئة اخلدمات 
الطبية د.يوس���ف النصف قام 
مستشفى جابر االحمد للقوات 
املس���لحة واملتمثل في قس���م 
االش���عة التش���خيصية اليوم 
التوعوي للماموغرام )اش���عة 
فح���ص الثدي( حتت س���عار 
»املاموغ���رام ص���ورة قد تنقذ 
حيات���ك« ويهدف ه���ذا اليوم 
التوعوي الى تعريف مراجعي 
املستش���فى عموما والسيدات 
خصوصا بأهمية هذا الفحص 
الدوري في اكتشاف اورام الثدي 
مبكرا مما يكون له اكبر االثر في 
حماية املرأة وعالجها بصورة 
س���ريعة، وتتضمن فعاليات 
هذا الي���وم تعريف املاموغرام 
وأهميته للمرأة وكذلك ش���رح 
للجهاز وطريقة عمل هذ الفحص، 

جانب من اليوم التوعوي

»الكهرباء«: مشاريع بقيمة 20 مليون دينار
لتحديث املرافق ورفع كفاءتها قريبًا

احلرس احتفل بتخريج الدورة التأسيسية
اخلامسة لضباط الصف واألفراد

حتضر وزارة الكهرباء واملاء 
للتعاقد قريب���ا على تنفيذ عدد 
من املشاريع في قطاعات مختلفة 
بتكلفة اجمالية 20مليون دينار 
بهدف تطوير وحتديث مرافقها 
ورفع كفاءتها التشغيلية وزيادة 
عمرها االفتراضي حيث تتضمن 
العقود مشروعًا لتزويد وتركيب 
عدد 8 محطات حتويل رئيسية في 
الري واجليوان والعدان بتكلفة 
اجمالي���ة 18.627 مليون دينار 
وذلك لضمان عدم انقطاع الكهرباء 
خاصة خ���الل فص���ل الصيف 
بسبب تزايد الطلب على التيار 

الكهربائي من خالل اس���تيعاب 
االنت���اج من الطاق���ة ومحطات 
التوليد الكهربائي باإلضافة الى 
التي���ار الكهربائي الى  توصيل 
العمرانية اجلديدة في  املناطق 
العبداهلل  صباح األحمد وسعد 

وجابر األحمد.
كما تتعاقد الوزارة على توريد 
الهوائية  قواطع تيار للخطوط 
11 ك.ف مببلغ اجمالي 330 الف 
دين���ار لتخفي���ف األحمال عن 
الشبكة احلالية وزيادة طاقتها 
الى  االستيعابية، هذا باإلضافة 
تنفيذ مشروع التنظيف واملناولة 

ف���ي املواقع اخلارجي���ة لقطاع 
اخلدم���ات الفنية مببلغ اجمالي 
202 ألف دينار، كما تتعاقد على 
أعمال الصيان���ة املدنية جلميع 
مواقع املنشآت املائية وملحقاتها 
في جميع ادارات قطاع التشغيل 
وصيانة املياه مببلغ اجمالي 911.4 

الف دينار.
وحصلت الوزارة على جميع 
املوافق���ات اخلاصة بترس���ية 
املش���اريع من اجلهات الرقابية 
واملنظم���ة ملش���تريات اجلهات 
احلكومية والوزارات منها جلنة 
املناقصات املركزية التي اعطت 

موافقتها مؤخرا للوزارة للتعاقد 
مع الشركات احمللية بعد دراسة 
جميع العطاءات املقدمة من هذه 
الشركات ودراسة فنية من قبل 
جلان مختصة من الوزارة كانت قد 
أقرت موافقة العطاءات للشروط 
املالية والفنية اخلاصة باملناقصات 
املطروحة وتنظر الوزارة حاليا 
حتديد املوعد اخلاص بالتعاقد 
من قبل جلنة املناقصات املركزية 
لدعوة الشركات الفائزة لتوقيع 
العقود ومن ثم البدء في تنفيذ 

املشاريع.
دارين العلي  ٭

وهنأ الوشمي خريجي الدورة 
وطالبهم بب����ذل املزيد من اجلهد 
والعطاء للنهوض باملستوى ورفع 
الكف����اءة القتالية وذلك بناء على 
توجيهات قيادة احلرس الوطني 
العليا ممثل����ة في رئيس احلرس 
الوطني سمو الشيخ سالم العلي 
ونائبه الشيخ مشعل األحمد ووكيل 
احل����رس الوطني الل����واء ناصر 

عبداهلل الدعي.
واشار الى أن احلرس الوطني 
حق����ق قفزات نوعي����ة في املجال 
التعليمي سواء النظري أو التطبيقي 
مش����يدا بالتطورات التي شهدتها 
أروقة احلرس وخصوصا في مجال 
التزود بالوس����ائل التكنولوجية 
لتحقيق أقصى اس����تفادة ممكنة 
واالرتقاء برجال األمن عس����كريا 

وعلميا.

الى ادخال مناهج جديدة ومتطورة 
في الرماية ومهارة امليدان والقنابل 
اليدوية واالسعافات األولية والكثير 
من املجاالت العسكرية التي تدرس 

في الدول املتقدمة.

الوطن����ي  احتف����ل احل����رس 
بتخريج دورة تأسيسية ضباط 
الص����ف واألفراد رق����م »5« التي 
عقدت في مدرسة تدريب ضباط 
آمر  الص����ف واألفراد بحض����ور 
مدارس احل����رس بقيادة التعليم 
العسكري العقيد الركن خالد حمد 

الوشمي.
واكد العقيد الوشمي أن اخلطة 
االستراتيجية اخلاصة باحلرس 
الوطني أعطت التعليم والتدريب 
أولوية قصوى حتى يصبح جميع 
املنتسبني على أعلى مستوى من 
املهارات والثقافة سواء العسكرية 

أو الثقافة العامة.
وبني أن الدورة اشتملت على 
األساليب احلديثة في التدريب على 
األس����لحة عبر استخدام األجهزة 
التشبيهية والتقنيات العالية مشيرا 

شهادة تقدير ألحد اخلريجني


