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يسرى العمر

)كرم دياب(الشيخ د.محمد الصباح وخالد اجلاراهلل في مقدمة احلضور  وزير خارجية لبنان األسبق فوزي صلوخ ملقيا محاضرته

د.موضي احلمود

متاضر السديراوي

بدر الفريح وم.مجبل املطوع خالل جولة في قاعة األجهزة العلمية

»وكالء التربية« يبحث تقرير تنفيذية 
»الفائقين« خالل اجتماعه اليوم

السديراوي: افتتاح مدارس جديدة في الفروانية
ولجنة لإلشراف على اختبارات »الديني« 

افتتاح قاعة األجهزة العلمية التفاعلية 
للنفط والغاز في المتحف العلمي التربوي

مريم بندق
علمت »األنباء« ان وزيرة التربية 
ووزيرة التعليم العالي د.موضي 
احلمود تترأس صباح اليوم اجتماع 
مجلس وكالء التربية. وقالت مصادر 
تربويـــة في تصريحات خاصة لـ 
»األنباء« ان االجتماع حتضره مدير 
عام منطقـــة الفروانية التعليمية 
يسرى العمر بصفتها رئيسة اللجنة 
التنفيذية التـــي وضعت الوثيقة 
الثانوية  االساســـية للمدرســـة 
للفائقني، حيث خصص االجتماع 
بالكامل الستعراض الوثيقة التي 
تتضمن اخلطط الدراسية والفلسفة 
واالهداف ونظام التقومي والغياب 
ومواصفات املبنى املدرسي املالئم 
الفتتاح اول مدرســـتني للفائقني 
للبنات والبنني وشـــروط قبول 
الطلبة مـــن املرحلة املتوســـطة 
والنسبة العامة التي يحصل عليها 
الطالب وضرورة اجتيازه لبعض 
االختبـــارات التي تنظـــم له قبل 
املوافقة على التحاقه باملدرسة. يذكر 
ان اللجنة رفعت الوثيقة بالكامل الى 
وزيرة التربية في 2009/4/29. على 
صعيد متصل اصدرت الوزيرة قرارا 
بإضافة مديري املدارس اخلاصة الى 
الفئات احملددة بقرار صرف مكافآت 
امتحانات  اعضاء جلان تصحيح 
النقل جاء فيه: اوال: اضافة مديري 

مريم بندق
التربية  اصدرت وكيلة وزارة 
متاضر السديراوي قرارات بإعادة 
افتتاح وافتتاح مدارس في منطقة 
الفروانية التعليمية وشكلت جلنة 
االشــــراف على اختبارات التعليم 
الدينــــي واضافت اســــماء جديدة 
البطولة املدرسية  الى جلان عمل 

اخلليجية األولى لكرة القدم.
وتضمنت القرارات: أوال: اعادة 
النميري  الراعــــي  افتتاح ثانوية 
والكائنــــة مبنطقة النهضة قطعة 
2 للعمل كمدرســــة ثانوية للبنني 

بنفس املسمى.
ثانيا: نقل طالبات مدرسة )أم 
الدحداح األنصارية املتوســــطة( 
بنات وأعضاء الهيئة االشــــرافية 
والتعليمية وكذلك الهيئة االدارية 
الــــى املبنــــى األصلي ملدرســــة أم 
الكائنة في  الدحداح األنصاريــــة 
منطقة النهضة الســــكنية قطعة 1 

وتفتح بنفس املسمى.
ثالثا: تتولى منطقة الفروانية 
التعليمية تعديــــل واعادة اصدار 
التسجيل والقبول للطلبة  نشرة 

في ضوء هذا القرار.
والقــــرار الثانــــي: أوال: افتتاح 
روضة اخلباري والكائنة مبنطقة 
عبداهلل املبــــارك قطعة 4 التابعة 

ملنطقة الفروانية التعليمية.
ثانيا: تتولى منطقة الفروانية 
التعليمية اتخاذ االجراءات الالزمة 
الهيئة االشــــرافية  جتاه توفيــــر 
والتعليمية واالدارية لهذه الروضة 
بالتعاون والتنســــيق مع جهات 

االختصاص.
ثالثا: تتولى منطقة الفروانية 
التعليمية تعديــــل وإعادة اصدار 
نشــــرة التســــجيل والقبــــول في 

مريم بندق
كشف الوكيل املساعد للتنمية التربوية في وزارة 
التربية بدر الفريح عن خطة النشــــاء متحف علمي 
تربوي جديد نظرا لقدم املتحف احلالي والذي يرجع 
انشــــاؤه إلى خمسني عاما تقريبا، مؤكدا على أهمية 
املعروضات املوجودة وقيمتها. واوضح الفريح عقب 
افتتاح قاعة االجهزة العلمية التفاعلية للنفط والغاز 
في املتحــــف العلمي التربوي وجود مراســــالت مع 
الديوان االميري للتأكد مما إذا كان سيتم تخصيص 
جزء للمتحف من املركز الثقافي املزمع انشــــاؤه في 

الفترة القادمة أو يتم بناء مبنى مستقل بذاته.
واشاد الفريح باملبادرة الطيبة التي قدمها املركز 

العلمي الهداء مجموعة من االجهزة العلمية التفاعلية 
للنفط والغاز في املتحف العلمي التربوي، مشيرا الى 
ان هذه القاعة ستزود حصيلة الطالب مبعلومات عن 
مراحل استخراج النفط وتكريره والتنقيب عنه كونه 

املورد الرئيسي للكويت.
ومن جانبه اوضح رئيس مجلس االدارة والعضو 
املنتــــدب للمركز العلمي م.مجبــــل املطوع ان القاعة 
مكونــــة من 13 جهــــازا يوضح كيفيــــة التنقيب عن 
النفط واســــتخراجه وتكريره وعن فيزيائية النفط 
وكيميائيــــة النفط وأهــــم مكوناتــــه، باالضافة الى 
الصناعــــات البتروكيماوية وكيفيــــة نقل النفط من 

مكان إلى آخر.

اختبارات معهد االميان الشــــرعي 
باالدارة العامة للتعليم اخلاص نهاية 
الفصل الدراسي األول 2010/2009، 
برئاسة حسن ابراهيم العبيدلي مدير 
معهد االميان الشرعي، وعضوية 
كل من: عادل عبداللطيف الربيع، 
عبداهلل محمــــد العجمي، ابراهيم 
العجمي، عالء نــــور الدين، عادل 

حلمي، احمد الترامسي.
اللجنة تســــليم  ثانيا: تتولى 
وتسلم اسئلة االختبارات اخلاصة 
واالشراف عليها في معهد االميان 
الشــــرعي باالدارة العامة للتعليم 
الطلبــــة  ومتابعــــة  اخلــــاص، 

املتغيبني.
ثالثا: تصرف املكافآت لألعضاء 

حسب اللوائح والنظم املتبعة.
وإحلاقا بالقرار رقم 2009/368 
بشأن تكليف فريق عمل البطولة 
املدرســــية اخلليجية األولى لكرة 
القدم الصاالت حتت سن 14 سنة 
في الكويت وبناء على مذكرة مدير 
ادارة اخلدمات العامة، وكتاب املوجه 
الفني العام وتأشيرة الوكيل املساعد 
للتعليم العام وتأشيرة وكيل وزارة 
التربية، وبنــــاء على ما تقتضيه 
العمــــل، وباالطالع على  مصلحة 
موافقة مجلس الوزراء على اقامة 

تلك البطولة، تقرر:
أوال: اضافــــة كل مــــن التالية 
أســــماؤهم الى اللجان العاملة في 
البطولة حســــب مواعيد التكليف 
بالقرار املشــــار اليه وهم: ابراهيم 
موسى عباس محمد و عبداللطيف 
عبداهلل عبد العاطي إلى جلنة السكن 

واإلعاشة واالستقبال.
ثانيا: تصرف مكافأة مالية خالل 
تلك الفترة حسب املكافأة املنصرفة 

للجان.

املدارس اخلاصة التابعني لوزارة 
التربية الى الفئات احملددة بالقرار 
الوزاري رقم  427 الصادر بتاريخ 
2009/12/13 بشأن صرف مكافآت 
امتحانات  اعضاء جلان تصحيح 
النقل مـــن الصف الســـادس الى 
املكافأة  الثاني عشر، وتكون فئة 
عن اليوم الواحد تســـعة دنانير. 
القـــرار اعتبارا  ثانيا: يعمل بهذا 
من العام الدراسي 2010/2009. الى 
ذلك وبناء على الدعوة املوجهة من 
مركز االبداع االقليمي لالستشارات 
وتنظيم املؤمترات للمشاركة في 
»مؤمتر املهارات القيادية واالدارية 
ملدراء مكاتب االدارة العليا« املزمع 
عقـــده مبدينة دبي خـــالل الفترة 

مرحلة ريــــاض األطفال في ضوء 
هذا القرار.

افتتاح  الثالــــث: أوال:  والقرار 
روضة التــــوت، والكائنة مبنطقة 
النهضة قطعــــة 5 التابعة ملنطقة 

الفروانية التعليمية.
ثانيا: تتولى منطقة الفروانية 
التعليمية اتخاذ االجراءات الالزمة 
الهيئة االشــــرافية  جتاه توفيــــر 
والتعليمية واالدارية لهذه الروضة 
بالتعاون والتنســــيق مع جهات 

االختصاص.
ثالثا: تتولى منطقة الفروانية 
التعليمية تعديــــل واعادة اصدار 
نشرة التسجيل والقبول في مرحلة 
رياض االطفال في ضوء هذا القرار. 
وفي كل قرار مما ســــبق هناك بند 
يقضي بأنه: على جميع القطاعات 
واالدارات املركزية املختصة ومختلف 
الوحدات التنظيمية املعنية اتخاذ 
جميع ما يلزم من اجراءات كفيلة 
بوضع هذا القرار موضع التنفيذ. 
كما تسري هذه القرارات اعتبارا من 

بداية العام املقبل 2011/2010.
وشــــكلت جلنة االشراف على 

من 7 الـــى 11 فبراير 2010. قررت 
الوزيـــرة اوال: ايفاد هيفاء غفران 
ادارة شؤون مجلس االمة  مديرة 
التربية ووزيرة  مبكتب وزيـــرة 
العالي للمشـــاركة في  التعليـــم 
املؤمتر املذكور وذلك خالل الفترة 
من 2010/2/7 الى 2010/2/11 شاملة 
يومي السفر. ثانيا: تتحمل الكويت 
نفقات الســـفر واالقامة ورســـوم 
املشـــاركة 600 دينار كويتي. هذا 
وحتضر الوزيرة احلمود اجتماع 
جلنة الظواهر الســـلبية الدخيلة 
على املجتمع الكويتي غدا ملناقشة 
بيان احلكومة في شأن املمارسات 
والظواهـــر الغريبة على املجتمع 

الكويتي.

العمر تعرض الخطط الدراسية والفلسفة واألهداف والتقويم ومواصفات المبنى المدرسي

صلوخ: لبنان مستعد بشعبه ومقاومته وجيشه 
لمواجهة إسرائيل إذا فكرت في الحرب علينا

ج�دًا قريب�ًا  س�يتم  الح�دود  وترس�يم  وكتاب�ة..  ق�واًل  ش�بعا  م�زارع  بلبناني�ة  تعت�رف  س�ورية 
على العراق تنفيذ قرارات األمم المتحدة ونطالب بأن تكون المنطقة خالية من أس�لحة الدمار الشامل

شقيقان، مشيرا الى ان احلدود اللبنانية ـ السورية متثل 
85% من احلدود، وكشف انه عندما كان وزيرا للخارجية 
اجتمع في برشــــلونة بني رئيس الوزراء الســــابق فؤاد 
السنيورة ووزير اخلارجية السوري حينها فاروق الشرع، 
حيث دار احلوار حول ترســــيم احلــــدود وتبعية مزارع 
شــــبعا، حيث طلب الســــنيورة ان تقدم سورية مستندا 
سوريا يثبت لبنانية هذه املزارع، وكان جواب الشرع ان 
هذه املزارع لبنانية وانه ســــيعلن ذلك في مداخلته اثناء 
املؤمتر املنعقد في برشلونة في ذلك الوقت، مؤكدا على ان 
سورية تعترف بلبنانية مزارع شبعا قوال وكتابة، مبينا 
استعداد سورية لترسيم احلدود مع لبنان بالتوافق بني 
البلدين، لكن بعد االنتهاء الســــوري من ترسيم احلدود 
مع االردن، مشــــيرا الى ان سورية دائما تؤكد انه ال ميكن 
ترســــيم اراض عربية مازالت حتت االحتالل االسرائيلي، 

في اشارة الى مزارع شبعا.
واعتبر ان زيارة الرئيس ميشال سليمان وزير الوزراء 
الى دمشق وضعت األمور في الطريق الصحيح وادت الى 

ازالة العوائق بني البلدين.

سالح حزب اهلل

وبخصوص ســــالح حزب اهلل، اشار الى انه مطروح 
على طاولة احلوار بني اللبنانيني، واضاف: هذا الســــالح 

هو ملقاومة العدو وقهر اجليش االسرائيلي.
وبني صلوخ بخصوص الســــالح الفلســــطيني خارج 
املخيمات ان طاولة احلوار اخذت قرارا بشأنه مؤكدا انه البد 
من مباشرة احلوار بني الفلسطينيني واللبنانيني بشأنه.

وطالب صلوخ العراق بتنفيذ قــــرارات االمم املتحدة 
اخلاصة باحلالة بني الكويت والعراق حتى ميكن خروجه 
من البند السابع، متحدثا عن موقف لبنان الذي صدر فور 
االحتــــالل العراقي للكويت حيــــث كان من اول الرافضني 

للغزو.
وطالب صلوخ اسرائيل بتنفيذ القرارات الدولية واال 
يكــــون هناك انتقائية في مجلــــس االمن، مؤكدا ان لبنان 
ســــيعمل من موقعه كعضو غير دائــــم في مجلس االمن 
مع املجموعة العربية من حيث التنســــيق والتشاور في 

القضايا العربية.
وحتدث وزير اخلارجية الســــابق عن انتشار السالح 
النووي في املنطقة، حيث قال: نحن مع االستخدام السلمي 
للطاقــــة النووية، حيث اننا ال نريد املزيد من االســــلحة 
النووية في املنطقة، وعلى ايران التعاون مع مجموعة 5 
+ 1 والوكالة الدولية للطاقة الذرية في ملفها النووي حلل 

املشاكل بطرق ديبلوماسية وليست عسكرية.
ثم حتدث صلوخ، حيث اورد حملة تاريخية عن عالقة 

لبنان مبجلس االمن.

بيان عاكوم
أكد وزير خارجية لبنان األسبق فوزي صلوخ استعداد 
لبنان بشعبه ومقاومته وجيشه ملجابهة إسرائيل في حال 
شنت حربا على لبنان، مشيرا الى ان الهدوء مستتب في 
الوقت احلالي وكذلك االســــتقرار واألمن، الفتا الى انه لن 
يكون هناك اي عمل يســــيء إلسرائيل من لبنان ولكن اذا 
قامت بحربها ســــتجابه من قبل جميع اللبنانيني، مطالبا 
مجلــــس األمن بان يأخذ قرارا حاســــما بخصوص تنفيذ 

إسرائيل للقرار 1701.
كما قام صلوخ بالرد على أسئلة احلضور عقب انتهاء 
احملاضرة التي نظمها املعهد الديبلوماســــي حتت عنوان 
»عالقة لبنان مبجلس األمن«، والتي حضرها نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير  اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح 
ووكيل وزارة اخلارجية السفير خالد اجلاراهلل الى جانب 
عدد من الســــفراء العرب وحشد من الطالب املتدربني في 
املعهد الديبلوماســــي حيث أكد صلوخ في إطار رده على 
ســــؤال بخصوص الطائرة اإلثيوبية التي ســــقطت أمس 
بعــــد إقالعها من مطار بيروت وأدى ذلك احلادث الى قتل 
عشــــرات من اللبنانيني وغيرهم، قال صلوخ انه ال يوجد 
اي عمل إرهابي وراء ســــقوط الطائرة، الفتا الى احتمال 
ســــقوطها بسبب العاصفة القوية التي كانت تغمر لبنان 
من أقصاه إلى أقصاه، حيث مرت صاعقة قصفت الطائرة 

فاختل التوازن لتسقط في البحر.
وقال: »ال ميكن ان يكون عمال إرهابيا ألن الوضع األمني 
في لبنان مستتب واستقرار وهناك عيون واعية ويقظة 
أمنيا في املطار وفي كل بقعة من لبنان«، مشيرا الى انها 

كارثة وابتالء.

مرحبًا بالخالف بين بري وعون

وبخصوص اخلالف بــــني رئيس مجلس النواب نبيه 
بري ورئيس التيار الوطني احلر العماد ميشال عون قال 
صلوخ »االختالف في الرأي ال يفسد للود قضية، وإذا كان 

االختالف بينهما من اجل املصلحة العامة فمرحبا به«.

لجنة إللغاء الطائفية

أما بالنسبة ملوضوع طرح الرئيس بري تشكيل جلنة 
إللغاء الطائفية السياسية في لبنان، رأى صلوخ ان هذا 
الطرح جتســــيد ملا جاء في اتفاق الطائف وكان عليهم ان 
يبدأوا بذلك أوائل التسعينيات وليس اليوم، وإذا ما عينت 
هذه اللجنة لدرس موضوع إلغاء الطائفية فقد تأخذ وقتا 
طويال حتى التوصــــل الى اتفاق بني أعضاء هذه اللجنة، 
مشــــيرا الى ان تأليف اللجنة ليس إلغاء للطائفية، إمنا 
حتضير للبدء في إلغائها حتى يكون لدينا بلد دميوقراطي 
يتساوى فيه كل املواطنني وبالتالي علينا إلغاء الطائفية 

مع احلفاظ على التراث، الفتا الى ان هناك خوفا من طغيان 
طائفة على أخرى.

المحكمة الدولية والمصالحة السورية ـ اللبنانية

وحول تأثير املصاحلة اللبنانيةـ  السورية على مجريات 
احملكمة الدولية اخلاصة بالتحقيق في اغتيال رئيس الوزراء 
اللبناني األســــبق رفيق احلريري قال »احملكمة مستقلة 
وتعمل مبوجب ما يتوصل إليه التحقيق وأعطيناها الوقت 
الكافي حســــب ما ترغب من وقت ملعرفة املجرمني الذين 
خططــــوا ومولوا ونفذوا هذه اجلرمية الكبيرة، مشــــيرا 
بالقول الى ان ما يهم لبنان التوصل الى كشــــف احلقيقة 

التي تساعد لبنان كثيرا.
واشــــار الى انه اذا لم تكتشف حقيقة هؤالء املجرمني 
ســــتبقى هناك شــــكوك، الفتا الى ان زيارة الرئيس سعد 
احلريري الى سورية ال عالقة لها باجراء التحقيق واالستمرار 

فيه حتى السوريني انفسهم يريدون ان تظهر احلقيقة.
واكد صلوخ، ردا على سؤال بخصوص العالقات ما بني 
لبنان وسورية، ان العالقات طبيعية ولبنان وسورية بلدان 

خالل الندوة التي ألقاها في المعهد الديبلوماسي تحت عنوان »عالقة لبنان بمجلس األمن«

محمد الصباح تلقى رسالة 
خطية من أبوالغيط

الشارخ: لبنان من أولى دول العالم 
التي رفضت العدوان على الكويت

تلق��ى نائب رئيس مجل��س الوزراء ووزير 
اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح رسالة خطية 
من وزير اخلارجية في جمهورية مصر العربية 
احمد أبوالغيط تتعلق بالعالقات الثنائية بني البلدين 

الشقيقني والقضايا محل االهتمام املشترك.

افتتح الندوة مدير املعهد الديبلوماسي السفير 
عبدالعزيز الشارخ حيث رحب بصلوخ، مشيدا 
بالعالقات الكويتي��ة � اللبنانية، مذكرا بوقوف 
لبنان الى جانب الكويت ابان محنة الغزو، الفتا 
إل��ى أن لبنان من أولى دول العالم التي رفضت 

العدوان على الكويت.

الجاراهلل عن تقارير حقوق اإلنسان: ظالمة بحق الكويت
موضوع المزارع العراقية على الحدود لم يحسم نهائيًا وهناك اتصاالت إلزالة ما يعيق صيانة العالمات الحدودية

الريجاني مرحب به وتباحثنا مع موفد إيراني لتفعيل االتفاقيات بين البلدين و»الجرف القاري« ستبحثه لجان فنية
بيان عاكوم

تأسف وكيل وزارة اخلارجية خالد 
اجلاراهلل لصـــدور تقارير ظاملة بحق 
الكويت في مجال حقوق اإلنسان، مؤكدا 
ان الكويت ستتخذ إجراءات للرد على 
هذه التقارير غير الدقيقة، حيث هناك 
عمل دؤوب الثبات ان هذه التقارير غير 
صحيحة، الفتا الى انه سيتم في شهر 
مايو املقبل عمل مراجعة شـــاملة من 
قبل جلنة حقوق اإلنســـان في جنيڤ 
حيث ستجيب الكويت عن األسئلة التي 

ستطرح من قبل اللجنة.
ولفت اجلاراهلل على هامش محاضرة 
املعهد الديبلوماسي »عن عالقة لبنان 
مبجلس األمن« الى ان هناك وفدا كويتيا 
سيشارك في جلنة حقوق اإلنسان مزودا 
بـــردود جاهزة وواضحـــة عن حقوق 
اإلنسان في الكويت بعد ان قامت جلان 
عدة بالتشـــاور والتنسيق إلعداد هذه 

الردود.

زيارة الريجاني

وبخصـــوص زيارة رئيس مجلس 
الشـــورى اإليراني علي الريجاني قال 
اجلاراهلل هي تلبية لدعوة من رئيس 
مجلس األمة جاسم اخلرافي، حيث يوجد 
تنسيق بينهما ســـواء على املستوى 

الثنائـــي أو علـــى مســـتوى البرملان، 
وبالتالي هذه الزيـــارة تأتي في إطار 
العالقات املمتازة بني الكويت وإيران، 
الفتا الى ان هناك الكثير من املواضيع 
التي تستدعي التشاور والتنسيق بني 

البلدين، ونحن نرحب به.
وما اذا كان سيتم التطرق للجرف 
القاري قال »هذه املواضيع ال يتم التطرق 
فيها ألن هناك جلانا مختصة بدراستها 
ووزارة اخلارجية لديها جلنة خاصة، 
وهي جلنة احلدود التي تتولى عملية 

البحث في اجلرف القاري.
وعن حتديد موعد اللجنة املشتركة 
الكويتيـــة ـ اإليرانيـــة قـــال »لم يتم 
حتديـــد موعد محدد«، مشـــيرا الى ان 
الكويت تتطلع النعقادها في أقرب وقت 

ممكن.
وكشف اجلاراهلل عن اجراء محادثات 
أول من أمس مع مستشار نائب رئيس 
اجلمهورية اإليرانية، حيث مت البحث 
معه حول أمور كثيرة تتعلق بالعالقات 
الثنائيـــة واالتفاقيات التي وقعت بني 
الطرفني أثناء زيارة سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد الى طهران، 
الفتـــا الى انه مت التباحث حول كيفية 
تفعيل هذه االتفاقيات إضافة الى القضايا 
الثنائية املشتركة، ومت االتفاق على ان 

قضية اجلرف القاري ستبحث من خالل 
اللجان الفنية املكلفة بهذا الشأن.

اما بخصوص مؤمتر لندن اخلاص 
باليمن فقال اجلاراهلل »ان نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ 
د.محمد الصباح سيشارك في املؤمتر 
افغانستان  الذي سيبحث الوضع في 
واليمـــن، مؤكدا حـــرص الكويت على 
املشاركة في مثل هذه االجتماعات نظرا 
ألهميتها ألنها ستناقش األوضاع في بلد 
عربي يحتاج الى الدعم واملساعدة ألنه 
مير بظروف صعبة، وبالتالي البد ان 
تتحرك دول اخلليج بالتنسيق والتشاور 
والتعاون مع دول العالم لتقدمي الدعم 

لألشقاء في اليمن«.

تهديد القاعدة للمنطقة

وعن تهديد القاعدة لدول في املنطقة 
أعاد اجلاراهلل الـــى األذهان ان تنظيم 
القاعدة يهدد العالم. وقال »لو متكنت 
القاعدة من عمل شيء يهدد األمن العاملي 

كله لفعلت ذلك«.
وأضاف »جهودنا متواصلة ملكافحة 
آفة اإلرهاب سواء من القاعدة أو غيرها 
ولن تتوقـــف الكويت والدول األخرى 
احلليفة عن التصدي ملثل هذه األعمال 
سواء من القاعدة أو غيرها«، الفتا الى 

ان هناك حتديا من دول املنطقة بسبب 
هذه األعمال اإلرهابية التي نراها في كل 
مكان، ولكن هذا التحدي يجب ان يجابه 
بتحرك ومواجهة جادة وتنسيق بني هذه 

الدول ملواجهة آفة اإلرهاب.
وفي شأن العالقات الكويتيةـ  العراقية 
وبخصوص عرض الكويت بناء مساكن 
للمزارعني العراقيني بعيدا عن احلدود 
لضمان عدم التداخل قال اجلاراهلل ان 
هناك اتصاالت بني البلدين وترتيبات 
كويتيـــةـ  عراقية حول هذا املوضوع، 
مشيرا الى ان العملية التزال جارية ولم 
حتسم مع اجلانب العراقي بشكل نهائي 
وامنا هناك اتصاالت حول كل ما يتعلق 
بالعوائـــق التي ميكن ان تعيق عملية 

صيانة العالمات احلدودية.
ونفى اجلاراهلل وجود مستجدات على 
تعيني العراق سفيرا في الكويت وأعرب 
عن أمله في وصول السفير العراقي الى 

الكويت في أقرب وقت.
وعن نظـــرة الكويت لتمثيل لبنان 
في مجلس األمن قال اجلاراهلل »ننظر 
الى هذا التمثيل بكل اعتزاز ونعتقد ان 
لبنان سيكون صوت العرب في مجلس 
األمن حلكمته ومكانته ودوره وجتربته 
حيث سيكون خير من ميثل األمة العربية 

في املجلس«.

لفت إلى أن هناك عمالً دؤوباً إلثبات عدم صحتها والرد عليها سيكون بجنيڤ في مايو المقبل


