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مريم بندق
أكدت وزارة التربية حرصها 
الش��ديد على الثوابت الوطنية 
التي لم ولن حتيد عنها، مشيرة 
إل��ى أن موض��وع االحت��ال 
العراق��ي للكويت لم يكن يوما 
م��ا محل نق��اش ولي��س من 
حق كائن م��ن كان إلغاء تاريخ 
الكوي��ت والذي ميثل االحتال 
مرحلة مهمة من مراحل نضال 
الكويت وبطوالته وبه  ش��عب 
الوحدة  أسمى صور  جتسدت 

الوطنية.
وقالت وزارة التربية انها تقدر ألعضاء مجلس 
األمة حرصهم الدائم ومتابعتهم املستمرة لقضايا 
التربية، وجتدد تأكيداتها على اهتمامها مبوضوع 

االحتال العراقي الغاش��م من 
خ��ال كل اخلب��رات التربوية 
التي تقدمها للمتعلمني تأصيا 
لقيمنا الوطنية وتعزيزا ملفاهيم 
التي متثل  واالنتم��اء  ال��والء 

احدى ركائز أهدافنا التربوية.
وأك��د مدي��ر إدارة تطوير 
احلرب��ي  د.س��عود  املناه��ج 
في بي��ان صحاف��ي ان الكتب 
الدراس��ية تعرض موضوعات 
ش��املة  العراق��ي  االحت��ال 
االحت��ال واس��بابه وص��ور 
التضام��ن والكف��اح الوطن��ي 
واآلثار املدمرة على البيئة الكويتية ودور القيادة 
احلكيم��ة في مواجهة فترة االحتال وما أعقبها، 

ويتضح ذلك من خال اجلداول اآلتية:

الساير: استحداث إدارة جديدة للصحة المدرسية بالوزارة قريبًا

اللوغاني لتوظيف التقنية في البحوث التربوية بأداء كوادر تعليمية 

الشريعان من فرنسا: أمامنا 10 سنوات إلنتاج الكهرباء من الطاقة النووية
باريسـ  كونا: أكد وزير الكهرباء واملاء د.بدر الشريعان 
أمس اهتمام الكويت بالطاقة البديلة ومنها الطاقة النووية 
السلمية والطاقة الشمسية، وذكر د.الشريعان في تصريح 
لـ »كونا« على هامش مشــــاركته على رأس وفد في املؤمتر 
الدولي الستخدام الطاقة النووية السلمية مبشاركة 65 دولة 

ان مثل هذه الطاقة تعد نظيفة وصديقة للبيئة.
وقال ان الطاقة النووية هي طاقة بديلة ونظيفة وصديقة 
للبيئة وال ينتج عنها أكاسيد الكربون فالوقود املستخدم 
في الكويت ينتج عنه أكاسيد الكربون والكبريت ما يؤدي 
الى تلوث. وأضاف ان توجه الكويت للطاقة البديلة يأتي 
للحد من التلوث الناجت عن تلك األكاسيد واحلاجة املتزايدة 
إلنتاج الكهرباء واملاء في الكويت. وحول الطاقة النووية ذكر 

د.الشريعان ان صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
شــــكل جلنة وطنية الســــتخدام الطاقة النووية لألغراض 
السلمية تضم أكادمييني متخصصني ووزراء معنيني حيث 
يرأســــها د.احمد بشارة وهي في مرحلة وضع التشريعات 
والتنســــيق مع بعض اجلهات الدولية للتأكد من استيفاء 
الكويت ملتطلبات املعاهدات الدولية والقرارات ذات الصلة 
بالطاقة النووية الســــلمية وهي اخلطوة األولى. وأكد ان 
هناك فريقا مختصا كلف بالبحث عن املكان األنســــب على 
ارض الكويت إلقامة محطة الطاقة النووية لتوليد الكهرباء 
حيث يتبعها خطوة دراســــة اجلدوى. وأشــــار الى انه مت 
توقيع اتفاق باألحرف األولى مع فرنســــا للتعاون في هذا 
املجال لتقدمي االستشــــارات او وضع اإلستراتيجية ورسم 

خريطة الطريق إلنشاء هذه احملطة لتوليد الكهرباء واملاء. 
كما أعلن الشريعان ان الكهرباء ومن خالل جلنة نظام البناء 
والتشــــغيل والتحويل )B.O.T( ستنشئ مشروعا لتوليد 
الكهرباء بالطاقة الشمســــية بنظام )B.O.T( وهناك العديد 
من الشركات العاملية تقدمت من أميركا وفرنسا واسبانيا 
وأملانيا واليابان والعديد من الدول. وردا على سؤال حول 
توقعه متى سيتم إنتاج الكهرباء في الكويت عن طريق الطاقة 
النووية ذكر ان اقصر مدة إلنشــــاء احملطة تستغرق نحو 
سبع سنوات. وقال انه اذا مت إيجاد التشريعات احمللية التي 
تتوافق مع التشريعات الدولية وإيجاد شريك أو مستشار 
واختيار الشــــركة التي ستبني احملطة خالل ثالث سنوات 

فان ذلك سيستغرق فترة ال تقل عن 10 سنوات.

حنان عبدالمعبود
أعلن وزيـــر الصحة د.هالل 
إدارة  الســـاير عن اســـتحداث 
جديـــدة للصحة املدرســـية في 
وزارة الصحة قريبا، مشيرا إلى 
أن هذه اخلطوة تأتي ضمن تطوير 

الرعاية الصحية األولية.
وأضاف د.الساير في تصريح 
له عقـــب افتتاحه مركز ســـعد 
العبداهلل مبحافظة اجلهراء ظهر 
أمس أن الرعاية الصحية األولية 
تكمن أهميتها في كونها خط الدفاع 
األول للمريض وألنها كذلك تساعد 
وتخفف العـــبء على العيادات 

اخلارجية في املستشفيات.
وقال »إن افتتاح مركز سعد 
العبداهلل اليوم مبحافظة اجلهراء 
ميثـــل فائـــدة كبيـــرة حملافظة 
اجلهراء، والتي بها كثافة سكانية 
كبيرة حيث يوجد بها 12 مركزا 
صحيا وهذا املركز يحمل الرقم 
13 فيها مشـــيرا إلـــى أن منطقة 
ســـعد العبداهلل فيهـــا 3 مراكز 
صحية افتتحنا املركز األول الذي 
يعمل طوال أيام األسبوع وحتى 
منتصف الليل، وهذا هو املركز 
الثاني واملركـــز الثالث ينقصه 
بعض التوصيـــالت الكهربائية 
»كيبل كهربائي« وعقب االنتهاء 
سيتم افتتاحه في القريب، وسوف 
أحتدث مع وزيـــر الكهرباء بهذا 

الشأن لالنتهاء منه سريعا.
وذكـــر د.الســـاير أن املركز 
يحتوى على 6 عيادات للطب العام 
مجهزة بالكامل وفي املســـتقبل 
القريب ســـيتم افتتاح العيادات 
املختلفة كعيادات رعاية األمومة 
وصحة املرأة وعيادة الســـونار 
ومختبر لرعاية األمومة وصحة 
املرأة وأيضـــا عيادات لألمراض 
املزمنـــة والتي تخـــدم مرضى 
السكر والضغط والربو وارتفاع 
الكولســـترول وبقية األمراض 
املزمنة األخـــرى. وأيضا يوجد 
افتتاحه  قسم لألسنان ســـيتم 
قريبا وأوضح أن هذا املركز يخدم 
أهالي مدينة سعد العبداهلل وذلك 
في الفترة املســـائية من الساعة 
الثانية ظهرا وحتى منتصف الليل 
لتخفيف االزدحام عن املركز األول 

في هذه الفترة.
ومن جانبه قال مدير منطقة 
اجلهراء الصحية د.فهد اخلليفة 
إن املركز ســـيفتح أبوابه حاليا 

أكدت الوكيل املساعد للتعليم 
العام ورئيس اللجنة العليا للملتقى 
اإللكترونــــي اخلليجي األول منى 
اللوغانــــي على أهميــــة توظيف 
التكنولوجيا والتقنية في مجال 
البحــــوث التربوية بــــأداء كوادر 
تعليميــــة متخصصــــة من خالل 
التربوية االلكترونية  املســــابقة 
للملتقى اخلليجي األول )طموحي 
إبداع خليجي( جاء ذلك خالل عقدها 
للمؤمتر الصحافي اخلاص بامللتقى 
اخلليجي األول والذي سيعقد في 
شهر أبريل املقبل وينظمه توجيه 

علوم األسرة واملستهلك.
وذكرت اللوغانــــي ان امللتقى 
عبارة عن مسابقة إلكترونية تقدم 
فيها التوجيه العام على مستوى 
دول اخلليــــج ألول مرة والكويت 
ســــباقة في هذا املجال فاملسابقة 
فريدة من نوعهــــا خاصة بقطاع 
التعليم العام فمن خالل االنترنت 
يشــــارك عدد كبير مــــن الهيئات 
والكوادر التعليمية بدول مجلس 
التعاون اخلليجي ولها رؤية في 
بالتربية  التكنولوجيــــا  توظيف 
والتعليم وفــــي مجال مادة علوم 
األسرة واملستهلك من خالل تقدمي 

بحث علمي تطبيقي.
وشكرت اللوغاني توجيه علوم 
الفكرة  األسرة واملستهلك بطرح 
وتطبيقها لهذا النوع من املسابقات 
على املستوى دول مجلس التعاون 
اخلليجي والذي سيعقد امللتقى في 

الفترة من 3/21 الى 4/21.
اللوغاني بوجود  كما أشارت 
ضباط اتصال مــــن دول املجلس 

ســـت عيادات منها طب العائلة 
إلى  العـــام باالضافة  واملمارس 
عيادات األمومة والسكر وعيادة 
األسنان في الدور الثاني مشيرا 
إلى انها لم تفتتح إلى اآلن بسبب 
تسلمها من وزارة األشغال بالشكل 
غيـــر املطلوب الفتا إلى انه جار 
العمل على تعديل عيادات االسنان 

وجتهيزها.
وبني انه مت االجتماع مع وزارة 
األشغال ووزارة اإلسكان لتالفي 
تلك األخطاء مستقبال في املراكز 
املزمع افتتاحها في مناطق املنطقة 

الصحية االخرى.

للمراجعني من الســـاعة الثانية 
ظهرا إلى الساعة الثانية عشرة 
عند منتصف الليل مشـــيرا إلى 
ان هذا القرار اتخذ بعدما تبني أن 
األغلبية يراجعون خالل الفترة 

املسائية.
وأضاف اخلليفة في تصريح 
للصحافيني ان املركز يعد الثاني 
في منطقة سعد العبداهلل والذي 
يعمل طوال أيام األسبوع والفتا 
إلى ان املركز الثالث سيفتتح قريبا 
قبل نهاية العام بعد إيصال التيار 

الكهربائي له.
وأوضح ان املركز يحتوي على 

وعن توسعة مواقف السيارات 
في مستشفى اجلهراء قال اخلليفة 
انه سيتم افتتاح الدور االرضي 
منها الذي يتسع إلى 300 سيارة 
والذي سيخفف جزءا من العبء 
مشـــيرا إلـــى ان االفتتاح الكلي 
ســـيكون في اول يونيو القادم 

مبا يقارب 1000 موقف.
وفي سياق آخر، أكد وزير 
الصحــــة د.هالل الســــاير أن 
اجتماعــــات وزراء الصحــــة 
العرب لها دور كبير في االرتقاء 
باخلدمات الصحية من خالل 
تبادل املعلومات واخلبرات بني 

ومن جهتها ذكرت املوجه الفني 
العام لعلوم األســــرة واملستهلك 
أماني مهدي الهدف العام للملتقى 
التربوي اخلليجي )طموحي إبداع 
خليجي( هو االرتقاء مبستوى األداء 
التربــــوي اإللكتروني  التعليمي 
واســــتثمار الطاقات البشرية في 
بناء مجتمع تربــــوي معلوماتي 
التقنية  متكامــــل وتفعيــــل دور 
الرقمية املتقدمة في مجال التربية 

والتعليم.
وتوقعت مهدي جناح املشروع 
وامللتقى النه فكرة جديدة حتدث 

الول مرة بالكويت.
واشــــارت مهدي إلــــى تعاون 
القنصليات والسفارات بترشيح 
ضباط اتصال ومحكمني من دول 
مجلس التعاون اخلليجي وتعاونهم 
باإلعالن عن املسابقة باملنتديات 

يعملــــون على نشــــر املســــابقة 
وتوصيــــل املنشــــورات ومناذج 
االشتراك كما توجد جلنة محكمة 
من أكادمييني مــــن داخل الكويت 
ومن دول اخلليج مبجال احلاسوب 
وإدارة املــــوارد والغذاء والتغذية 
والتعميم الداخلي والتربية األسرية 
والضيافة والســــياحة وتصميم 

األزياء.
وأشادت اللوغاني بدعم وزير 
العالي  التعليم  التربية ووزيــــر 
النوع من  د.موضي احلمود لهذا 
املســــابقات ومســــاندتها بإظهار 
املسابقة مبستوى مشرف لصورة 
الكويت على الصعيد اخلليجي، 
كما أشــــادت بالدعم املعنوي من 
وكيل الوزارة متاضر السديراوي 
وتشجيعها املستمر لتطوير العملية 

التعليمية.

وبصحفهم اخلليجية.
وأوضحت مهدي أهمية التواصل 
اإللكتروني لالستفادة من اخلبرات 
التربوية والتجــــارب اخلليجية 
في مادة علوم األسرة واملستهلك 
وتنمية القدرة على استخدام أشكال 
البحوث العلمية وتطبيقها من خالل 
تكنولوجيــــا املعلومات باإلضافة 
إلى اكتســــاب املعلومات احلديثة 
في مجــــال تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت.
وقالت مهدي »إن اســــتضافة 
احملكمني والفائزين ســــتكون في 
شهر أبريل املقبل بفندق شيراتون 
الكويت وسيقام حفل اخلتام برعاية 
كرمية من وزيــــر التربية ووزير 
التعليم العالي د.موضي احلمود 

في 2010/4/21«.
وبدورها بينت املوجه الفني 

األول بـــإدارة التعليـــم اخلاص 
والنوعـــي عذراء العـــراك فكرة 
امللتقـــى التربـــوي اإللكتروني 
اخلليجي بأنه يعتمد بشكل كلي 
على التواصـــل الكترونيا حيث 
يتم اإلرســـال واالســـتقبال عن 
طريق شبكة االنترنت فالتواصل 
فعال وكبير والتعاون مثمر مع 
التعاون اخلليجي  دول مجلس 
وردودهم متميزة، موضحة انه 
يتم مراسلة املشاركني إلكترونيا 
الفائزين  وســـوف يتم اختيار 
وإرســـال النماذج والتســـجيل 

إلكترونيا.
وأوضحت العراك دور وزارة 
التربية الفعال في تسهيل ودعم 
امللتقى خاصة مركز املعلومات 
وتعاونهم من خالل تخصيص 
موقع إلكتروني خاص باملسابقة 
tomohy@moe.edu.kw والشكر 
موصول إلدارة العالقات العامة 
التربـــوي وجهودها  واإلعـــالم 

املتميزة.
وأشارت العراك إلى آلية البحث 
العلمي التي ســـتتم عن طريق 
االنترنت كما ان احملكمني سوف 
يقيمون بالكويت ملدة عشرة أيام 
لفرز هذه البحوث وعليها سيتم 
إعالن النتائج ألفضل ثالثة فائزين 
باملراكز الثالثة األولى باإلضافة 
إلى جائزتني ألفضل تقرير فني 
وأفضـــل عرض تقني مشيرة إلى 
حضور املشارك الفائز شخصيا 
للكويت لتقدمي وعرض مشاركته 
على اجلهـــود إلى يوم اخلتـــام 

األربعــاء 2010/4/21.

الدول األعضاء.
وأوضح الساير في تصريح 
صحافــــي مبناســــبة توجهه 
للقاهرة للمشاركة في اجتماعات 
الدورة الـــــ 34 ملجلس وزراء 
الصحة العرب انه ستتم مناقشة 
بدائل متويل اخلدمات الصحية 
بالوطن العربي وتطوير عمل 
مجلس وزراء الصحة العرب.

وأضاف أن االجتماع سيناقش 
الوضع احلالي واجلهود املبذولة 
إنفلونزا  للتصدي جلائحــــة 
اخلنازير )AH1N1( إضافة إلى 
مناقشة تقارير األمانة الفنية 
ومجلس إدارة الصندوق العربي 
للتنميــــة الصحيــــة وتقارير 
اللجــــان الفنية عن حتســــني 
جودة الرعاية الصحية األولية 
وتطبيق منوذج طب األسرة 

بالدول العربية.
وأوضح انه سيتم التباحث 
خالل االجتمــــاع حول تقرير 
الهيئــــة العربية خلدمات نقل 
العليا للدواء  الدم واللجنــــة 
العربي واللجنة العربية العليا 
للطــــوارئ إضافة إلى معايير 
وآلية الترشــــيح لنيل جائرة 

أفضل عمل متريضي عربي.
وأكد أن التواصل املستمر بني 
كبار املسؤولني واملتخصصني 
بوزارات الصحــــة في الوطن 
العربي يعد ثمرة طيبة من ثمار 
التعاون الصحي العربي مشيدا 
الكبيرة  باالجنازات واجلهود 

التي يقوم بها املجلس.
وأعرب الساير عن أمله في أن 
تتوج أعمال االجتماع بالقرارات 
الصحية التي تساهم في حتقيق 
املزيد من االجنـــازات الصحية 
التي من شأنها االرتقاء بخدماتنا 

الصحية في وطننا العربي.
ويضم وفد الكويت إضافة 
إلى الوزير الساير وكيل الوزارة 
املساعد لشؤون الصحة العامة 
د. يوســــف النصف والوكيل 
املساعد للشؤون الفنية د. خالد 
الســــهالوي واملستشار الفني 
مبكتب وزير الصحة د. راشد 
العميري إضافة إلى مدير إدارة 
العالقات العامة واإلعالم فيصل 
الدوسري ومديرة إدارة خدمات 
نقل الدم د.رمي الرضوان ومدير 
إدارة الشؤون القانونية محمود 

عبدالهادي.

لدى افتتاحه المركز الطبي الثاني بمنطقة سعد العبداهلل

خالل مؤتمر صحافي عن المؤتمر الخليجي األول الذي سيعقد في أبريل المقبل

د.سعود احلربي

د.هال الساير يفتتح املركز الطبي اجلديد مبنطقة سعد العبداهلل

منى اللوغاني وأماني مهدي وعذراء العراك خال املؤمتر الصحافي

»التربية«: االحتالل العراقي لم يكن يومًا محل 
نقاش وال أحد من حقه إلغاء تاريخ الكويت

الدعيج: رعاية األنشطة الهادفة واجب على الجميع
اكد محافظ األحمدي الشيخ 
الدعيــــج ان محافظة  د.ابراهيم 
األحمــــدي حريصة علــــى دعم 
الثقافية  األنشطة واملســــابقات 
والتربوية التــــي ترعاها وزارة 
التربية. وقال احملافظ عقب حفل 
توزيع جوائز مســــابقة احلديث 
الشريف للعام الدراسي 2010/2009 
والــــذي نظمته شــــركة املعرفة 
التعليمية  النموذجية للخدمات 
فــــي منطقــــة املنقــــف وحضره 
الوكيل املساعد للتعليم اخلاص 
بــــوزارة التربية فهد الغيص ان 

رعاية ودعم األنشطة التي تخدم 
املواطنــــني واملقيمني في الكويت 
واجب على اجلميع. وأضاف أن 
مثل هذه األنشطة لها دور كبير 
في تطور مستوى الطلبة وجعلهم 
عنصرا فعاال في املجتمع السيما 
أن هذه املســــابقة تتعلق بسيرة 
سيد اخللق املصطفى عليه الصالة 
والسالم مما يشجعهم على االقتداء 
بسيرته العطرة منذ الصغر. وثمن 
الشيخ ابراهيم الدعيج اقامة هذه 
الثانية على  املسابقة وللســــنة 
التوالي وبنجاح الفت مؤكدا ان 

محافظة االحمدي لن تألو جهدا 
في دعم جميع األنشطة النافعة 
للمجتمع وفي جميع املجاالت في 
ظل قيادة صاحب السمو األمير 
وسمو ولي العهد وسمو رئيس 
مجلس الوزراء. من جانبه شكر 
الرئيس التنفيذي لشركة املعرفة 
التعليمية  النموذجية للخدمات 
املنظمة للمسابقة د.زياد الشرهان 
محافظ األحمدي علــــى رعايته 
الكرمية للحفل مبينا أن ذلك دليل 
على اهتمامه وحرصه على التربية 

والتعليم في مدارس احملافظة.

دبـــي ـ كونـــا: نظمت شـــعبة األمراض 
الصدرية في جمعية االمارات الطبية ورشة 
عمل حول مرض الربو مبشـــاركة أكثر من 
50 طبيبا متخصصا في األمراض الصدرية 
والتنفســـية من دول مجلس التعاون لدول 

اخلليج العربية.
وذكر بيان صحافي صادر عن الشـــعبة 
ان الورشة نظمت بالتعاون مع شركة استرا 
زينيكا وناقشـــت آخر املستجدات العلمية 
والطبية حـــول مرض الربو وأمراض الرئة 

االنسدادية املزمنة.

وذكـــر البيـــان ان الورشـــة ركزت على 
تطوير مهارات األطباء في مجال بناء عالقة 
قوية مع املريض بحيث تسهم في السيطرة 
على املرض وجناح خطة العالج واحلد من 
املضاعفات اخلطرة التي تهدد حياة املرضى 
املصابني بالربو أو بأمراض الرئة االنسدادية 

املزمنة.
وأفاد البيان بأن الورشـــة ناقشت كذلك 
التحديات التي تواجه الطبيب حني يتعامل 
مع مثل هذه األمراض والتطورات احلديثة 

في التشخيص والعالج.

ورشة عمل لمناقشة مستجدات الربو وأمراض الرئة

أوال: اللغة العربية
الصفحةالكتبالصفم
املوضوع 7/6اللغة العربية ج1اخلامس1
املوضوع الثالثاللغة العربية ج2الثامن2
املوضوع الثامناللغة العربية ج1التاسع3

املوضوع 25/24 اللغة العربية ج1 ج2العاشر4
املوضوع 22

املوضوع 12/11اللغة العربية ج1الثاني عشر5

ثانيا: التربية اإلسالمية
الصفحةالكتبالصفم

الدرس الرابع والثالثون:التربية اإلسالمية ج2الثامن1
العدوان على الكويت في نظر اإلسالم

الدرس الثالث عشر:التربية اإلسالمية ج2الثاني عشر2
مشكلة العدوان الدولي وموقف اإلسالم منها.

ثالثا: مناهج رياض األطفال
الصفحةاخلبرةاسم الكتابم

دليل املعلمة للخبرات التربوية في رياض 1
ص73/70خبرة بلدي الكويتاألطفال املستوى األول

دليل املعلمة للخبرات التربوية في رياض 2
ص79/76خبرة بلدي الكويتاألطفال املستوى الثاني

دليل املعلمة للخبرات التربوية في رياض 3
ص93/88خبرة بلدي الكويتاالطفال املستوى الثاني

ص131خبرة بلدي الكويتكراسة التطبيقات4

رابعا: العلوم )التربية البيئية(
الصفحةاملوضوعم
ص61الغزو الصدامي والتصحر1
ص75طرق تلوث البحر2
ص76الصراعات اإلقليمية3
ص77األلغام البحرية واملواد املشعة4
ص81أسباب نفوق أسماك امليد5

خامسا: مناهج الحاسوب
الصفحةالكتابالصفم 
ص20تصميم بطاقة تهنئة بذكرى االستقالل والتحريرالثالث ج11
ص60تصميم منشور حول بطاقة تهنئة مبناسبة العيد الوطنيالرابع ج22

السادس 3
ج1

ص73رسالة تهنئة مبناسبة العيد الوطني
ص76رسالة تهنئة في ذكرى التحرير

ص89إعداد مشروع قصة قصيرة عن فرحة التحريرالسابع4

سادسا: مناهج االجتماعيات
الصفحةاملوضوعالصفم 
ص76النفط مورد اقتصاديالرابع1

السادس2

أ ـ الكويت ودول اخلليج في مواجهة التحديات
ـ التعاون العسكري )اتضح التعاون بشكل واضح أثناء 

الوحدة االحتالل العراقي الغاشم(
اخلامسة ب ـ املشكالت التي تواجه اخلليج العربي

ـ أثر الغزو العراقي الغاشم على البيئة الكويتية

الثامن3

ـ دور املنظمات ودول العالم في حترير الكويت من 
احتالل النظام البائد

ص162، 163ـ غزو النظام العراقي وأسبابه 
ص164، 165ـ آثار الغزو العراقي على الكويت
ص167ـ حترير الكويت ـ موقف الشعب

ص167، 180ـ موقف الهيئات واملنظمات اإلقليمية والدولية 

العاشر4

ـ مشكلة احلدود بني العراق والكويت واحتالل النظام 
ص147العراقي البائد في 2 أغسطس 1990

ص148ـ اعتراف العراق بحدود الكويت
ص150ـ املوقف العربي والدولي من األزمة

الثاني 5
عشر

ص129ـ األضرار التي حلقت باملنشآت النفطية والصناعية
ـ اخلسائر االقتصادية والبيئية املترتبة على عدوان 

ص120النظام العراقي البائد

ص68ـ التصحر في الكويت


