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الشيخ د.محمد الصباح متحدثا للصحافيني قبيل مغادرته البالد

السفيرة األميركية ديبورا جونز والسفير البريطاني فرانك بيكر خالل حديثهما ملراسلة »كونا«

الشيخ أحمد الفهد

محمد الصباح : المباحثات في روسيا ستتطرق إلى أمن الخليج 
والعراق والملف النووي اإليراني وعملية السالم في الشرق األوسط

أكد أنه سيناقش التحضير لزيارة صاحب السمو إلى موسكو

ال جدي�د ف�ي قضي�ة الك�وادر ومجل�س الخدم�ة المدني�ة اتخ�ذ ق�رارات ف�ي كل م�ا ع�رض عليه
 أسامة دياب

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ 
د.محمد الصباح ان روس���يا االحتادية صديق قدمي وحليف 
للكويت، موضحا انه سيبحث خالل زيارته لروسيا االحتادية 
مع نظيره الروس���ي سيرغي الفروف عددا من القضايا على 
رأس���ها التحضير لزيارة صاحب السمو األمير والتي ستتم 
في غضون أشهر قليلة، دعم العالقات الكويتية � الروسية، 
بحث تفعيل اللجنة الكويتية � الروس���ية املش���تركة والتي 
لم تنعقد منذ فترة طويلة نس���بيا، وذلك لتنشيط مجاالت 

التعاون بني البلدين.
جاء ذلك في مجمل كلمته الت���ي ألقاها للصحافيني أثناء 
مغادرته مطار الكويت، متوجها في زيارة رس���مية لروسيا 

االحتادية.
وأش���ار وزير اخلارجية الى عدد من القضايا التي سيتم 
بحثها خالل الزيارة والتي تشغل حيزا كبيرا من اهتمام الكويت 
مثل أمن اخلليج، العراق، امللف النووي اإليراني، باالضافة الى 

قضية السالم في الشرق األوسط والتي تقلق الكويت بصورة 
كبيرة في ظل املمارسات اإلسرائيلية واالجتاه للتصعيد ضد 

األشقاء في فلسطني واحلقوق العربية هناك.
وأوضح د.محمد الصباح الدور الذي تلعبه الكويت بوصفها 
الرئيس احلالي لدول مجلس التعاون اخلليجي، الفتا الى ما 
انتهت إليه القمة التشاورية في الرياض منذ أيام قليلة والتي 
نوقش خاللها عدد من املوضوعات املهمة التي تخص العالقات 
اخلليجية � األوروبية، مشيرا الى زيارته التشاورية للواليات 
املتحدة األميركية قبل أيام قليلة، معلنا انه سيذهب في نهاية 
هذا الشهر للصني على رأس وفد خليجي للصني لبدء احلوار 
اخلليجي � الصيني، موضحا حترك الكويت على صعيد دول 
مجلس األمن والدول العظمى التي تربطنا بها اتفاقيات التعاون 

بشكل عام والعسكري بشكل خاص.
وردا على سؤال للصحافيني حول اجلولة املرتقبة لصاحب 
الس���مو األمير في الدول العربي���ة، أفاد نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير اخلارجية بأن اجلولة العربية لصاحب السمو 

األمير حتظى بأهمية كبيرة، حيث سيجتمع مع شقيقه الرئيس 
املصري محمد حسني مبارك، ومن ثم سيتوجه الى سورية 
واألردن ولبنان، مش���يرا الى انه سيلحق بهذه اجلولة التي 
هي اس���تكمال للقمة االقتصادية التي عقدت في الكويت قبل 
عام، موضحا ان صاحب السمو األمير ال يحمل هموم ومشاغل 
الكويت وحدها ولكنه يحمل الشأن اخلليجي بشكل عام، الفتا 
ال���ى أهمية اجلولة التي تأتي تلبية لدعوات قدمية وصاحب 

السمو يرد الزيارة ألشقائه الرؤساء العرب.
وردا على سؤال حول آخر أخبار الكوادر في مجلس اخلدمة 
املدنية، أوضح د.محمد الصباح انه ال جديد حول هذا املوضوع، 

فاملجلس اتخذ قرارات في كل ما عرض عليه.
وردا على سؤال آخر حول تهديد النقابات املهنية باللجوء 
الى املنظمات الدولية بشأن منع حق اإلضرابات، شدد وزير 
اخلارجية على ان الكويت دولة مؤسس���ات يحكمها القانون 
وليست دولة فوضى حتكمها األهواء والتيارات وبالتالي من 

لديه شكوى فعليه ان يحتكم للقضاء الكويتي.

جونز وبيكر: اكتشاف مقبرة الجنود العراقيين في الكويت 
ربما يفيد في العثور على رفات كويتيين في العراق

كونا: قال سفيرا الواليات املتحدة 
وبريطانيا ان اكتشاف مقبرة جماعية 
تضم رفات 55 جنديا عراقيا قتلوا 
أثناء حترير الكويت عام 1991 ميثل 
إجراء مهما للغاية لبناء الثقة بني 
الكوي����ت والعراق كما أن الدروس 
واملهارات املكتسبة من ذلك ميكن 
تطبيقها في جهود العثور على رفات 

كويتيني في العراق.
وقالت السفيرة األميركية ديبورا 
جونز في تصريح ل�»كونا« ان انتشال 
رفات اجلن����ود ميثل »تطورا مهما 
عمل خالله املسؤولون الكويتيون 
والعراقيون جنبا الى جنب وطور 
مهارات قيمة في مجال الطب الشرعي 
ميكن تطبيقها أيضا في البحث عن 

الكويتيني املفقودين«.
وكانت اللجنة الدولية للصليب 
األحمر وفريق م����ن خبراء الطب 
الش����رعي اس����تخرجا بنجاح في 
الفترة بني الرابع والس����ادس من 
ماي����و اجلاري جث����ث 55 جنديا 
أنه����م قتلوا خالل  عراقيا يعتقد 

حترير الكويت.
وأجريت أعمال احلفر الكتشاف 
املقبرة على الطريق السريع رقم 
80 بالقرب من العبدلي في شمالي 
الكويت. وأش����ادت جونز بوزارة 
الداخلية واللجنة الوطنية لشؤون 
األسرى واملفقودين لدورهما الرائد 
في قيادة جهود اكتشاف املقبرة، 
مشيرة الى »الدور االيجابي« الذي 
قام به ممثل����و احلكومة العراقية 
واللجنة الدولية للصليب األحمر 
الواليات  التحالف:  وبعثات دول 
املتح����دة وبريطاني����ا وفرنس����ا. 
وأضافت »أريد أيضا أن أنوه وأشيد 
التي بذلت في  العراقية  باجلهود 
اآلونة األخيرة في تعقب ش����هود 
العي����ان واطالق حمالت للتوعية 
العامة وحف����ر مقابر جماعية في 
العراق للبحث ع����ن 270 كويتيا 
مازالوا مفقودين منذ حرب اخلليج 
قبل 20 عاما تقريبا ونأمل أال يهدأ 
بال جميع املش����اركني حتى يعود 
جميع املفقودي����ن الكويتيني الى 

ديارهم«.

لجنة ثالثية

 وقالت جونز ان تركيز جلنة 
ثالثية تضم خب����راء من الكويت 
والعراق ودول التحالف ينصب في 
هذه املرحلة على »اكتشاف والعثور 
على رفات الكويتيني في العراق وهذا 

هو هدفنا بشكل واضح«.
كما ش����ددت على أن هذا يأتي 
في اطار اجلهود الرامية الى »بناء 
الثقة وارس����اء تدابير لبناء الثقة 
بني الفريقني )الكويتي والعراقي( 
لتحس����ني الكفاءة املهنية وقدرات 
اجلانب العراقي وكذلك بناء الثقة 
بني اجلانبني حتى ميكنهما العمل 
معا ومواصل����ة العمل معا بنجاح 
للعثور عل����ى رفات الكويتيني في 
العراق«. وأوضحت أن املوقع قرب 
العبدلي اختير استنادا الى تقارير 
قوات التحالف بشأن تصاريح الدفن 
منذ عام 1991. وتابعت »بعد وقت 
قصير من حتري����ر الكويت قدمت 
ق����وات التحالف تفاصي����ل كاملة 
الدولي����ة للصليب األحمر  للجنة 
بش����أن املواقع املعروفة التي دفن 

فيها اجلنود العراقيون«.
وأضافت أن هذه التفاصيل نقلت 
للحكومة العراقية في ذلك الوقت 
»لكن حتى نوفمبر 2009 لم تطلق 

قتلوا على يد نظام صدام حس����ني 
مضيفا أنه لم يعثر حتى اآلن على 
رفات ما يزيد على مليون مفقود من 
احلرب بني العراق وايران بجانب 
عدد أقل للذين قتلوا أثناء حترير 
الكويت. وأضاف أن اكتشاف 55 جثة 
عراقية األسبوع املاضي في منطقة 
العبدلي »أظهر للعراقيني أن الكويت 
مصممة عل����ى ضمان العثور على 
جثث العراقيني الذين قتلوا خالل 

حترير الكويت في عام 1991«.
وتابع »لقد حتدثت الى األعضاء 
العراقيني بالفريق الذين كانوا في 
الكويت واجتمعوا معنا األسبوع 
املاض����ي وهم يش����عرون بامتنان 
عميق ويعتب����رون ما رأوه تدبيرا 
مهما لبناء الثقة«. وفي الوقت نفسه 
قالت جونز ان قوات التحالف »بذلت 
جه����ودا كبيرة للغاي����ة« للتعرف 
املقابر وقدمت بيانات  على مواقع 
لتحديد أماكنها مضيفة »مت توفير 
رعاي����ة كبيرة خ����الل التعامل مع 
رفات العراقي����ني ومت وضعها في 
حقائب جثث خاصة بقوات التحالف 
مكتوب عليه����ا هوياتهم وبداخلها 
مجوهراتهم وأموالهم وأي ش����يء 
من شأنه املساعدة في التعرف على 
اجلثث«. وأشارت الى أنه عندما عثر 
على هذه اجلثث كان يرقد بعضها الى 
جانب البعض دون أن تلمس احداها 
األخرى باجتاه الكعبة املشرفة مبكة 
املكرمة وفقا للشعائر االسالمية في 
الدفن بجانب توفر وسائل واضحة 
لتحدي����د هويات اجلثث. وأضافت 
أن األمر في العراق مبنزلة »مهمة 
صعبة ويرجع ذلك جزئيا حلجم 
عمليات القتل اجلماعي التي ارتكبها 
نظام صدام وهذا ميثل حتديا كبيرا 
حلكوم����ة العراق ونح����ن نعترف 
باجلهد الذي بذلته في اآلونة األخيرة 

جلعل هذا أولوية بالنسبة لها«.

جهود مشكورة

وأشاد السفيران بجهود موظفي 
سفارتي الواليات املتحدة واململكة 
املتحدة الذين بذلوا جهودا في هذه 

املسألة خالل العام املاضي.
وأشادت جونز بجهود اجليش 
األميركي من خالل تسهيله مشاركة 
متخص����ص في الفح����ص الطبي 
وضابط حتقي����ق جنائي وخبراء 
الش����رعي وعلم األمراض  بالطب 
وغيرهم من اخلب����راء.  وأضافت 
»قواتن����ا املس����لحة ل����م تتصرف 
بأسلوب يتسم بالكرامة واالحترام 
الكبيرين عند التعامل مع املقاتلني 
األعداء كما رأينا في انتشال الرفات 
فحسب ولكنها وفرت أيضا جميع 
أنواع املساعدة في هذه العملية وأنا 
فخورة جدا به����ذه احلقيقة«. كما 
قال بيكر انه »فخور أيضا بجيش 
اململكة املتح����دة وعلى الرغم من 
عدم مش����اركة اجليش البريطاني 
العملية  بصورة مباشرة في هذه 
فانه ش����ارك في التحرير عام 1991 
العراقيني  القتلى  وضمان معاملة 
وفقا للقانون الدولي«. وأشار الى أن 
خبيرا سابقا مبجال الطب الشرعي 
بالشرطة البريطانية ويعمل اآلن 
حلساب احلكومة البريطانية قضى 
خمس سنوات في بغداد وكان عضوا 
الى الصحراء  الذي ذهب  بالفريق 
الكتش����اف هذه اجلثث األس����بوع 
املاضي، ومن املتوقع ان يتم تسليم 
اجلثث عند احل����دود بني الكويت 

والعراق األسبوع املقبل.

الدولي بعد حرب اخلليج األولى«. 
كما شدد على أن هذا خطوة مهمة 
للغاية في سبيل »تنفيذ اجراءات 
البحث والقيام بذلك بطريقة سليمة 
وبطريقة جيدة وأعتقد أن الدروس 
مت اس����تخالصها م����ن هن����ا ميكن 
تطبيقها في البحث عن املفقودين 
في العراق«. وأش����ار بيكر الى أن 
العثور على جثث سواء في املاضي 
أو مس����تقبال في الكويت »يتحقق 
استنادا الى السجالت التي احتفظت 
بها قوات التحالف«. وأضاف أنه لم 
يحتفظ بسجالت من هذا النوع في 
العراق »لذلك فان التركيز )هناك( 
ينصب الى حد كبير على محاولة 
العثور على ش����هود عي����ان على 
عمليات القتل«. وتابع أنه »ال ميكن 
التحقق من عمليات القتل سوى من 
خالل روايات شهود عيان ميكن أن 
حتدد مواقع املقابر اجلماعية لكل 
من املفقودين الكويتيني والعراقيني 
الذين قتلهم صدام حسني أيضا«.

اال أن سفير اململكة املتحدة أشار 
الى أن »احلكومة العراقية وبالتأكيد 
فرق خبراء الطب الشرعي العراقي 
الذين عملوا مع قوات التحالف هنا 
في الكويت على مدى األس����بوعني 
املاضيني مصممون حقا على محاولة 
العثور على ه����ذه الرفات ولكنها 

عملية أكثر صعوبة«.
وأوضح بيكر أن هنا »املاليني 
بالفعل« من العراقيني الذين قتلوا 
في احلرب العراقي����ة االيرانية أو 

في الفترة بني الرابع والس���ادس 
من مايو«.

بناء الثقة

من جانبه قال السفير البريطاني 
لدى الكويت فرانك بيكر ل� »كونا«: 
»أعتقد أن هذا مهم للغاية على جانب 
بناء الثقة ألنه كما قالت السفيرة 
جونز ان اكتشاف الرفات األسبوع 
املاضي كان جهدا مشتركا كبيرا بني 

التحالف والكويت والعراق«.
وأضاف »بعض التقنيات التي 
اس����تخدمناها خالل أعمال احلفر 
األسبوع املاضي سيكون من املهم 
للغاية تطبيقها بش����كل جيد في 
العراق أيضا«. وأشار الى أن أحد 
التي تعمل اململكة املتحدة  األمور 
والواليات املتحدة بجد عليها في 
العامني املاضيني  بغداد على مدى 
يشمل مجاالت بينها دراسات الطب 
الشرعي «التي س����تكون حاسمة 
جدا عندما يتعلق األمر مبواصلة 
البحث ع����ن املفقودين الكويتيني 
في العراق«. وقال ان الشيء املهم 
في هذا أوال هو اكتشاف رفات 55 
جنديا »ما يعني تسوية األمر أمام 
55 عائلة في العراق«.وأضاف أن 
األمر الثان����ي يتعلق »ببناء الثقة 
بني العراق والكويت بشأن البحث 
عن املفقودين في كال اجلانبني من 
احلدود لكن مع التركيز على البحث 
عن املفقودي����ن الكويتيني وهو ما 
نصت عليه قرارات مجلس األمن 

أي دعوات رسمية عراقية العادة 
هذه الرفات«. وأضافت جونز انه 
بعد انتشال واعادة رفات كويتيني 
عام 2004 جرت عملية مماثلة العادة 
رفات أخرى العام املاضي مشددة 
على أن هن����اك »تقدما كبيرا« في 

البحث عن املفقودين.
وأضافت »في مارس 2009 أطلقت 
السفارة األميركية جنبا الى جنب 
مع س����فارة اململكة املتحدة بهدف 
حتريك العملية مبادرة الستعادة 
الذين مازالوا مفقودين  العراقيني 

في الكويت«.

خرائط وصور

ان���ه »حتقيقا لهذه  وتابعت 
الغاية فحصن���ا ملفاتنا بعناية 
واستعنا بخدمات خرائط وصور 
وطب شرعي من الواليات املتحدة 
اللجنة  وخبراء آخرين ملساعدة 
الدولية للصليب األحمر واللجنة 
الوطنية الكويتية لشؤون األسرى 
واملفقودين في البحث عن مقابر 
العراقيني في الكويت«. وأضافت 
»كما شاركنا في العديد من رحالت 
االستكش���اف وأعمال احلفر في 
الصح���راء بحثا ع���ن أي دالئل 
متوافقة م���ع تصاريح الدفن في 
تلك الفترة وهذه املبادرة ساهمت 
بشكل كبير في بناء تعاون ثنائي 
أقوى بني الكوي���ت والعراق في 
هذه املس���ألة ما أدى الى النجاح 
في اكتشاف رفات العراقيني هنا 

أكدا أنه تطور مهم عمل خالله المسؤولون الكويتيون والعراقيون جنبًا إلى جنب

نأم�ل أن تنتهي اللجنة المالية من مناقش�ة الخطة 
الس�نوية ويقره�ا المجل�س خ�الل الش�هر الج�اري

الفهد: ندرس أكثر من مقترح لدعم 
المشروعات الصغيرة لشبابنا وتحقيق طموحاتهم

س���واء في مجاالت التكنولوجيا او األغذية او 
امللبوس���ات وغيرها مشيرا الى وجود طموح 
كبير لدى الش���باب لتحقيق أهدافهم وحتويل 

املشروعات الصغيرة الى جناح كبير.
من جانب آخر اعرب الشيخ احمد الفهد عن 
امله ان تنتهي اللجنة املالية مبجلس االمة من 
مناقشة اخلطة الس���نوية وان يقرها املجلس 

خالل الشهر اجلاري.

اكد نائب رئيس مجلس الوزراء للش���ؤون 
االقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير 
الدولة لشؤون االسكان الشيخ احمد الفهد ان 
احلكومة تدرس اكثر من مشروع وخيار لدعم 

املشروعات الصغيرة للشباب الكويتي.
واضاف الشيخ احمد عقب افتتاح »معرض 
الكويت ألصحاب املشاريع الصغيرة« أمس األول 
ان لدى احلكومة اكثر من مقترح تتم دراسته 
لدعم الشباب إضافة الى وجود احملافظ احلالية 

الداعمة ألفكار الشباب.
واوضح ان صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد أطلق مبادرة لدعم املشاريع الصغيرة 
ع���ن طريق احملفظة العربي���ة التي مت طرحها 
في القم���ة االقتصادية العربية التي عقدت في 
الكويت عام 2009 من اجل دعم الشباب وحتقيق 

طموحاتهم.
وقال الشيخ احمد الفهد ان املعارض الشبابية 
التي تقام بشكل دوري »جتعلنا نشعر بارتياح 
بان الش���باب أصبحت لديهم اجلرأة واالقدام 
لتحويل هوياتهم وأفكارهم الى اعمال تعكس 

طموحاتهم«.
وذكر ان تنظيم معارض ضخمة على ايدي 
الشباب يعكس اإلمكانات الكبيرة التي ميتلكونها 
مشيرا الى حرص الدولة على صنع جيل قادر 
على التعامل مع املجتمع وشباب مبادر يعمل 
على حتويل أفكارهم ال���ى واقع دون تردد او 

خوف.
وقال ان املعرض قدم العديد من املشروعات 
التي يقوم بها الش���باب من مختلف األنشطة 

افتتح معرض الكويت ألصحاب المشاريع الصغيرة

وأكدت اجلوعان ان الوطنية 
ليست شعارا ولكنها عمل جاد 
ومشاركة فعالة وتعاون لتضافر 
اجلهود التطوعية للمرأة الكويتية 
الستكمال املسيرة للحصول على 

احلقوق االجتماعية كافة.
واعتب���رت االحتفال مبنزلة 
وقف���ة الس���ترجاع االجنازات 
التي حققتها املرأة خالل االعوام 
السابقة كما تعتبر نظرة تأمل 
ووقفة الستش���راف املستقبل 
ولتذكير االجيال بأهمية دور املرأة 
على جميع االصعدة السياسية 

واالجتماعية واالقتصادية.
وقالت ان االحتفال بحصول 
الكويتي���ة على حقوقها  املرأة 
السياسية ليس مجرد احتفال 
اعالمي، ولكنه يهدف الى اعادة 

كوثر اجلوعان

الجوعان: »من أجلك يا كويت.. نعمل«
االحتفال الثاني بحصول المرأة على حقوقها 

النظر لتقييم االدوار التي قامت 
بها املرأة عبر السنوات اخلمس 
املاضية وما االستفادة التي عادت 

على املرأة خالل هذه الفترة.
واستطردت قائلة ان وصول 
امل���رأة الكويتية الى الس���لطة 
التش���ريعية والتنفيذية يرجع 
ال���ى التحرك االيجاب���ي للمرأة 
ومس���اندتها ألختها املرأة حتى 
تولت 4 مقاعد في مجلس األمة 
و3 مقاع���د في املجلس البلدي، 
اضاف���ة ال���ى تول���ي احلقائب 
الوزارية، كما أصبحت من أكبر 
سيدات االعمال في الكويت وعلى 

املستوى العاملي..
وأش���ارت الى اهمي���ة ابراز 
الص���ورة احلضاري���ة للمرأة 
الكويتي���ة وللمجتمع الكويتي 
خصوصا ان الشرارة السياسية 
دائما تنطلق من الكويت وتتفاعل 
معها الدول األخرى ألن للكويت 
ميزة ووضعا خاصا وسط الدول 
اخلليجية والعربية خصوصا في 
جتربة املرأة الكويتية في عملية 
الترشيح واالنتخاب التي حازت 

اعجاب اجلميع.
ووصفت املناسبة بأنها دعوة 
للمرأة والرجل للعمل معا من اجل 
رفعة شأن الكويت وتطورها كما 
تعتبر طابعا جديدا من التطور 
والتجديد بعيدا عن ورش العمل 

ونهج املؤمترات.

دارين العلي
أعلنت رئيس���ة معهد املرأة 
للتنمي���ة والتدري���ب احملامية 
اقامة  كوث���ر اجلوع���ان ع���ن 
االحتفال الثاني للمرأة الكويتية 
مبناسبة حصولها ع لى حقوقها 
السياسية، وذلك صباح يوم غد 
حتت رعاية صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد وحضور 
وزيرة التربية ووزيرة التعليم 
العالي د.موضي احلمود ووزيرة 
االعالم والثقافة البحرينية مي 
آل خليفة. وقالت اجلوعان في 
مؤمتر صحافي عقد أمس االول 
في فندق حياة ريجنسي ان املعهد 
قد ح���رص على اقامة االحتفال 
الثاني حتت عنوان »من أجل يا 
كويت.. نعمل« استكماال الحتفال 
املرأة االول الذي أقيم في 16 مايو 
2006 »معا نحو شراكة واعدة« 
مؤكدة أهمية االحتفال في توثيق 
اكبر حدث سياس���ي في تاريخ 
الكويت وهو »إق���رار احلقوق 

السياسية للمرأة الكويتية«.
وأضافت: رغم مرور 5 أعوام 
على نيل املرأة الكويتية حقوقها 
السياسية، فهي مازالت تتحرك 
في جميع االجتاهات واملجاالت 
ألجل حتسني وضعها االجتماعي، 
مما يؤكد اهمية دورها في مشاركة 
الرجل للنهوض باملجتمع لتحقيق 

التنمية املستدامة.

يقام غداً بحضور وزيرة التربية

كي مون: على العراق تنفيذ التزاماته المتصلة بالمفقودين 
والممتلكات الكويتية قبل الخروج من الفصل السابع

األمم املتحدة � كونا: طالب س��كرتير عام االمم املتحدة ب��ان كي مون العراق امس بتنفيذ 
جمي��ع التزاماته املتبقية مبوجب قرارات مجلس األمن والس��يما املتصل��ة مبلف املفقودين 

الكويتيني واملمتلكات الكويتية قبل خروجه من الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة.
وجاء في تقرير قدمه كي مون ملجلس االمن بش��أن أنش��طة بعثة األمم املتحدة ملس��اعدة 
العراق )يونامي( »أطالب بتس��وية جميع القضايا العالقة المكانية رجوع وضع العراق الدولي 
الى طبيعته وفقا للقرار رقم 1859 لس��نة 2008.. ويحدوني األمل في أن يبذل العراق جهودا 

منسقة لتحقيق على وجه السرعة التزاماته مبوجب الفصل السابع املتعلقة بالكويت«.
وأضاف ان من ش��أن تلك االجراءات ان »تس��اعد على خلق قوة دافعة ايجابية في مجلس 
األمن لدى استعراض التزامات العراق مبوجب الفصل السابع« رغم عدم حتديد موعد الجراء 
مراجعة من هذا القبيل. وقال انه »مسرور« لتقدميه تقريرا عن مدى التقدم احملرز في وضع 
الصيغ��ة النهائية للمنحة الكويتية ملس��اعدة وزارة حقوق االنس��ان العراقية للبحث وحتديد 
واس��تخراج رفات الكويتيني في املقابر اجلماعية بالعراق عل��ي يد النظام العراقي البائد أثناء 

غزوه الكويت في عام 1990.
وأع��رب عن أمله في أن يس��هم الدعم املقدم للمنس��ق الدولي االعلى لش��ؤون املفقودين 
الكويتيني واملمتلكات الكويتية غينادي تاراس��وف »في احراز ق��وة دافعة اكبر نحو التعاون 

وبناء الثقة بني البلدين«.
وأش��ار أيض��ا ال��ى أن التعاون االقليم��ي ميثل »ضرورة الس��تقرار الع��راق على املدى 

الطويل«.

في تقرير قّدمه لمجلس األمن بشأن أنشطة بعثة األمم المتحدة لمساعدة بغداد


