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المالكي: األطماع العراقية القديمة في أراضي الكويت انتهت ولن تعود أبدًا

الزمالء نائب رئيس التحرير عدنان الراشد ومدير التحرير محمد احلسيني ورمي الوقيان وعبداحملسن الروضان وعبداهللا زمان وعبداهللا اخلميس والسفيران على املؤمن ومحمد بحر العلوم

رئيس الوزراء العراقي شدد على اعتبار الكويت دولة مستقلة ذات سيادة

الزميل عدنان الراشد في حديث مع رئيس الوزراء العراقي بحضور السفير بحر العلوم

بغداد ـ منى ششتر - كونا
أكد رئيس الوزراء العراقي نوري 
املالكي ان األطماع العراقية القدمية 
فـــي أراضي الكويـــت «انتهت ولن 
تعود أبدا»، مشددا، على اعتبار ان 
الكويت «دولة مستقلة ذات سيادة 

وحدود وعلم».
وقال املالكي خـــالل لقائه وفدا 
إعالميا كويتيا زائرا: ان عراق اليوم 
ليس عراق األمس وان سياسة العراق 
احلالية تقوم على أســـاس تعزيز 
العالقات الثنائية واملصالح املشتركة 
مع الدول األخرى السيما املجاورة له 

والتعاون الكامل وعدم االعتداء.
ورحب بزيـــارة الوفد اإلعالمي 
الكويتي معتبرا إياها «زيارة األهل 
لألهل واإلخوان لالخوان» مضيفا 
انها حتمل في طياتها رسالة رد مهمة 
على «كل ما جرى من آالم وجراحات 
وسلوكيات مؤسفة ومؤملة ال متت 
الى اخللق اإلســـالمي او العربي او 
اجلوار بصلة». وأوضح ان ذلك «مت 
بعون اهللا وبحكمة الشعبني والقيادة 
القيادة  احلقيقية للبلدين وليست 
التي طرأت على العراق» في إشارة 
الى النظام الصدامي البائد، مضيفا 
اننا «استطعنا بحمده تعالى ان نعبر 
خندق الدماء واملعاناة لنلتقي مثل هذا 
اللقاء الذي يعبر عن االخوة واحملبة». 
وضم الوفد االعالمي رئيس جمعية 
الصحافيني الكويتية احمد بهبهاني 
واملدير العام للجمعية عدنان الراشد 
وعددا من رؤساء حترير الصحف 
احمللية واحملررين والكتاب، إضافة 
الى سفيرنا لدى العراق علي املؤمن 
وســـفير العراق لدى الكويت سيد 

محمد حسني بحر العلوم.

البحث عن المستقبل 

وقـــال املالكـــي «نحـــن نبحث 
عـــن املســـتقبل واليوم نؤســـس 
لهذا املســـتقبل الذي نريده مشرقا 
واعتقد ان ما في البلدين من أواصر 
وروابط وامتـــدادات وعالقات الدم 
والدين واجلوار يكفي ليكون أواصر 
متينة لبناء أفضل العالقات، والرد في 
الوقت ذاته على كل من اليزال يعيش 
حتى اآلن بالعقلية التي كان يتحدث 

بها رأس النظام السابق».
وأكـــد ان كل ما حصل «أضحى 
من املاضي ولـــن يعود وال ينبغي 
ان يلتفت اليه أبـــدا ألنه ليس هو 
اخللق الذي ميكـــن ان ينطلق منه 
الشقيقني  البلدين اجلارين  اي من 
ويهمنا ان نوصل صوتنا الى دولة 

الكويت حكومة وشعبا».
وأضاف «يهمنا كذلك ان نوضح 
الرؤية في شأن العالقات اخلارجية 
السيما مع الدول العربية التي اثر 
انشـــغالنا وانهماكنا في التحديات 
التي يواجهها بلدنا في الداخل على 
مدى االهتمام بها ورمبا لم نعطها 

االهتمام الكافي».
وذكر ان احلكومة العراقية السابقة 
اهتمت في السنتني األوليني من عمرها 
بالوضع األمني الذي شهده العراق 
آنذاك نتيجـــة لعمليات االغتياالت 
واجلثث املقطوعة الرأس في الطرق 
والشوارع املهجورة «ولم نلتفت حتى 
للقضايا الداخلية املتعلقة باخلدمات 
املقدمة للمواطنني» مبينا  وغيرها 
ان من كان يعيش في «حال كهذه ال 
ميكنه التفكير في قضايا استراتيجية 

وال حتى في قضايا خدمية».
واستعرض املالكي كيف حتركت 
حكومة بالده اثر حتقيق االستقرار 
في الداخل وتدرس املواضيع التي 
تهم البالد السيما العالقة مع «اجلارة 
العزيزة» الكويت، معربا عن تقديره 
تعيني احلكومة الكويتية سفيرا لها 
لدى العراق ومن ثم تعيني ســـفير 
للعراق في الكويت «وهذا كان ثمرة 

من ثمرات االستقرار».
وقال ان مشكلة بالده تتلخص 
في انها تريـــد ان تتحرك «وأمامنا 
بنيان فاســـد البد من هدمه وهدم 
الصورة السلبية املنعكسة في أذهان 
املراقبني لسياســـة العراق في ظل 
الســـابق لسنوات  العراقي  النظام 
طويلـــة وان نضع محلهـــا رؤية 
جديدة وصورة جديدة تقوم على 
أساس الرغبة في العالقات الثنائية 
واملصالح املشتركة والتعاون وعدم 
االعتداء والعدوان الداخلي وغير ذلك 

من األمور».
وأوضح ان املهمة شاقة «وحتتاج 
الى مزيد من الوقـــت» داعيا الوفد 

المؤمن: مستعدون لمساعدة المواطنين على توثيق ممتلكاتهم في العراق

أشار سفيرنا في بغداد علي املؤمن الى الروابط اجليدة التي ربطت 
الشعبني الشقيقني منذ قدمي األزل مستذكرا عمله في اجليش الكويتي 
وكيف كان اجليش العراقي يشارك نظيره الكويتي في احلروب العربية 

ويسير معه جنبا الى جنب في الطريق املؤدي الى مناطق احلرب.
واستعرض املؤمن بدايات عمله في العراق وكيف كان اخلطاب اإلعالمي 
جتاه الكويت حينها، مشيرا الى تغير ذلك اخلطاب في الشهور األخيرة 
ملا فيه صالح العالقة من خالل اإلشادة بدور الكويت وتعزيز قيمتها في 
نفوس العراقيني. وأكد استعداد السفارة الكويتية ملساعدة املواطنني 

الكويتيني ممن ميلكون العقارات فـــي األراضي العراقية على توثيق 
ممتلكاتهم من خالل محامي الســـفارة او أي محام آخر يريده املواطن، 
مشيدا في الوقت ذاته بقانون االستثمار العراقي وما يقدمه من مميزات 
للمستثمر في تلك البالد. وأشار املؤمن الى موقف حكومة الكويت من 
التصريحات العراقية غير الرسمية جتاه الكويت والذي اكد فيه نائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح اكثر 
من مرة التزام الكويت بسياسة احلكومة العراقية وقنواتها الرسمية 

«وما يصدر عن غيرها من تصريحات ونقد يتم جتاهله متاما».

بحر العلوم نقًال عن األمير: لو نصبنا قضاة على التاريخ لضّيعنا المستقبل

من جانبه، قال السفير العراقي سيد محمد حسني بحر العلوم انه 
لم يجد منذ بدء عملـــه في الكويت «إال احلب الكبير للعراق» من قبل 
من التقاهم في البيوت او الدواوين، مشيرا في الوقت ذاته الى وجود 
ما اسماه بـ «عراق فوبيا» لدى بعض الكويتيني يجب أن يتم التخلص 
منـــه. ونقل الســـفير بحر العلوم عن صاحب الســـمو األمير قوله له 

عند تقدميه اوراق اعتماده الى ســـموه «لو نصبنا قضاة على التاريخ 
لضيعنا املستقبل» في إشارة الى ضرورة ترك املاضي والبدء بالعمل 
للمســـتقبل ملا فيه صالح الطرفني. وقال ان رسالة احلكومة العراقية 
للكويت وشـــعبها ان العراق اجلديد يحمل اخلير للكويت معربا عن 

األمل في ان يتفهم الكويتيون ذلك ويعملون على أساسه.

اإلعالمي الكويتي الى املساعدة في 
تلك املهمة «فعراق اليوم غير عراق 
األمس وهناك حكومة ال تتصرف كما 
تصرفت حكومة النظام السابق بل 
هي مقيدة بدستور وملتزمة بشراكة 
وطنية وال متثل مكونا واحدا إمنا 
حكومة حرصنا على ان تكون حكومة 
شـــراكة وطنية تضـــم كل أطياف 

املجتمع العراقي».
وذكر ان حكومة الشراكة الوطنية 
«رمبا تكون من اضعف احلكومات 
من جانب» الن عملية اختيار الوزراء 
وعددهم محكومة بفترة دستورية 
رمبا تضغط على عملية التشكيل، 
مضيفا «لكنها من أقوى احلكومات 
من جانب آخر ألن اجلميع مشارك 

فيها وعليه ان يلتزم».
وأوضح ان حكومات الشـــراكة 
في العالم اجمع «يكون عدد وزرائها 
كبيرا ألنها تريد ان تســـتوعب كل 
من يريد ان يشـــترك فـــي العملية 
االنتخابيـــة ويكون له حضور في 
البرملان.. ووفقا للدستور العراقي 
فإن كل من ميلك خمسة مقاعد في 
البرملان من حقه ان يكون له وزير 
وهذا ما يؤدي الى ازدياد عدد الوزراء 

ليبلغ ٤٥ وزيرا».
وانتقـــد املالكي ما كان يســـمى 
العراقيـــة ضد االحتالل  باملقاومة 
األميركـــي، مبينا ان قتـــل األبرياء 
ورمي جثثهم املقطعة ليس من اعمال 
املقاومة التـــي تتطلب في احلقيقة 
مواجهة احملتل وجها لوجه «وهذا ما 
ضايق األميركيني الذين سألوني ان 
كنت أقصد بقولي حتريض املقاومة 
عليهم». وعن كيفية إنهاء األطماع 
الكويت،  العراقيـــة في  التاريخية 
قال املالكي: «يجـــب ان تنتهي كل 
التاريخ يثبت ان  اجلراحات ولكن 
إبقاء الشـــعوب خارج دائرة احلل 
غير ممكن فكثيرا ما حتدثت األنظمة 
العربية عن الوحدة العربية ولكن 
عندما لم يكن هناك وفاق شعبي لم 

تنجح الوحدة العربية».
وأضاف «ال ميكن ان نقفز على 
إرادة الشعب لذا اذا أردنا استقرارا 
حقيقيا وعالقات وثيقة فالبد ان يتفق 
الشـــعبان فاليوم نحن كمسؤولني 
موجودون في هذا املوقع وغدا نتركه 
لكن الشعب باق»، معربا عن تأييده 
هذا املسعى ألنه يشكل ضمانة وميكن 
الشعب من ان يوقف احلاكم املغامر 

ان كان موجودا.
وأكد ان العراق والكويت واملنطقة 
كلها والتضامن العربي كانوا ضحية 
لتهورات النظام الســـابق «ودفعنا 
ثمن تلك التهـــورات غاليا من الدم 
والروح واملـــال»، مبينا ان مجلس 
التعاون العربي الذي دعا اليه صدام 
حسني «كان خدعة اراد بها ان يشكل 
له غطاء لعملياته املتهورة وهو ما 
صرح به احد رؤساء األمة العربية 
حينذاك من الذين حضروا االجتماع 

املذكور».
واســـتذكر في هذا الصدد لقاءه 
رئيس مجلس األمة األســـبق احمد 
الســـعدون بعد الغزو العراقي في 
سورية ومعه رئيس حترير جريدة 
«القبس» األسبق محمد الصقر «وقلت 
لهما صراحة كما سأقولها لكم اآلن... 

ان القضية ليست قضية ان العراق 
يريد الكويت وإمنا هي تلفيقات دول 
تريد ان جتعل الكويت فريسة وان 
جتعل العراق كماشـــة واستطاعت 
ان تدخل املنطقة من خالل حتريض 
احد الشعبني على اآلخر وتخويفه 

منه».
وأضاف متسائال «ألم تكن سياسة 
العراق حينذاك بيد صدام حســـني 
الذي اختلق األزمة كلها» في إشارة 
التي عززها  الى «الثقافة الشعبية 
في نفوس الشعب العراقي وان كل ما 
يعانيه من فقر وجوع وفاقة سببه 
الكويت» على الرغم من أن ثروات 
الثانية  املرتبة  الذي يحتل  العراق 
عامليا في إنتاج النفط تفوق ثروات 

دول أخرى.
وشدد على ان معاجلة مخاوف 
كل طرف من اآلخر جراء ما حصل 
عبر التاريخ «تتطلب تدخال شعبيا 
من خالل اإلعالم ومؤسسات املجتمع 
املدنـــي ملعاجلتـــه وليـــس تدخال 
حكوميـــا». بيد أنه أكـــد ان قضية 

األطمـــاع العراقيـــة التاريخية في 
األراضي الكويتية «انتهت فالكويت 
دولة ذات سيادة وعلم وهي عضو 
في االمم املتحدة وفي جامعة الدول 
العربية وكذلك العراق» في إشارة 
الى ان بـــالده ال تطمع في أي جزء 
من الدول املجاورة لها وال تســـعى 
لذلك «وال أحد يستطيع ان يطالبها 
بجزء مـــن أراضيها». وقال «اليوم 
رسمت احلدود وهذه حقيقة يجب ان 
نسلم بها ونقبل» مشيرا الى تفهمه 
مخاوف الكويتيني «نظرا ملعاناتكم 
ممـــا فعله نظام صدام حســـني في 
بالدكم وكذلـــك األزمات التاريخية 
التي مرت بها بالدكم مع العراق.. لكن 
املوجودين اآلن غير املوجودين ابان 
النظام السابق فالقضية انتهت حتى 
وان كان بعض بقايا املقبور صدام 

حسني اليزالون يؤججون».
التفكيـــر  وأضـــاف «عرفنـــا 
االستعماري ونعلم ان بقاء الكويت 
قلقة يعني ان يبقى العراق قلقا وهذا 
أمر ال مصلحة لنا به أبدا» مشددا على 

القول «نحن صادقون معكم ونريد 
ان ننهي هذه احلالة وعندنا اجلرأة 

والشجاعة ان نقولها».
وأكد ان بالده أنهت من جانبها 
كل ما من شأنه إثارة القلق «واتخذنا 
قرارا بذلك وعلى استعداد ألن نغلق 
األبواب في وجـــه كل من يريد أن 
يعبث بأمن املنطقة بغض النظر عن 
بقية القضايا التي التزال موجودة 
وحتتاج الـــى حل وان شـــاء اهللا 
العراق  سنحلها بأخوية وحب فال 
يحتاج ألرض الكويت وخيراته وال 

الكويت كذلك».
وقـــال ان ما يحتاج له الطرفان 
حقيقة هو «العيش بأمان» مستذكرا 
كيـــف كان رموز النظـــام العراقي 
على مر التاريخ يأتون الى الكويت 
طالبني من حكامها املال نظير تعهد 
ما وبعد ذلـــك ينقضونه «ورموز 
العراق اآلن وسياســـيوها ليسوا 
كذلك.. فنحن ال نريد نقودا بل نريد 
استقرارا وأمنا وان يعيش شعبنا 
ويزدهر بلدنا ويحل مشـــاكله مع 

دول املنطقة كافة». وناشـــد الوفد 
االعالمي الكويتي املساعدة في العمل 
على خفض األصوات احملرضة على 
تأزمي العالقات بني البلدين وااللتزام 
باحترام الطرف اآلخر «ونحن بدورنا 
سنقوم بذلك وقادرون عليه» مؤكدا 
تفاؤله مبوقف صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد وسمو الشيخ 
ناصر احملمد رئيس مجلس الوزراء 
في توطيـــد العالقة بـــني البلدين 

والشعبني الشقيقني.
وردا على سؤال في شأن حقيقة 
عالقة حزب الدعوة العراقي (املعارضة 
العراقية) بقضية تفجيرات السفارات 
التي شهدتها البالد في الثمانينيات 
ومحاولة اغتيال امير الكويت الراحل، 
طيب اهللا ثراه، الشيخ جابر األحمد 
اجلابر الصباح أكـــد املالكي براءة 
احلزب من تلـــك القضايا «وهو ما 
انتهى اليه حكـــم القضاء الكويتي 

العادل».
وقال ان املعارضة العراقية «بريئة 
من تلك األحداث براءة الذئب من دم 

يوسف» مبينا ان الشعب العراقي 
أكثر املتضررين مما حصل السيما 
أولئك الذين كانوا يعيشـــون منهم 
بأمان في الكويـــت ويعملون فيها 
«وبعد ذلك فقدوا هذا املأوى اآلمن 
بعد خروجهم منها وهو األمر الذي 
كان صدام حسني يسعى اليه وصرح 
به وان فشلت مخططاته في العمليات 
العراقيني  املذكورة حيث كنا نحن 

الهدف منها وليس الكويتيون».
وعن قضية األمـــن في العراق 
أوضـــح ان لتلـــك القضية بعدين، 
أولهما داخلي واآلخر خارجي مؤكدا 
ان بالده تســـتطيع السيطرة على 
األمن الداخلي من دون مساعدة اي 
من الدول سواء كانت أميركا او غيرها 
«وسابقا كانوا يتحدثون عن قوات 
عربية بديلة عن األميركية ونحن 
نقول اننا ال نحتاج ألي جندي غير 
عراقي في البالد ولدينا وهللا احلمد 
ما يكفي من القوة لضبط اوضاعنا 

األمنية الداخلية».
وأضاف ان ما تبقى من اجليش 
األميركـــي في العـــراق ال عالقة له 
بأي عمليـــة أمنية ومن يقوم بذلك 
واملالحقة واملتابعة والسيطرة هو 
اجليش والشرطة واألجهزة األمنية 

العراقية.
وقال ان «مـــا يقلقنا هو البعد 
اخلارجي» مســـتدركا بالقول «ان 
طبيعة توازنات املنطقة ال تسمح 
بأن يحصـــل خرق لعملية التوازن 
فالعالم كما هـــو عليه والعراق لن 
يكون ضعيفا الى احلد الذي ميكن اي 
دولة ان تعبر عليه.. لكن ان تساءلنا 
عما اذا كانت القوة الدفاعية للجيش 
العراقي بقوة جيوش دول املنطقة 

احمليطة به فاجلواب هو ال».
وقال «نعم حتى اآلن نعاني من 
نقص في بعـــض قطاعات اجليش 
(القوة اجلوية) لكننا قادرون على 
الدفاع عن حدودنا.. والوضع الدولي 
ال يسمح بهذه العملية ونحن جادون 
في بناء اجليش العراقي وهو ليس 
كجيش املليون الذي أسسه صدام 
حسني واســـتحوذ على كل ثروات 
العراق». وأكد ســـعي بالده الى ان 
يكون جيشها (جيش النمر) صغيرا 
وقويا ومدربا ومؤهـــال ومحدودا 
ومسلحا بأســـلحة معينة «جتعل 
من مهمته دفاعية فقط وال نية أبدا 
ألحد منا في استخدام اجليش العراقي 
للهجوم على دولة أخرى او غزوها 
أو احتاللها او االشتراك في عملية 
خارج احلدود». وعن طبيعة العالقة 
التي ستكون بني العراق وأميركا بعد 
انسحابها من األراضي العراقية، قال 
املالكي ان توقيع العراق لالتفاقية 
مع اجلانب األميركي كان ضمن رؤية 
وطبيعة العالقة مع اجلانب األميركي 
محددة باتفاقيتني، األولى منها كانت 
في شأن انسحاب القوات األميركية 
في نهاية ٢٠١١ وهذه اتفاقية واجبة 
التنفيذ وغير قابلة للتمديد إال اذا 
أراد مجلس النواب العراقي ان ميدد 
«وال اعتقد ان الظروف السياسة في 

البلد تقتضي احلاجة للتمديد».
وذكر ان االتفاقية الثانية (اإلطار 
التي ستنظم  االســـتراتيجي) هي 
العالقة مع اجلانـــب األميركي من 

خالل الصداقة والتعاون االقتصادي 
والتجـــاري والعلمـــي والتدريب 
والتأهيل والزراعة والتعاون األمني 
«قد يقتصر على تبادل اخلبرات ولكن 

ليس الدفاع املشترك».
وأعلن املالكي استعداد حكومته 
للتعاون أمنيا مع دول املنطقة «فهذا 
النوع من التعاون مطلوب ألن حتقيق 
األمن هاجس لنا وهاجس لهم وأمننا 
من أمنهم» مشيرا الى ان ذلك يتأتى 
من خالل «تبادل املعلومات واملطلوبني 

في القضايا األمنية».
أمنية  وأوضح ان ثمة شـــبكة 
ممتدة بني األجهزة األمنية العراقية 
والشعب الذي يحاول جاهدا العيش 
بأمان «وهذا ما ساعدنا أخيرا على 
إلقاء القبض على مرتكبي االغتياالت 
األمنية والشبكات التابعني لها خالل 

ايام من بدء أعمالهم اإلرهابية».
وعن مشاركة عدد من البعثيني 
في احلكومة العراقية اجلديدة قال 
املالكي ان دستور العراق ال يسمح 
حلزب البعـــث او من يروج له بان 
يكون شريكا في السلطة «لذلك من 
يعمل في األجهزة األمنية ويكتشف 
امـــره بوجود عالقة لـــه مع حزب 
البعث تكون عقوبته شديدة جدا.. 
لكن كبعثي ال يعني بالضرورة انه 
حزبي الن احلزب كان يجبر الشعب 
على التوقيع باملشاركة فيه وإال فإنه 
لن يتوظف ولن يستطيع الدراسة 
وتتم محاربته وغير ذلك من األمور 
التي تشل حياة املواطن مما يدفعه 
الى املشاركة في حزب  بالضرورة 

البعث وان لم يكن حزبيا».

البعث والحزبي

وأضاف «ليس كل بعثي مجرما 
ونحن منيز بـــني البعثي واحلزبي 
السيما ان البعثيني اعلنوا براءتهم من 
احلزب الذي عانوا من انتهاك قياداته 
وسلوكهم حلياتهم وحياة أسرهم» 
مبينا ان «هناك الكثير من البعثيني 
الذين يعملـــون معنا في احلكومة 
ألن هؤالء ال صلة لهم بحزب البعث 
ونحن ال جنامل بوجود احلزبيني وال 

نقبل بهم أبدا».
وأكد رئيس الوزراء العراقي ان 
اإلرادة احلقيقية املوجودة في البلدين 
«بغض النظر عن بعض األصوات 
النشاز التي تظهر في اإلعالم» تريد 
العـــراق والكويت  إنهاء امللف بني 
ومصلحة اجلميع ان يتم حل القضايا. 
وقـــال ان للعـــراق ثوابت ال ميكن 
املساس بها أولها، ان الكويت دولة 
إسالمية عربية جارة شريكة، وثانيها 
انه ال تفكير في العمل العسكري مهما 
«اختلفنا او تفاهمنا بل يجب ان يكون 
العمل مشـــتركا بيننا وكذلك أمننا 
فالعراق خاصرة للكويت وغيرها 
من الدول العربية املجاورة كما هي 
الكويت خاصرة للعراق». وأوضح 
ان «األصل واملصلحـــة مع وجود 
اإلرادة السياســـية في البلدين ان 
منضي باجتاه احللول لكل ما خلفته 
العقليات الصدامية وغير الصدامية» 
معربا عن امله في ان يسمع اجلميع 
من خالل اللقاءات والزيارات املتبادلة 
ملا يقال بشكل مباشر وان يبتعدوا 

عن الوشاة مهما قالوا.
وأضـــاف انـــه «حينما يحصل 
اختالف فهذا ليس مدعاة للتشاؤم 
بل علينـــا ان نعمل على اال يتطور 
الى خالف وان تكـــون لدينا إرادة 
حلل نهائي ال تراجع عنها مهما طال 
زمن االختالف» مبينا ان «الذي يريد 
اللعب على العالقات لن يجد حينها اال 
أمورا وأساسيات ثابتة غير قابلة ألي 
حتريك وهذا هو اخليار املوجود».

وأكد املالكي ان من مصلحة العراق 
االبتعاد عن استخدام القوة العسكرية 
انتهى لألبد»  «والتفكير في ذلــــك 
مشيرا الى من دفع ثمن العمليات 
العســــكرية ســــابقا، وال يزال، من 
ثرواته وخدماته سواء في الداخل او 
اخلارج هو الوطن واملواطن العراقي» 
ونحن اآلن نريد ان نستقر ونبني 
وطننا ونقــــدم ملواطنينا اخلدمات 
الصحية والتعليمية والكهرباء واملاء 
وغيرها».  وأشار في ختام حديثه 
للوفد اإلعالمي الكويتي الى سعي 
بالده لتكون دولة اقتصادية كبرى 
في املنطقة «وقد نتنافس اقتصاديا 
معكم ونستثمر عندكم وتستثمرون 
عندنا ويعمر كل منا في بلد اآلخر.. 
لكننا لن نفكر أبدا في التناور معكم 

عسكريا».

سياسـة العراق الحالية تقوم على أسـاس تعزيـز العالقات الثنائيـة والمصالح 
المشـتركة مع الدول األخرى السـيما المجاورة له والتعـاون الكامل وعدم االعتداء

جانب من االجتماع في مقر مجلس الوزراء العراقي
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