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 72-65ص            الفصل الرابع: الحاكم السابع الشيخ مبارك الصباح 

 

 

 :ثم أجب عما يلي معارك الشيخ مبارك الصباح خريطةالحظ / السؤال األول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 71ص          .... 1الرقم .... ا على الخريطةم( يمثله1901موقع معركة الصريف )مارس  -1

 71ص                  .... 2الرقم .... ا على الخريطةم( يمثله1910موقع معركة هدية )مايو  -2
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 أكمل العبارات التالية:/ السؤال الثاني

 56ص                       .م1911مية األهلية في دولة الكويت المدارس النظاأولى العام الذي أنشت فيه -1

 56ص   .    الجهراء م تسمى1900الشيخ مبارك الصباح البعثة األلمانية عام فيها استقبل المنطقة التي -2

 56ص                                        .م1899 لحماية الكويتية البريطانيةاتفاقية ا العام الذي عقدت فيه-3

 67ص                    .هدية م تسمى٩١٩١قاد الشيخ مبارك الصباح عدة معارك منها معركة في مايو -4

 / عرف ما يلي:السؤال الثالث

 هو مشروع روسي لجعل دولة الكويت نهاية لخط سكة حديدية جديدة. مشروع كابنست: -

 / علل لما يلي: السؤال الرابع

 66ص                                   الشيخ مبارك الصباح لكافة المشاريع الروسية في اإلمارة. رفض-أ

 إلدراك الشيخ مبارك بأن الكفة تميل للجانب البريطاني. -

 67ص                                 الشيخ مبارك لعرض األلمان بالتعاون مع الدولة العثمانية. رفض-ب

 ضرائب فتفقد بذلك الكويت استقاللها. وجباةألن الدولة العثمانية ستبعث موظفين  -

 68صللكويت.                                                       م بالنسبة 1899أهمية اتفاقية الحماية -جـ 

 أنها حفظت للكويت حدودها من األطماع في تلك الفترة. تكمن أهمية اتفاقية الحماية مع بريطانيا في -1

 تدعيم واستقرار وتطور األوضاع في الكويت. -2

 دعم قدرات الكويت في مواجهة األخطار الداخلية والخارجية. -3

 :على صحة العبارات التالية/ دلل السؤال الخامس

 65ص.                                        إمارة الكويتفترة حكم الشيخ مبارك حاسمة في تاريخ  كانت-أ

 كان الشيخ مبارك الكبير حاكًما مطلقًا. -1

 العديد من الخالفات والتغيرات والتهديدات التي كانت سائدة آنذاك. واجه -2

 65صالشيخ مبارك الصباح في المجال الصحي في دولة الكويت.                                    اهتم-ب

 م والذي أطلق عليه اسم المستشفى األمريكاني.1911وافق على تأسيس أول مستشفى في عام  -

 65ص                                                             الشيخ مبارك الصباح بمجال التعليم. اهتم-جـ 

 هلية.م، وتعد أول المدارس النظامية األ1911إنشاء المدرسة المباركية في عام  -

 69صآل سعود.                                                زتأييد الشيخ مبارك الصباح لألمير عبد العزي-د

 .الستعادة الرياض آل سعود وتهيئة األسلحة والمؤن له زتجهيز األمير عبد العزي -

 66ص
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 70ص       الشيخ مبارك االستقاللية رغم ارتباطه باتفاقية الحماية مع بريطانيا.                براعة-هـ 

تحركه المنفرد في كثير من األحيان، مثل دعم األمير عبدالعزيز آل سعود ماديًا وعسكريًا الستعادة ملك  -1

 أجداده.

 ي معهم.امتصاص وتخفيف التوتر مع العثمانيين وعدم التصادم العسكر -2

 :كل منبين  فرق /السؤال السادس

المعلن وغير المعلن لخطوات روسيا للتأثير على الشيخ مبارك الصباح في القرن  السبب-أ

 التاسع عشر.

 

 م.1899عام  اتفاقية الحماية مع بريطانيا الدولة العثمانية مع الكويت قبل وبعد عقد الكويت سياسة-ب

 التظاهر بموقف حيادي قبل اتفاقية الحماية

 اتفاقية الحمايةبعد 
 بعض الوحدات العسكرية ألراضي الكويت. إرسال-1

 الشيخ مبارك نفسه بالنفي. تهديد-2

 

 م.1899من الشيخ مبارك الصباح والبريطانيون في توقيع اتفاقية الحماية عام  كل   دوافع-جـ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 السبب المعلن:
فحم / إنشاء ميناء لتزويد للاستغالل بعض المشاريع التجارية )إنشاء محطة 

 سكة حديد جديدة )مشروع كابنست(.سفنها بالوقود / جعل الكويت نهاية خط 

 الصباح. محاولة الروس عقد اتفاقية حماية مع الشيخ مبارك السبب غير المعلن:

 (الثاني)الطرف 

 الشيخ مبارك الصباح

رغبة الشيخ مبارك في  -

تأمين وضع اإلمارة والخوف 

من أطماع الدولة العثمانية 

 واألطماع الدولية األخرى.

 )الطرف األول(

 البريطانيون

فرض سيطرتها على الخليج  -

 العربي المؤدي إلى الهند.

إضعاف الدولة العثمانية  -

وفصل سيطرتها عن شبه 

 الجزيرة العربية

 

 67ص

 67ص

 68ص
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 ما يلي:/ عدد السؤال السابع

 65ص                            أعمال الشيخ مبارك الصباح في مجال حفظ األمن وتشجيع التجارة. أبرز-أ

 اخراج قوات عسكرية لتأمين طرق القوافل التجارية وضمان سالمة الطرق. -1

 مراقبة األسواق والنظر في مشاكل األهالي. -2

 معاقبة الخارجين عن النظم المتبعة. -3

 تصنيع السفن الكبيرة لنقل البضائع بين الكويت والموانئ المختلفة.تشجيع  -4

 التوسط لحل المشكالت التي تنشأ بين التجار. -5

 

 70ص                                                          المعارك التي قادها الشيخ مبارك الصباح. أبرز-ب

 م.1901معركة الصريف  -1

  م.1910معركة هدية  -2
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 للصور التالية:اكتب تعليقاً مناسباً / السؤال الثامن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .توضح ساحة المدرسة المباركية الصورة-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 .آل سعود زالشيخ مبارك الصباح وإلى جانبه األمير عبد العزي الصورة توضح كل من -2
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  28-77ص  .م(1950-م1915الداخلية والخارجية في دولة الكويت ) الخامس: األوضاعالفصل           

 

 :/ أكمل العبارات التاليةالسؤال األول

 66ص  .        الشيخ جابر بن مبارك الصباحم في عهد 1916عقدت بريطانيا مؤتمًرا في الكويت عام -1

 66ص                                                              .م1920 العام الذي وقعت فيه معركة الجهراء-2

م مهمته اإلشراف على تأسيس المدارس واإلنفاق عليها وتوجيهها 1936مجلس تم تأسيسه في العام -3

 67ص                                                                                             مجلس المعارف.يسمى 

 68ص                                                   برقان.يسمى  م1228حقل نفطي ينتج النفط تجارياً عام -4

 

  / أكمل المخطط الزمني التالي:السؤال الثاني

 
  عرف ما يلي: /الثالثالسؤال 

هو مجلس مهمته اإلشراف على تأسيس المدارس واإلنفاق عليها وتوجيهها، وتمت  مجلس المعارف: -

 دعوة خمسين نائبًا من أهالي الكويت النتخاب أعضاء المجلس.

 

 66ص                                                                                           :فرق بين/ السؤال الرابع

 م مع بعض زعماء العرب.        1916السبب المعلن وغير المعلن لعقد بريطانيا مؤتمًرا في عام -أ

 

 

 

 

أول اتفاقية امتياز 
للنفط في الكويت 

(بحرة)

م 1934عام •

بداية حفر 
النفط في 
حقل برقان

م1936عام •

إنتاج النفط 
بكميات تجارية 
في حقل برقان

م1938عام •

أولتصدير
شحنة نفط 
من ميناء 
األحمدي

م1946عام •

 السبب المعلن
 الدول العربية بجانب بريطانيا ضد الدولة العثمانية في الحرب العالمية األولى. وقوف-1

 الوحدة للدول العربية. تحقيق-2

 ترسيخ الوجود االستعماري البريطاني في الخليج العربي وشبه الجزيرة العربية. - السبب غير المعلن

 80ص
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    / علل لما يلي:السؤال الخامس

 م.1920رسالة من قبل الشيخ سالم بن مبارك إلى الوكيل السياسي البريطاني في عام  إرسال-أ

 آل سعود. زالعزي عبدبسبب االختالف على الحدود مع األمير  -

   الشيخ أحمد الجابر حذًرا في التعامل مع بريطانيا. كان-ب

 م.1922ألن بريطانيا لم تنصف الكويت في معاهدة )العقير( في عام  -

  :كل من/ قارن بين السؤال السادس

 من حيث تاريخ اإلنشاء والمهام.التي أُنشئت في عهد الشيخ أحمد الجابر الصباح  المجالس-أ

 

 :ما يلي اذكر/ سابعالسؤال ال

  أعمال الشيخ جابر بن مبارك الصباح بعد توليه الحكم. أبرز-أ

 من ضريبة الثلث على العقارات التي فرضها والده الشيخ مبارك.اعفاء الكويتيين  -

  أعمال الشيخ سالم بن مبارك الصباح. أبرز-ب

 خفض الرسوم الجمركية. -1

 إلغاء الضرائب على الصادرات. -2

 تعيين مختارين في األحياء. -3

  .األحداث المهمة في عهد الشيخ سالم بن مبارك الصباح أبرز-جـ 

 م.1920مايو  –معركة حمض  -1

 م.1920أكتوبر  –معركة الجهراء  -2

 م.1920 –بناء سور الكويت الثالث  -3

 

 المجالس التي أُنشئت في عهد الشيخ أحمد الجابر الصباح:

 المجلس التشريعي المجلس البلدي مجلس الشورى المجلس

 م1938 م1930 م1921 التاريخ

 المهام
إسداء الرأي والنصح  -

 والمشاركة بالقرار.

إدارة أمور التنظيم الداخلي -

للكويت من أسواق وأمور 

 النظافة العامة.

إدارة شؤون مدينة الكويت -1

الداخلية بالتعاون مع حاكم 

 الكويت.

إدارة الجمارك واألسواق -2

وحل الصراعات بين التجار 

 في األسواق.

 وضع ميزانية لإلمارة.-3

 78ص
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 78ص
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  القضايا المهمة التي تعامل معها الشيخ أحمد الجابر بعد توليه الحكم. أبرز-د 

 مشكلة الحدود والمسابلة مع السعوديين. -1

 معالجة عالقات الكويت مع العراق. -2

 الحذر في التعامل مع بريطانيا بعد معاهدة العقير. -3

 

 :التالية العالقة بكتابة فقرة مترابطة باالستعانة بالكلمات دأوج/ السؤال الثامن

 م(8496 –حي القبلة  –)المدرسة األحمدية 

م في حي القبلة )جبلة(، وتكونت من بناءين متقابلين 1921تم تشييد المدرسة األحمدية في مايو عام  -

 م لمواجهة الزيادة في عدد الطالب.1948يفصلهما شارع، وأُعيد بناء المدرسة كليًا عام 

 

 

 

 

  / فند العبارة التالية:السؤال التاسع

 نما االقتصاد الكويتي في عهد الشيخ أحمد الجابر نتيجة للتطور في مجال الزراعة.-

بر في الجانب االقتصادي طرأت العديد من التغيرات في فترة حكم الشيخ أحمد الجاالعبارة خطأ فقد، 

تغير لاكتشاف النفط وتأسيس شركة نفط الكويت مما ساهم بتطور االقتصاد الكويتي وكان بداية وأبرزها ا

 في دولة الكويت. ياالقتصاد
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  98-85ص      السادس: استقالل الكويت واستكمال أدوات السيادة والتحديث. الفصل 

 

 :كمل العبارات التالية/ أالسؤال األول

الشيخ صباح األحمد الصباح برفع علم دولة الكويت كإحدى دول منظمة  فيه قامالعام الذي -1

 م. 1963مايو 14 األمم المتحدة

 .111 بين الدولة المنتمية لمنظمة هيئة األمم المتحدة العضوية رقمتشغل دولة الكويت من -2

 

 47ص                                                                  / أكمل المخطط السهمي التالي:السؤال الثاني

 

 

 

 

 

 

 :ثم أجب ةالمقابل الحظ األشكال/ الثالثالسؤال 

 

  ماذا تمثل الصورة المقابلة.-8

  ي.السالم على الدستور الكويت توقيع الشيخ عبد هللا -

 

 

 

 

  .الشكل المقابلماذا يمثل -2

 شعار مجلس التعاون الخليجي. -        

 .في إنشائه من هو صاحب الفكرة* 

 .جابر األحمد الصباح الشيخ-       

 .تم إنشائه في أي عام* 

 م1981 عام-       
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 86ص

 داخلية في عهد الشيخ جابر األحمدأبرز اإلنجازات ال

مؤسسة الكويت للتقدم -أ

 العلمي

منح المرأة حقوقها -ب

 السياسية

الهيئة العامة لشؤون -ج

 القصر

إنشاء صندوق -د

 احتياطي األجيال القادمة
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  / علل لما يلي:رابعالسؤال ال

                                                                 انضمام الكويت إلى هيئة األمم المتحدة. تأخر-أ

لمطالب حاكم العراق آنذاك رئيس الوزراء  الداعم-سابقًا-بسبب موقف االتحاد السوفييتي  -

 قاسم. معبد الكريالعراقي 

 

 الدساتير في حياة األوطان. أهمية-ب

 بسبب طبيعة المهام التي ينظمها الدستور. -1

 ألن الدستور يحدد صالحيات السلطات الثالث. -2

 

  السالم إلى انتخاب مجلس تأسيسي. عبد هللاالشيخ  دعوة-جـ 

تنظيم لليتكفل المجلس التأسيسي بمهمة إقرار دستور دائم لدولة الكويت، ليكون بذلك وثيقة  -

 والمحكوم.العالقة بين الحاكم 

 

  .الصباح السالم عبد هللالقب )أبو الدستور( على الشيخ  إطالق-د 

 ألنه دعا النتخاب المجلس التأسيسي لوضع دستور دائم لدولة الكويت. -

 

  لقب "أمير القلوب" على الشيخ جابر األحمد الصباح. إطالق-هـ 

القادة الذين تفانوا في عطائهم وخدمة وطنهم وشعبهم ورعاية مصالح أبناء  حدألنه كان أ -

 وطنه فأحبه الجميع وتمسكوا فيه قائدًا.

 

  الصباح. العبد هللاعلى الشيخ سعد  التعمير( )بطللقب  إطالق-و

ما بمتابعة البنية التحتية وتعميرها بعد العبد هللابعد تحرير دولة الكويت قام الشيخ سعد  -

 دمرها عدوان النظام العراقي.

 

 ية صاحب السمو الشيخ صباح األحمدلكويت مركًزا للعمل اإلنساني وتسمدولة ا اختيار-ز

  قائدًا للعمل اإلنساني. الصباح

اإلنسانية والعمل  لتتويج وتكريم دولة الكويت وصاحب السمو لما قدمه من جهود متواصلة لخدمة -

 اإلنساني.
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 :صحة العبارات التالية / دلل علىالسؤال الخامس

  .الكويت دوًرا بارًزا في دعم القضايا العربية لدولة-أ

- ينفلسط-حرصت دولة الكويت على دعم القضايا العربية السيما قضية العرب األولى -

 لنصرة فلسطين ضد العدوان الصهيوني.م 1973م وحرب 1967شاركت الكويت في حرب  حيث

  مواقف دولة الكويت الخارجية. إيجابية-ب

حرب اليمن )حرص الشيخ جابر األحمد على تحقيق الوحدة بين اليمن الشمالي  -1

 والجنوبي(.

 .م(1988-م1980تجنب عدم الدخول المباشر في الحرب العراقية اإليرانية ) -2

  م(.1988-م1980دولة الكويت بالحرب العراقية اإليرانية ) تأثر-جـ 

 تعرض سفن دولة الكويت الحاملة للبترول للعدوان. -

 

 :فرق بين مواد الدستور التالية/ السؤال السادس

 المادة

 المادة األولى
إن الكويت دولة عربية ذات سيادة تامة، وشعب الكويت جزء من األمة العربية 

 الرسمية هي اللغة العربية.ولغتها 

 إن الدين الرسمي للدولة هو اإلسالم وإن الشريعة اإلسالمية مصدر رئيسي للتشريع. المادة الثانية

 إن الكويت إمارة وراثية في ذرية المغفور له الشيخ مبارك الصباح. المادة الرابعة

 

 ما يلي:/ عدد السؤال السابع

  التطورات الداخلية في عهد الشيخ صباح السالم. أبرز-أ

 مساكن ذوي الدخل المحدود بإشراف وزارة األشغال. –مجال اإلسكان  -1

 م.1966إنشاء جامعة الكويت عام  –مجال التعليم  -2

 م.1975تأميم النفط في الخامس من مارس عام  –المجال االقتصادي  -3

 استحداث نظام التجنيد اإللزامي. –المجال العسكري  -4

  المناصب التي تقلدها الشيخ جابر األحمد الصباح قبل توليه مقاليد الحكم. أبرز-ب

 م.1949رئيًسا لألمن في األحمدي عام  -1

  م.1959رئيًسا لدائرة المالية عام  -2

 م.30/11/1965 أول وزير للمالية والتجارة والصناعة في -3
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  م.2006قبل توليه الحكم في عام  العبد هللاالمناصب التي تقلدها الشيخ سعد  أهم-جـ 

 وزيًرا للداخلية. -1

 وزيًرا للدفاع. -2

 م.1962التأسيسي عضو في المجلس  -3

 م.1977وليًا للعهد ورئيًسا لمجلس الوزراء  -4

  المناصب التي توالها الشيخ صباح األحمد قبل توليه مقاليد الحكم. أبرز-د

عشرين وهو لم يتجاوز الخامسة وال لتنظيم الدوائر الحكومية تم تعيينه عضًوا في اللجنة التنفيذية العليا -1

 من عمره.

 تولى منصب رئيس دائرتي المطبوعات والشؤون االجتماعية. -2

 م.1959تولى منصب رئيس لجنة كتابة تاريخ الكويت  -3

 ر من أربعين عاًما.ثم، وشغل هذا المنصب ألك1963تولى منصب وزير الخارجية  -4

 م.2003تولى منصب نائب رئيس مجلس الوزراء، ثم منصب رئيس مجلس الوزراء  -5

  بعض المساعدات التي قدمتها دولة الكويت لدول العالم. اذكر-هـ

 إغاثة جمهورية بنغالدش بعد تعرضها إلعصار سيدر. -1

 دعم ومساعدة الفلبين بعد تضررها من إعصار هايان. -2

 دعم منظمة الصحة العالمية في إطار جهودها لمحاصرة ومعالجة فايروس إيبوال. -3

 استضافة المؤتمر الدولي للمانحين لدعم الوضع اإلنساني في سوريا. -4

 

 :التالية العالقة بكتابة فقرة مترابطة باالستعانة بالكلمات دأوج/ الثامنالسؤال  

 تحقيق االنماء (. -م8458 –الكويتي  )الصندوق-أ

م، ويعد أول مؤسسة إنمائية في الشرق 1961تم تأسيس الصندوق الكويتي للتنمية في  -

ل وقد ساهم بشك للدول الناميةاألوسط. تم تأسيسه للمساهمة في تحقيق الجهود اإلنمائية 

فعال على المستوى الدولي وتقوية العالقات على المستوى السياسي والتجاري والثقافي 

 .لدولة الكويت

 

 تنازل الشيخ سعد العبدهللا(. -م8424 – صباح األحمد الصباح الشيخ)-ب

م، 1929الشيخ صباح األحمد هو االبن الرابع من أبناء الشيخ أحمد الجابر الصباح، ُولد في مدينة الكويت 

لعبد اتلقى تعليمه في المدرسة المباركية، حمل أمانة ومسؤولية الحكم إثر تنازل األمير الراحل الشيخ سعد 

 .هللا
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  111-103ص                .العالقات الكويتية العراقيةالسابع: الفصل 

 

 :الحظ الخريطة أمامك ثم أجب عما يليها/ السؤال األول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .ماذا تمثل الخريطة -1

  م بين بريطانيا والدولة العثمانية.1913تمثل حدود دولة الكويت وفق اتفاقية  -
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 / أكمل العبارات التالية:الثانيالسؤال 

  الطائف.المؤقت للحكومة الكويتية خالل الغزو العراقي في مدينة تسمى  المقر-أ

على االنسحاب الفوري غير ينص والذي مجلس األمن الدولي  هأصدرالقرار الذي -ب

 .660يحمل الرقم للنظام العراقي من دولة الكويت المشروط 

  م.1990أكتوبر  13 الذي أٌيم فيه مؤتمر جده الشعبي العام-جـ 

  عاصفة الصحراء. رب البرية لتحرير دولة الكويتالح االسم الذي يطلق على-د

 م1991فبراير  26 العام الذي تم فيه تحرير دولة الكويت من االحتالل العراقي-هـ 

الحدود بين دولة الكويت ينص على ترسيم  والذيمجلس األمن الدولي  هأصدرالقرار الذي -و

  .833يحمل الرقم والعراق 

 

 

 / عرف المفاهيم التالية:السؤال الثالث

يقصد به المناطق المتقاربة من بعضها البعض وما لها من خصائص  الجغرافي: الجوار-أ

  مشتركة حيث يفصل بينهما حدود سياسية أو طبيعية.

التابع  يالحدود امتةهو حادث هاجمت فيه القوات العراقية مركز الص الصامتة: أزمة-ب

 م.1973لدولة الكويت في عام 

 

  :السؤال الرابع/ فرق بين ما يلي

 

 م.1932العراقية عام  –السبب المعلن وغير المعلن للمراسالت الكويتية  -

 دولة الكويتاعتراف العراق رسميًا بحدوده مع - السبب المعلن

 السبب غير المعلن
 رغبة العراق في الدخول في عضوية عصبة األمم المتحدة-

 األمر الذي يتطلب إبراز حدودها مع جيرانها كدولة مستقلة. 
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 / علل لما يلي:السؤال الخامس

  االتحاد الهاشمي بين العراق واألردن. تفكك-أ

 م.1958قاسم عام  معبد الكريبسبب االنقالب الدموي للضباط األحرار بقيادة  -

  اإلعالمي العراقي تجاه دولة الكويت. التصعيد- ب

 خروج العراق من حرب منهكة مع إيران استمرت ثماني سنوات. بسبب-أ

 حلول سريعة القتصادها المنهار. إليجاد-ب

  .م بدولة الكويت1961عام  العراقية المطالبات-جـ 

 .ي العالمف طمع عبدالكريم قاسم في النفط الكويتي، حيث كانت دولة الكويت ثالث منتج للنفط -1

البطالة التي كان يعاني منها الشعب العراقي واستياء المواطنين العراقيين من السياسات الداخلية  -2

 للعراق.

 الخليج العربي.حاجة العراق إلى موانئ بحرية على  -3

 / دلل على صحة العبارات التالية: السؤال السادس

  .قديمة الكويتية العراقية العالقات-أ

بحكم الجوار الجغرافي لم تكن هناك عوائق حدودية تفصل بين الكويت والعراق، فكانت حركة المرور  -1

 سهلة.

 واجتماعية قديمة.ارتباط الكويت والعراق منذ القدم بعالقات اقتصادية  -2

  دولة الكويت والعراق بعالقات اقتصادية واجتماعية منذ القدم. ارتبطت-ب

 كان الكويتيون يجلبون الماء من شط العرب. -1

 تملك الكويتيون أراضي زراعية في العراق. -2

 عالقات المصاهرة والنسب والرابط االجتماعية. -3

  العراقية العثمانية تجاه دولة الكويت. األطماع-جـ 

كانت دولة الكويت تعاني من تهديدات الدولة العثمانية ومحاوالت بسط سيطرتها المباشرة على  -1

 األراضي الكويتية.

 إرسال موظفين وحاميات من الجند إلى دولة الكويت. -2
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 :ما يلي / اذكرالسؤال السابع

 م.1990االتهامات التي ساقها العراق لتبرير افتعال األزمة السياسية مع دولة الكويت في يوليو  أبرز-أ

 ادعاء أن دولة الكويت اعتدت على أراضي العراق الحدودية. -1

 سرقة دولة الكويت للنفط العراقي خالل حرب إيران. دعاءا -2

 أن دولة الكويت وراء انخفاض أسعار النفط آنذاك. دعاءا -3

  م.1990مطالبات النظام العراقي البائد في يوليو  أهم-ب

 .ردوال مليار12إلغاء ديون تقدر بـ -1

 تأجير جزيرتي وربة وبوبيان. -2

 تعويضها عن البترول الذي تدعي أنه أخذ من الجزء العراقي من حقل الرميلة الجنوبي. -3

 تقديم مبلغ ضخم غير محدد كنواة لمشروع تنموي كبير للعراق. -4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أسال اهلل لكم التوفيق والنجاح ... 
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 عن الكتاب املدرس ي وشرح املعلم. هذا الدليل ال يغني مالحظة:
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