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مبارك افتتح القمة بالدعوة لنظام دولي سياسي واقتصادي أكثر عداًل
في قمة تستضيفها شرم الشيخ ليومين بحضور أكثر من 55 رئيس دولة والعديد من األمراء والملوك ورؤساء الحكومات

مبارك وبان كي مون وراوول كاسترو خالل اجللسة االفتتاحية لقمة عدم االنحياز في شرم الشيخ أمس               )ا.پ(

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مترئسا وفد الكويت في قمة عدم االنحياز

سمو األمير مصافحا سفيرنا في القاهرة د.رشيد احلمد لدى مغادرة سموه مدينة شرم الشيخ
صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مغادرا مدينة شرم الشيخ وفي وداع سموه نائب رئيس 

الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح

القذافي مترئسا الوفد الليبي أمس                   )رويترز(

سمو األمير غادر شرم الشيخ بعد مشاركته في قمة دول عدم االنحياز
شـــرم الشيخ ـ كونا: غادر صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد والوفد الرسمي املرافق لسموه 
مطار شرم الشيخ الدولي عصر امس، وذلك بعد ان 
ترأس سموه وفد الكويت في مؤمتر القمة الـ 15 حلركة 

عدم االنحياز والذي عقد في مدينة شرم الشيخ في 
جمهورية مصر العربية الشقيقة.

وكان في وداع سموه على ارض املطار وزير البيئة 
في جمهورية مصر العربية الشـــقيقة ماجد جورج 

ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ 
د.محمد الصباح ومحافظ جنوب سيناء محمد متولي 
وســـفيرنا لدى جمهورية مصر العربية الشـــقيقة 

د.رشيد احلمد وأركان السفارة.

الى مشاركة فعلية جلميع الدول 
وخصوصا الدول النامية«، معتبرا 
ان »االزمة احلالية ال حتل بحلول 
جتميلية حتاول احلفاظ على النظام 
االقتصادي احلالي الذي يفتقر الى 
العدل وامنا احلل مير بالضرورة 
عبــــر اعادة هيكلــــة النظام املالي 
والنقدي الدولي«. وســــلم بعدها 
مهام رئاسة احلركة إلى الرئيس 
املصري حسني مبارك، وتستمر 

رئاسة احلركة ثالث سنوات.
من جانبه، دعا الرئيس املصري 
حســــني مبارك امس حركة عدم 
االنحياز إلــــى التعامل مع الواقع 
الدولي الراهن على نحو يتســــم 

بالفعالية واملبادرة.
وقال مبــــارك ـ في كلمته أمام 
اجللســــة االفتتاحيــــة للقمــــة ـ 

شرم الشيخـ  د.ب.أ: انطلقت في 
منتجع شرم الشيخ املصري امس 
أعمال القمة اخلامسة عشرة لدول 
عدم االنحيــــاز بحضور ما يقرب 
من 55 رئيس دولة وعدد كبير من 
رؤساء احلكومات واألمراء وامللوك. 
في بداية اجللسة االفتتاحية للقمة، 
املقرر أن تستمر يومني، دعا الرئيس 
الكوبي راوول كاستروـ  الذي ترأست 
بالده احلركة خالل السنوات الثالث 
االخيرةـ  في كلمته االفتتاحية الى 
اقامة »نظام مالي واقتصادي دولي 
جديد اكثر عدال«. واشــــار الى ان 
االزمة املالية العاملية الراهنة »كان 
مصدرها« دول الشمال الصناعية، اال 
ان »الدول النامية كانت االكثر تأثرا« 
بها. واضاف »نطالب بتأسيس هيكل 
مالــــي واقتصادي جديد يســــتند 

شرم الشيخـ  أ.ف.پ: دعا الزعيم 
الليبي معمر القذافي في كلمته امام 
قمة عدم االنحياز امس الدول االعضاء 
في هذه الحركة الى التمرد على النظام 
الدولــــي الراهن وطالب بمقعد دائم 
لالتحاد االفريقي في مجلس االمن 

الدولي.
وطلب القذافي من قادة الحركة 
الموافقة على اقتراح تقدمت به بالده 
النشاء مجلس امن وســـلم للحركة 
يكون بديال عن مجلس االمن الدولي 
وتحال اليه كل القضــايا المتعلقة 

بالدول الـ 118 االعضاء في حركة عدم 
االنحياز التي تشكل شعوبها »ثالثة 
ارباع شعوب العالم«. وقال »نحن 
118 دولة واي مشكلة تخصنا يجب 
ان تحول الى هذا المجلس الخاص 
بالحركة وليــــس الى مجلس االمن 
الدولــــي الذي ال نثق فيه وال تاثير 

لنا فيه وال يهتم بمشاكلنا«.
وتابــــع ان »مجلــــس االمن االن 
محتكر مــــن قبل مجموعة صغيرة 
من اصحاب المقاعــــد الدائمة وهم 
تحت سيطرة احدى القوى الكبرى 

وتم اختزاله في دولة واحدة تهيمن 
عليه وهذا يشكل خطرا على السلم 

الدولي«.
واعتبر ان »مجلس االمن اصبح 
اداة لدولــــة واحدة وليــــس دوليا 
وبالتالي تضررنــــا كل الضرر منه 
واصبح سيفا مســــلطا على رقابنا 
مجلس االمن ضدنا نحن فقط وهناك 
خلل خطير جدا في التوازن الدولي 

يضر بالسلم العالمي«.
الليبي انه بصفته  الزعيم  واكد 
الرئيس الحالــــي لالتحاد االفريقي 

ســــيطلب خــــالل الــــدورة المقبلة 
للجمعيــــة العامة لالمــــم المتحدة 
في ســــبتمبر »مقعدا دائما لالتحاد 
االفريقي في مجلس االمن الدولي على 
ان يكون له حق النقض )الڤيتو(« 
مثله مثل بقية االعضاء الدائمين في 
المجلس )الواليات المتحدة، فرنسا، 

بريطانيا، روسيا والصين(.
وقال »ان االمــــم المتحدة اليوم 
190 دولة ونحن 118 دولة، اذن نحن 
االمــــم المتحدة ويجب اال نشــــعر 

بالنقص«.

»إننا ندعو لنظام دولي سياسي 
واقتصادي وجتــــارى جديد أكثر 
عدال وتوازنا ينأى عن االنتقائية 
وازدواجية املعايير، يحقق مصالح 
اجلميع ويراعي شواغل الدول النامية 
وأولوياتها، يرســــي دميوقراطية 
التعامل بني الدول الغنية والفقيرة، 
ويحقــــق التمثيل املتوازن للعالم 
النامي بأجهزة املنظمات الدولية، 
ومؤسسات التمويل القائمة، وآليات 
صنع القــــرار االقتصادي العاملي، 
والتجمعات الدولية الرئيسية مثل 
مجموعة الدول الثماني الصناعية 

الكبرى ومجموعة العشرين«.
وأضاف »اننــــا نتطلع جميعا 
حليــــاة أفضل ألجيــــال احلاضر 
واملستقبل ونتطلع للسالم واألمن 
واالســــتقرار والتنمية وملزيد من 

الدمار الشــــامل، فضال عن العديد 
من النزاعات املسلحة وبؤر التوتر 
وقضايا طال انتظارها حلل عادل 
وفي مقدمتها القضية الفلسطينية 
وقضية السالم الشامل في الشرق 
األوسط.وقال »اننا نعيش جميعا 
واقع مشكالت النمو والتنمية في 
مواجهة صعاب الداخل وحتدياته 
وأزمات عاملية ترد إلينا من اخلارج«، 
مشــــيرا الى »أزمة ارتفاع أسعار 
الســــلع الغذائية األساسية العام 
املاضي واألزمة احلالية لالقتصاد 

العاملي«.
وأضاف مبارك »تأثرنا بتبعات 
ظاهرة تغير املناخ، ونواجه صعابا 
في متويــــل التنمية وحتديات في 
تعاملنا مع قضايا إمدادات الطاقة 

واألمن الغذائي«.

التعاون فيما بيننا ولشراكة حقيقية 
فعالة مع الدول من خارج احلركة 
تقرن األقوال باألفعال وترسي دعائم 
تضامن دولي جاد من أجل السالم 
والتنمية على نحو ما يستشرفه 

املوضوع الرئيسي لهذه القمة«.
وأكد مبارك أن السالم والتنمية 
في قلب ما تسعى إليه حركة عدم 
االنحياز من أهداف وغايات، وقال 
إن »ذلك يقتضي تعزيز التضامن 
الدولي والتعاون البناء بني جميع 
األمم والشعوب من أجل التغلب على 
ما يواجهه السلم واألمن الدوليان 
من حتديات وتهديدات ومخاطر، وما 
تواجهه جهود التنمية من عقبات 

ومشكالت وصعاب«.
ولفت إلى ما يتهدد السلم واألمن 
الدوليني من مخاطر اإلرهاب وأسلحة 

سوزان مبارك ترأست أول قمة القذافي يطالب بمجلس أمن لعدم االنحياز بداًل من مجلس األمن الدولي
لقرينات قادة دول عدم االنحياز

شرم الشيخـ  أ.ش.أ: انطلقت امس برئاسة السيدة سوزان مبارك 
أنشطة أول قمة للســـيدات األول قرينات قادة دول عدم االنحياز 
التي تعد األولى في تاريخ احلركة والتي جاءت مببادرة من سوزان 
مبارك التي وجهت الدعوة لعقد هذه القمة بالتوازي مع اجتماعات 

الدورة الـ 15 حلركة عدم االنحياز.
وأكدت سوزان مبارك ان املرأة هي األكثر تضررا من جراء التحديات 
واألزمات العنيفة املتشابكة، مشيرة إلى أن تأكيد املشاركات االقتصادية 
للمرأة ال يعد وسيلة فحسب لرفع مستوى املعيشة وإمنا أيضا أداة 
ثقافية جلذب املرأة خارج املنزل وإشراكها في مجاالت العمل العام. 
وأشارت إلى ضرورة العمل بني دول احلركة لتحقيق التوافق بني 
بلدانها في تبني استراتيجيات جديدة ومبتكرة تعكس إصرارها 

على تعزيز رخاء شعوبنا وبخاصة النساء واألطفال.

األمير : قروض الكويت الميسّرة والمنح للدول النامية تجاوزت 3 مليارات دوالر منذ إنشاء »صندوق التنمية«
مس�تمرون ف�ي دعم جه�ود الحكوم�ة العراقي�ة لتحقي�ق المصالحة الوطني�ة ومس�اعدة العراق عل�ى العودة ألخ�ذ مكانت�ه الطبيعية
تحقي�ق التنمية يتوق�ف على ق�درة دول الحركة على التعامل م�ع القضايا والتحدي�ات األمنية والتوصل إلى س�ام ش�امل وعادل ودائم

صاحب السمو أكد في كلمته أمام قمة عدم االنحياز التزام الكويت بأهداف الحركة ودورها البارز في مواجهة التحديات والمخاطر الدولية وأن المساهمة الكويتية في صندوق الحياة الكريمة بلغ 100 مليون دوالر

النووية  انتشار االسلحة  عدم 
واخضاع منشآتها لنظام التفتيش 
الدولية  التابع للوكالة  الدولي 
للطاقة الذرية مع التأكيد على 
حق دول املنطقة في احلصول 
الطاقة  واستخدام تكنولوجيا 

الذرية لالغراض السلمية.
وتدعو اجلمهورية االسالمية 
االيرانية الصديقـــة والوكالة 
الذرية والدول  الدولية للطاقة 
الرئيسية املعنية بامللف النووي 
االيراني لالستمرار باحلوار اجلاد 
والبناء للوصول الى حل يكفل 
ازالة املخاوف والشـــكوك التي 
التزال حتيط بهـــذا املوضوع 
ومعاجلة كافة املسائل العالقة.

اصحـــاب اجلاللة والفخامة 
والســـمو ملوك ورؤساء قادة 
دول وحكومـــات حركـــة عدم 

االنحياز..
في اخلتام ال يســـعنا اال ان 
نكرر امتناننا جلمهورية مصر 
العربية الشقيقة على ما احاطتنا 
به من عناية وكرم ضيافة متمنني 
التقـــدم والرخاء حتت  لها كل 
القيادة احلكيمة ألخينا فخامة 
الرئيس محمد حســـني مبارك 
العزيز ان يحيط  املولى  داعني 

جهوده برعايته وعنايته.
والسالم عليكم ورحمة اهلل 

وبركاته

وانتهاكات حقوق االنسان متثل 
تهديـــدا جديا للســـلم واالمن 

الدوليني.
القمة  انعقاد هـــذه  ولعـــل 
حتت عنوان »التضامن من اجل 
السالم« والذي تتوق شعوبنا 
لتحقيقـــه خصوصـــا في ظل 
االزمات املتنوعة التي يشهدها 
عاملنا اليوم، يعطي دافعا قويا 
لدول احلركة بأن تقوم بتوحيد 
جهودها إلإيجاد احللول املناسبة 
لهذه التحديات مبا يحقق مصالح 

الدول االعضاء فيها. 
اصحـــاب اجلاللة والفخامة 

والسمو..
لقـــد اســـتحوذت االزمـــة 
العاملية علـــى اهتمام  املاليـــة 
الدولي وبذلت جهودا  املجتمع 
حثيثة من دول عدة وجتمعات 
ملواجهة التداعيات السلبية لهذه 
االزمة ووضع احللول املناسبة 
للخروج منها بأسرع وقت ممكن 
وللتخفيف من آثارها خاصة على 

اقتصادات الدول النامية.
وتدعو دولة الكويت ملواصلة 
هذه املســـاعي إلصالح النظام 
االقتصادي العاملي واملؤسسات 
الدولية بشـــكل يضمن  املالية 
تعزيز مشاركة الدول النامية في 
عملية صنع القرار ومتثيل اوسع 
يتناســـب مع حجم هذه الدول 

خالل توفيـــر وتطوير االنتاج 
الزراعي فيها.

كما اطلقت دولة الكويت خالل 
مؤمتر القمة العربية االقتصادية 
والتنمويـــة واالجتماعية الذي 
انعقد في الكويت خالل الفترة من 
19 الى 20 يناير 2009 مبادرة دعم 
وتشجيع املشروعات الصغيرة 
واملتوسطة احلجم والقائمة على 
استغالل املوارد احمللية املتاحة 
من سلع وخدمات برأسمال قدره 
مليارا دوالر وقد ساهمت دولة 
الكويت بهذا املشروع مببلغ 500 
مليـــون دوالر لتفعيل انطالقة 

هذه املبادرة التنموية.
فخامة الرئيس..

ان حتقيق التنمية يتوقف الى 
حد كبير على قدرة دول احلركة 
التعامل  الدولي على  واملجتمع 
مع القضايا والتحديات االمنية 
التي تشكل مصدرا دائما للتوتر 
وال يســـعنا في هذا الصدد اال 
االشادة مبوقف احلركة احلازم 
الثابت جتاه القضية الفلسطينية 
واملطالبة باســـتمراره بنفس 
القوة والعزم واالصرار على ان 
يتم التوصل الى ســـالم شامل 
وعادل ودائم على أساس قرارات 
الشرعية الدولية ومبدأ االرض 
مقابل السالم وخريطة الطريق 
ومبادرة السالم العربية وانهاء 

صباح االحمد:
فخامـــة االخ الرئيس محمد 
حسنى مبارك رئيس جمهورية 
الشقيقة رئيس  العربية  مصر 
القمة اخلامســـة عشرة حلركة 

عدم االنحياز..
اصحـــاب اجلاللة والفخامة 
والسمو ملوك ورؤساء وقادة 
دول وحكومـــات حركـــة عدم 

االنحياز..
السادة رؤساء الوفود..

الســـالم عليكم ورحمة اهلل 
وبركاته..

أود في البداية أن اعرب عن 
خالص الشكر والتقدير جلمهورية 
مصر العربية الشـــقيقة قيادة 
وحكومة وشعبا الستضافتها هذه 
القمة، وان اشيد باجلهود الكبيرة 
واملخلصـــة التي بذلها ويبذلها 
الرئيس محمد  اخونا فخامـــة 
حسني مبارك لتوفير كافة السبل 
القمة مستذكرين  الجناح هذه 
بالتقدير الدور التاريخي الكبير 
للبلد الشقيق في تأسيس حركة 

عدم االنحياز.
كما أتوجه بالشكر والتقدير 
جلمهورية كوبا الصديقة رئيسا 
وحكومة على ما بذلته من جهود 
مخلصة وبناءة خالل رئاستها 
املتميزة في الســـنوات الثالث 
املاضية للحركة والتي ساهمت 

االحتـــالل االســـرائيلي لكافة 
االراضي العربية التي احتلتها 
عـــام 1967 ومبا يؤدي الى نيل 
الشعب الفلسطيني كامل حقوقه 
املشروعة واقامة دولته املستقلة 
على أرضه وعاصمتها القدس. 

فخامة الرئيس..
تتابع دولة الكويت باهتمام 
العراق  تطورات االوضاع في 
والتي شـــهدت تقدما ملحوظا 
على صعيد االستقرار االمني 
واالقتصـــادي  والسياســـي 
مؤكـــدة اســـتمرارها في دعم 
التي تبذلها احلكومة  اجلهود 
العراقيـــة لتحقيق املصاحلة 
الوطنية وفرض االمن في جميع 
احملافظات العراقية مبا يساعد 
على عودة العراق ألخذ مكانته 
الطبيعية في محيطه االقليمي 
الى تعزيز  والدولي وتطلعها 
وتطويـــر العالقـــات الثنائية 
مع العراق اجلديد على اساس 
عالقات مبنيـــة على االحترام 
املتبادل وحسن اجلوار وااللتزام 

بقرارات الشرعية الدولية.
كما تؤكد دولة الكويت على 
أهمية العمل اجلاد جلعل منطقة 
الشرق االوسط خالية من كافة 
أسلحة الدمار الشامل مبا فيها 
االســـلحة النوويـــة وضرورة 
انضمام اســـرائيل الى معاهدة 

في ابراز الدور الريادي للحركة 
في املجتمع الدولي.
فخامة الرئيس..

تؤكـــد دولـــة الكويت على 
التزامها مببادئ واهداف احلركة 
وعلى دورها البارز الذي تقوم به 
في مواجهة التحديات واملخاطر 
الدولية وتنسيق مواقف الدول 
االعضاء في احلركة في احملافل 
الدولية مبا يحقق ويدافع عن 
مصاحلها ويعزز من قدراتها في 
التأثير على القرارات التي يتم 

اتخاذها.
الـــى قيادتكم  واننا نتطلع 
احلكيمة يا فخامة الرئيس لهذه 
احلركة حتى تـــزداد فعالياتها 
وتأثيرها على مجريات االحداث 
العامليـــة مبا يحقـــق مصالح 
اعضائهـــا ويعمق فلســـفتها 

ومبادئها.
ان العالم اليوم يشهد بروز 
حتديات ومخاطر دولية جديدة 
تعيق وتعطـــل جهود التنمية 
املســـتدامة في كثير من الدول 
وعلى وجـــه اخلصوص الدول 
النامية اهمها االزمة االقتصادية 
واملالية واالزمة الغذائية وظاهرة 

التغير املناخي.
ان هـــذه التحديـــات اضافة 
الى التحديات االمنية كاالرهاب 
وانتشار اسلحة الدمار الشامل 

وتأثيرها في النظام االقتصادي 
العاملي.

ولتحقيق هذا الهدف تواصل 
دولة الكويت تقدمي املساعدات 
التنموية للدول النامية انطالقا 
مـــن قناعتهـــا بـــأن النهوض 
باقتصادات الدول النامية سيعود 
باملنفعة على اجلميع ويوسع 
من آفـــاق الشـــراكة والتعاون 
ويعيد من متانة النظام التجاري 
واالقتصادي العامليني ويتغلب 
على بعض آثار وتداعيات االزمة 
االقتصادية على الدول الفقيرة 

والنامية.
ولقد نالت الدول االعضاء في 
حركة عـــدم االنحياز النصيب 
االوفـــر من القروض امليســـرة 
التي قدمهـــا الصندوق  واملنح 
الكويتي للتنمية االقتصادية منذ 
انشائه عام 1961 والتي جتاوزت 
الثالثة مليارات دوالر واستجابة 
ملـــا تعانيه الكثير مـــن الدول 
النامية مـــن اوضاع اقتصادية 
صعبة بسبب ارتفاع اسعار املواد 
الغذائية واسعار الطاقة انشأت 
دولـــة الكويت صندوق احلياة 
الكرمية وساهمت مببلغ قدره 
100 مليون دوالر برأسمال هذا 
الصندوق ملواجهة االنعكاسات 
الســـلبية الزمة الغذاء العاملية 
على الدول االقل منوا وذلك من 

شـــرم الشـــيخ ـ كونا: دعا 
صاحب الســـمو األمير الشيخ 
صباح االحمد الى اصالح النظام 
االقتصـــادي العاملـــي وتعزيز 
مشاركة الدول النامية في عملية 
صنع القرار مبنا يتناســـب مع 
الدول وتأثيرها في  حجم هذه 

النظام االقتصادي.
وفي الكلمة التي ألقاها امام 
قمة عدم االنحياز اكد ســـموه 
التزام الكويت مببادئ واهداف 
الذي  البـــارز  احلركة ودورها 
تقوم به في مواجهة التحديات 

الدولية.
وتطرق صاحب السمو في 
كلمتـــه الى ملفـــات مهمة منها 
حرص الكويت على مســـاعدة 
النامية عبـــر قروض  الـــدول 
الكويتـــي للتنمية،  الصندوق 
التحديات  التعامل مع  واهمية 
االمنية وقضايا انتشار اسلحة 
التغير  الشامل وظاهرة  الدمار 
املناخي على اساس انها تشكل 

تهديدا للسلم الدولي.
كما اكد صاحب السمو على 
دعم الكويـــت للعراق لتحقيق 

املصاحلة.
ودعا سموه الى التزام احلوار 
في التعامـــل مع امللف النووي 
االيراني، وفيما يلي نص كلمة 
صاحب الســـمو األمير الشيخ 


