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سموه يلقي كلمة الكويت للمرة الثانية بعد توليه منصب رئاسة مجلس الوزراء

ناصر المحمد يطرح أمام األمم المتحدة غدًا موقف الكويت من القضايا 
السياسية واالقتصادية الدولية ورؤيتها للموضوعات المهمة

سمو رئيس الوزراء خالل لقائه وزير خارجية فرنساسمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد خالل لقائه ممثل األمني العام لألمم املتحدة في العراق

النزاعات الدولية التى تهدد ارواح 
االبرياء وتبطئ التنمية وتزعزع 

االمن واالستقرار.
الس����مو االمير  وكان صاحب 
الش����يخ صباح االحم����د قد اعلن 
بعد صعوده عل����ى منبر املنظمة 
الدولية في نيويورك في خطابه 
الى اعضاء اجلمعية  الذي وجهه 
العامة وكان وقتها يشغل منصب 
وزير اخلارجية عن شكر الكويت 
حكومة وشعبا على االجماع الذي 
الكويت االنضمام  قوبل به طلب 

للمنظمة.
واعرب س����موه حين����ذاك عن 
سعادة الكويت الصغيرة بعددها 
الراسخة في اميانها بالقيم االنسانية 
اخلالدة ب����ان يأتي انضمامها الى 
املنظمة العاملية في وقت حتررت 
فيه اقطار عديدة في اسيا وافريقيا 
وحتققت لها ارادتها في احلرية وفي 
املساهمة الفعالة ببناء عالم يسوده 

االمن واحملبة والرخاء.
وقال س����موه في تلك اجللسة 
اخلاصة »ان الكويت التي استكملت 

استقاللها في 19 يونيو 1961 لتشعر 
مبزيد من الرض����ا ان متكنت في 
الفت����رة االخي����رة التى س����بقت 
انضمامها ال����ى االمم املتحدة من 
كسب ثقة واعتراف جميع الدول 
االعضاء تقريبا كما انضمت الى ما 
يقرب من عشرين منظمة واتفاقية 

دولية واقليمية«.
واضاف ان »مساهمة الكويت في 
هذه النشاطات لتدل داللة واضحة 
على ان الكويت لم تكن تنظر الى 
الى عضوية  االستقالل وبالتالي 
االمم املتحدة كغاية في حد ذاتها 
بل كوسيلة للمساهمة في حتقيق 
حياة افضل لها ولس����ائر شعوب 

العالم«.
واختتم سموه كلمته بالقول 
»ان شعب الكويت فخور بانضمامه 
الى هيئة االمم املتحدة وواثق من 
جتاوبه����ا في النهاية م����ع اماني 
الشعوب، مؤمن بحتمية انتصار 

احلق اميانه باهلل«.
وعل����ى مدى اكثر م����ن اربعة 
الكويت مس����اهمات  عقود قدمت 

كبيرة خلدمة االنسانية عن طريق 
مشاركتها الفعلية في املؤسسات 

الدولية التابعة لالمم املتحدة.
واستطاعات الكويت خالل تلك 
الس����نوات ان تكسب ثقة وتأييد 
جميع اعضاء املنظمة العاملية التي 
ميكن ان تكون وسيلة الى هدف 
اكب����ر واعظم اال وهو اس����تتباب 
واستقرار االمن والعدل الدوليني 
وتأمني حياة افضل لشعوب العالم 
على اختالف الوانها واجناس����ها 

ودياناتها ولغاتها.
وخالل هذه السنوات مارست 
الكويت سياستها املعروفة الرامية 
ال����ى توثيق عالقاته����ا مع الدول 
االخرى على اسس االحترام املتبادل 
واملصالح املشتركة وعدم التدخل 

في الشؤون الداخلية.
املبادئ  الكوي����ت  وجس����دت 
االساسية التي اعتنقتها منذ البداية 
وهى عدم االنحي����از وتأييد حق 
الشعوب في تقرير مصيرها ونبذ 
التفرقة العنصرية واالس����تعمار 
بشتى اشكاله وصوره وقد اعلنت 

الكويت متسكها بهذه املبادئ خالل 
مؤمترات عدم االنحياز التي انعقدت 
امام اجلمعية العامة لالمم املتحدة 

في دوراتها املختلفة.
وانطالق����ا من امي����ان الكويت 
بضرورة حفظ وتعزيز الس����الم 
واالمن العامليني اكدت في اكثر من 
مناسبة اهمية دور االمم املتحدة 
في هذا املجال بضرورة العمل من 
اجل تقويتها وتدعيمها لتتمكن من 
حتقيق اهدافها وجتسيد مبادئها.
وكانت الكوي����ت قد حرصت قبل 
التق����دم بطلب عضوي����ة املنظمة 
الدولية على املشاركة في املنظمات 
والوكاالت التابعة لها فش����اركت 
رسميا منذ حصولها على االستقالل 
في عام 1961 في انش����طة منظمة 
الصحة العاملي����ة ومنظمة العمل 
الدولي����ة واحتاد البري����د العاملي 
املدني وغيرها  الطيران  ومنظمة 

من املنظمات.
ولم يكن تصرف الكويت ذاك 
سوى اعتراف باهمية اجلهد الدولي 
املش����ترك لتنظيم حياة البش����ر 

واالرتقاء بها في كل املجاالت عن 
طريق االختيار الطوعي واالرادة 

احلرة للمشاركني.
وخالل مس����يرة ال����� 46 عاما 
انتخبت الكويت عضوا في املجلس 
االجتماعي واالقتصادي في الفترة 
ما بني عامي 1967 و1969 وهو من 
الهيئ����ات اخلمس العليا في االمم 
املتحدة وفازت الكويت بعضوية 
مجلس االمن الدولي خالل عامي 
1978 و1979 حيث وقفت باستمرار 
الى جانب العدل وايدت حق تقرير 
املصير لالمم والشعوب وساندت 
اجله����ود املبذولة القرار الس����الم 
ونشره في ربوع املعمورة خاصة 
عندما تولت رئاس����ة املجلس في 

شهر فبراير العام 1979.
الكوي����ت للتحدث  واختيرت 
باس����م الدول النامية امام مؤمتر 
االمم املتح����دة للتجارة والتنمية 
)يونكتاد( الذي انعقد في مانيال 
بالفلبني بني 7 ماي����و واالول من 

يونيو عام 1979.
وكان االختيار مبثابة لفتة تكرمي 

خاصة للكويت التي طاملا طالبت 
مبس����اعدة الدول االقل منوا على 
تطوير مختلف قطاعات االقتصاد 
لديها للحاق بركب التقدم وحتقيق 
مستوى معيشي افضل لشعوبها 
بالرغم من ان س����كانها يتمتعون 

مبستوى معيشي مرتفع.
ولم تنس الكويت وهى تعيش 
ازمة االحتالل العراقي الغاشم بكل 
مراراته انها جزء من العالم وان 
همها بع����ض همومه لذلك تطرق 
خطاب امير البالد الراحل الشيخ 
جابر االحمد امام اجلمعية العامة في 
27 سبتمبر 1990 الى مشكلة الديون 
واعلن قيام الكوي����ت من جهتها 
بالغ����اء كل الفوائد على قروضها 
باالضافة الى بحث اصول القروض 
مع الدول االشد فقرا للتخفيف عن 
كاهله����ا واتخذت الكويت بالفعل 
قرارات ألغت مبوجبها الديون عن 

بعض الدول.
 وقامت الكوي����ت منذ بدايات 
انضمامه����ا للمنظم����ة الدولي����ة 
بااللتزام مبس����اهماتها في جميع 

البرامج الدولية خللق الش����راكة 
العاملية من اجل التنمية فانشأت 
الكويتي  الغرض الصندوق  لهذا 
للتنمية االقتصادية وفتحت املجال 
النامية  الدول  الواسع ملس����اعدة 
والدول االقل منوا حيث جتاوز عدد 
الدول املستفيدة من هذه القروض 
واملنح مائة دولة نامية مببلغ يقدر 

باكثر من 12 مليار دوالر.
وتقديرا من الكويت الهمية دور 
الوكاالت واملنظمات الدولية العاملة 
في املجال االنساني قررت احلكومة 
في ديس����مبر 2007 تخصيص ما 
نسبته 10% من قيمة أي مساهمة 
تقدمها الكويت الي دولة منكوبة 
للمنظم����ات وال����وكاالت الدولية 

املتخصصة العاملة في امليدان.
الكويت ملعاناة  واس����تجابت 
الكثير من الدول النامية للصعوبات 
االقتصادية وارتفاع اسعار املواد 
الغذائية والطاقة حيث انش����أت 
صندوق احلياة الكرمية برأسمال 
قدره مائة مليون دوالر لتطوير 
وحتسني االنتاج الزراعي في الدول 
النامية كما قامت الكويت باالعالن 
عن التبرع مببلغ 150 مليون دوالر 
الذي انش����ئ في قمة  للصندوق 
منظمة البل����دان املصدرة للنفط 
)أوپيك( الذي عقد في السعودية 
في نوفمبر 2007 وخصص للقيام 
بابح����اث ودراس����ات في مجاالت 
الطاقة والبيئة والتغير املناخي.

ويؤكد صاحب السمو االمير 
الشيخ صباح االحمد في العديد 
من املناسبات ان الكويت ستظل 
على يقينها الثابت بان االمم املتحدة 
كانت والتزال متثل حلم البشرية 
جمع����اء في خلق عالم يس����وده 
الوئام والطمأنينة ويحول دون 
البشرية واندثار حضارتها  فناء 
باعتبارها بديال عن عالم احلروب 

والدمار.

يلقي سمو الشيخ ناصر احملمد 
رئيس مجلس الوزراء كلمة الكويت 
امام اجلمعية العامة لالمم املتحدة 
ف����ي دورتها العادي����ة ال� 64 يوم 
اجلمعة املقبل والتي يطرح فيها 
موقف الكويت بش����أن العديد من 
القضايا السياسية واالقتصادية 
الى  الدولية املختلف����ة باالضافة 
رؤيتها للكثير م����ن املوضوعات 
املدرجة على جدول اعمال  املهمة 

اجلمعية العامة.
وهذه هي امل����رة الثانية التي 
يلقي فيها الش����يخ ناصر احملمد 
الكويت بعد توليه منصب  كلمة 
رئيس مجلس الوزراء للمرة االولى 

في فبراير عام 2006.
وكان س����موه ق����د أعرب لدى 
وصوله نيويورك عن س����روره 
واعتزازه بتمثيل صاحب السمو 
االمير الش����يخ صباح االحمد في 
العامة لالمم  اجتماعات اجلمعية 
املتح����دة واالنش����طة املصاحبة 
ولرئاسته احدى احللقات النقاشية 
لالجتماع رفيع املستوى للتغير 

املناخي.
ويعود تاريخ قبول الكويت في 
الرابع  الى  عضوية االمم املتحدة 
عش����ر من ش����هر مايو عام 1963 
وذلك بناء عل����ى توصية مجلس 
االمن الصادرة في 7 مايو من العام 

نفسه.
واي����دت اجلمعي����ة العامة في 
الرابعة تلك  دورتها االستثنائية 
التوصية بالتزكية وبذلك انضمت 
الكوي����ت ال����ى املنظم����ة الدولية 
باعتبارها الدولة العضو احلادية 

عشرة بعد املائة.
ويؤكد س����مو رئيس مجلس 
الوزراء في مناس����بات عديدة ان 
االمم املتحدة قدمت ومازالت تقدم 
الكثي����ر من االس����هامات اجلليلة 
للمجتمع الدولي خاصة في انهاء 

المجموعة الثانية من جرحى العراق 
غادروا الكويت بعد تلقيهم العالج وتماثلهم للشفاء

تلقوا العالج بمختلف مستشفيات الكويت

الشيخ د.محمد الصباح خالل مشاركته في افتتاح املقر اجلديد لبعثة مجلس التعاون لدى األمم املتحدة 

بعض املصابات قبل مغادرة البالد

حنان عبدالمعبود
غ���ادرت مجموع���ة من 
اجلرح���ى العراقي���ني البالد 
صب���اح أمس بع���د تلقيهم 
العالج ومتاثلهم للشفاء، حيث 
املغادرة  تعد هذه املجموعة 
الثانية ضمن  هي املجموعة 
14 مصاب���ا ف���ي التفجيرات 
بالعراق، وقد ضمت املجموعة 
5 جرح���ى كان���وا مصابني 
بإصابات مختلف���ة، وتلقوا 
العالج مبختلف مستشفيات 
الكويت منها مستشفى الرازي 
البابطني ومستشفى  ومركز 
بن سينا، وقد غادرت الدفعة 
البالد  األولى م���ن املصابني 
األس���بوع املاضي وضمت 6 
مصابني متاثلوا للشفاء أيضا 
ومن املنتظر ان تغادر الدفعة 
األخيرة من اجلرحى العراقيني 
األسبوع املقبل عقب متاثلهم 

للشفاء.
املبادرة  وج���اءت ه���ذه 
الكرمي���ة مبعاجلة اجلرحى 
العراقيني بناء على تعليمات 
س���امية من صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد 
مبستش���فيات  بعالجه���م 

الكويت.
ومن جانبهم أعرب اجلرحى 

املغادرون ع���ن امتنانهم بهذه 
الكرمية، وقال أحدهم  البادرة 
ويدعى ورش حسني انه وجد 
الرعاية الطبية املتكاملة والعناية 
الفائقة من األطباء الذين سهروا 
على راحتهم ووفروا كل السبل 
لعالجهم طوال فترة تواجدهم 
في املستشفى والتي لم يشعروا 

خاللها بأي غربة.
كما أش���ادت املصابة رندا 

الرائعة  سعيد أحمد باجلهود 
الت���ي بذلتها الكوي���ت لتأمني 
عالجهم وتوفير كل ما يتطلبه 
األمر، ش���اكرة مبادرة صاحب 
السمو األمير بعالجهم وبينت 
انه مت اجراء عملية جراحية لها 
تكللت بالنجاح حيث أخرج من 
جسدها عدد كبير من الشظايا 
التي أصابتها بسبب االنفجار، 
وأفادت بأنها متاثلت للشفاء.

التقى المستشار الخاص لألمم المتحدة بشأن العهد الدولي مع العراق

محمد الصباح بحث مع الرسن قضايا الشرق األوسط

األمم املتحدة � كونا: اجتمع 
ال����وزراء ووزير  نائب رئيس 
اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح 
الدولي اخلاص  املبع����وث  مع 
الى س����ورية ولبنان ورئيس 
أكادميية السالم الدولية تيري 
رود الرسن وبحث معه طائفة 
واسعة من املس����ائل املتصلة 
بالش����رق األوسط وفي مقدمها 

القضية اللبنانية.
وعقب االجتماع صرح تيري 
رود الرسن ل� »كونا« وتلفزيون 
الكويت قائال »لقد أجرينا جولة 
أفق حول جمي���ع القضايا في 
الشرق األوسط ألنها كلها مترابطة 
اال ان اهتمامي الرئيسي يتمحور 
حول القضية اللبنانية لكن علينا 
أيضا أن نناقش الوضع العام في 
املنطقة واعتقد انني وصديقي 
العزيز وزي���ر اخلارجية نتفق 
بشكل كامل ومطلق حول جميع 
القضايا التي ناقشناها«. واضاف 
»نحن نتقاس���م نفس وجهات 
النظر حول ماهية األخبار اجليدة 
في املنطقة والتي تتمثل في احياء 
السلطة الفلسطينية ونرى اآلن 
ان غالبية الناس في اس���رائيل 
وفي فلس���طني تؤيد بقوة حل 
الدولتني الذي يؤمن االستقرار 
بشكل كامل في املنطقة«. وتابع 
الرسن قائال ان النقاش مع الشيخ 
د.محمد الصباح طاول مختلف 
التطورات في املنطقة »واتفقنا 
على البق���اء على اتصال وثيق 
جدا وأنا على األرجح س���أزور 
الكويت ف���ي اخلريف ملواصلة 

مناقشاتنا«.
وردا على سؤال حول عدم 
احراز تقدم في االجتماع الثالثي 
الذي جمع الرئيس األميركي باراك 
اوباما مع الرئيس الفلسطيني 
محمود عباس ورئيس الوزراء 
اإلسرائيلي بنيامني نتنياهو في 
وقت سابق امس األول قال رود 
الرسن: ان لديه شعورا بأال شيء 

كبيرا يحدث في نيويورك.
اال انه اس����تدرك بالقول ان 
»هذا يعطينا سببا اضافيا للعمل 
مع جميع األط����راف واجلهات 
املعنية من أجل الس����عي لبدء 

عملية الس����الم وآمل أن يحدث 
ذلك هنا واذا لم يحدث ذلك فانه 
يعطينا حافزا أقوى حملاولة أكثر 

تصميما«.
وفي رسالة وجهها الى الشعب 
اللبناني قال الرسن ان من »املهم 
اآلن هو ان يدعم اجلميع رئيس 
الوزراء املكلف سعد احلريري 
ولبنان يحتاج الى االس����تقرار 
والنظام من اجل استقراره ومن 
الضروري أن تكون هناك حكومة 

فاعلة«.
وختم قائ����ال »اآلن فان من 
األهمية مبكان أن يحصل الرئيس 
ميشال سليمان ورئيس الوزراء 
املكلف سعد احلريري على كل 
الدعم من جمي����ع األطراف من 
ذوي النوايا احلسنة في لبنان 
وهذه هي املسألة احلاسمة لهذا 

البلد في هذه اللحظة«.
كم����ا اجتمع نائ����ب رئيس 
الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ 
د.محمد الصباح مع املستشار 
اخلاص لألمم املتحدة بش����أن 
العهد الدولي مع العراق إبراهيم 
غمباري وتدارس معه اجلهود 
التي بذلت حتى اآلن واخلطوات 

القادمة في املستقبل.

وق����ال غمباري في تصريح 
الكويت  ل� »كونا« ولتلفزيون 
ب�  الذي وصفه  عقب االجتماع 
»اجليد« ان »وجهات النظر كانت 
متطابقة حول ضرورة احلفاظ 
على االتفاق على العهد لكن على 
اعادة تقوميه بصورة تأخذ في 
االعتبار تغير الوقائع«، وذلك 
في اشارة الى االوضاع األمنية 
اجلديدة مبا في ذلك انس����حاب 

القوات األميركية من العراق.
وقال »رمب����ا ينبغي لنا أن 
نعق����د اجتماعا ل����� »مجموعة 
تنسيق بغداد« في وقت مبكر 
من نوفمبر املقب����ل ثم ننتظر 
اخلطوات االساسية بعد اجراء 

االنتخابات في العراق«.
ولدى سؤاله عن اخلطوات 
املقبلة كرر غمباري دعوته الى 
»اع����ادة تقومي االتف����اق« حاثا 
الع����راق على ب����ذل اجلهد من 
أجل اعادة االندماج مع البلدان 
املجاورة واملجتمع الدولي وعلى 
ايالء كل اجلهود لقضايا التجارة 
واالس����تثمار والبيئة وقضايا 
احلكم واالص����الح االقتصادي 
الوطنية. وحول  واملصاحل����ة 
م����ا اذا كان العراق قد تقدم مبا 

يكفي ليس����تحق االنضمام الى 
احلظيرة الدولية قال غمباري 
ان مسؤولياته تتمحور بشكل 
اساسي على متابعة العهد الدولي 
في بعديه السياسي واالقتصادي، 
الفتا الى ان لدول اجلوار دورا 
مهما في هذا االطار وهي ستحاول 

أن تستمر فيه.
وختم قائال »علينا أن نستمر 
في العمل على ما يوحد بدال من 

التركيز على ما يفرقنا«.
ال����ى ذل����ك افتت����ح الوزير 
املسؤول عن الشؤون اخلارجية 
العماني يوسف بن علوي املقر 
اجلديد لبعثة مجلس التعاون 
ل����دول اخللي����ج العربية لدى 
األمم املتحدة وبحضور وزراء 
التعاون  خارجية دول مجلس 

وممثليهم.
ومثل الكويت في احلفل نائب 
رئيس الوزراء ووزير اخلارجية 

الشيخ د.محمد الصباح.
وعبر األم����ني العام ملجلس 
التعاون د.عبدالرحمن العطية 
في كلمة ترحيب باحلاضرين 
عن تقديره الهتمامهم باالفتتاح 
الذي ميثل »مناس����بة مهمة في 
تاريخ العمل اخلليجي املشترك 

الذي يعكس الغايات النبيلة التي 
رسخها قادة دول مجلس التعاون 
خدمة لشعوبهم التواقة للتقدم 
والرفاهي����ة والرخاء والعيش 

الكرمي«.
وأك����د أن »أهمي����ة احلدث 
تكمن ف����ي اندماج دول مجلس 
الدولي  التعاون م����ع املجتمع 
والدفع مبسيرة تفاعله مع األمم 
املتحدة في القضايا التي تشغل 
عالم اليوم من أجل التوصل الى 
احللول التي تخدم األمن والسلم 

والتنمية في العالم«.
وأعرب العطية عن امتنانه 
الذي تقدمه  املتواص����ل  للدعم 
دول مجلس التعاون الى األمانة 

العامة وبعثاتها في اخلارج.
كما اعرب العطية عن شكره 
للمراقب الدائ����م لدول مجلس 
التعاون لدول اخلليج العربية 
املتح����دة د.عبداهلل  لدى األمم 
بن سالم احلارثي على جهوده 
املوفقة. واثر احلفل عقد الوزراء 
وممثلوهم اجتماعهم على هامش 
العامة  اعم����ال دورة اجلمعية 
لألمم املتحدة ملناقشة عدد من 
املواضيع املدرجة على جدول 

أعمالها.
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