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دينار
األيام األخيرة

خالل اجتماع مجموعة العمل املصغرة للتحالف الدولي ملواجهة التنظيم اإلرهابي

اجلار اهلل: االلتزامات املالية لم ولن تكون عائقاً أمام مواصلة اجلهود لهزمية »داعش«
يتم قياداتها من الكويت واالمارات 
ال����ازم ملواجهة  تق����وم بالعمل 
الى وجود  الرسائل، إضافة  تلك 
حس����ابات لنا على تويتر تتابع 
عمليات التواصل التي يحاول ان 
يقوم بها التنظيم، مضيفا ان األمور 
حاليا أصبحت ايجابية عما كانت 

عليه قبل عام.
ولكن البد من ان يستمر هذا 
الزخم في اجله����ود، واجتماعنا 
اليوم بالغ األهمي����ة كونه يأتي 
في وقت حاسم لتقييم اين نحن 
اآلن في هذه احلمل����ة لكي نزيد 
اننا  الضغط على داعش، مؤكدا 
ال ميك����ن ان نرجع الى الوراء أو 
ان نخفف الضغط على التنظيم، 
رغ����م اننا نواجه حتديات كبيرة 
سمعنا عنها خال اجللسات من 
قبل االمم املتحدة حول حتديات 
تثبي����ت االس����تقرار والتحديات 
املالية، الفتا الى ان الرئيس باراك 
أوباما ناقش االس����بوع املاضي 
املوارد اإلضافية للحملة،  زيادة 
ومن اجلهة العسكرية فالواليات 
املتحدة األميركية تزيد حضورها 
العس����كري 5 مرات، إضافة الى 
زيادة املستش����ارين العسكريني 
الع����راق من اجل مس����اعدة  في 
العسكريني العراقيني على األرض، 
كما نقدم طائرات االباتشي للقوات 
العراقي����ة لدعمهم، كما اعلنا عن 
زيادة 150 مليون دوالر من اجل 
دعم الوضع اإلنساني في العراق 
و500 مليون دوالر كحزمة كاملة 

من اجل مساعدة البيشمركة.

املجامي����ع املنبثقة عن االجتماع 
املصغر لدول التحالف واستضافة 
العديد من االجتماعات التي حتارب 
التزامها  ال����ى  اإلره����اب، إضافة 
بتطبيق قرارات مجلس األمن ذات 
الصلة مبكافحة اإلرهاب وتوصيات 

مجموعة العمل املعني.
وقال انه أصبح من األهمية ان 
يقوم املجتمع الدولي ومن خال 
املجامي����ع املنبثقة من����ه بتنفيذ 
اخلطط التي رس����متها من خال 
اجتماعاتها املستمرة والتي اثمرت 
نتائج ملموسة على الواقع ورسم 
خطة منهجي����ة تواكب التغيرات 
والتط����ورات التكنولوجية لصد 
الهجمات اإلرهابية بكل اشكالها.

وأك����د اجل����اراهلل ان موقف 
الكويت واض����ح وحازم في دعم 
التحالف الدولي ضد ما يس����مى 
»داعش«، وذلك ملساعدة املجتمع 
الدولي في دعم االستقرار بجميع 
املناطق احملررة من سيطرة جميع 
التنظيم����ات اإلرهابية وجتفيف 
منابع متويل هذه التنظيمات وصد 
الهجم����ات االلكترونية ومكافحة 
تدفق املقاتلني األجانب الى مناطق 

الصراع.
واكد ان املجتمع الدولي الذي 
ق����وض اإلرهاب ش����عوبه وامن 
واس����تقرار دوله يتابع عن كثب 
اجلهود الدولية املبذولة ملكافحة 
اإلرهاب وم����ن ضمنها اجتماعنا 
اليوم التخاذ كل اخلطوات الازمة 
للتخلص من االف����كار اإلرهابية 
الهدام����ة وانش����طتها، مذكرا بأن 
جميع االديان الس����ماوية ومنها 
ديننا اإلسامي احلنيف تدعو الى 
احملبة والتسامح والسام ونبذ 
العنف والتطرف، ما يؤكد خطأ 
ربط اجلماعات اإلرهابية بأي دين 
أو عرق أو جماعة بعينها. مضيفا: 
اننا ندرك حجم املسؤولية امللقاة 
التحديات  على عاتقنا وجسامة 
التي تواجهنا اال اننا على يقني بأننا 
مجتمعني قادرون على حتمل هذه 

املسؤولية والوفاء مبتطلباتها.
 وم����ن جهته، ق����ال املبعوث 
اخل����اص للرئي����س األميرك����ي 
بالتحال����ف الدول����ي ضد تنظيم 
اننا  »داع����ش« بريت مك����ورغ، 
تباحثنا في قضاي����ا تفصيلية، 
مش����يرا الى اجلهود التي تبذلها 
دول التحالف معنا، مبينا انه كان 
هناك نقاش حول احليثيات ومنها 
إعادة االعمار وعودة الاجئني في 

العراق وغيرها من املناطق.
وأض����اف ان هن����اك حتديات 
جسيمة وكبيرة نواجهها، واألمر 
ليس بالس����هل، لك����ن من حيث 
اإلجن����ازات فمنذ الع����ام املاضي 
تراجعت إجنازات »داعش« على 
األرض، وهناك قيادات في التنظيم 
قتلوا ودمرت منظوماته املالية، كما 
انه ل����م يحقق أي تقدم منذ مايو 
املاضي. وعن مصير »داعش« في 
ليبيا، قال مك����ورغ »ان الرئيس 
أوباما يؤكد ان����ه لن يتوانى في 
التدخل عس����كريا للقضاء على 
داعش ونحن نوفر دعما للحكومة 
الليبية في طرابلس بهذا الشأن«. 
امتنانه للكويت على  معربا عن 
اجلهود الت����ي تبذلها، مضيفا ان 
هناك زخما كبي����را فيما يتعلق 
مبجموعة االجتماع، الفتا الى ان 
اجله����ود كلها كانت غير منصبة 
على مدين����ة الرمادي التي كانت 
تقع حتت اجلحيم قبل سنة بسبب 
داعش، وبعد س����نة من اآلن فإن 
اراضي داعش تتقلص، كما تراجع 
تدفق املقاتلني اخلارجيني واألجانب 
بشكل كبير، مبينا ان قدرات داعش 
في اخ����راج املقاتلني األجانب من 
العراق وس����ورية بدأت تتراجع. 
واش����ار مكورغ الى ان التحالف 
كل 3 ايام يحاول استهداف قائد 
لداعش، مبينا انه أصبحت لدينا 
القدرة على ايقاف الرسائل التي 
يحاول����ون ان يوجهوها، ونحن 
نعلم ان هن����اك اجهزة للتواصل 

الراعية لإلره����اب قال اجلاراهلل 
» إننا نتعامل مع القرار وننفذه 
وملتزمون به طاملا أنه قرار ملجلس 
األمن مبوجب الفصل الس����ابع«.  
وفيما يخص مركز تأهيل التائبني 
قال »إن مركز السام للتأهيل يعمل 
ومنذ فترة طويلة لتأهيل التائبني 
والعائدين من غوانتانامو وهو معد 
لتأهيل التائبني من اإلرهاب«، الفتا 

إلى أنه ال يوجد لديه أعدادهم.
وحول جولة وزير اخلارجية 
الشيخ صباح اخلالد ألوروبا والتي 
ستبدأ في النمسا قال» إن اجلولة 
ستكون في موعدها وتأتي ضمن 
اجلهود الديبلوماسية الكويتية«، 
الفتا الى ان زيارة رئيس الوزراء 
الفرنسي للكويت قائمة لكننا لم 
نخط����ر مبوعدها احمل����دد اال ان 
التوجه إلمتام الزيارة قائم.وعما 
اشيع حول وجود مواطن كويتي 
من تنظيم داعش في املكسيك يدعى 
محمد الكويتي نفى اجلار اهلل علمه 
بهذا األم����ر أو ان تكون الكويت 
قد تسلمت شيئا بهذا اخلصوص 
وقد سمعنا به عبر وسائل االعام 

فقط.
 وأكد اجل����ار اهلل في كلمته 
التي ألقاها باالجتماع على اجلهد 
الكبير واملتصل الذي يبذله املجتمع 
الدولي والذي بدأ أعماله قبل عام 
من اآلن في االردن ثم في كندا ثم 
بروكسل واخيرا في الكويت، وذلك 
لبحث التطورات املتعلقة باجلهود 
الذي يبذلها التحالف في مواجهة 
ما يسمى بتنظيم داعش اإلرهابي.  
واضاف ان اجتماعنا اليوم ينعقد 
في ظل استمرار التهديدات التي 
العالم  يواجهها امن واس����تقرار 
بسبب االنش����طة اإلرهابية، في 
الوقت ال����ذي لم تعد فيه ظاهرة 
اإلره����اب محصورة بالدول التي 
تتعرض للمش����اكل والصراعات 
واالزمات بل امتدت لتشمل دوال 
مستقرة، وهو األمر الذي يزيد من 
الظاهرة االجرامية  خطورة هذه 
م����ا يدعون����ا ملضاعف����ة اجلهود 
اجلماعية ملواجهتها ويؤكد أهمية 

اجتماعاتنا.
ولفت اجلاراهلل الى ان االجتماع 
يأتي ملتابعة ما توصلنا اليه من 
نتائج ايجابية من خال اجلهود 
املبذول����ة من التحال����ف الدولي 
والتحديات التي يواجهها، مضيفا 
انن����ا كدول اعضاء ف����ي املجتمع 
الدولي امام مسؤوليات تاريخية 
للحفاظ على امن واستقرار العالم 
تأكي����دا عليها من ق����رار مجلس 
األمن رقم 2253 الذي طالب بقمع 
ومنع متويل اإلرهاب بكل اشكاله 

وصوره.
واش����ار ال����ى ان الكويت لم 
تدخر جهدا في مساندة التحالف 
ضد داعش اإلرهابي من خال ما 
تقدمه من دعم لوجستي إضافة الى 
نشاطها ومشاركتها في اجتماعات 

هالة عمران 

 قال نائب وزي����ر اخلارجية 
خال����د اجل����اراهلل »ان التحالف 
الدولي ملواجه����ة تنظيم داعش 
نش����ط وفعال وبدأ يؤتي ثماره 
في العديد م����ن دول العالم التي 
تشهد مواجهات مع تنظيم داعش 
اإلرهابي«، مش����يرا الى مواصلة 
الكويت التع����اون وتقدمي الدعم 
لهذا التحالف سواء اللوجيستي 
أو استضافة مثل هذه االجتماعات 
ملواجهت����ه. جاء ذلك في تصريح 
للجاراهلل عل����ى هامش اجتماع 
»مجموعة العمل املصغرة للتحالف 
الدولي ملواجهة تنظيم داعش على 
مستوى كبار املدراء السياسيني« 
الذي عقد صباح أمس، الفتا الى 
انه يحمل أهمية من حيث ترتيب 
جهود دول التحالف، ومضيفا أن 
جميع هذه االجتماعات جاءت بعد 
اجتماع كامب ديڤيد، التي قررت 
أن يكون هناك تواصل على عدد 
من املس����تويات الوزارية وكبار 
املسؤولني وكبار املدراء السياسيني 

في دول التحالف.
ورأى أن ما حتقق في مواجهة 
داعش يع����د إجنازا كبيرا إال اننا 
بحاجة إلى مواصلة اجلهود لتحقيق 
إجنازات أكبر لنتمكن جميعا من 
هزمية اإلرهاب وتخليص العالم 
من ش����روره، الفتا إل����ى أن أهم 
ما مت االتف����اق عليه هو مواصلة 
تنسيق اجلهود الدولية واالتفاق 
على خطوات عملية فيما يتعلق 
بتجفيف منابع متويل اإلرهاب. 

وفيما يتعلق مبا مت التوصل 
ف����ي مجموع����ة االتصاالت  إليه 
الت����ي تبذله����ا دول  واجله����ود 
التحالف في مجتمعاتها لتحصينها 
وتوعيتها من شرور هذا التنظيم 
والتكلفة املالية لهذه اجلهود، قال 
اجلار اهلل »من الطبيعي أن تكون 
هناك تكلفة مالية، فلهذا التنسيق 
ثمن مالي، لكن دول التحالف على 
استعداد لتوفير كل ما يحتاج اليه 
هذا اجلهد من التزامات، ولم ولن 
تكون االلتزامات املالية عائقا أمام 
انطاق ومواصلة جهود التحالف 
لهزمية داعش، مشيرا إلى أنه ليس 
التكلفة  لديه تقدير فعلي بشأن 
اليمن قال  املالية. وحول قضية 
اجلاراهلل نحن نتوقع أن تسير 
املباحثات بش����كل جي����د ونحن 
متفائلون متاما بهذه االجتماعات 
خصوص����ا بعد اللقاء املبارك مع 
صاحب السمو األمير، فسموه دائما 
لقاءاته مباركة ولقاءات خير حيث 
أعطى توجيهاته ونصائحه ألعضاء 
الوفدي����ن، مؤكدا أن ما ملس����ناه 
أمس من جتاوب يجس����د تعاون 
اليمنية واس����تجابتها  األطراف 
لنصائ����ح وتوجيه����ات صاحب 

السمو األمير. 
وع����ن توقعاته باس����تئناف 
املباحثات الس����ورية في جنيڤ 
ف����ي 10 مايو كم����ا أعلنت وزارة 
اخلارجية الروسية أمس قال اجلار 
اهلل »مع األس����ف، وفد املعارضة 
غادر املباحث����ات من قبل ويبدو 
أن لديه أسبابه ونأمل أن يعود، 
مشيرا الى أن هناك وفدا معارضا 
آخر، ولكن نأم����ل أن يكون وفد 
املعارضة شاما ملكونات املعارضة 
وان تستأنف املباحثات في أقرب 
وقت ممكن خصوص����ا أن هناك 
وثيقة مت تقدميها من دميستورا 
فيها تفاصي����ل عديدة وميكن أن 
تصل����ح لتكون خارط����ة طريق 

لاجتماعات املستقبلية.
وعن القائمة التي أعدتها أميركا 
بأسماء التنظيمات اإلرهابية في 
العالم وتشمل حزب اهلل اللبناني 
وعما اذا كانت الكويت تس����لمت 
نس����خة منها قال اجلار اهلل »لم 
تتسلم الكويت شيئا يتعلق بهذا 

األمر«.
الق����رار األممي 2235  وحول 
اخلاص بالقائمة السوداء للدول 

املطري: جلسة املباحثات املباشرة بني األطراف اليمنية لم تعقد أمس
هالة عمران 

أكد احمللل السياسي اليمني مانع املطري أن املشاورات اليمنية 
الت��ي جترى حاليا في الكويت تضمنت صباح أمس اجتماعات 
منفردة لكل وفد مع جلنة التهدئة اخلاصة به، موضحا أنه كان 
مقررا أن يعقد املبعوث األممي لليمن إس��ماعيل ولد الش��يخ 
جلس��ة جتمع الوفدين، ولكنها ألغيت بسبب محاوالت الطرف 
الثان��ي )احلوثيني( االنقالب على ما مت االتف��اق عليه قبل أيام 
بش��أن اإلطار العام جلدول األعمال، الفت��ا إلى أنها محاوالت 

إلعاقة التقدم من جديد.
وأوضح املطري ف��ي تصريح ل�»األنب��اء«، أن احلوثيني بدأوا 
يس��تخدمون نفس اإلس��تراتيجية اإليرانية في املش��اورات 

واملفاوضات معتبرا أنها »إستراتيجية اإلرهاب«.
وذكر أن اجللسة املباشرة بني الطرفني لم تعقد امس، حيث إن 
الوف��د احلكومي عقد لقاء مع فري��ق التهدئة التابع له والطرف 

اآلخر عقد اجتماعا مع فريقه.
وتوقع املطري أن يعقد ولد الش��يخ اجتماعا مع رؤساء الوفود 

كافة بحيث تعلن نتائج تلك االجتماعات عبر وسائل اإلعالم.

 املشاركون في اجتماع مجموعة العمل املصغرة للتحالف الدولي ملواجهة تنظيم داعش على مستوى كبار املدراء السياسيني

سيليمان: دور محوري للكويت
 اشاد السفير األميركي دوغالس سيليمان في تصريح صحافي 

بالدور احملوري للكويت في التحالف واستضافتها لهذه 
االجتماعات التي وصفها بالهامة، حيث قدمت مساعدات إنسانية 
لم تقتصر فقط على الالجئني السوريني بالداخل، وإمنا في دول 
اجلوار، كما استضافت اجتماعات عديدة، إضافة الى مساعدات 

لوجستية تقدمها في هذا االطار ونراها شريكا فاعال ومؤثرا في 
هذا التحالف. واضاف سيليمان ان الكويت دعمت ايضا العراق 
واليمن واستطاعت ان جتمع على الصعيد الديبلوماسي أطرافا 

ودوال يوجد بينها خالف، حيث استضافت مباحثات السالم 
اليمنية، واستضافت دول التحالف ملناهضة داعش.

كما اشاد باالجراءات الكويتية املتخذة لتجفيف منابع اإلرهاب لكن 
هناك املزيد يجب ان تقوم به الدول من االجراءات لسد كل املنابع، 
ولكن بشكل رسمي رأينا انخفاضا كبيرا في متويل اإلرهاب ماليا 

سواء تنظيم داعش أو تنظيمات اخرى.

نائب وزير اخلارجية اجتمع مع املبعوث الرئاسي 
األميركي للتحالف الدولي ملواجهة »داعش«

اجتمع نائب وزير اخلارجية خالد اجلاراهلل 
أمس مع املبعوث الرئاسي األميركي اخلاص 
للتحالف الدولي ملواجهة ما يسمى ب� »داعش« 
السفير بريت مكورغ الذي يقوم بزيارة للباد 

والوفد املرافق له.
يأتي اللقاء في إطار مشاركة مكورغ والوفد 
املرافق ل����ه في اجتماع املدراء السياس����يني 
للمجموعة املصغرة للتحالف الدولي ضد ما 

يسمى بتنظيم »داعش«.
ومت خ����ال اللقاء بحث ع����دد من أوجه 
العاق����ات الثنائية ب����ني البلدين وتطورات 
األوضاع على الساحتني اإلقليمية والدولية 

إضافة إلى استعراض البنود الواردة في جدول 
أعمال اجتماع املدراء السياسيني.

حضر اللقاء مساعد وزير اخلارجية لشؤون 
مكتب النائب األول لرئيس مجلس الوزراء 
ووزير اخلارجية السفير الشيخ د.أحمد ناصر 
احملمد ومساعد وزير اخلارجية لشؤون مكتب 
نائب الوزير الس����فير أيهم العمر ومس����اعد 
وزير اخلارجية لشؤون املتابعة والتنسيق 
الوزير املفوض ناصر الصبيح ومساعد وزير 
اخلارجية لشؤون االميركيتني الوزير املفوض 
رمي اخلالد وسفير الواليات املتحدة األميركية 

املعتمد لدى الكويت دوغاس سيليمان.

خالد اجلاراهلل وبريت مكورغ خالل االجتماع


