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 دول التحالف: عازمون على املضي قدماً نحو هزمية «داعش» واجتثاثه 
 أكــد وزراء خارجيــة دول 
التحالف الدولي ضد ما يسمى 
بتنظيــم (داعش) عزم التحالف 
على املضي قدما نحو هزمية ذلك 
التنظيم واجتثاثه من خالل اجلهود 
املركزة واملســتدامة واملتعددة. 
وشدد الوزراء في بيانهم اخلتامي 
لالجتماع الوزاري للتحالف الدولي 
ضد «داعش» على استمرار جهود 
التحالف في حربه ضد «داعش» 
ومواكبة التطور مع تغير طبيعة 
التركيز على  التهديد وزيــادة 
الى  «داعش» وشبكاته وأفرعه 
جانب االســتمرار في التنسيق 
املنتظم حول أفضل طريقة ملعاجلة 

التهديد. 
التحالف  التزام  البيان    وأكد 
العراق وسورية  العسكري في 

واستمرار قيادته املوجودة في 
(تامبا) في دعم اجلهود في املنطقة 
لتأمني وحتقيق االستقرار في 
املناطق احملررة وذلك للمساعدة 
في احملافظة على جناحات التي 

حققها التحالف.
  وقال ان التحالف يعمل على 
تعزيز مكاســبه في حربه ضد 
«داعش» ومنع عودة ظهوره من 
خالل دعم اإلصالحات املتبعة من 
قبل القطاع السياسي واألمني في 
العراق ومن خالل قرار مجلس 
االمن رقم (٢٢٥٤) املتعلق بالتوصل 
حلل سياسي في سورية وذلك 
للمساعدة في معاجلة األسباب 

اجلذرية وراء ظهور «داعش».
  وأشار الى تدهور حالة التنظيم 
بعد ثالث سنوات ونصف السنة 

من جهود التحالف الدولي ضد 
«داعش» اذ فقده سيطرته على 
االراضي في العراق باســتثناء 
الى  اجزاء في ســورية اضافة 
خضوع قيادتــه وتواجده على 
اإلنترنت والشبكات العاملية حتت 
الضغط. وأوضح البيان ان نهج 
التحالف في حربه ضد «داعش» 
يقوم على اربع ركائز اساسية 
أولها ان يعمل التحالف كآلية حشد 
وتنسيق يراعي نظام إيكولوجي 
ديبلوماسي وعسكري ومناهض 
لإلرهاب وذلك وفقا ملبادئ القانون 
الدولي مبا في ذلك ميثاق األمم 
املتحدة وقرارات مجلس األمن 

ذات الصلة.
  ودعا الى ضرورة ان يعمل 
التحالــف الدولي ضد «داعش» 

مع الدول والشركاء واألصدقاء 
الســتمرار جهوده في مكافحة 
ذلك التنظيم اإلرهابي، مشيرا الى 
طوعية عضوية التحالف كما هو 
احلال بالنسبة ملساهمات كل من 

دول التحالف في هذا اجلهود.
الركائز    وأوضح ان من بني 
كذلك ضرورة استدامة التعاون 
ووحدة الهدف في التحالف ضد 
التهديدات  «داعش» ومواجهــة 
املتعلقة بهذا التنظيم على مقياس 
عاملي. وبــني ان جوهر تعاون 
العمل  التحالف يكمن في فرق 
التابعة واملنبثقة عن التحالف اذ 
تركز مجموعــة العمل اخلاصة 
مبكافحة متويل «داعش» (سي 
اي في جي) على حتديد وتعطيل 
مصادر عائــدات تنظيم داعش 

وقدرته على نقل األموال لشن 
حملتــه اإلرهابيــة والوصول 
لألنظمة املالية اإلقليمية والدولية.

  وذكر ان مجموعة العمل تلك 
ستعمل على االستفادة من تعاونها 
مع املنظمــات متعددة األطراف 
متشابهة الفكر وتشجيع األعضاء 
اتخاذ إجراءات ملموســة  على 
أكثر ضــد متويــل «داعش». 
وعن مجموعــة العمل اخلاصة 
باملقاتلــني اإلرهابيني األجانب 
(في تي في دبليو جي)، اوضح 
البيان ان تلــك املجموعة تعمل 
على تشجيع مشاركة املعلومات 
الوقائيــة واملتعلقــة مبكافحة 
اإلرهــاب مــن خــالل قنوات 
ثنائية وجماعية مناسبة إلنفاذ 
(اإلنتربول) وأعاد  القانون مثل 

التأهيل واإلندمــاج وإجراءات 
خاصة بإنفــاذ القانون والعدالة 
القانونية اجلنائية للتخفيف من 
تهديد املقاتلني اإلرهابيني األجانب 
منها عودة ونقل وظهور املقاتلني 
اإلرهابيني األجانب وأسرهم. واكد 
البيان استمرار هذه املجموعة 
في ان تخدم كمنصة لنهج دولي 
يشمل كامل احلكومة مع تعزيز 
التعــاون وبناء القــدرة ضمن 
وعبر التخصصــات والبحث 
عن اتصــاالت وثيقة والتكامل 
مع املؤسســات الدولية ملكافحة 
االرهــاب ذات الصلة كاملنتدى 

الدولي ملكافحة االرهاب.
  وأوضح ان من بني مجموعات 
العمــل كذلــك مجموعة عمل 
االتصاالت اذ تسعى إلى كسب 

التي يعمل  املســاحة اإلعالمية 
«داعش» من خاللها وضمان أن 
يتبع ذلك تقلص سيطرته على 
األراضي بهزميته ايدلوجيا، حيث 
تقوم هذه املجموعة بتنسيق نهج 
االتصاالت االستراتيجية ألعضاء 
التحالف وترعى الشراكة اخلارجية 
لزيادة وصــول وتأثير جهود 
الدولي لشــن حمالت  املجتمع 
التصدي ملكافحة دعاية «داعش» 
وبناء مناعــة املتلقني املعرضني 

خلطر االستقطاب.
  وقال ان ذلك يهدف الى تقليل 
قدرة «داعش» على اســتخدام 
الدعاية للتجنيــد والتحريض 
العنف وســوف  واإللهام على 
نتبادل اخلبرات وافضل ممارسات 
من اجل معاجلة تهديدات احلملة 

املستقبلية من املنظمات املتطرفة 
العنيفة األخرى. وأشار البيان الى 
الدور الذي تقوم به مجموعة العمل 
اخلاصة بإرساء االستقرار دورا 
مركزيا في تنسيق ودعم جهود 
االستقرار الدولية في العراق وفي 
سورية، معتبرا ان عودة النازحني 
مسالة أساســية من أجل دعم 
لـ «داعش».  العسكرية  الهزمية 
وأوضــح البيــان ان املجموعة 
ستقوم خالل العام احلالي على 
عملية إرساء االستقرار في العراق 
ومساعدة جهود احلكومة العراقية 
لتأمني املكاسب العسكرية املهمة 
ضد «داعش» ومنع حدوث عنف 
جديد فــي املناطق احملررة من 
خالل دعم االنتقال من االستقرار 

إلى إعادة اإلعمار املستدامة.

 وزير الخارجية عقد مؤتمراً صحافياً مع نظيره األميركي في ختام االجتماع الوزاري لدول التحالف الدولي ضد تنظيم «داعش» 

 قمة خليجية ـ أميركية بالواليات املتحدة مايو املقبل 
 أسامة دياب

  
  استهجن نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ 
صبــاح اخلالــد تصريحــات 
الرئيــس الفلبيني حول وضع 
العمالة الفلبينية في الكويت، 
الفتــا إلــى أن اخلارجيــة على 
تواصل مســتمر مع السلطات 
الفلبينية املعنية حول هذا األمر، 
الفتا إلى أن اجلالية الفلبينية 
من أقل اجلاليات مشاكل ويعيش 
أفرادها حياة كرمية واحلوادث 
الفردية ال ميكن أن يقاس عليها، 
مشددا على أن هذا التصعيد من 
جانب الرئيس الفلبيني ال يصب 
في مصلحة العالقات الثنائية 
بني البلدين، بل التعاون هو ما 
يدعم الفهم املتبادل ويسهم في 

حل املشكالت.
  جاء ذلك في املؤمتر الصحافي 
الذي عقده عصر أمس مع نظيره 
األميركي ريكس تيلرسون في 
ختــام االجتماع الوزاري لدول 
التحالــف الدولي ضــد تنظيم 
داعــش الــذي يأتــي فــي إطار 
سلسلة االجتماعات التي يقيمها 
التحالــف، ويتزامن مع مؤمتر 
إعادة إعمار املناطق احملررة من 
تنظيم داعش في العراق، والذي 
تستضيفه الكويت هذه األيام.

القمــة  أن    وذكــر اخلالــد 
اخلليجيــة ـ األميركيــة التــي 
ســتعقد في شــهر مايو املقبل 
تأتي تنفيذا ملا مت االتفاق عليه 
في القمة األولى التي عقدت في 
الرياض العام املاضي، معربا عن 
تقديره العالي للرئيس دونالد 
ترامــب الهتمامــه بالعالقــات 
االستراتيجية بني دول مجلس 
التعــاون والواليــات املتحــدة 
األميركيــة. وردا علــى ســؤال 
حول آليــات التحالف لضمان 
عدم توغل االرهابيني العائدين 
من املناطق احملررة في املناطق 
الســكنية، اكد اخلالــد على ان 
جهود التحالف الدولي بقيادة 
الواليــات املتحدة قد غطت كل 
هــذه اجلوانــب ملكافحــة هذه 
اجلماعــات االرهابية والقضاء 
عليها، مؤكدا ان هناك مجموعة 
خاصة ملتابعة املقاتلني االجانب 
والعمل على اضعاف وتفتيت 
تنظيــم داعش من خالل تبادل 
املعلومات بني دول التحالف التي 
وصل عددها الى ٧٥ بعد مشاركة 
الفلبــني باالضافة الى جتفيف 
منابع التمويــل الضعاف هذه 

املنظمة االجرامية.
  إلى هذا، ذكر وزير اخلارجية 
األميركي ريكس تيلرسون أنه 
بحث مع صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد ظهر أمس 
عددا من القضايا على رأســها 
ســبل دعم العالقات الثنائية، 
واألوضاع في العــراق وإيران 
وســورية، فضال عن تداعيات 
األزمة اخلليجية التي مر على 
نشــوبها ٦ أشــهر، مؤكــدا أن 
املصاحلة هي األفضل للجميع 
وألمن املنطقة، مشــيدا بجهود 
الكويتيــة في  الديبلوماســية 
حل هذه األزمــة بالتضافر مع 
اجلهود األميركية، مهنئا الكويت 
حصولها على مقعد غير دائم في 
مجلس األمن مما سيسهل مهمتها 
في معاجلة القضايا االقليمية 
والدولية، مثمنا دور الكويت في 
الضغط على كوريا الشمالية من 

اجل االمتثال للقرارات الدولية.
  وأشــار إلى زيــارة صاحب 
الســمو األمير الشــيخ صباح 
األحمد إلــى البيت األبيض في 
القمــة اخلليجيــة ـ األميركية 
املقبلــة والتي ستشــهد بحث 
التعــاون األمنــي والتجــاري 

والتعليمي.
  ولفت الى ان التحالف الدولي 
قد حقــق جناحا كبيــرا ولكن 
احلرب لم تنته ونحن ملتزمون 
مبحاربة داعش وحرمانها من 
نقــل األمــوال ونشــر دعايتها 

املغرضة.
  وتابع: وضعنا رؤية للوضع 
املســتقبلي للتحالف بعد دحر 
داعش في العراق وسورية من 
خالل احملافظة على ما حتقق من 
اجنازات ويجب على العالم دعم 

سكان البالد احملررة.
  وشدد على ان الكويت شريك 
فــي حتقيق األمن والســلم في 

  وعــن الوضــع احلالي في 
سورية، قال ان أميركا وقوات 
التحالف تسيطر على ٣٠٪ من 
االراضي السورية التي يقطنها 
عدد كبير من السكان باالضافة 
الى حقــول النفط، موضحا ان 
أميركا ليس لها دور خاطئ هناك 
ونلعب دورا في توحيد املعارضة 
والتواصل مغ روسيا والتي لها 
االثر االكبر على النظام من اجل 

العودة الى جنيڤ.
  وفي كلمته في افتتاح اعمال 
االجتمــاع الــوزاري للتحالف 
الدولــي ضد تنظيــم «داعش» 
الذي عقد صبــاح امس بقصر 
بيــان مبشــاركة ٧٤ دولــة اكد 
نائــب رئيس مجلــس الوزراء 
ووزير اخلارجية الشيخ صباح 
اخلالــد علــى ضــرورة خلــق 
افاق جديدة وتنسيق مشترك 
للتحالف الدولي «داعش» لوضع 
اســتراتيجية حملاربة التنظيم 

املنطقــة ولطاملــا اســتضافت 
القواعد العســكرية األميركية 
وتقدم املساعدات للمتضررين 

والالجئني.
  وعن املساعدة التي ستقدمها 
الواليات املتحدة للعراق، قال: 
ناقشــنا حتقيــق االســتقرار 
والبــدء في نزع األلغام وإعادة 
توصيل اخلدمات وإعادة احلياة 
إلى مجراها الطبيعي، الفتا إلى 
أن األمــوال التي أعلن عنها في 
املؤمتر جميعها تتعلق باعادة 
البناء واالعمار، مشيرا إلى أن 
هذا اهم شــيء ميكــن أن نقوم 

به للعراق.
  وفيمــا يتعلق بالوضع في 
مدينة عفرين، قال: مستمرون في 
محاربة داعش، وسيتم مناقشة 
هذا امللف مــع اجلانب التركي 
حول الدور الذي ممكن أن نلعبه 
معا، كما ان القاعدة ما زالت تعمل 

داخل سورية.

االرهابــي. وقال اخلالــد: على 
الرغم من التطورات اإليجابية 
والنتائج امللحوظة على أرض 
الواقع إال أن املجتمع الدولي ما 
زال يواجه تهديدا مباشــرا من 
اجلماعات اإلرهابية املســلحة 
والتي أصبح من األهمية مبكان 
أن يبــدأ حتالفنا في خلق آفاق 
جديدة في إطار استمرار اجلهود 
الدولية والتنسيق املشترك في 
مجال مكافحة اإلرهاب ومتابعة 
وتطويــر االســتراتيجية التي 
رسمها التحالف حملاربة تنظيم 
«داعــش». وأعرب عن أمله في 
جنــاح احلكومــة العراقية في 
مالحقة مرتكبي األعمال اإلرهابية 
لضمان عدم افالتهم من العقاب 
وفق اآللية األممية التي أنشأها 
مجلس األمن تنفيذا للقرار رقم 
٢٠١٧/٢٣٧٩ لتعزيــز القــدرات 
القضائيــة الوطنيــة العراقية 
في مجال جمع األدلة اجلنائية 

عــن جرائــم «داعــش»، فضال 
عن قــرارات مجلس األمن ذات 
الصلة باإلرهاب وإيقاف تدفق 

االرهابيني االجانب.
  وذكر ان استضافة الكويت 
للمؤمتر الدولــي إلعادة إعمار 
العراق والــذي تتزامن أعماله 
مــع أعمال اجتماعنــا الوزاري 
للتحالف الدولي يأتي لضمان 
اســتباب األمــن واالســتقرار 
العــراق واســتقالله  ووحــدة 
وسيادته على أراضيه وتهيئة 
الظروف املالئمة للبدء بعملية 

إعادة اإلعمار والبناء فيه.
  وأكد ان اســتضافة الكويت 
خلمسة اجتماعات دولية حول 
مكافحة اإلرهاب تتعلق باجتماع 
املجموعة املعنية باالســتقرار 
واجتماع املجموعــة املصغرة 
للتحالــف الدولــي واالجتماع 
اخلــاص للمجموعــة املعنيــة 
بالرســائل املضــادة واجتماع 
املجموعة املعنية مبنع متويل 
اإلرهاب واالجتماع املعني مبنع 
تدفق املقاتلني االرهابيني األجانب 
يأتي من منطلق مسؤولياتها في 
التحالف الدولي ضد «داعش» 
وحرصها على تعزيز التعاون 
والتنسيق بني الدول األعضاء 

فيه.
  مــن جانبــه، تعهــد وزيــر 
اخلارجيــة األميركــي ريكــس 
تيلرســون بتقدمي ٢٠٠ مليون 
دوالر لدعــم جهــود التحالــف 
الدولي ضد «داعش» في سورية.
  وقال تيلرســون في مكلمة 
القاها فــي افتتاح االجتماع ان 
التحالف الدولي ضد «داعش» 
جنح بتحرير نســبة ٩٨٪ من 
االراضي العراقيــة فيما متكن 
العديد من النازحني من العودة 

الى ديارهم.
  واضاف ان «داعش» ال يزال 
يشكل تهديدا على املنطقة رغم 
حترير االراضــي العراقية من 
قبضته، داعيا الى استمرار جهود 
التحالــف لضمان عــدم عودة 
«داعش» الى العراق وسورية.

  وشــدد تيلرســون في هذا 
الصــدد علــى ضــرورة تقدمي 
التمويل الالزم للعراق وسورية 
لضمــان عدم عــودة «داعش» 
اليهما. واوضح اهمية مبادرات 
حتقيــق االســتقرار فــي هــذا 
اخلصوص لتتمكن املجتمعات 
في العراق وسورية من العودة 
الى حياتهــم الطبيعية، داعيا 
الى اعــادة بنــاء املناطق التي 
دمرهــا «داعش» واعــادة بناء 
املستشــفيات واملاء والكهرباء 

واالطفال الى املدارس.
  واعرب تيلرسون عن تقدير 
الواليات املتحدة للمســاهمات 
الســخية من اعضاء التحالف 
على مدى السنوات املاضية لكن 
يجــب التأكد من تقدمي االموال 
بشكل اكبر لتحقيق االستقرار.

  واشار الى استمرار الواليات 
املتحدة بأن تكون املانح االكبر 
في تقدمي املساعدات االنسانية 
الالزمــة فــي ســورية وعملها 
مع التحالف الدولي والشركاء 
احملليني من أجل تدعيم املكاسب 

العسكرية في سورية.
  وشــدد على ضرورة تأمني 
املناطق احملررة لضمان العودة 
االمنــة للنازحــني واســتمرار 
اجلهود املركزة لدحر «داعش» 

وحماية املدنيني.

(قاسم باشا)    الشيخ صباح اخلالد متوسطا املشاركني في مؤمتر أعمال االجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد «داعش» 

 الشيخ صباح اخلالد ووزير اخلارجية األميركي خالل االجتماع   الشيخ صباح اخلالد ووزير اخلارجية األميركي ريكس تيلرسون خالل املؤمتر الصحافي  

 اخلالد: اجلالية 
الفلبينية من أقل 
اجلاليات مشاكل 

ويعيش أفرادها 
حياة كرمية 

والتصعيد من 
جانب الرئيس 

الفلبيني ال يصب 
في مصلحة 

البلدين
  

  هناك مجموعة 
خاصة ملتابعة 

املقاتلني األجانب 
والعمل على 

إضعاف وتفتيت 
تنظيم «داعش»

 

 ملشاهدة الڤيديو
 أو    ميكن استخدام QR كود أو 

 تيلرسون: املصاحلة 
اخلليجية هي 

األفضل للجميع 
وألمن املنطقة

  
  نأمل جناح احلكومة 
العراقية في مالحقة 

مرتكبي األعمال 
اإلرهابية لضمان 

عدم إفالتهم 
  من العقاب

  
  أميركا تتعهد 

بتقدمي ٢٠٠ مليون 
دوالر لدعم جهود 

التحالف الدولي ضد 
«داعش» في سورية 

 وزير النفط العراقي: االستثمار في العراق في املجال النفطي والغاز استثمار واعد 
 أسامة دياب

  
  أكد وزير النفط العراقي جبار علي حســني 
اللعيبي أن مؤمتر إعادة إعمار العراق هو حادث 
تاريخي ليس على اجلانب املادي أو املردودات 
االستثمارية فقط وإمنا هو صفحة جتسد العالقة 
القوية بني الكويت والعراق وهي عالقة قوية 
ونفخر بها. وقال اللعيبي: الكويت اتخذت هذه 
املبادرة الكرمية لعقد هذا املؤمتر الكبير إلعادة 
إعمار العراق واالستثمار فيه، واحلمد هللا ان نرى 
هذا التجمهر العاملي الكبير بحضور شركات 

عاملية كبيرة وكثيرة  وقادمة من جميع دول 
العالم وطبقة سياسية كبيرة تأتي إلى الكويت 
للمشاركة في إعادة إعمار العراق وعودته إلى 

احلاضنة العربية والواجهة الدولية بقوة.
  واضــاف ان إعادة إعمار العراق متثل خطوة 
كبيرة ليس فقط في استقرار العراق وإمنا في 
استقرار املنطقة وجليرانه، ورجوع العراق إلى 
الساحة العربية والدولية دولة قوية مزدهرة 
تتفاعل مع نفسها ومع اآلخرين بشكل حضاري 
الن العراق أم احلضارة والنور والتقدم. وحول 
الضمانات التي يعطيها العراق للمستثمرين 

خصوصا في املجال النفطي قال ان االستثمار 
في العراق في املجال النفطي والغاز استثمار 
واعد، ونتطلع الستثمارات الشركات الكبرى 
في هذا املجال، مشيرا إلى وجود ضمانات لهذه 
االستثمارات والتي تتضمنها كراسة االستثمار 
وقانون االستثمار وحماية املستثمر بقوة، الفتا 
الى عزم احلكومة استقبال هذه االستثمارات، 
وقال: هناك توجهــات كثيرة بأن تكون هذه 
االســتثمارات للعراقيني الذين لديهم قدرات 
مالية وهم كثر ويجب االســتفادة منهم ومن 

خبراتهم ومن رؤوس أموالهم. 


