5

من الكويت ينطلق إعمار العراق
 12إلى  14فبراير 2018

العدد ( )3289الخميس  15فبراير 2018

info@alshahedkw.com

الكويت وقعت مع العراق

إعمار العراق بداية مرحلة جديدة والتحالف يسعى للقضاء على عقلية «داعش»

اتفاقية الممر اإلقليمي لالتصاالت
وقع نائب رئي�س الهيئة العامة لالت�صاالت وتقنية املعلومات الكويتية
خالد الكندري ومدير الإدارة القانونية لوزارة االت�صاالت العراقية عماد
ال�شمري اتفاقية ب�ش�أن م�رشوع املمر الإقليمي لالت�صاالت.
وقال الكندري يف م�ؤمتر �صحايف على هام�ش م�ؤمتر الكويت الدويل لإعادة
�إعمار العراق ان امل�رشوع يتمثل بربط «الكوابل» الدولية البحرية بني
منطقتي ال�رشق والغرب مرور ًا باخلليج العربي وانطالقا من الكويت ثم
العراق ثم تركيا.
و�أ�ضاف الكندري ان امل�رشوع �سيطور البنى التحتية للكويت وي�ضعها
مقرا عامليا يف جمال االت�صاالت ا�ضافة الى توفري كثري من فر�ص العمل
واال�ستثمار لل�رشكات العاملية.
من جهته قال ال�شمري ان االتفاقية تعمل على �إن�شاء ممر �إقليمي لالت�صاالت
والتكنولوجيا احلديثة يف ال�رشق الأو�سط مرورا بالعراق نظرا ملوقعه
املميز.
واكد ال�شمري اهتمام البلدين بهذا امل�رشوع ملا له من �أهمية يف حتقيق
عوائد وفر�ص عمل وا�ستثمار التي ت�ساهم يف تطوير البلدين.
وت�أتي هذه االتفاقية على هام�ش م�ؤمتر الكويت الدويل لإعادة �إعمار العراق
الذي افتتحه �سمو �أمري البالد ال�شيخ �صباح االحمد.
ويهدف امل�ؤمتر الى ح�شد الزخم لرفع املعاناة عن املاليني النازحني
واملت�رضرين العراقيني �ضحايا احلرب على االرهاب ف�ضال عن �إعادة �إعمار
املناطق املحررة من االرهاب واملناطق املحتاجة �إلى امل�ساعدات.

• عقب توزيع االتفاقية

الجعفري :العراق قاتل «داعش» والفساد
كتبت هبة احلنفي:

• ابراهيم اجلعفري

ت��وج��ه وزي���ر خ��ارج��ي��ة العراق
�إبراهيم اجلعفري بال�شكر للكويت
على مبادرتها الطيبة بتخ�صي�ص
مليار دوالر ك��ق��رو���ض ومليار
دوالر �آخر لال�ستثمار يف العراق
بالإ�ضافة �إلى م�ساهمة اجلمعيات
اخلريية،مثمنا احت�ضان الكويت
م ��ؤمت��ر �إع���ادة �إع��م��ار املناطق
امل��ح��ررة م��ن تنظيم داع�����ش يف
العراق ،مو�ضحا �أن امل�شاركة
الكمية والنوعية يف امل�ؤمتر
تعترب يف حد ذاتها �إجنازا كبريا،

معربا عن �أمله يف �أن يثمر هذا
احل�شد املعنوي والدعم املايل
�شكال عمليا ،فالعراق ب�أم�س
احلاجة لإع��ادة الإعمار ،م�شريا
�إل��ى �أن متطلبات �إع��ادة الإعمار
كبرية م��ا ب�ين  88و 100مليار
دوالر .
وعن ال�ضمانات العراقية املقدمة
ل�رصف تلك املبالغ املالية يف
�أوجهها ال�صحيحة� ،أو�ضح �أن
العراق قاتل على عدة جبهات،
قاتل داع�ش من جانب ،ويقاتل
الف�ساد م��ن جانب �آخ���ر ،الذي
يعترب �أحد امل�سببات الأ�سا�سية

ل��وج��ود داع�����ش م�شريا �إل���ى �أن
احلكومة �ست�ستغل كافة الفر�ص
املتاحة للعمل على �إنهاء الف�ساد
لكي ال يعود مرة �أخرى للعراق.
وع��ن امكانية ع��ودة داع�ش مرة
�أخرى للعراق ،قال :رمبا يكون
على م�ستوى خاليا و�أف���راد يف
�أماكن متفرقة ولكن من امل�ستحيل
�أن يكون ظاهرة جمتمعية،الفتا
�إلى �أن املتفهم لفقه داع�ش وطريقة
عملها اخلبيثة يجد �أن التنظيم من
املمكن �أن ين�شط كعنا�رص،لكن
ب�صفة عامة داع�ش قد انتهى يف
العراق.

مجلس التعاون :الحفاظ على وحدة
وسالمة العراق

دعا الأم�ين العام لدول جمل�س التعاون اخلليجي
عبداللطيف الزياين ال��ى م�ضاعفة اجلهود لدعم
العراق واال�سهام يف تطوير االقت�صاد العراقي عرب
اال�ستثمار وتنفيذ اخلطط وامل�شاريع التي من �ش�أنها
تعيد بناء العراق.
وقال الزياين يف كلمة له يف جل�سة العمل االولى
مل�ؤمتر الكويت الدويل العادة �إعمار العراق ان دول
جمل�س التعاون رحبت يف القمة االخرية التي عقدت
يف الكويت مببادرة �سمو امري البالد ال�شيخ �صباح
االحمد ا�ست�ضافة امل�ؤمتر م�ؤكدة دعمها للحكومة
العراقية يف جهودها ملكافحة االره���اب واهمية
احلفاظ على وحدة و�سالمة العراق.
و�أع��رب الزياين عن �شكره ل�سمو االم�ير على هذه
املبادرة ودعمه وم�ساندته للعراق الذي يعد جزءا
من االمن واال�ستقرار العربي واالقليمي معربا عن
اعتزازه بالعراق رئا�سة وحكومة و�شعبا على دحره
ملا ي�سمى تنظيم «داع�ش».
واو�ضح ان انعقاد هذا املومتر مب�شاركة عدد من
الدول والهيئات واملنظمات وال�رشكات ي�ؤكد حر�ص

السفير األميركي :سمو األمير يلعب دوراً بارزاً

في إحالل السالم وحل النزاعات بالمنطقة
كتبت هبة احلنفي:

المشاركة الكمية والنوعية في المؤتمر إنجاز كبير

في وقت واحد

www.alshahedkw.com

املجمتع الدويل على القيام مب�س�ؤولياته ال�سيا�سية
والإن�سانية مل�ساعدة العراق.
واكد الزياين �أن دول جمل�س التعاون تتبنى موقف ًا
ثابت ًا منذ ظهور تنظيم «داع�ش» وان�ضمامها للتحالف
ال��دويل �ضده بقيادة الواليات املتحدة دليل على
ذلك معربا عن �شكره للتحالف على جهوده املبذولة
لدحر «داع�ش».
كما �أعرب عن تطلعه الى قيام عراق موحد فيدرايل
دمي��ق��راط��ي ي��ق��وم على �أ���س��ا���س اح�ت�رام الد�ستور
وامل�ساواة واملواطنة وحل اخلالفات باحلوار.
وذكر الزياين ان العامل العربي يفتح ذراعيه للعراق
م�شريا الى اهمية تعميق الرابطة العراقية-العربية
والتعاون والوقوف ب�صف واح��د �أم��ام التحديات
الأمنية والت�صدي للتدخالت اخلارجية اي كان
م�صدرها.
وا�شاد بجهود احلكومة العراقية وعملها ل�ضمان
ع��ودة النازحني ورف�ضها لأي م�سا�س بالرتكيبة
الدميوغرافية للمدن واملحافظات املحررة معربا عن
امله ب�أن يقوم العامل اجمع مبد يد العون للعراق.

• عبداللطيف الزياني

ث��م��ن ال�سفري الأم�ي�رك���ي يف
ال��ع��راق دوغ�لا���س �سيليمان
ال��دور الكويتي احليوي يف
املنطقة ،م�شيدا با�ست�ضافة
الكويت مل�ؤمتر �إعادة �إعمار
املناطق املحررة من تنظيم
داع�����ش يف ال��ع��راق ،م�شريا
�إلى الدور البارز الذي تلعبه
الكويت وجهودها املميزة
على �صعيد حل النزاعات و
�إح�لال ال�سالم ،مو�ضحا �أن
مثل هذه اجلهود تعك�س التزام
�صاحب ال�سمو الأم�ير ب�أمن
وا�ستقرار املنطقة ،ف�ضال
ع��ن ج��ه��ود �سموه يف جمال
العمل الإن�ساين والتي حتظى
ب�إ�شادة عاملية ،وابلغ دليل
على ذل��ك ه��و ت�سمية الأم��م
املتحدة ل�سموه كقائد �إن�ساين
وال��ك��وي��ت كمركز �إن�ساين،
الفتا �إلى �أنه مل�س ذلك بنف�سه
من خالل عمله ك�سفري لبالده
يف الكويت.
و�أو�ضح �سيليمان �أن م�ؤمتر
�إعادة �إعمار املناطق املحررة
من تنظيم داع�ش يف العراق
يعترب بداية مرحلة جديدة يف
تاريخ العراق ،مو�ضحا �أن
احلكومة العراقية بالتعاون

اعلنت املمثلة العليا لالحتاد
الأوروب����ي لل�ش�ؤون اخلارجية
وال�سيا�سية والأمنية ونائبة رئي�س
املفو�ضية الأوروب��ي��ة فيديريكا
م��وغ�يري��ن��ي ا���س��ت��ث��م��ار االحت���اد
االوروبي مببلغ  400مليون دوالر
كم�ساعدات ان�سانية ولتثبيت
اال�ستقرار يف العراق.
وقالت موغرييني يف كلمتها خالل
افتتاح م��ؤمت��ر الكويت ال��دويل
الع���ادة اع��م��ار ال��ع��راق ان تلك
االل��ت��زام��ات �ستقدم من ميزانية
االحت���اد االوروب���ي وه��ي تختلف
ع��ن امل�ساعدات الفردية لدول
االحتاد.
وا���ض��اف��ت ان االحت���اد االوروب���ي
وال��والي��ات املتحدة االمريكية
�ساهما بـ 3.5مليارات دوالر العام
املا�ضي دعما لل�شعب العراقي.
وق��ال��ت موغرييني ان االحت��اد
االوروب����ي يعمل على ا�ستثمار
 400مليون دوالر يف العراق
لدعم االمن واال�ستقرار فيه ف�ضال
عن امل�ساهمات الفردية للدول
االوروب���ي���ة م�ضيفة ان «لدينا
ا�سرتاتيجية جديدة يف العراق
من اجل تثبيت اال�ستقرار واعادة
االعمار».
واو���ض��ح��ت ان م���ؤمت��ر الكويت
لإعادة اعمار العراق جاء لإزالة
جميع العوائق والتحديات وايجاد
احللول لها معتربة ان امل�شاركة
يف ذل��ك امل ��ؤمت��ر م��ن اج��ل بناء
ال�سالم يف هذه املنطقة والعامل
اجمع.

وزير اإلعالم األردني :العالقات الكويتية -األردنية نموذج يحتذى
كتبت هبة احلنفي:

�أكد وزير الإعالم واالقت�صاد والناطق
الر�سمي با�سم احلكومة الأردنية حممد
املومني �أن العالقات التاريخية التي
جتمع ب�لاده مع ال��ع��راق ،ف�ضال عن
التقارب اجلغرايف بني البلدين ودراية
الأردن �سواء على �صعيد القطاعني
احلكومي �أو اخلا�ص بكافة قطاعات
االقت�صاد ال��ع��راق��ي ،جتعل الأردن
يف م�صاف ال��دول التي ت�ساند جهود
العراق يف �إعادة الإعمار.
وع��ن امل�شاركة الأردن��ي��ة يف عملية
ال�سالم وكيفية ايجاد توافق لعملية
ال�سالم قال :املطلوب من اجلميع يف
هذه املرحلة ان يكثف اجلهود على
املرجعيات الدولية لعملية ال�سالم
ون�ؤكد على حل الدولتني ون�ؤكد على
�أن يكون هناك عملية �سلمية ذات
م�صداقية و�أن ن�ساعد االطراف املعنية
لكي يجل�سوا على طاولة املفاو�ضات
وكي يبد�أوا بالتعاون مع التحديات
التي تقف بوجه عملية ال�سالم وكافة
اجلهود يجب ان ت�صب يف هذا االطار

ونحن يف االردن لن ندخر �أي جهد يف
هذه العملية.
وع��ن و�صفه ل�ل�أو���ض��اع االم��ن��ي��ة يف
االردن قال :االو�ضاع االمنية يف االردن
وبف�ضل احرتافية اجهزة االمن والقوات
امل�سلحة او�ضاع ممتازة واحلمد لله
ا�ستطعنا �أن نحمي حدودنا من كافة
االعتداءات عليها ونحن م�ستمرون يف
هذا اجلهد ال�شمويل وامل�ستمر وعلى
كافة ال�صعد من اجل ان نر�سخ امننا
وا�ستقرارنا الننا نعتقد ان تر�سيخ
الأمن واال�ستقرار اخلطوة االولى نحو
االزدهار الذي نطمح اليه.
وحول و�ضع الالجئني الذين ا�صبحوا
عبئا على االردن قال :الأردن ي�ست�ضيف
حوايل مليون و 300الف الجئ �سوري
وهذا رقم كبري بالن�سبة حلجم االقت�صاد
االردين وع��دد �سكانه فنحن نتحدث

عن  % 20من عدد ال�سكان وهذا رتب
اعباء كثرية على البنية التحتية وعلى
قطاع التعليم وال�صحة وغريها من
القطاعات ومن هذا اجلانب كنا دائما
ن�ؤكد ان االردن يقوم با�ست�ضافة هذا
العدد الكبري بالنيابة عن املجتمع
ال���دويل ال��ذي الب��د عليه ان ينه�ض
مب�س�ؤولياته وبالتزاماته
وا�ضاف :الن�سبة التي حتققت العام
املا�ضي و�صلت ال��ى  % 65مم��ا مت
التعهد ب��ه ويف ال��ع��ام ال��ذي �سبقه
كانت ن�سبة االي��ف��اء  % 60يف حني
�سجل العام الذي قبله �أقل من هذه
الن�سبة م�شري ًا �إل��ى �أن �سنة 2017
كانت من اف�ضل ال�سنوات التي تلقينا
فيها م�ساعدات ومنحا مت التعهد
بها يف م�ؤمترات املانحني لالجئني
ال�����س��وري�ين الف��ت��ا ال��ى وج���ود خطة

ا�ستجابة تتحدث عن كلفة ا�ست�ضافة
الالجئني وهناك مانحون دوليون
من خمتلف القطاعات قاموا بالتعهد
بالتزامات مالية معينة  ون�أمل ان
ترتفع ن�سبة امل�ساعدات الن االردن
يقوم بهذا نيابة عن املجتمع الدويل
والعامل معني ان ي�ساند جهود االردن
ال�ست�ضافته لالجئني ال�سوريني.
وح����ول اخل��ط��وة ال��ت��ي ي��ق��وم بها
الأردن للتعامل مع العائدين من
القتال وال��ذي��ن ينتمون ال��ى داع�ش
ق��ال :تقديراتنا للعدد املتبقي من
االردن���ي�ي�ن يف ال��ع��راق ع���دد قليل
ومتناق�ص  وبطبيعة احلال القوانني
االردن���ي���ة ه��ن��اك ق���وان�ي�ن جت���رم
التنظيمات االرهابية وبالتايل ان
حدث وان مت القاء القب�ض على اردين
�شارك يف احلرب مع تنظيمات ارهابية

• تبرعنا بـ  3مليارات دوالر وسنسلمها
على دفعات لتجنب شكوك صرفها
م��ع الأم���م املتحدة والبنك
ال����دويل و���ض��ع��ت برناجما
مف�صال لإع���ادة بناء الدولة
وتطويرها ،م�شريا �إل��ى �أن
امل��ؤمت��ر يقدم ر�ؤي��ة �شاملة
مل�ساندة ال��ع��راق يف �إع��ادة
الإعمار من خمتلف النواحي
بداية مب�شاركة امل�ؤ�س�سات
غ�ي�ر احل��ك��وم��ي��ة ،وج���ذب
اال���س��ت��ث��م��ارات وااله��ت��م��ام
مب�شاركة القطاع اخلا�ص.
و�شدد �سيليمان على �أهمية
حتقيق اال�ستقرار يف العراق،
مو�ضحا �أن ب�ل�اده �ساهمت
بـ 3.5مليارات دوالر لدعم
وت�شجيع القطاع اخلا�ص يف
العراق ،مو�ضحا �أن ا�سهامات
الواليات املتحدة لن ت�سلم
�إلى احلكومة ولكنها �ستقدم

على دف��ع��ات ول����شرك��ات من
القطاع اخلا�ص لتنجز بها
امل�رشوعات املطلوبة وذلك
لتجنب اي �شكوك حول مناحي
�رصفها.
ولفت �إلى �أن احلياة يف العراق
�أ�صبحت �أف�����ض��ل بكثري عن
�أي وقت م�ضى ،والعراقيون
يتطلعون للم�ستقبل بتفا�ؤل،
م�شريا �إلى �أن داع�ش قد انتهى
يف العراق ،ونعمل عن قرب
مع احلكومة العراقية ملنع
ظ��ه��ور التنظيم يف العراق
م��رة �أخ���رى ،وت�سعى دول
التحالف الآن �إل��ى الق�ضاء
على العقلية التي �سمحت
بظهور داع�ش ،م�شريا �إلى �أن
فكرة ن�رش املفاهيم الدينية
املغلوطة مل تعد مقبولة.

 400مليون دوالر مساعدات إنسانية
من االتحاد األوروبي

نستضيف مليون ًا و 300ألف الجئ سوري نيابة عن المجتمع الدولي

• نتعامل مع أطفال اإلرهابيين بحذر ودقة ولن يفلت
مرتكبو الجرائم من العقاب

• «داعش» انتهى من العراق ونعمل
على منع ظهور التنظيم مرة أخرى

ير�سل فورا لالجهزة االمنية وملحكمة
امن الدولة ليلقى ق�صا�صه العادل
وهذه الطريقة التي نتعامل بها مع
االعداد القليلة التي رمبا بقيت.
و�أ���ض��اف :نحن ندر�س ح��االت �أطفال
االرهابيني ومن هم وما يحملونه من
اوراق ثبوتية و�أي��ن كانوا يعي�شون
وجميع هذه التفا�صيل مهمة ونحن
نتعامل معها بدقة وحذر ويجب ان
يكون هناك دقة يف التعامل مع هذا
االمر بانه ال يجوز ان يرتك من قام
بجرم االرهاب ان يفلت مبا قام به.
وع��ن التعاون الكويتي الأردين يف
املجال االعالمي قال :العالقات بيننا
وبني اال�شقاء يف الكويت على امل�ستوى
امل�ؤ�س�ساتي وعلى امل�ستوى ال�سيا�سي
واالقت�صادي منوذج يحتذى يف العالقات
�سواء كان على م�ستوى وكاالت الأنباء
�أو بني وزارت��ي االع�لام يف البلدين
فالتن�سيق بينهما م�ستمر على جميع
امل�ستويات ومتفاعلة وتعرب دائم ًا
عن توجيهات القيادتني ب�أن يكون
هناك تعاون م�ستمر وان يكون هناك
ت�أكيد على وحدة الهدف وامل�صري.

• فيديريكا موغيريني

كما ا�شادت بدور الكويت الرائد
يف اجلانب االن�ساين وبناء احلوار
واجل�سور بني �شعوب العامل بيد
انها ا�ستدركت قائلة «اننا نعي�ش
يف منطقة بعيدة كل البعد عن
ال�سلم والي��زال هناك توتر جديد
ين�ش�أ ولكن العراق يعطينا االمل
لبناء م�ستقبل �أف�ضل».
وا�شادت يف هذا ال�سياق باجلهود
التي قامت بها دول التحالف
ال����دويل ���ض��د م��ا ي�سمى تنظيم
«داع�����ش» غري انها ا�ستبعدت ما
�أ�سمته «توقيف ن�شوء داع�ش من
ج��دي��د» م���ؤك��دة وق���وف االحت��اد
االوروب�����ي ال���ى ج��ان��ب العراق
يف حربه �ضد االره���اب واع��ادة
االعمار.
وا���ش��ارت موغرييني ال��ى وجود
مناطق وم���دن ع��راق��ي��ة بحاجة

ما�سة الى ا�ستجابة حقيقية لإعادة
االع��م��ار ودع��م ط��ارئ مل�ساعدة
اه��ايل تلك املناطق وامل���دن يف
العودة اليها وممار�سة حياتهم
الطبيعية.
وتعهدت موغرييني ب���أن يقوم
االحتاد االوروبي بتقدمي م�ساعدات
يف جم����االت ال��ك��ه��رب��اء وم���اء
وامل�ستلزمات الطبية والغذائية
للمناطق امل��ح��ررة يف العراق
ا�ضافة الى اعادة ت�أهيل املدار�س
يف عدد املدن العراقية ف�ضال عن
تدريب القوات العراقية من قبل
ع�سكريني اوروبيني.
وثمنت دور احلكومة العراقية يف
اعادة بناء امل�ؤ�س�سات الد�ستورية
يف العراق وا�صفة ذلك الدور بانه
«خطوة بناءة» معتربة ان «العمل
امل�ؤ�س�سي و�ضع حدا للتوتر بني
حكومة ب��غ��داد وارب��ي��ل» معربة
عن املها با�ستمرار احل��وار بني
اجلانبني.
واو�ضحت ان دعم االحتاد �سريكز
على دع��م امل�ؤ�س�سات العراقية
وم�����س��اع��دة ال��ق��ط��اع�ين ال��ع��ام
واخل���ا����ص يف ك��اف��ة امل��ج��االت
م�شرية الى اهمية حت�سني البيئة
اخلا�صة باال�ستثمار العادة بناء
اقت�صاد العراق.
و�أكدت وجوب ان ي�صاحب عملية
اع��ادة االعمار بناء ع��راق موحد
ي�ضم جميع م��ك��ون��ات واطياف
املجتمع ال��ع��راق��ي ويتمتع من
خالله ال�شعب العراقي بكافة �سبل
العي�ش الكرمي.

«التعاون اإلسالمي» :نقف
على مسافة واحدة من جميع
الكتل العراقية

قال �أمني عام منظمة التعاون الإ�سالمي يو�سف العثيمني يف
كلمة مماثلة ان تنظيم الكويت مل�ؤمتر اعمار العراق املهم ي�أتي
ملوا�صلة اجلهود التي ظلت تبذلها الكويت حكومة و�شعبا لدعم
الدول االع�ضاء يف منظمة التعاون اال�سالمي وقيامها بالعديد من
املبادرات القيمة لدعم العمل االن�ساين فيها.
و�أكد العثيمني ان العراق يعد عمقا عربيا وا�سالميا يف املجاالت
الثقافية وال�سيا�سية والتاريخ والعلوم واالداب وبعد االنت�صارات
التي حققتها احلكومة العراقية على تنظيم «داع�ش» يقف العراق
اليوم على عتبات مرحلة جديدة وحتد كبري ي�ستدعي ح�شد العزائم
الطالق مرحلة البناء واالعمار و�إعادة االمن واال�ستقرار.
وب�ين ان مبادرة منظمة التعاون اال�سالمي من خ�لال م�ؤمتر
مكة الثاين للم�صاحلة الوطنية يف العراق ت�سعى الى حتقيق
ال�سلم االهلي واال�ستقرار وتهيئة البيئة املنا�سبة بني كافة
اطياف املجتمع العراقي للبدء مبرحلة االعمار بكافة جوانبه
واخلروج ب�أفكار و�إجراءات �سواء فكرية او �سيا�سية او اقت�صادية
او اجتماعية لتجاوز هذه املرحلة ب�شكل �رسيع والرتكيز على
مو�ضوع العدالة املجتمعية واملواطنة وجعل الهوية العراقية
هي اال�سا�س يف التعامل مع كافة مكونات املجتمع العراقي.
ولفت العثيمني الى ان املنظمة تقف على م�سافة واحدة وداعمة
جلميع االط��راف والكتل العراقية فالهدف هو تعزيز جهود
العراقيني الرامية �إلى اعادة البناء وعزميته يف مواجهة املخاطر
والتحديات التي ت�ستهدف �أمن العراق وا�ستقراره.

