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مشروع تطوير الجزر يوفر أكثر من  200ألف وظيفة ...وعائداته  35مليار دوالر

الءات النواب تعطل تحويل الكويت مركزاً مالي ًا وتجاري ًا
ويعدل الترهل في البالد
• ناصر الصباح :قانون تطوير الجزر ال يخالف الدستور
ّ
• العدساني :سأستجوب وزير الدفاع إذا قدم المشروع بمواد محظورة
• الحريص :نرفض أي قانون اقتصادي يعارض تقاليد وأعراف البالد
• الدوسري :البد أن يكون هذا المشروع وفق الثوابت الشرعية

�أكد النائب الأول لرئي�س جمل�س
ال��وزراء وزي��ر الدفاع ال�شيخ
نا�رص ال�صباح بعد اجتماعه مع
اللجنة املالية ،الربملانية،
�أن االجتماع كان جيد ًا ونتطلع
�إلى نهاية درا�سة امل�رشوع لكل
من اجلهات املعنية ،م�ضيف ًا ان
قانون تطوير اجلزر لن يخالف
الد�ستور ولن ي�شكل عبئ ًا على
جرياننا و�سيكون مرن ًا جلذب
امل�ستثمر.
و�أ���ش��ار النائب الأول �إل��ى ان
ال�صيغة النهائية للقانون
�ستحال ملجل�س الأم���ة خالل
�أ�سابيع.
وال�لاف��ت �أن م��واق��ف النواب
الراف�ضة ملثل هذه امل�شاريع
التنموية الكربى والعراقيل
ال��ت��ي ي�����ض��ع��ون��ه��ا يف عجلة
التنمية والالءات الكثرية التي
يتم�سكون بها �إزاء كل خطوة
تنموية ت�ؤكد �أنهم يعرقلون
ال��ه��دف ال��ك��ب�ير وه��و حتويل
الكويت �إلى مركز مايل وجتاري
عاملي.
ب����دوره ق���ال رئ��ي�����س اللجنة
املالية النائب �صالح خور�شيد:
«�أكدنا للنائب الأول �رضورة
عدم خمالفة الد�ستور والتقاليد
ال��ع��ام��ة لأي ق��ان��ون �سريدنا
منهم» ،م�ضيف ًا �أننا نتعاون
مع احلكومة وهي من يفرت�ض
ان تبني �سبب ت��أخ�ير �إحالة
م�رشوع املنطقة ال�شمالية حتى
الآن.

• الشيخ ناصر الصباح

وذك��ر خور�شيد «لدينا �إدارة
كويتية متميزة وه��ذا ال مينع
اال�ستفادة من اخلربات الأجنبية
و�أن يعمل �أبنا�ؤنا معهم ل�صقل
خرباتهم ومهاراتهم».
�أما النائب نا�رص الدو�رسي فقد
�أك��د �أن م�رشوع تطوير اجلزر
يجب �أن يكون وف��ق الثوابت
ال�رشعية.
وب���دوره ق��ال ال��ن��ائ��ب مبارك
احلري�ص :يجب ان يراعي قانون

رئيس محافظة الحديدة:
األوضاع ازدادت تعقيداً

قال رئي�س حمافظة احلديدة اليمنية احل�سن طاهر �أم�س �إن اتفاق
�ستوكهومل ب�ش�أن احلديدة مل يحرز �أي تقدم و�إن الأو�ضاع يف املحافظة
ازدادت تعقيدا منذ توقيع االتفاق قبل ثالثة ا�شهر.
و�أ�ضاف طاهر ان االتفاق مل يحقق �أدنى تقدم ومل يتم تنفيذ اخلطوة الأولى
من املرحلة الأولى يف االن�سحاب من موانئ «ر�أ�س عي�سى» و«ال�صليف».
و�أو�ضح �أن امل�ؤ�رشات ال ت�شي ب�أي تقدم واحلقيقة «�أن الأو�ضاع ازدادت
�سوءا وتعقيدا عما كانت عليه من قبل للأ�سف».
و�أكد �أن «احلديدة» وموانئها ار�ض مينية لن تديرها �سوى احلكومة
اليمنية ال�رشعية ولن تقبل بغري ال�سيادة على كافة ارا�ضيها
وم�ؤ�س�ساتها وموانئها وفقا للد�ستور اليمني والقوانني الدولية.
واعترب �أن احلديث عن تنفيذ االتفاق بالطريقة التي جتري حاليا
مع جماعة احلوثي هو جمرد «�ضحك على الذقون وذر للرماد يف
العيون».
و�أو�ضح �أن انتهاكات الهدنة ال تقت�رص على مهاجمة مواقع قوات
اجلي�ش اليمني بالأ�سلحة الثقيلة.

املنطقة ال�شمالية االقت�صادية
ح��ق��وق �أ���ص��ح��اب ع��ق��ود �أم�لاك
ال��دول��ة ،م�ضيف ًا نرف�ض �أي
ق��ان��ون يتعار�ض م��ع تقاليد
و�أعراف البالد.
يذكر �أن الكويت ك�شفت عن
تطوير اجل��زر يف وق��ت يبحث
اجل��م��ي��ع ع��ن ب��دائ��ل للنفط،
وقد ح��اول النواب عرقلة هذا
امل�رشوع العمالق الذي يحول
الكويت ملركز مايل وجتاري

بيدرسون يؤكد التزام األمم المتحدة بسيادة ووحدة سورية

المعلم :الدستور شأن سيادي
 ...ولن نقبل التدخل الخارجي
�شدد وزير اخلارجية ال�سوري وليد املعلم
خالل لقائه �أم�س املبعوث الأممي اخلا�ص
�إلى �سورية غري بيدر�سون على �أن الد�ستور
وك��ل م��ا يت�صل ب��ه ���ش��أن �سيادي بحت
يقرره ال�سوريون �أنف�سهم دون �أي تدخل
خارجي.
وجدد املعلم الت�أكيد على ا�ستعداد �سورية
لال�ستمرار بالتعاون مع املبعوث اخلا�ص
لإجن��اح مهمته بتي�سري احل��وار ال�سوري
ال�سوري للو�صول �إلى حل �سيا�سي يحقق
م�صلحة ال�سوريني ويحافظ على �سيادة
�سورية وا�ستقاللها ووحدتها �أر�ضا و�شعبا
وي�ؤدي �إلى الق�ضاء على الإرهاب و�إنهاء
ال��وج��ود الأج��ن��ب��ي غ�ير امل����شروع على
الأرا�ضي ال�سورية.
و�أكد املعلم �أن العملية ال�سيا�سية يجب �أن

تركيا :مقتل جنديين وإصابة ثمانية
في شمال العراق
ذكرت وزارة الدفاع الرتكية �إن جنديني
تركيني قتال و�أ�صيب ثمانية �آخ��رون يف
ا�شتباك خالل عمليات يف �شمال العراق.
و�أ���ض��اف��ت ال����وزارة يف ب��ي��ان �أن �ستة
م�سلحني من بينهم امر�أة مت «حتييدهم»
خ�لال العمليات ،وي�ستخدم اجلي�ش
الرتكي تعبري التحييد للإ�شارة �إلى قتل
�أو اعتقال �أو �إ�صابة امل�سلحني.
وت�شن تركيا ب�شكل متكرر �رضبات جوية
على مواقع حلزب العمال الكرد�ستاين

املحظور يف �شمال ال��ع��راق م��ع �سعي
الرئي�س الرتكي رجب �أردوغان �إلى �إنهاء
وجود عنا�رص احلزب قرب حدود بالده.
وتعترب ال��والي��ات املتحدة واالحت���اد
الأوروب������ي وت��رك��ي��ا وح����زب العمال
الكرد�ستاين منظمة �إرهابية.
وحمل احلزب ال�سالح على مدى نحو 30
عام ًا يف جنوب �رشق تركيا ذي الأغلبية
الكردية مما �أ�سفر عن مقتل نحو � 40ألف
�شخ�ص.

مقابر الضحايا اإليزيديين الجماعية
في العراق تبلغ 76
ك�شفت ع�ضو مفو�ضية حقوق الإن�سان يف
العراق ،فاتن احللفي ،عن وجود 76
مقربة جماعية يف ق�ضاء �سنجار �شمايل
العراق ،حيث موطن الإيزيديني.
وقالت احللفي يف بيان �صحايف« :لغاية
هذا اليوم نب�ش قرب واحد ،وبد�أت تظهر
�آثار رفات ال�شهداء وينتظر نب�ش البقية
خالل ثالثة �أيام».
و�أ�ضافت �أن «جمموع املقابر اجلماعية

عاملي ويف الدرا�سة الأولية
مل�رشوع تطوير اجلزر الكويتية
�أظ��ه��رت �أن امل����شروع �سيخلق
�أكرث من � 200ألف وظيفة غري
نفطية وعائدات تفوق  35مليار
دوالر �أمريكي �سنوياً ،كما �أن
هذه املنطقة الدولية املزمع
�إقامتها يف �شمال البالد �ستكون
ذات كثافة �سكانية عالية من
خمتلف دول العامل وبالتايل
ف�إن �أي خماطر حمتملة �ستكون

يف �سنجار بلغ  76مقربة بعد اكت�شاف
ت�سع مقابر يف الفرتة الأخرية» ،والتي
حتوي رفات ال�ضحايا الإيزيديني الذين
ق�ضوا على يد الإرهابيني.
و�أ�شارت �إلى �أنه «وبح�سب �إفادة ال�شاهد
الوحيد الناجي ،م��ن املفرت�ض �أن
توجد يف املقربة رقم واحد � 15ضحية
ملواطنني ع��زل قتلتهم الع�صابات
الإرهابية بدم بارد».

تتم بقيادة وملكية �سورية فقط و�أن ال�شعب
ال�سوري هو �صاحب احلق احل�رصي يف
تقرير م�ستقبل بالده ،م�ؤكدا �أن الد�ستور
وكل ما يت�صل به هو �ش�أن �سيادي بحت
يقرره ال�سوريون �أنف�سهم دون اي تدخل
خ��ارج��ي وذل��ك وفقا للقانون ال��دويل
وميثاق الأمم املتحدة وكل قرارات جمل�س
الأمن ذات ال�صلة ب�سورية.
من جانبه� ،أعرب بيدر�سون عن �سعادته
بالعودة جمددا �إلى دم�شق بهدف اال�ستمرار
يف الت�شاور مع احلكومة ال�سورية مبا من
�ش�أنه حتقيق التقدم يف امل�سار ال�سيا�سي،
م�ؤكدا �أنه لن ي�ألو جهدا من �أجل التو�صل
�إلى حل �سيا�سي وفق املبادئ املن�صو�ص
عليها يف ميثاق الأمم املتحدة وقرارات
جمل�س الأمن الدويل ذات ال�صلة.

ماي تحذر مجلس
العموم :بريطانيا قد
ال تخرج من «األوروبي»
حذرت رئي�سة الوزراء الربيطانية
ترييزا ماي جمل�س العموم من ان
بريطانيا «قد ال تخرج من االحتاد
الأوروبي لأ�شهر عدة �أو ال تخرج
بتاتا» يف حال مل يدعموا خطتها
لربيك�ست.
وقالت ماي� ،أم�س ،انه �إذا دعم
النواب خطتها قبل انعقاد قمة
املجل�س الأوروب�����ي اخلمي�س
�ست�سعى «لت�أجيل تقني ق�صري»
للخروج من االحتاد �إلى ما بعد
 29مار�س احلايل.
و�أ�ضافت�« ،إذا مل يتفق الربملان
على اخلطة بحلول هذا التاريخ
�سيكون البديل �أ�سو�أ بكثري� ،إذ
�ست�ضطر بريطانيا على الأرجح
ل��ل��م�����ش��ارك��ة يف االن��ت��خ��اب��ات
الأوروب���ي���ة يف م��اي��و يف حال
التمديد لفرتة �أطول».
و�أو�ضحت ماي« :من غري املنطقي
�أن يتوجه ال�شعب الربيطاين
�إل��ى �صناديق االق�تراع النتخاب
�أع�ضاء الربملان الأوروب��ي بعد
ثالث �سنوات على الت�صويت على
مغادرة االحتاد».

حمط اهتمام العامل كله ولي�س
الكويت فقط.
و�أن فكرة تطوير م�رشوع اجلزر
يف ر�ؤية «كويت جديدة »2035
جاءت �ضمن ر�ؤية وا�سرتاتيجية
«ط��ري��ق احل���ري���ر» ال�صينية
لتكون منطقة ا�ستثمارية دولية
وعاملية بالتعاون م��ع دول
اجلوار وانطالق ًا من امل�س�ؤولية
امل�شرتكة للجميع.
وي��ب��دو �أن ال��ك��وي��ت ب���د�أت يف

اتخاذ خطوات جادة للتخل�ص
من عقدة االعتماد على النفط
من خالل تطوير وتنمية اجلزر
الكويتية بهدف �إن�شاء مركز
م���ايل وجت����اري ولوجي�ستي
ع��امل��ي ع��ل��ى ���ش��اك��ل��ة اجل��ار
ال��ق��ري��ب ليق�ضي امل����شروع
ال��ك��وي��ت��ي ب���إن�����ش��اء مناطق
اقت�صادية عرب اال�ستفادة من 5
جزر كويتية ،وذلك �ضمن خطة
التنمية ال��ت��ي �أق��ره��ا جمل�س
ال����وزراء ع��ام  ،2014ومتتد
حتى العام  ،2020وتت�ضمن
�إنفاق ما ي�صل �إلى  112مليار
دوالر ،وهذه اجلزر هي :وربة،
وبوبيان ،وفيلكا وم�سكان،
وعوهة ،و�ستكون هناك منطقة
متعددة املجاالت مبنزلة بوابة
اقت�صادية وثقافية ملنطقة
�شمال اخلليج والكويت.
ومتتد اجل��زر الكويتية على
�آالف الكيلومرتات املربعة،
والقريبة من م�رشوع «مدينة
احلرير» الذي تن�شئه الكويت يف
منطقة «ال�صبية» ،على م�ساحة
تقدر بـ  250كيلومرت ًا مربعاً،
وم���ن امل��ت��وق��ع �أن ي�ستغرق
ت�شييدها  25عاما بكلفة تقدر
بنحو  86مليار دوالر ،والذي
يعترب مقدمة م�شاريع «كويت
 »2035ب��ل �أ���ض��خ��م م�رشوع
واجهة بحرية من �ش�أنه و�ضع
البالد على اخلريطة االقت�صادية
واال�ستثمارية وال�سياحية يف
العامل.

الجيش لديه اسماء لقيادات متطرفة

مقتل قيادي بارز في تنظيم
«أنصار الشريعة» بدرنة

ح�صلت قوات اجلي�ش الوطني الليبي على دالئل م�ؤكدة تثبت
مقتل القيادي يف تنظيم �أن�صار ال�رشيعة الإرهابي عماد بدر
املكنى بـ«�أبي جعفر الليبي» ،وذلك خالل مواجهات وقعت قبل
عدة �أ�سابيع.
و�أكد م�صدر ع�سكري ليبي� ،أن غرفة عمليات عمر املختار يف
درنة رفعت تقريرا �إلى مكتب القيادة العامة لقوات اجلي�ش
يت�ضمن عدة �أ�سماء لقيادات يف اجلماعات املتطرفة لقيت حتفها
يف معارك مع قوات اجلي�ش الليبي و�سط درنة.
و�أو�ضح امل�صدر �أن الإرهابي املنتمي لتنظيم «�أن�صار ال�رشيعة»
من �سكان حي بن نا�رص ال�ساحل ال�رشقي ملدينة درنة من مواليد
عام  ،1977و�شارك يف املعارك �ضد قوات اجلي�ش الليبي منت�صف
فرباير املا�ضي.

روسيا تؤكد دعمها للشعب السوداني
وقيادته لتجاوز تلك المرحلة
قالمبعوثالرئي�سالرو�سي
ن��ائ��ب وزي����ر اخلارجية
ميخائيل ب��وغ��دان��وف �إن
ب�لاده �ستقف �إل��ى جانب
ال�شعب ال�سوداين وقيادته
لتجاوز تلك املرحلة.
ج��اء ذل��ك خ�لال لقاء بني
ال��ن��ائ��ب الأول للرئي�س
ال�����س��وداين وزي���ر الدفاع
الفريق �أول ركن عو�ض بن
عوف ،مع مبعوث الرئي�س

ال��رو���س��ي �أم�����س بالق�رص
اجل��م��ه��وري باخلرطوم،
حيث بحثا �سبل تعزيز
العالقات الثنائية وتطوير
التعاون والتن�سيق بني
ال��ب��ل��دي��ن ع��ل��ى خمتلف
الأ�صعدة.
و�أك�����د م��ب��ع��وث الرئي�س
الرو�سي  -يف ت�رصيحات
�صحافية ع��ق��ب ال��ل��ق��اء -
الإرادة ال�سيا�سية القوية

ل��ب�لاده لتعزيز عالقاتها
م��ع ال�����س��ودان ،خا�صة يف
امل���ج���االت االق��ت�����ص��ادي��ة
وال�سيا�سية والع�سكرية.
وقال �إن لقاءه بالنائب الأول
للرئي�س ال�سوداين بحث �سبل
متتني التن�سيق ال�سيا�سي
بني البلدين على امل�ستوى
الدويل ،والعمل معا لتطوير
م�ستوى التعاون التجاري
واالقت�صادي واال�ستثماري.

القوات التونسية تتعقب عناصر
مسلحة قرب الحدود الجزائرية
�أعلن متحدث با�سم وزارة
ال���دف���اع ال��ت��ون�����س��ي��ة� ،أن
وح���دات ع�سكرية توا�صل
تعقب جماعة م�سلحة يف
عمق غابات جندوبة غربي
تون�س.
و�أو�ضح الرائد حممد زكري،
�أن وح����دات م�شرتكة بني
اجلي�ش واحل��ر���س �أطلقت

النار م�ساء ال�سبت ،على
جمموعة م�سلحة يف غابة
تابعة ملعتمدية غار الدماء
يف والية جندوبة القريبة من
احلدود اجلزائرية.
و�أفاد املتحدث يف ت�رصيحه
لوكالة الأنباء التون�سية،
ب�أن �إطالق النار الكثيف �أجرب
املجموعة على االن�سحاب

�إلى عمق الغابة ،م�ؤكدا �أن
العملية متوا�صلة.
وتتح�صن عنا�رص م�سلحة
موالية جلماعات مت�شددة
مثل «القاعدة» يف املغرب،
وت��ن��ظ��ي��م��ات اره��اب��ي��ة يف
الغابات واملرتفعات على
احلدود مع اجلزائر بواليات
جندوبة والكاف والق�رصين.
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