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ألول مرة في الكويت

أوكرانيا تدعو روسيا إلى «سالم جاد».. وإال «ستعاني ألجيال»
دعــا  وكاالت:  عواصــم- 
الرئيس األوكراني فولودميير 
زيلينسكي موسكو، إلى املوافقة 
على االلتقاء من أجل مناقشــة 
السالم بجدية الستعادة وحدة 
أراضــي أوكرانيا واســترجاع 
العدالة، وجتنيب روسيا عواقب 
ستبقى آثارها «ألجيال عدة». 
من جهتها، قالت وزارة الدفاع 
الروسية، إنها دمرت مستودعا 
كبيرا حتت األرض للصواريخ 
وذخائر الطائــرات في منطقة 
إيفانــو فرانكيفســك في غرب 
أوكرانيا، باستخدام صواريخ 
كينــزال (اخلنجر) التي تفوق 
سرعتها سرعة الصوت، وذلك 
للمــرة األولى منذ بداية الغزو 
الروسي في ٢٤ فبراير املاضي. 
فــي هــذه األثناء، قــال رئيس 
البريطانــي بوريس  الــوزراء 
جونسون، إن عودة العالقات إلى 
طبيعتها مع الرئيس الروسي 
فالدميير بوتني - مثلما حدث 
بعد ضمه شبه جزيرة القرم عام 
٢٠١٤ - ستكون مبنزلة ارتكاب 

نفس اخلطأ مرة أخرى. 

موسكو تستخدم صواريخ «اخلنجر» األسرع من الصوت ألول مرة منذ بداية الغزو

متظاهرون في سويسرا يرفعون الفتات تطالب بوقف احلرب فوراً خالل احتجاجات مناهضة للغزو الروسي ألوكرانيا              (رويترز)

أول حالتي وفاة بـ «كورونا» في الصني منذ أكثر من عام
عواصم ـ وكاالت: سجلت 
الصــني أول حالتــي وفــاة 
بڤيــروس كورونا املســتجد 
(كوفيــد-١٩) منــذ أكثــر من 
عام، فيمــا أعلنت تونس عن 
عــودة الرحــالت الســياحية 
البحريــة بعــد غيــاب عامني 

بسبب اجلائحة.
وكانــت قد أعلنــت جلنة 
الصحــة الوطنيــة الصينية، 
الوفــاة ســجلتا  أن حالتــي 
فــي مقاطعــة جيلــني التــي 
تشــهد ارتفاعا كبيرا في عدد 
اإلصابات، ما دفع السلطات إلى 
فرض إجراءات إغالق أو قيود 
صارمة مبدن عدة، وهاتان هما 
أول حالتي وفاة بالڤيروس يتم 

اإلبالغ عنهما في البر الرئيسي 
للصني، باستثناء هونغ كونغ 

وماكاو، منذ ٢٦ يناير ٢٠٢١.
في غضون ذلك، أكد وزير 
السياحة التونسي محمد املعز 
بلحسني، أن الرحالت السياحية 
البحرية ســتعود إلى تونس 
بدءا من ٢٣ مارس اجلاري، بعد 
غياب عامني بســبب اجلائحة 

الصحية العاملية.
وقال بلحسني، خالل تدشني 
الدورة الـ ٣٨ لصالون االبتكار 
للصناعات التقليدية بالعاصمة 
تونــس أمس، إنــه توجد ٤٤ 
رحلــة خالل العام احلالي مع 
إمكانية زيادتها خالل الفترة 

(ا.ف.پ)املقبلة. ارتداء الكمامة اليزال إلزامياً في األماكن املفتوحة في هونغ كونغ      

تونس تستعيد الرحالت السياحية البحرية بعد غياب عامني

التفاصيل ص٢٠

٧٫٢ مليارات دينار ملكيات احلكومة في البورصة

البلدية تعّدل الئحة زراعة الساحات املالصقة للمنازل 

الكويت تسدد اليوم سندات بـ ٣٫٥ مليارات دوالر
علي إبراهيم

يحل اليوم تاريخ استحقاق أول دفعة من 
ســندات الدين العام اخلارجــي على الكويت، 
والبالغة قيمتها ٣٫٥ مليارات دوالر، والتي تشكل 
نحو ٤٤٪ من إجمالــي الدين اخلارجي البالغ

٨ مليارات دوالر. وأكدت مصادر رفيعة املستوى 
لـــ «األنباء»، أن الكويت ملتزمة بســداد قيمة 
استحقاق السندات في موعده املقرر (اليوم) من 
دون أي تأخير، مبينا في الوقت ذاته أن عملية 
السداد ستتم من أموال الدولة املدارة من قبل 

الهيئة العامة لالستثمار. وصدرت الكويت في
٢٠ مارس ٢٠١٧ شريحتني من السندات احلكومية، 
الشريحة األولى منها ألجل ٥ سنوات مبا قيمته 
٣٫٥ مليارات دوالر (١٫٠٧ مليار دينار)، وذلك 
مبعدل فائدة يبلغ ٢٫٧٥٪، وهي الشريحة التي 
حل تاريخ سدادها اليوم، أما الشريحة الثانية 
فتبلــغ قيمتها ٤٫٥ مليارات دوالر (١٫٣٧ مليار 
دينار) بفائدة ٣٫٥٪ ويســتحق سدادها خالل 
١٠ سنوات من تاريخ اإلصدار، وهو ما يجعل 
تاريخ اســتحقاقها ٢٠ مــارس ٢٠٢٧، أي بعد

٥ سنوات من اآلن.

احمللل املالي

كشــف رصد قامت به «األنبــاء»، أن قيمة 
ملكيات اجلهات احلكومية الكويتية في ٣٦ شركة 
مدرجة ببورصة الكويت كما في ١٦ اجلاري بلغت 
نحو ٧٫٢ مليارات دينار، أي ما يعادل ١٥٫٥٪ من 
القيمة الرأســمالية السوقية جلميع الشركات 
املدرجة في البورصة، والتي بلغت ٤٦٫٢ مليار 
دينار، وما يعادل ٢٢٪ من القيمة الرأســمالية 

السوقية لتلك الشركات، والتي بدورها بلغت 
٣٢٫٥ مليــار دينار. وأظهــر الرصد ان ملكيات 
اجلهــات احلكومية في البورصة ارتفعت منذ 
بداية العام احلالي بنحــو ٨٧٠ مليون دينار، 
أي مــا يعادل ١٣٫٨٪، وبنحــو ١٫٤ مليار دينار 
خــالل ٢٠٢١، أما خالل فترة اخلمس ســنوات 
املاضية فقد تضاعفــت مرتني، حيث ارتفعت 
من مستوى ٣٫٤٣ مليارات دينار بنهاية ٢٠١٧، 

لتصل إلى ٧٫٢ مليارات دينار.

بداح العنزي

انتهت البلدية من إعداد الدراسة النهائية ملشروع 
تعديــل الئحــة زراعة الســاحات اململوكة للدولة 
املالصقة لبيوت السكن اخلاص والتي تشمل ١٥ مادة.

وتضمنت التعديالت الالئحة التي تنفرد بنشرها 
«األنباء»: عدم السماح بالزراعات التجميلية عبر 

الشــوارع كذلك منع الترخيص لزراعة الساحات 
بعــرض ٤م وهي املســاحة بني القســيمة وحجر 
الرصيف، اضافة الى عدم السماح بترخيص زراعة 
جهة ضلع القســيمة املطلة على املمرات التي يقل 
عرضها عن ١٫٥م، إضافة الى املوافقة على السماح 
بزراعــة امام واجهة احملول شــريطة االرتداد ١٫٥ 

عن حدود احملول.

حتديد جهة صرف الـ ٣٠٠٠..ضرورة 
مرمي بندق 

خاصــة  تصريحــات  فــي  مطلعــة  مصــادر  أكــدت 
لـ «األنباء»، على ضرورة التوصل إلى توافق لصرف منحة 
الـ ٣٠٠٠ دينار للمتقاعدين قبل العيد وفق آلية ســتخضع 
للدراســة في جلســة مجلس الوزراء االعتياديــة غدا التي 
يرأسها سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح اخلالد، وستشمل 
املتقاعدين من احلكومة والقطاع اخلاص ومستحقي املعاش 

التقاعدي في حال وفاة املتقاعد.  
وشــددت املصــادر علــى أن حتديد جهة صــرف منحة 
الـ ٣٠٠٠ دينار للمتقاعدين ضرورة قانونية، توخيا للعدالة 

ومنعا للطعن. 
وأوضحت ان اللجوء الى اخلزينة العامة للدولة لصرف 
املنحة يتطلب التأني ألنه يجوز قانونيا صرفها لفئة املتقاعدين 

فقط، وشمول املوظفني خطوة صعبة. 
ورأت أن أفضــل آليــة للصرف تكون مــن خالل تعديل 
قانون التأمينات لتمكني املؤسسة من صرف هذه األموال. 
وقالــت مصادر أخــرى، نحن ضد مبــدأ املكافأة النقدية 
بشــكل عام سواء بالتأمينات أو غيرها، ألن األرباح املعلنة 
نتيجة ارتفاع األصول بشكل أساسي، وليست أرباحا نقدية، 
مشــيرة إلــى انه ليس من العدالــة واملنطق صرف مكافآت 
نقدية وصناديق التأمينــات تعاني من عجوزات اكتوارية 
ضخمــة، كمــا أن الصــرف للمتقاعدين فقــط دون غيرهم
ال يتســم بالعدالة، فأموال التأمينات يســهم فيها أيضا من 
هم على رأس عملهم، مضيفة: ال نؤيد صرف املنحة بقانون 
منفصل عن بقية البنود املقدمة ضمن املشــروع احلكومي 
ألنه يبقى الســؤال: ملاذا املتقاعدون.. مــا الضرر الذي يقع 

عليهم دون غيرهم؟

مصادر لـ «األنباء»: التمويل من خزينة الدولة يستوجب شمولها جميع املوظفني.. واألصوب تعديل قانون «التأمينات» إلتاحة قانونية اإلجراء للمتقاعدين 

 التفاصيل ص١٩

مرزوق الغامن لرئيس االحتاد البرملاني الدولي: 
ال يجوز الكيل مبكيالني في التعاطي مع ملف 

روسيا وإغفال ملف االعتداءات اإلسرائيلية
سامح عبداحلفيظ

أكد رئيس مجلــس األمة مرزوق الغامن 
على ضرورة التعاطي مع القضايا احلقوقية 
واملبدئية مبعيار واحد، مشيرا إلى أنه من 
غير اجلائز التعاطي مع األزمة الروســية ـ 
األوكرانية مبعيار، في حني يتم التعامل مع 
االعتداءات اإلسرائيلية مبعيار مختلف متاما. 
جاء ذلك في مداخلة للغامن خالل مشاركته 
في االجتماع التنسيقي للمجموعة العربية 
الذي عقد في إندونيسيا امس برئاسة رئيسة 
االحتاد البرملاني العربي ورئيســة مجلس 
النواب البحريني فوزيــة زينل، وحضور 
رئيس االحتــاد البرملاني الدولــي دوارتي 
باشــيكو، وذلك على هامــش أعمال مؤمتر 

االحتاد البرملاني الدولي الـ ١٤٤.

ووجه الغامن حديثه إلى باشيكو قائال: 
«رئاســة االحتاد البرملاني الدولي يفترض 
أن متثل اجلميع وليــس الكتلة األوروبية 
فقط مع كامــل تقديرنا لها». وأضاف «في 
الوقت الذي تتم الدعوة إلى إجراءات حازمة 
إزاء األزمة الروسيةـ  األوكرانية التي بدأت 
منذ أســابيع قليلة مبــا فيها دعوات لطرد 
روســيا من االحتاد، جنــد أن هناك تغافال 
تامــا وجتاهال كامال للجرائم اإلســرائيلية 
واحتاللها املســتمر لفلسطني منذ أكثر من

٦٠ عاما». وقال الغامن «نحن نرفض االحتالل 
باملطلق، فأنا من بلد جرب ويالت االحتالل 
قبل أكثر من ٣٠ عاما، ولكن علينا في الوقت 
ذاته التأكيد على رفضنا ملبدأ الكيل مبكيالني 
إزاء كل القضايــا السياســية ذات الطابــع 

احلقوقي». الرئيس مرزوق الغامن خالل حديثه في االجتماع التنسيقي على هامش أعمال مؤمتر االحتاد البرملاني الدولي الـ ١٤٤

التفاصيل ص١٤

التفاصيل ص٤

السفيرة الكندية لـ «األنباء»: الكويت شريك موثوق 
ومتفائلون مبستقبل التبادل التجاري بني البلدين

أسامة دياب

أشادت السفيرة الكندية لدى البالد عاليا مواني بعمق ومتانة 
العالقات الكنديــة ـ الكويتية التي وصفتها باملمتازة واملتطورة 
علــى كل األصعدة ومختلف مجاالت التعاون، مؤكدة أن الكويت 
شريك موثوق ومتفائلون مبستقبل التبادل التجاري بني البلدين.  
وأشارت في حوار خاص مع «األنباء» إلى عدد من القيم املشتركة 
التي جتمع البلدين الصديقني أهمها إميان البلدين بالقانون الدولي 
ونظــام األمم املتحدة كمظلة جامعة للمجتمع الدولي، فضال عن 
إميانهما املطلق باحلوار كأداة فعالة ال بديل عنها في حل النزاعات 
وإحالل السالم وتنمية وتطوير االقتصاد من خالل إعالئهما لقيم 

السفيرة عاليا موانيالتعاون مع الدول الصديقة والشريكة. التفاصيل ص٩

التفاصيل ص١٣
ملشاهدة الڤيديو

غير مخصص للبيع


