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6 أشهر   »ستاندرد آند بورز« حتذر من تخفيض التصنيف االئتماني السيادي للكويت خالل 

2021/2020 30 باملئة عجزًا في ميزانية 

الرسائل املتبادلة بني جمهورية مصر 
العربية واجلمهورية التركية تبعث 
األمل بقرب الصلح بني األشقاء ، الدولتان 
من كبار ال��دول اإلسالمية ولو انضمت 
إليهما السعودية الستطاع التحالف 
دخول الكتل الدولية املؤثرة في العالم 

..»الصلح خير« .

بني السطور

أكدت وكالة “ستاندرد آند بورز” التصنيف االئتماني 
السيادي لدولة الكويت عند املرتبة )-AA( مع نظرة 
مستقبلية سلبية، في ضوء استمرار نفاد املصدة السائلة 
للمالية العامة. جاء هذا القرار بعد تخفيض أجرته الوكالة 
 )AA( إلى املرتبة )AA( في 26 مارس 2020 من املرتبة
مع نظرة مستقبلية مستقرة، وتغيير النظرة املستقبلية من 

مستقرة إلى سلبية في 17 يوليو 2020.
وذكرت الوكالة أنه من املتوقع اتساع عجز املوازنة العامة 
لدولة الكويت إلى نحو %30 من الناجت احمللي اإلجمالي في 
عام 20/2021 مقارنة بعجز يقارب %10 من الناجت احمللي 
اإلجمالي في عام 19/2020، بينما يقترب املصدر الرئيسي 
لتمويل املوازنة العامة، وهو صندوق االحتياطي العام من 

النضوب.
وقالت ان النظرة السلبية للتصنيف في املقام األول 
تعكس وجهة نظر الوكالة بشأن املخاطر على املدى القصير 
واملتوسط، الناشئة عن ضغوط املالية العامة، املتمثلة في 
النفاد املتوقع للمصدر الرئيسي لتمويل احلكومة صندوق 
االحتياطي العام”، في حني لم توضع حتى اآلن ترتيبات 
بديلة لتمويل عجز املوازنة، كما يعكس التصنيف املخاطر 
متوسطة األجل نتيجة التقدم البطيء في اإلصالح الهيكلي 

في دولة الكويت مقارنة مع احلكومات اإلقليمية األخرى.

»التجارة «: اصدار رخص االستيراد 
م����راج����ع����ة  دون  ل�������الف�������راد  امل������ؤق������ت 

الوزارة 
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435 إصاب����ة ج��دي��دة  »الصح�����ة«: 
ب� »كورونا« وال وفيات
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ال�����ع�����راق: ن���اش���ط���ون ب���االح���ت���ج���اج���ات 
ي���ش���ك���ل���ون ت����ك����ت����اًل س����ي����اس����ي����ًا خل����وض 

االنتخابات

320 طالبًا  للمرة األولى.. القرعة الختيار 
في أكادميية سعد العبدالله 

�صمري خ�رض

في سابقة تاريخية انطلقت صباح 
أم����س، ق��رع��ة أس��م��اء امل��ق��ب��ول��ني في 
أكادميية سعد العبدالله للعلوم األمنية 
من الطلبة ضباط االختصاص الدفعة 
30، بحضور وزي��ر الداخلية الشيخ 
ثامر العلي ووكيل وزارة الداخلية 
ال��ف��ري��ق ع��ص��ام ال��ن��ه��ام وال��ق��ي��ادات 

األمنية.
وف��ي ه��ذا ال��س��ي��اق ق��ال م��دي��ر عام 
أكادميية سعد العبدالله للعلوم األمنية 
اللواء ناصر بورسلي انه مت قبول 320 
طالب ضابط اختصاص من اخلريجني 
بعدما أجريت لهم القرعة امس على ان 
يلتحقوا باألكادميية في شهر مارس 
املقبل على ان تكون دراستهم لفصلني 
دراسيني يحصلون بعدها على رتبة 
مالزم وبعدها بعام تتم ترقيتهم إلى 

رتبة مالزم اول.
وبلغ عدد الطلبة املتقدمني ألكادميية 
سعد العبدالله للعلوم االمنية 1181 
طالبا، مت استبعاد 72 منهم. دخل 
القرعة للتخصصات العلمية البالغ 
عددها 5 من العلمي 468، واالدبي 13 

وزير الداخلية ووكيل الوزارة يتابعان عملية إجراء القرعة امسواملتقدمني 601.
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7 فرق إطفاء تسيطر على حريق الشويخ الصناعية

رجال اإلطفاء يكافحون حريقا مبعارض األدوات الصحية بالشويخ 

الكويت: مسيرات احلوثي 
جتاه السعودية إرهاب جبان

 أعربت وزارة اخلارجية عن 
إدانة دولة الكويت واستنكارها 
ال��ش��دي��دي��ن إلط���الق مليشيات 
احل��وث��ي ع����ددا م��ن ال��ط��ائ��رات 
املسيرة املفخخة باجتاه أراضي 
امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة ال��س��ع��ودي��ة 
الشقيقة.  وأوض��ح��ت ال���وزارة 
ف��ي بيان أن استمرار مثل هذه 
األعمال اإلرهابية اجلبانة يشكل 

حتديا للمجتمع الدولي وانتهاكا 
صارخا لقواعد القانون الدولي 
وتهديدا ألمن واستقرار اململكة 
وامل��ن��ط��ق��ة وت��ق��وي��ض��ا للجهود 
ال��ت��ي يبذلها املجتمع ال��دول��ي 
إلنهاء ال��ص��راع في اليمن األمر 
ال���ذي يستوجب حت��رك��ا فوريا 
للمجتمع الدولي لوضع حد لتلك 

االعتداءات. 

بن فرحان: فتح سفارتي 
قطر والسعودية خالل أيام

قال وزير اخلارجية السعودي األمير فيصل بن فرحان  
إن��ه ستتم استعادة كامل العالقات الديبلوماسية مع 
قطر، مضيفاً: سيتم فتح سفارتنا بالدوحة بعد استكمال 

اإلجراءات الالزمة خالل أيام.
ورأى أن بيان العال سينعكس إيجابا على دور مجلس 

التعاون اخلليجي.
وشدد بن فرحان، في مؤمتر صحافي ضمه إلى نظيره 
األردني أمين الصفدي في الرياض على ضرورة التوصل 

إلى حل شامل للقضية الفلسطينية.

أعلنت ق��وة اإلط��ف��اء العام 
متكن سبعة ف��رق تابعة لها 
من السيطرة على حريق نشب 
فجر أمس في عدد من معارض 
ل��أدوات الصحية في منطقة 

الشويخ الصناعية.
وق��ال��ت إدارة ال��ع��الق��ات 
العامة واإلع��الم في القوة في 
بيان صحفي إن فرق اإلطفاء 
مت��ك��ن��ت م��ن ال��س��ي��ط��رة على 
احلريق ال��ذي بلغت مساحته 
نحو خمسة آالف متر مربع ولم 
يسفر عن وق��وع أي إصابات 

بشرية.
وأضافت أن هناك مخالفات 
رصدتها ف��رق اإلط��ف��اء أثناء 
تعاملها مع احلادث مما حدا بها 
إل��ى استدعاء فريق التفتيش 
التابع إلدارة وقاية محافظة 
العاصمة الت��خ��اذ ال���الزم في 
ح��ني ب��اش��رت ف��رق التحقيق 

عملها لكشف أسباب احلريق. 

احلرس الثوري يختبر 
صواريخ بالستية إلصابة 

أهداف بحرية
اختبر احلرس الثوري اإليراني 
صواريخ بالستية إلصابة أهداف 
بحرية في احمليط الهندي، وفق ما 
أفاد أمس موقعه االلكتروني ، في 
ختام م��ن��اورات عسكرية امتدت 
ي��وم��ني. وأف���اد احل��رس ف��ي بيان 
نشر على موقعه “سباه نيوز” 

أن ص��واري��خ م��ن فئات مختلفة 
استهدفت مناذج من سفن العدو 

ودمرتها من مسافة 1800 كلم.
 وأقيمت املناورات في منطقة 
بوسط البالد، وأصيبت األهداف 
في شمال احمليط الهندي، بحسب 

ما أفاد احلرس.

»فايزر«: تأخير تسليم 
اللقاحات لن يتجاوز أسبوعًا
 أعلنت مجموعة فايزر األميركية بالشراكة مع مختبر 
بيونتيك األملاني، خطة من شأنها أن تسمح باحلّد من 
مدة تأخير تسليم اللقاحات املضادة لفيروس كورونا 
املستجّد إلى أسبوع فقط، في وقت تخشى أوروبا تباطؤ 

تسليم اجلرعات ملدة ثالثة أو أربعة أسابيع.
وقالت الشركتان في بيان مشترك أن فايرز وبيونتيك 
طّورتا خطة ستسمح برفع قدرات التصنيع في أوروبا 
وتزويد ع��دد أكبر من اجلرعات في الفصل الثاني من 

العام.
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