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» ستاندرد آند بورز« حذرت من استمرار متويل العجز من صندوق االحتياطي العام

100 عام نفط الكويت يكفي 

مع تسابق العالم نحو حتويل النفط من 
وقود إلى مواد أولية للصناعة وفقداننا لشركة 
كبيرة لتصنيع النفط بسبب اخلوف من املجلس 
وضخامة الــعــمــوالت الــتــي سيحصل عليها 
كبار املسؤولني وهي شركة »الــداو«، لتحولت 
الكويت إلى دولة منتجة ملواد صناعية.. العبث 
في مقدرات البلد والسحب من االحتياطي العام 
ــات مستقبلية..  سيعرض اقتصادنا إلــى أزم
راجــعــوا أنفسكم وأعــيــدوا مــشــروع تصنيع 

املشتقات من أجل أجيالنا القادمة ودمتم.

بني السطور

ثبت تقرير لوكالة ستاندرد آنــد بــورز العاملية مجددا 
التصنيف االئتماني السيادي للكويت عند املرتبة AA مع 

نظرة مستقبلية مستقرة.
ـــار التقرير الـــذي نشرته الــوكــالــة على موقعها  وأش
االلكتروني مساء أمس األول الى ان اقتصاد البالد سيبقى 
معتمدا بشكل أساسي على النفط حيث يشكل نحو 90 في 
املئة لكل من الــصــادرات وااليـــرادات العامة متوقعة منوا 
اقتصاديا متواضعا في ظل استمرار التوترات اجليوسياسية 

اإلقليمية.
ورأت ان االقتصاد الكويتي سيبقى معتمدا في الغالب 
على النفط منوهة بان الكويت تعتبر ثامن أكبر منتج للنفط 
اخلــام في العالم ومتلك تاسع أكبر احتياطي نفطي فضال 
عن إجمالي االحتياطيات املؤكدة للنفط تكفي الكويت لنحو 

100 سنة.
واعتبرت ان استمرار االعتماد غير احملدود على السحب 
من صندوق االحتياطي العام لتمويل العجوزات في املوازنة 

سيؤدي في النهاية إلى نفاد الصندوق.

ن������واب  ي���رف���ض���ون حت��م��ي��ل امل���واط���ن 
إخ����ف����اق����ات احل����ك����وم����ة وم���س���ؤول���ي���ة 

العجز الوهمي 

13

4

م��رك��ز ع��ب��دال��ل��ه ال��س��ال��م ال��ث��ق��اف��ي.. 
منارة علمية وتاريخية

3

سمو  بطولة  بلقب  حتتفظ  ال��ك��وي��ت 
األمير للرماية

60 ألف زائر ملعرض الطيران
اعلنت اللجنة املنظمة 
ملــعــرض الكويت للطيران 
أمس ان عدد زوار املعرض 
جتاوز 60 الف زائر مشيرة 
الى ان موعد النسخة الثالثة 
للمعرض سيكون فــي 19 

يناير من عام 2022.
وقــــال رئــيــس اللجنة 
املــنــظــمــة لــلــمــعــرض أحمد 
ــي فـــي تــصــريــح  ــان ــه ــب ــه ب
صــحــفــي مبــنــاســبــة خــتــام 
مــعــرض الكويت للطيران 
ــاح املعرض  2020 أن جن
يعطي رسالة بــأن الكويت 
دخلت منافسا رئيسيا في 
ســوق الطيران في املنطقة 
ــة ســمــو أمير  ــاي مثمنا رع
البالد للمعرض والتي تؤكد 
حـــرص ســمــوه واهــتــمــامــه 
البالغ بقطاع الطيران املدني 

في الكويت.
ــني أن املــعــرض الــذي  وب
ــة أيـــام القــى  ــع اســتــمــر أرب
جنــاحــا كبيرا فيما ستبدأ 
الــلــجــنــة بتقييم نتائجه 
والــوقــوف على احتياجات 

اجلهات املشاركة.

سمو الشيخ ناصر احملمد خالل حضور إحدى فعاليات املعرض

6 أتراك إثر تفجير بالصومال إصابة 

جانب من آثار التفجير الذي شهدته مدينة أفجوي أمس

أكد وزير الصحة التركي إصابة 
ــراك و9 مواطنني  6 متعاقدين ات
ــي تفجير مبدينة  صــومــالــيــني ف
أفجوي شمال العاصمة الصومالية 

أمس وفق وكالة األناضول.
مــن جهتها نقلت رويــتــرز عن 
ـــور عــلــي أن  ــة ن ــرط ــش ــط ال ــاب ض
سيارة ملغومة انفجرت في مكان 
ــراك وأفــراد من  كــان مهندسون أت
الشرطة الصومالية يتناولون 

الغداء فيه.
ــادت وكالة  وفــي وقــت الحــق أف
“األناضول” بإصابة عمال في 
شركة بناء تركية جراء الهجوم، 
ــق معلومات أولــيــة، فــي حني  وف
ــتــركــيــة بــأشــد  ـــاع ال ـــدف ــــت ال دان
العبارات “التفجير اإلرهابي الذي 

استهدف املدنيني األبرياء«.

مصابو »عني األسد« 
عوجلوا في الكويت وأملانيا

قــال اجليش األميركي يــوم اخلميس إن 11 جنديا أميركيا 
عوجلوا من أعراض االرجتاج باملخ نتيجة الهجوم الصاروخي 
اإليراني في الثامن من يناير على قاعدة عني األســد بالعراق، 

والتي تتمركز فيها قوات أميركية.
وقال الناطق باسم القيادة املركزية األميركية الكابنت بيل 
أوربان في بيان : بينما لم ُيقتل أي عسكريني أميركيني في الهجوم 
اإليراني في الثامن من يناير على قاعدة عني األسد اجلوية، فقد 
عولج العديد من أعــراض االرجتــاج باملخ بسبب االنفجار وال 
تزال حاالتهم قيد التقييم . وأشار إلى نقل العناصر إلى منشآت 

أميركية في أملانيا والكويت لتلقي العالج .

جامعة الكويت تستقبل اليوم 
33 ألف طالب وطالبة

اكدت جامعة الكويت استعدادها الستقبال 33916 طالبا وطالبة 
سيبدؤون الــدراســة في مرحلة البكالوريوس اليوم االحــد مع بدء 
الفصل الدراسي الثاني 2020/2019.وقال عميد القبول والتسجيل 
بجامعة الكويت الدكتور علي املطيري في تصريح صحفي اليوم 
السبت ان اجمالي عدد الطلبة املقيدين في اجلامعة الذين سيبدأون 
الدراسة غدا هو 33916 طالبا وطالبة عدا طلبة كلية الدراسات العليا.
وأضاف ان هذا العدد يتضمن 1849 مستجدا للفصل الدراسي الثاني 
2020/2019 فيما تخرج في الفصل الدراسي األول املاضي 2105 
طالبا وطالبة.  وأكــد املطيري ضــرورة مراجعة الطلبة املستجدين 
جلداولهم الدراسية باستخدام نظام معلومات الطالب للتأكد من 
استكمال احلد األدنى لعدد الوحدات تفاديا لوقوع أي مشكلة فيما بعد 
مشيرا الى عدم السماح للطالب املستجد بإجراء أي تعديل في جدوله 
الدراسي الذي مت تسجيله فيه بعد قبوله.وأفاد ان العبء الدراسي 
األدنــى املسموح به للطلبة هو 12 وحــدة دراسية أو ما يــوازي ذلك 
للطلبة املسجلني في املقررات التمهيدية مع مراعاة عدم جواز انسحاب 

الطالب املسجل في 12 وحدة دراسية.

ترامب يختار فريق محاميه 
للدفاع عن »عزله«

أعلن البيت األبيض أن الرئيس األميركي دونالد ترامب عني 
أعضاء فريق محاميه للدفاع عنه خالل محاكمة عزله أمام مجلس 
الشيوخ. وقال البيت األبيض في بيان مساء اجلمعة إن ترامب 
اختار أعضاء فريق محاميه أمام محاكمة مجلس الشيوخ بقيادة 

مستشاريه بات سيبولوني وجاي سيكولو.
ويبرز من ضمن الفريق الذي عينه ترامب الوكيل العام السابق 
للواليات املتحدة والقاضي السابق حملكمة االستئناف بالواليات 
املتحدة لدائرة مقاطعة كولومبيا العاصمة واحملقق السابق 
املستقل كينيث ستار الذي سبق أن لعب دورا مهما في قضية عزل 

الرئيس األميركي األسبق بيل كلينتون في عام 1999.
وأكد البيت األبيض ان ترامب لم يرتكب أي خطأ وهو واثق من 
أن هذا الفريق سيدافع عنه وعن الناخبني ودميقراطيتنا ضد هذا 

العزل غير الشرعي الذي ال أساس له من الصحة.
ومن املقرر أن تبدأ يوم الثالثاء املقبل املرافعات االستهاللية في 
احملاكمة في شأن قضية العزل التي حتتاج ملوافقة ثلثي أعضاء 

مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه اجلمهوريون إلقرارها.

مؤمتر برلني يسعى لتسوية األزمة 

أردوغان: طريق السالم
في ليبيا يبدأ من تركيا

كشفت وكالة »تــاس« الروسية أن مؤمتر برلني حول ليبيا 
سيقترح تقسيم عملية تسوية األزمة إلى ست “سالل” على غرار 

التسوية السورية، وسيضع آلية دولية لتنفيذ مضمونها.
وحسب مسودة البيان اخلتامي ملؤمتر برلني، والذي اطلعت 
الوكالة على نسخة منها، فإن مسارات العمل الستة املقترحة 
هي وقف إطالق النار، وتطبيق حظر توريد األسلحة، واستئناف 
العملية السياسية، وحصر السالح في يد الــدولــة، وتنفيذ 
إصالحات اقتصادية واحترام القانون اإلنساني. إلى ذلك قال 
الرئيس التركي ربجب طيب أردوغان إن على االحتاد األوروبي 
أن ُيظهر للعالم أنه العب هام في الساحة الدولية، وينبغي أالاّ 
ننسى أن أوروبــا ستواجه مشاكل وتهديدات جديدة في حال 
جرى إسقاط احلكومة الشرعية في ليبيا . وأشار إلى أن تعاون 
ليبيا مع تركيا كان اخليار األمثل لطرابلس في ظل عدم حتمس 

أوروبا لتقدمي الدعم العسكري.
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