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ألول مرة في الكويت

شاهد الصفحة 
بتقنية الواقع املعزز 

Zappar حمل تطبيق فليطح مستقبال الفارس علي اخلرافي:
 اإليقاف بات بعيداً عن الرياضة الكويتية

البطالن الشطي واملسفر في ديوانية »األنباء«: 
كأس العالم بفرنسا هدفنا القادم

ناصر صباح األحمد أكد اتخاذ اإلجراءات الالزمة بكل شفافية وحيادية بقضية وفاة الطالبين الضابطين ومتابعته تحقيقات اللجنة المشكّلة بشكل مباشر وشخصي

»الدفاع« .. حزم ومحاسبة

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد

الشيخ ناصر صباح األحمد

اخلالد غادر إلى واشنطن لالنضمام إلى الوفد الرسمي

قمة األمير وترامب األربعاء املقبل تتناول 
العالقات الثنائية  والقضايا اإلقليمية والدولية

أسامة دياب و»كونا«

أعلنت الواليات املتحدة 
األميركية أن الرئيس دونالد 
ترامــب ســيلتقي صاحــب 
السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد، في البيت األبيض، 
يوم األربعاء املقبل، كاشفة 
عــن أن اللقــاء ســيتناول 
بطريقة شــاملة، العالقات 
الثنائية بني البلدين السيما 
القضايا االقتصادية واألمنية، 
التطــورات  إلــى  إضافــة 

اإلقليمية والدولية.
وحول هذه القمة، صرح 
سفير الواليات املتحدة لدى 
الكويت لورانس سيلفرمان 
بأن الرئيس ترامب يقدر جدا 
ديبلوماسية صاحب السمو، 
وجهود ســموه الرائدة في 

مجال العمل اإلنساني، الفتا إلى 
أن قمة الزعيمني ستعزز العالقات 
اإلستراتيجية بني البلدين وتوفر 
فرصة لتبادل وجهات النظر حول 

العديد من القضايا.
وأكد سيلفرمان أن الكويت 
تلعب دورا مهما جدا في املنطقة، 

وبالتالــي حترص الواليات 
املتحدة على التحاور معها 
بشــأن مختلــف القضايــا، 
وخصوصا ما يتعلق بإيران 
والعــراق، وكذلــك األزمــة 
اخلليجيــة التــي يجب أن 
تنتهي لنحافــظ على كيان 
ووحــدة مجلــس التعاون 
ليكون قــادرا على مواجهة 
التحديات اإلقليمية، مشددا 
على أن بالده كانت وما زالت 
ملتزمة بأمن وأمان الكويت.
هــذا، وقــد غــادر نائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير 
اخلارجيــة الشــيخ صباح 
اخلالد البالد أمس متوجها 
إلــى واشــنطن لالنضمــام 
إلى الوفد الرســمي املرافق 

لصاحب السمو.
التفاصيل ص3 ٭

السفير لورانس سيلفرمان

مي املسعد: »جسر جابر« جاهز للتشغيل
 في نوفمبر املقبل.. ونسبة اإلجناز فاقت الـ %97

)محمد هاشم( مي املسعد  

الخنفور لـ »األنباء«: القانون أصبح ضرورة لمواجهة أعباء الحياة

استعجال القروض بدون فوائد للمتقاعدين

الهضيبان لـ »األنباء«: رئاسة »الدرة«  آلت إلى »احتاد التعاونيات«

رشيد الفعم

قال النائب سعد اخلنفور 
ان إقرار قانون منح مؤسسة 
التأمينات االجتماعية قروضا 
بدون فوائد للمتقاعدين من 
شأنه مساعدة هذه الشريحة 
املهمــة علــى  االجتماعيــة 

مواجهة أعباء احلياة.
فــي  اخلنفــور  وقــال 
تصريح لـ »األنباء« إن فئة 
الكثير  املتقاعديــن قدمــت 

محمد راتب

نفــى رئيــس اتحــاد الجمعيات 
التعاونية خالد الهضيبان في تصريح 
لـ »األنباء« وجود استقاالت جماعية 
في شــركة الدرة للعمالة المنزلية، 

مؤكــدا فــي الوقت عينه أن رئاســة 
الشــركة آلت إلى اتحــاد الجمعيات 
التعاونيــة بــدال من الهيئــة العامة 
لالســتثمار، وبالتالــي، فقد أصبح 
علي هاشم الكندري رئيسا بدال من 
إياد الســميط وتم تشــكيل مجلس 

إدارة جديدا.
وأضــاف الهضيبــان ان المديــر 
العام للشــركة صالــح الوهيب قدم 
اســتقالته من الشركة، نافيا ما أثير 
من أن »التجارة« امتنعت عن إعطاء 

المجلس شرعية نظرا لمخالفته.

إجراءات حاسمة وقرارات حازمة اتخذها النائب 
األول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشــيخ 
ناصر صباح األحمد قبل مغادرته البالد الســتكمال 
رحلة العالج بغية كشف احلقيقة وإزالة اي تشكيك 
في اإلصرار على حماية أبنائنا الطلبة الضباط وتوفير 
الرعايــة الكاملة لهم طوال فترة تدريبهم في الكلية 
العسكرية، ومحاسبة كل مقصر ومتهاون ومخطئ في 
التسبب في حاالت الوفاة واإلصابة التي تعرض لها 
أبناء الكويت من الطلبة الضباط مؤخرا وقبل ذلك.

هذا، وأصدر الشيخ ناصر صباح األحمد توجيهاته 
لرئيس األركان العامة للجيش الفريق الركن محمد 
اخلضر بوقف عدد من الضباط وضباط الصف وأفراد 
ومدربــي كلية علي الصباح العســكرية عن العمل، 
وهم آمر كلية علي الصباح العسكرية ومساعد مدير 
الشــؤون التعليمية وآمر جناح األســلحة مبديرية 
الشــؤون التعليمية ومســاعد آمــر الكتيبة ٢ وآمر 
سرية الطلبة الضباط وآمر فصيل الطلبة الضباط 
بقيادة شــؤون الطلبة الضباط وأيضا وكيل جناح 

األسلحة و٤ من مدربي األسلحة باجلناح.
وتضمن القرار إحالة املوقوفني إلى جلنة التحقيق 
املشتركة ملعرفة أسباب حادث وفاة الطلبة الضباط.
في الوقت نفســه وفي قرار ثان حاســم، أصدر 
الشــيخ ناصر صباح األحمد قرارا بتشــكيل جلنة 
حتقيق مشــتركة في حاالت الوفــاة احلالية بكلية 
علي الصباح العســكرية وإعادة فتــح التحقيقات 
بحاالت الوفاة الســابقة للطلبــة الضباط في كلية 
احمد اجلابر اجلوية. ونص القرار على انه تشــكل 
اللجنة من وزارتي العدل والدفاع ممثلة بهيئة القضاء 
العسكري ووزارة الصحة ويترأسها املستشار نواف 
املهّمل مستشــار وزير العدل وعضوية مستشاري 
وزير العدل عبداهلل علي العتال وعبدالعزيز مبارك 
اجلويســري، ومن هيئة القضاء العسكري كل من 
العميد حقوقي مشــعل مخلف اجلنفاوي والعميد 
حقوقي مبارك حمود اخلرينج، ومن وزارة الصحة 

كل من: د.عادل الصراف، ود.فاطمة الكندري. 
وســتقوم اللجنــة بتقصي احلقائــق في حاالت 

الوفــاة احلالية وإعــادة فتح التحقيــق في حاالت 
الوفــاة الســابقة، واالطالع على جميع املســتندات 
واألوراق وامللفات وتســتعني اللجنة بأي جهة ذات 
صلة للوصول الــى احلقيقة، على ان ترفع اللجنة 
تقريرا شامال مبا تنتهي اليه من نتائج وتوصيات 
التخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة بشأن حاالت الوفاة 
للطلبة الضباط، احلالية والســابقة، في كلية علي 
الصباح العسكرية وكلية أحمد اجلابر اجلوية. وأكد 
الشيخ ناصر صباح األحمد اتخاذ جميع اإلجراءات 
الالزمة جتاه حاالت الوفاة احلالية والســابقة بكل 
شفافية وحيادية، ووقف احملالني الى التحقيق من 
املسؤولني ذوي الصلة عن العمل، وسيتابع حتقيقات 
جلنة التحقيقات املشتركة بشكل مباشر وشخصي 
لالطــالع علــى كل مجريات التحقيــق، وصوال الى 
النتائج واحلقائق والتوصيات، حتى تتم محاسبة 
املتسبب واملقصر في حال أثبتت التحقيقات وجود 

خطأ أو تقصير.
التفاصيل ص ٦ ٭

لوطنها ومــن باب العرفان 
باجلميل والتقدير للخدمات 
التــي قدموها لبلدهم يجب 
العمــل علــى مســاعدتهم 
وحتقيــق احليــاة الكرمية 
لهــم خصوصا مع االرتفاع 
امللحوظ في أعبــاء احلياة 
وغــالء األســعار وكثــرة 
االلتزامات األسرية التي بدأت 

تشكل عبئا عليهم.
وشــدد اخلنفــور خالل 
حديثه على انه كان ومازال 

يطالب بتحقيــق متطلبات 
املتقاعديــن وانــه كان مــن 
أول املتقدمــني بهذا القانون 
وســيعيد تقدميــه بصيغة 
جديدة مع بداية دور االنعقاد 
العادي الثالث املقبل في حال 
مت رفض االقتراح املوجود 

على جدول األعمال.
إلى ذلك، قال مصدر نيابي 
مطلــع لـ »األنباء« ان هناك 
توجها لدى غالبية من النواب 
لتقــدمي طلــب الســتعجال 

النظر في مثل هذه القوانني 
وحتديدا قانون منح قروض 
بــدون فوائــد للمتقاعدين، 
ان مـــــؤسسة  موضحـــــا 
التأمينات االجتماعية مطالبة 
بضرورة التعاون مع مجلس 
األمــة خصوصــا بالقضايا 
الشــعبية، كما ان احلكومة 
بكاملها مطالبة ايضا بشيء 
من املرونة حــول القضايا 
التي تتعلق باحلالة املعيشية 

للمواطنني. سعد اخلنفور

ملشاهدة
PDF  الصفحة 

العقوبات النفطية »ذروة« احلرب االقتصادية األميركية: 
ما خيارات إيران.. تواجه.. تفاوض.. أم تنتظر؟!

■ وقف  آمر كلية علي الصباح  وعدد من الضباط وضباط الصف واألفراد و٤ مدربني عن العمل

■ تشكيل جلنة حتقيق مشتركة في حاالت الوفاة احلالية بكلية علي الصباح العسكرية 
وإعادة فتح التحقيقات في حاالت الوفاة السابقة للطلبة الضباط بكلية أحمد اجلابر اجلوية

■ اللجنة برئاسة نواف املهّمل وعضوية مستشارين لوزير العدل وعميدين حقوقيني
 بالقضاء العسكري وطبيبني من وزارة الصحة و ترفع تقريراً شاماًل مبا ينتهي إليه من نتائج وتوصيات

الفـارس  مسـتقبال  فليطـح  د.حمـود 
)كونا(  علي اخلرافي  

علـي الشـطي وأحمد املسـفر واملـدرب جابر 
)ريليش كومار( حماد في ديوانية »األنباء«  

2425

ملشاهدة الڤيديو  ميكن 
أوأواستخدام QR كود أو

ملشاهدة الڤيديو  ميكن 
أوأواستخدام QR كود أو

■ عواقب إغالق »هرمز« وخيمة وسترتد على إيران فال هي قادرة على مواجهة القوة األميركية 

البحرية وذراعها األسطول اخلامس بالبحرين..  وال مجابهة القوة اجلوية األميركية في قطر
■ طهران تصعد »لعبة املناورات السياسية« لرفع أرصدتها معتمدة 

على أوراقها اإلقليمية في العراق وسورية ولبنان وغزة

الرئيس دونالد ترامب
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آلية جديدة للسيطرة على بيع الكروت ووقف الهدر

القطان لـ »األنباء«: ضبط صرف األعالف املدعومة
وتضييق اخلناق على السوق السوداء

محمد راتب

كشف نائب املدير العام لقطاع الثروة احليوانية في الهيئة العامة 
لشؤون الزراعة والثروة السمكية د.علي القطان عن آلية جديدة ستعمل 
على جلم السوق السوداء لبيع كروت األعالف املدعومة من قبل بعض 
املربــني، وذلــك في إطار ســعي إدارة الثروة احليوانيــة للقضاء على 
ســلبيات الدعم وضمــان عدم وصوله إلى غير مســتحقيه. وذكر في 
تصريــح لـ »األنباء« أن هناك هــدرا ملحوظا يجري العمل على وقفه 
مع تقنني آلية الدعم، ومنع التالعب في األسعار من قبل جتار السوق 
الســوداء، واالســتغالل احلاصل لعملية الدعم ما أغرق مكاتب الهيئة 
بسيل من الشكاوى تقدم بها عدد من املربني احلقيقيني بوجود ارتفاع 
في األسعار، دفعنا على الفور لوضع آلية عاجلة سيتم الكشف واإلعالن 

عنها في حينها. د.علي القطان

»اإلعالم«: كتاب »نهج البالغة« املمنوع نسخة غير أصلية 
03        فيها عبارات متس بالصحابة وزوجات النبي ژ
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04أكثر من ٤00 ألف طالب وطالبة يدشنون العام الدراسي اليوم


