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أكد أنها عززت ديكتاتوية األسد وقادت للحرب في اليمن

ترامب: إيران ال تصدر إال الفوضى و العنف

الدكتور الشيخ وليد الطبطبائي أنت داعية قبل 
أن تكون سياسياً والتبني في قضية حل جمعية 
كيفان واجب شرعي سواء بزيارة إدارة التعاون أو 
بالهاتف.. الشؤون قبل تقلد الوزيرة ملنصبها وخالله 
حلت أكثر من ثالثني مجلس إدارة جمعية تعاونية 
ملخالفتهم قانون التعاون واع��ت��داء بعضهم على 
حقوق املساهمني.. استرضاء الناخبني يجب أال يكون 

على حساب احلق.. احلق أحق أن يتبع.

بني السطور

اعتبر الرئيس االميركي دونالد ترامب 
ان اساس النظام العاملي يجب ان يكون دوال 
»مستقلة« و»قوية« عوضا عن حتالفات 
متعددة االط��راف، وذل��ك في خطاب القاه 
أمس ام��ام اجلمعية العامة لالمم املتحدة 
التي يخيم عليها هذا العام التهديد النووي 
الكوري الشمالية ومصير االتفاق النووي 

مع ايران.
وفي اول خطاب له امام املنظمة الدولية 
ق��ال ت��رام��ب »ط��امل��ا ان��ا ف��ي ه��ذا املنصب 
ف��س��اداف��ع ع��ن مصالح ام��ي��رك��ا وأضعها 
قبل اي مصلحة اخ��رى، ولكن مع وفائنا 
بالتزاماتنا ازاء دول اخرى ندرك انه من 

مصلحة اجلميع السعي الى مستقبل تكون 
فيه كل الدول ذات سيادة ومزدهرة وآمنة«.

وأض��اف »اميركا تقوم بأكثر من مجرد 
الكالم عن القيم املنصوص عليها في ميثاق 
االمم املتحدة )...( لقد دفع مواطنونا الثمن 
االغ��ل��ى للدفاع ع��ن حريتنا وح��ري��ة دول 

كثيرة ممثلة في هذه القاعة العظيمة«.
وهاجم ترامب بشدة كوريا الشمالية 
من على منصة االمم املتحدة واصفا نظامها 
بانه »شرير« وتوعد »بتدمير كامل« لهذا 
البلد في حال هدد نظام بيونغ يانغ الدول 

املجاورة له.
واعتبر الرئيس االميركي أن الزعيم 

الكوري الشمالي كيم جونغ اون انطلق في 
“مهمة انتحارية”. وقال ترامب “الواليات 
املتحدة لديها قوة كبرى وتتحلى بالصبر 
لكن اذا اضطرت للدفاع عن نفسها او عن 
حلفائها، فلن يكون امامنا من خيار سوى 

تدمير كوريا الشمالية بالكامل«.
م��ن جهة أخ���رى، ن��دد ت��رام��ب م��ن على 
منصة االمم املتحدة باالتفاق “املعيب” 
ال���ذي ابرمته ال���دول العظمى م��ع اي��ران 
بشأن برنامجها النووي، في مؤشر جديد 
على عزمه على الغاء هذا االتفاق او اعادة 

النظر به.
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أكدت أن »الشؤون« تلقت شكوى من أحد أعضاء مجلس إدارتها

الصبيح تدافع عن قرار حل »كيفان«

هند الصبيح

أكدت وزير الشؤون االجتماعية والعمل ووزير 
الدولة للشؤون االقتصادية هند الصبيح ان قرار 
حل اي جمعية تعاونية او عزل اعضاء او احالتهم 
ال��ى جهات التحقيق هو ق��رار يتم ات��خ��اذه وفق 
القانون اوال ووفق توصيات جلان يتم تشكيلها 
من املختصني للتفتيش على اجلمعية واع��داد 
تقارير شاملة عن وضعها املالي واالداري ومن ثم 

يتم اتخاذ القرار املناسب 

واستغربت ال��وزي��رة الصبيح ف��ي تصريح 
صحافي رد الفعل حول قرار حل جمعية كيفان 
التعاونية رغ��م ان��ه مثل اي ق��رار مت اتخاذه في 
السابق لم يتخذ اال بعد انتهاء جلنة مختصة 
من اعمال التحقيق ومراجعة حسابات اجلمعية 
واعداد تقرير مت متريره خالل قنوات عديدة منها 

جلنة التحقيق واللجنة العليا

اش����ت����ب����اك����ات ع���ن���ي���ف���ة وغ������������ارات ف��ي 
منطقة خفض توتر في سورية
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لفريق  اج��ت��م��اع��ا  ت����رأس  ال���دوس���ري 
ع����م����ل جل����ن����ة ال���ع���م���ل���ي���ات األم���ن���ي���ة 

امليدانية واخلاصة في »محرم« 
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ض������غ������وط������ات ع�����ل�����ى أس������ه������م ص���غ���ي���رة 
ومضاربات وراء تباين البورصة
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أمام اجلمعية العامة لألمم املتحدة ترامب متحدثاً 

 حتتجب غدا

تتقدم »الوسط« بالتهنئة من مقام حضرة صاحب السمو أمير 
البالد الشيخ صباح األحمد، ومن مقام سمو ولي العهد الشيخ نواف 

األحمد، واألمة اإلسالمية، مبناسبة ذكرى رأس السنة الهجرية.
وبهذه املناسبة، حتتجب »الوسط« غدا اخلميس على أن تعاود 
الصدور يوم األحد املقبل، وستواصل بث خدماتها اإلخبارية عبر 

املوقع االلكتروني وتويتر.
وكل عام واألمة اإلسالمية بخير وسالم.

امل����ج����ل����س امل����ن����ح����ل س����م����ح ب���س���ف���ر امل���ت���ه���م���ني ب����االخ����ت����اس  
إل��������ى اخل������������ارج وه��������و م�����اي�����ت�����ع�����ارض م������ع واج����������ب احل������رص

الداخلية: خطة لتأمني احلسينيات 
في شهر محرم

الفارس: الكثافة الطابية
في الفصول يجب أال تتعدى 

النسب املقبولة
أكد وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور محمد الفارس 
أمس الثالثاء حرص الوزارة على ان ال تتعدى كثافة الطالب في 
الفصول النسب املقبولة والعمل على حل هذا االمر بالتواصل 
مباشرة مع أهالي املنطقة بشأن املدارس ذات الكثافة الطالبية. 
جاء ذلك في تصريح ادلى بهد الدكتور الفارس للصحافيني خالل 
جولة ميدانية على مجموعة من م��دارس منطقة جابر األحمد 
لتفقد استعدادات املدارس باستقبالها الطلبة في العام الدراسي 

اجلديد واالطالع على سير العملية التعليمية.
وش��دد الوزير على حرص )التربية( بتوفير أي متطلبات 
خالل الفترة اآلنية من خالل فتح فصول دراسية جديدة وتوفير 

وسائل النقل الالزمة.

الشاهني يسأل عن أسباب 
عدم تعيني محامني كويتيني 

في البلدية
وج��ه النائب أس��ام��ة الشاهني س���ؤاال ال��ى وزي���ر األوق���اف 
والشؤون اإلسالمية ووزير الدولة لشؤون البلدية عن أسباب 
عدم تعيني محامني كويتيني في االدارة القانونية في البلدية 

واالستعانة بوافدين لشغل هذه الوظيفة.
ونص السؤال : يتداول كون اإلدارة القانونية ببلدية الكويت 
توقفت عن توظيف محامني كويتيني منذ عام 2005م، واستعانت 

طوال األعوام )12( املاضية بتعيني وافدين بهذه الوظيفة.
وعليه يرجى اف��ادت��ي بالتالي: م��ا  إجمالي ع��دد احملامني 
العاملني في اإلدارة القانونية مع تزويدي بكشف يوضح فيه 
أعداد احملامني الكويتيني والوافدين وتاريخ تعيينهم. و ماهية 
األسباب التي دعت إلى عدم تعيني احملامني الكويتيني في هذه 

اإلدارة منذ عام 2005م. 

وزير الدفاع التركي: لن نسمح 
بإقامة دول على أساس عرقي 

على حدودنا
قال وزي��ر الدفاع التركي نور الدين جنكلي إن ب��الده لن تسمح 
بإقامة دولة على أساس عرقي في اجلنوب، وأضاف أن انتهاك وحدة 

أراضي العراق وسورية قد يشعل شرارة صراع عاملي أوسع نطاقا.
وانتشرت قوات تركية على حدود البالد اجلنوبية أمس الثالثاء 
ووجهت أسلحتها ص��وب شمال العراق ال��ذي يديره األك��راد حيث 
تعتزم السلطات هناك إجراء استفتاء على االستقالل في حتد ألنقرة 

والقوى الغربية.

اعلن وكيل وزارة الداخلية املشرف 
العام للخطة األمنية لتأمني مجالس 
احلسينيات الفريق محمود الدوسري 
أم��س الثالثاء ب��دء اخلطة التنفيذية 

لتأمني احلسينيات لشهر محرم.
وقالت ادارة االعالم االمني بوزارة 
الداخلية في بيان صحافي ان الفريق 
الدوسري شدد خالل ترؤسه االجتماع 
النهائي ل��وض��ع اخل��ط��ة األم��ن��ي��ة ان 
ال��ه��دف م��ن اخلطة ه��و احل��ف��اظ على 
األرواح واملمتلكات وضمان سالمة كل 
مرتادي احلسينيات مؤكدا ان اخلطة 
ستحظى بتقييم يومي من قبل نائب 
رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية 

الشيخ خالد اجلراح الصباح.

وذكرت ان الفريق الدوسري اكد ان 
اجلهد واملثابرة والتعليمات املتواصلة 
لرجال األمن هي عنوان جناح اخلطة 
امليدانية وحث على االلتزام بالضبط 
والربط واالنضباط وعلى االنتشار 
األم��ن��ي امل��ن��ظ��م امل���دع���وم ب��ال��ت��واج��د 
امل���روري لضمان انسيابية احلركة 
والتنسيق املستمر ب��ني القطاعات 

امليدانية املشاركة.
واضافت ان ال��دوس��ري اع��رب عن 
ش��ك��ره مل��س��ؤول��ي احلسينيات على 
التعاون البناء واملثمر مع رجال األمن 
خالل املناسبات احلالية والسابقة مما 
يسهم بشكل كبير في النجاح بتنفيذ 
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