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شدد على دور األسرة في تنمية وتكوين البناء التربوي للطالب والطالبات

العازمي« :التربية» سخرت كل اإلمكانات لدفع عجلة التعليم وتطويره
أمير البالد يهنئ املواطنني واملقيمني
بعيد الفطر السعيد
نقل الديوان األميري إلى األخوة
املواطنني وإلى املقيمني في وطننا
ال��ع��زي��ز تهاني ص��اح��ب السمو
أمير البالد الشيخ صباح األحمد
بعيد الفطر السعيد ومتنياته لهم
أن يكون عيدا ينعم اجلميع فيه
باحملبة والهناء.
ورف���ع ال��دي��وان األم��ي��ري إلى
صاحب السمو أمير البالد وإلى
س��م��و ول���ي ال��ع��ه��د وإل����ى سمو
رئ��ي��س مجلس ال�����وزراء أسمى
آي��ات التهاني والتبريكات بهذه
املناسبة.
كما هنأ امل��واط��ن�ين واملقيمني
بعيد الفطر السعيد جعله الله
عيدا سعيدا على األمتني العربية
واإلس�لام��ي��ة ف��ي جميع أقطارها
ويضرع إلى الله تعالى أن يعيده
على العالم أج��م��ع بالطمأنينة
واألمن والسالم وأن يحفظ دولة
ال��ك��وي��ت وشعبها م��ن ك��ل سوء
ومكروه ويدمي عليها نعمة األمن
واألم��ان في ظل قيادتنا احلكيمة
والرشيدة والله ولي التوفيق.

بني السطور
تتقدم «ال��وس��ط» مبناسبة عيد الفطر املبارك
بتهنئة صاحب السمو أمير البالد  -حفظه الله -
وسمو ولي العهد وأسرة الصباح الكرمية ،كما تتقدم
بالتهنئة إلى الشعب الكويتي واألخوة املقيمني وإلى
األم��ة العربية واإلسالمية وتسأل الله الكرمي أن
يعيد هذه املناسبة علينا باليمن والبركات.
«وال��وس��ط» ستحتجب ي��وم��ي األح���د واالث��ن�ين
املقبلني على أن ت��ع��اود ال��ص��دور ي��وم الثالثاء..
تابعونا على املوقع اإللكتروني و«تويتر».

سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد

السعودية وروسيا يقصان اليوم شريط افتتاح املونديال
يحتضن م��ل��ع��ب لوجنيكي،
املباراة االفتتاحية لكأس العالم،
ب�ين صاحب األرض والضيافة،
منتخب روس���ي���ا ،أم����ام نظيره
السعودي ،اليوم اخلميس.
ويتسع امللعب ،إلى حضور 80
ألف متفرج ،ويدير اللقاء ،احلكم
األرجنتيني ،نيستور بيتانا.
وتشارك روسيا ،الدولة املضيفة
في كأس العالم ،باعتبارها األقل
تصنيفا من بني  32منتخبا يلعب
في البطولة باحتاللها املركز الـ 70
في تصنيف االحتاد الدولي ،بينما
تأتي السعودية في املركز الـ .67
وتسود بني جماهير السعودية،
ح��ال��ة م��ن ال��ت��ف��اؤل واالق��ت��ن��اع،
بإمكانية التفوق على روسيا.

(طالع صفحتي 13و)14

جانب من اختيار امللف األميركي الكندي املكسيكي املشترك

بعد تدقيق ومراجعة جميع ما أحيل إلى النيابة

«نزاهة» :إجراءاتنا بشأن إقرارات
الذمة املالية صحيحة
الفساد والتحقيق بالهيئة في بيان
صحفي أن (ن��زاه��ة) “تابعت ما
تناقلته بعض وس��ائ��ل التواصل
االج��ت��م��اع��ي وم���واق���ع األخ��ب��ار
اإلل��ك��ت��رون��ي��ة ب��ش��أن وج���ود خطأ
إجرائي أدى الى حفظ مجموعة من
البالغات ضد متأخرين عن تقدمي
إقرارات الذمة املالية».

التتمة 4

القوات املوالية للحكومة اليمنية
تستعد القتحام «احلديدة»
شنت القوات املوالية للحكومة
اليمنية أم���س األرب���ع���اء هجوما
واسعا بهدف اقتحام مدينة احلديدة
والسيطرة عليها ،بعدما حصلت
على الضوء األخضر من التحالف
ال��ع��س��ك��ري ب��ق��ي��ادة ال��س��ع��ودي��ة،
وسط حتذيرات دولية من احتمال
تفاقم األزم��ة اإلنسانية في اليمن
ج��راء العملية .وق��ال قائد ميداني
في القوات احلكومية في تصريح

أكد وزير التربية ووزير التعليم العالي د.حامد العازمي أن وزارة
التربية تؤمن بأن بناء األوطان يأتي بعد بناء اإلنسان ،لذلك قامت
بتسخير الوسائل واالمكانات الع��داد شبابنا للمستقبل منذ االن
باتاحة األدوات التي متكنهم من مواصلة مسيرة النجاح وتوفير كل
السبل املعنوية واملادية لدفع عجلة التعليم وتطويره عن طريق غرس
القيم الفاضلة وتنشئة أبناءنا على العلم والفضيلة ،ثم تطوير املناهج
مبا يالئم التطورات العاملية من حولنا.
وأضاف خالل حفل تكرمي فائقي الثانوية العامة بقسميها العلمي
واألدب��ي واملعهد الديني وم��دارس التربية اخلاصة للعام الدراسي
( )2018/2017ال��ذي أقامته ال��وزارة أول أمس برعاية وحضور
الوزير العازمي وبنك الكويت الوطني ،يشرفني أن أشارك باحلضور
لرعاية حفل تكرمي كوكبة من األوائل والفائقني في الصف الثاني عشر
بقسميه العلمي واألدبي من مدارس التعليم العام والتعليم الديني
واخلاص والنوعي ،والذي يقام سنويا بدعم من البنك الوطني ،وإنها
لعادة طيبة تسهم بتشجيع الطلبة ،وتوجد احلافز لغيرهم على
املضي في طريق اجلد واالجتهاد.

(طالع صفحة )3

امللف األميركي الكندي املكسيكي املشترك يفوز باستضافة كأس العالم 2026

أكد املتحدث الرسمي باسم الهيئة
العامة ملكافحة الفساد الكويتية
“نزاهة” ال��دك��ت��ور محمد بوزبر
أم��س صحة االج�����راءات املعمول
بها في الهيئة بشأن حاالت التأخر
واالمتناع عن تقدمي إقرارات الذمة
املالية وآلية إحالتهم الى النيابة
العامة.
وق��ال بوزبر ال��ذي يشغل أيضا
منصب األمني العام املساعد لكشف

ريا�ض عواد

لوكالة فرانس برس «حصلنا على
الضوء األخضر ونتقدم نحو مطار
مدينة احلديدة اخلاضعة لسيطرة
املتمردين احلوثيني .وانتهت مساء
الثالثاء مهلة منحتها االم���ارات،
ال��ش��ري��ك الرئيسي ف��ي التحالف
والتي تقود القوات املوالية للحكومة
في معاركها في محافظة احلديدة.

(طالع صفحة )4

«التجارة» تشكل ثالثة
فرق تفتيشية ملتابعة أسعار
السلع في عيد الفطر
أعلن قطاع الرقابة وحماية املستهلك في وزارة التجارة
والصناعة الكويتية عن متابعته مراقبة االسعار عبر إجناز
خطة تنظيمية وتشكيل ثالثة فرق مكونة من  30مفتشا موزعني
على احملافظات في البالد استعدادا لعيد الفطر السعيد.
وأكد القطاع في بيان صحافي أمس األربعاء حرصه على
ضبط حركة األس��واق وتوفر السلع مبختلف أنواعها مبينا
أنه يضع األسواق حتت مجهر الرقابة استعدادا الستقبال عيد
الفطر السعيد عبر فرق الطوارىء .

(طالع صفحة )6

تركيا تطبق اليوم حرية
الدعاية االنتخابية استعداد ًا
لالنتخابات الرئاسية
ت��ب��دأ ف��ي تركيا ال��ي��وم اخلميس تطبيق ح��ري��ة الدعاية
االنتخابية ومحظوراتها ف��ي إط��ار االنتخابات الرئاسية
والبرملانية املقرر إجراؤها في  24من شهر يونيو اجلاري.
وذك��رت وكالة (األناضول) التركية أنه وبحسب اجلدول
الزمني الذي أعلنته الهيئة العليا لالنتخابات التركية في وقت
سابق يبدأ تطبيق حرية الدعاية االنتخابية
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