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30 يوما من أجل الوصول إلى وقف شامل إلطالق النار ملدة 

الكويت تواصل جهودها حلقن دماء السوريني

شكراً للشعب العماني وشكراً 
للشعب اإلماراتي وشكراً للشعب 
البحريني وشكراً للشعب القطري 
وشكراً للشعب السعودي على 
مشاعر احلب للشعب الكويتي 
ونقولها من القلب ونيابة عن 
شعب الكويت، نحبكم ونسأل 

الله أن يدمي احملبة.

بني السطور

أكد نائب وزي��ر اخلارجية خالد اجلارالله أن 
جهود الدبلوماسية  الكويتية تواصلت حتى 
س��اع��ات الفجر األول���ى أم��س السبت سعيا الى 
حتقيق التوافق في مجلس األم��ن ال��ذي ميكن من 
الوصول إلى وقف شامل إلطالق النار وملدة 30 
يوما تتمكن من خاللها  ف��رق اإلغاثة من ايصال 

املساعدات اإلنسانية وإخالء اجلرحى واملصابني.
جاء ذلك في رد للجارالله على س��ؤال لوكالة 
األنباء الكويتية )كونا( حول جهود دولة الكويت 
األخيرة بشأن القرار اخلاص بالوضع اإلنساني 

في سوريا.
وقال اجلارالله انه بتوجيهات من الشيخ صباح 
خالد احلمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء 

وزير اخلارجية “فقد تواصلنا

ط������ف������ال  121 ب��������ي��������ن��������ه��������م  ال�����������ش�����������رق�����������ي�����������ة  ال������������غ������������وط������������ة  م����������������ج����������������زرة  ض�����������ح�����������اي�����������ا  ح��������ص��������ي��������ل��������ة  ق���������ت���������ي���������ل   500
في  الفلسطينيني  تستفز  واشنطن 

ذكرى قيام دولة االحتالل
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ال����ك����وي����ت حت���ت���ف���ل ال�����ي�����وم ب��ع��ي��ده��ا 
ال�40  وال�����ذك�����رى  ال�57  ال���وط���ن���ي 

النطالق نشيدها الوطني 
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مبنى »الوطني«  يتزين بعلم الكويت 
احتفااًل باألعياد الوطنية

9 من جمادى اآلخرة 1439 ه�/ 25 من فبراير  2018 - السنة  احلادية عشرة -   العدد 3133 الأحــــــــــــــد

أمطار متفرقة على معظم مناطق الكويت

فيما شهدت الكويت أمس السبت تساقط األمطار على 
معظم مناطق البالد، فقد ناشدت وزارة الداخلية قائدي 
املركبات ومستخدمي الطرق توخي احليطة واحلذر نظراً 

لهطول األمطار في البالد.

سمو األمير يتلقى برقيات التهاني 
بالعيد الوطني وذكرى التحرير

نصف مليار 
دينار مصروفات 
جامعة الكويت 

ربيع �صكر

كشف مشروع ميزانية جامعة 
الكويت للسنة املالية املقبلة 2018 
/ 2019 ، وتناقشه جلنة امليزانيات 
البرملانية ، عن ان حجم مصروفات 
اجلامعة تقدر بنحو 565 مليون 
دينار  بانخفاض قيمته 10 ماليني 
دينار  عن قيمة مصروفات السنة 
املالية احلالية واملقدرة بنحو 575  

مليون دينار .
واإلي�����رادات امل��ق��درة للجامعة 
للسنة املالية املقبلة التي سيبدأ 
العمل بها في االول من ابريل املقبل، 
ستقدر بنحو 10 م��الي��ني دينار 
بتراجع بنحو مليوني دينار عن 
ايرادات السنة املالية احلالية التي 

ستنتهي في آخر مارس املقبل .
وب���ذل���ك ي��ك��ون م���ق���دار زي���ادة 
املصروفات على االيرادات مبيزانية 
جامعة الكويت نحو 554  مليون 
دينار  ، وسيتم متويل هذا العجز 
م��ن وزارة امل��ال��ي��ة “ احلسابات 

العامة«.

تلقى حضرة صاحب السمو أمير 
البالد الشيخ صباح االحمد برقيات 
ت��ه��ان مب��ن��اس��ب��ة ال���ذك���رى السابعة 
واخلمسني للعيد الوطني والذكرى 

السابعة والعشرين لعيد التحرير من 
اخوانه سمو ولي العهد الشيخ نواف 

االحمد .

لبنان: توقيف قاتل »فلبينية الثالجة«
أكدت السلطات اللبنانية توقيف مطلوب يشتبه بتورطه في جرمية 
قتل خادمة »فلبينية عثر على جثتها مخبأة في ثالجة في الكويت مطلع 

الشهر اجلاري، وفق ما أفاد مصدر قضائي وكالة فرانس برس السبت.

ويأتي هذا التأكيد غداة اعالن مانيال تبلغها من الكويت توقيف لبنان 
للمواطن نادر عصام عساف لالشتباه بتورطه مع 

»تصوير: محمد صابر«
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