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د. عادل الدمخي

في محافظتي اجلهراء والفروانية

17 محطة وقود جديدة  النفط: مشروع إلنشاء 
أكدت وزارة النفط أن شركة البترول الوطنية 
الكويتية تخطط لزيادة عدد محطات تعبئة الوقود 
في جميع أنحاء البالد، لتقدمي خدماتها إلــى كل 
مرتادي الطرق، مشيرا إلى أنه مت مؤخرا تخصيص 
ــود مــن بلدية الكويت،  عــدد 12 موقع محطة وق
واملؤسسة العامة للرعاية السكنية في محافظتي 
اجلهراء والفروانية، منها 4 محطات وقود جديدة 
في محافظة اجلــهــراء، و6 محطات في محافظة 

الفروانية.
وقالت الــوزارة ردا على اقتراح نيابي : ستقوم 
شــركــة الــبــتــرول الوطنية بتشغيل 4 محطات 
وقــود مؤقتة مبنطقة جابر األحمد ومنطقة سعد 
العبدالله، كما تخطط إلنشاء 17 محطة وقود 
جديدة في محافظتي اجلهراء والفروانية، وجار 
ــذ املــوافــقــات احلكومية الــالزمــة  العمل على أخ

لتخصيص مواقع لها.

كان أحد رجاالت الكويت الذين تركوا بصمة 

رئيس مجلس األمة يؤبن 
الفقيد حمد العيار

ــرزوق الغامن  أبــن رئيس مجلس األمــة م
الفقيد النائب والوزير األسبق حمد مبارك 
حمد العيار، موكدا أنــه كــان أحــد رجــاالت 
الكويت الذين تركوا بصمة في كل مؤسسات 
الــكــويــت الــتــي عــمــل بــهــا ســـواء املجالس 
التشريعية الثالثة الــتــي شـــارك فيها أو 

السطلة التنفيذية التي كان بها وزيرا. 
وقــال الــغــامن فــي تصريح عقب تشييع 
جثمان الفقيد :«نفتقد اليوم أحــد الرجال 
املؤسسني ونسأل الله سبحانه أن يسكنه 
ــه الصبر  ــل فــســيــح جــنــاتــه وأن يــلــهــم أه

والسلوان«.

شملت مختلف األصعدة االقتصادية واالستثمارية والسياحية واألمنية

»الصداقة البرملانية الثالثة« بحثت  تعزيز العالقات بني البرملانني الكويتي والكرواتي

ــة البرملانية  ــداق ــص بــحــثــت جلــنــة ال
الكويتية الثالثة سبل تعزيز العالقات بني 
البرملان الكويتي والكرواتي والتعاون بني 

البلدين الصديقني في مختلف املجاالت. 
ـــارة اللجنة التي  ــالل زي ــك خ ــاء ذل ج
تضم وكيل الشعبة البرملانية النائب 
راكان النصف والنائب مبارك احلريص 
للعاصمة الكرواتية زغرب في الفترة من 
21 حتى 24 سبتمبر احلالي بهدف تعزيز 

العالقات القائمة بني املجلسني. 
وقالت سفارة الكويت لــدى التشيك 
في بيان تلقت )كونا( نسخة منه أمس 
األول اجلمعة إن »اللقاءات املكثفة للوفد 
البرملاني تناولت عدة ملفات شملت في 

مجملها البحث في سبل تعزيز العالقات 
ــني الــبــلــديــن عــلــى مختلف األصــعــدة  ب
االقتصادية واالستثمارية والسياحية 
فضال عــن الــتــعــاون فــي مــجــاالت األمــن 

والدفاع والتعليم وغيرها«. 
وأضاف أن »الوفد البرملاني الكويتي 
أعرب خالل لقاءاته باملسؤولني الكروات 
ــت ملــشــاركــة  ــوي ــك ــــة ال عـــن تــقــديــر دول
كرواتيا في مؤمتر املانحني إضافة إلى 
افــتــتــاح ســفــارة لها فــي دولـــة الكويت 
فــي شهر فــبــرايــر املــاضــي وذلـــك خالل 
الزيارة الرسمية التي قامت بها رئيسة 
اجلمهورية الكرواتية السيدة كوليندا 

غرابار كيتاروفيتش«. 

وأشارت السفارة إلى أن الوفد الكويتي 
وجه في ختام زيارته دعوة رسمية إلى 
املسؤولني الكروات وفي مقدمتهم رئيس 
الــبــرملــان الــكــرواتــي ورئــيــس مجموعة 
الصداقة البرملانية الكويتية - الكرواتية 

لزيارة دولة الكويت. 
وكــان الوفد البرملاني قد التقى خالل 
ــدد كــبــيــر مــن املــســؤولــني  ــع ـــارة ب ـــزي ال
والــشــخــصــيــات الــفــاعــلــة واملـــؤثـــرة في 
كرواتيا من بينهم عمدة مدينة زغرب 
ورئيس مجلس النواب الكرواتي وأعضاء 
جلنة الصداقة الكرواتية - الكويتية في 

البرملان الكرواتي. 
كما التقى الوفد البرملاني الكويتي 

برئيس أعضاء جلنة الشؤون اخلارجية 
ــؤون االقتصادية  ــش ورئــيــس جلنة ال
واألمني العام لوزارة اخلارجية واألمني 
العام لوزارة الدفاع ونائب رئيس البرملان 
إضافة إلى رئيس املشيخة اإلسالمية في 
كرواتيا ورئيس وأعضاء غرفة التجارة 

والصناعة الكرواتية. 
ويضم الوفد البرملاني الكويتي كال من 
النائبني راكان النصف ومبارك احلريص 
وموظفني من األمانة العامة هما مشعل 
ــان إضــافــة إلى  ــرب الــعــنــزي وطـــالل احل
سفير دولة الكويت املعتمد لدى كرواتيا 
أمين العدساني وامللحق الدبلوماسي في 

السفارة فيصل الوزان.

جانب من املباحثات

مرزوق الغامن

في رد للوزير الفارس على مقترحات نيابية بافتتاح أفرع جلامعة الكويت باملناطق البعيدة

اجلامعية  التعليمية  للخدمات  أراض  تخصيص 
في املطالع واخليران وصباح األحمد السكنية

أكد وزير التربية وزسر التعليم العالي الدكتور 
محمد الفارس أن جامعة الكويت خصصت أراٍضــا 
للخدمات التعليمية اجلامعية ضمن مشروع مدينتي 
املطالع واخليران، مشيرا الى انه مت تخصيص أراض 
في مدينة صباح األحمد السكنية، ومت تسلمها بالفعل 

وجار إعداد اخلطط الستغاللها.
وقال الفارس ردا على اقتراحات نيابية بإنشاء 
أفــرع جلامعة الكويت في املناطق البعيدة خاصة 
ــرع لكلية التربية  ــدي وانــشــاء ف ــم اجلــهــراء واالح
األساسية ولكلية الــدراســات التجارية التابعتني 
للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والــتــدريــب في 

محافظتي األحمدي واجلهراء.
وقال الفارس : ان جامعة الكويت ال تزال اجلامعة 
احلكومية الوحيدة في الدولة، مما يضع على عاتقها 
مسؤولية كبيرة في توفير التعليم اجلامعي واعداد 
خريج متميز ذي مهارات عالية قادرة على اإلبداع في 

املجتمع.
ــاف أن اجلامعة امــام ما تواجهه من زيــادة  وأض
مطردة في اعــداد الطلبة املتقدمني واملؤهلني للقبول 
في كلياتها املختلفة، فإنها تقوم ببذل أقصى جهودها 
الستيعاب األعــداد املتزايدة في ظل سياسة القبول 
احلالية من خــالل توفير احللول املختلفة لضمان 

جودة التعليم وكفاءته.
ــاف: وبالنظر للمقترحات النيابية املقدمة  واض
بإنشاء فروع جلامعة الكويت في محافظتي اجلهراء 

واألحمدي، يرجى األخذ باالعتبار البنود التالية:
• تخصيص ارض للخدمات التعليمية للجامعة 
مبساحة 247369 م2 في املنطقة Z2-01 ضمن 
مــشــروع مدينة صباح األحــمــد السكنية والــتــي مت 
تسلمها رسميا من املؤسسة العامة للرعاية السكنية 
ــداد اخلطط للبدائل  العام املــاضــي، وجــار حاليا اع

اخلاصة باستغالل املوقع.
• تخصيص أراض للخدمات التعليمية اجلامعية 
ــالع مع  ــط ــران وامل ــي ضمن مــشــروعــي مدينتي اخل
»السكنية«، وذلــك ضمن املــشــروعــات املستقبلية 

املخطط إنشاؤها في الدولة.
وبالنظر للتوزيع اجلغرافي لطلبة جامعة الكويت 
في مختلف محافظات البالد يتبني أن 59 في املئة منهم 
يقطنون في محافظات العاصمة والفروانية وحولي 
التي تعد قريبة من املواقع احلالية للحرم اجلامعي، 
حيث تبلغ نسبة الطلبة القاطنني فــي محافظة 
األحمدي 15 في املئة من إجمالي طلبة اجلامعة، بينما 
تصل النسبة الى %13 للقاطنني في محافظة اجلهراء 
والتي تتساوى مع عدد الطلبة القاطنني في محافظة 

مبارك الكبير.
• ضمن اخلطط اإلنشائية للمواقع احلالية فإن 
إنشاء فــروع جلامعة الكويت مبختلف محافظات 
ــدة ســنــوات لتجهيز املــواقــع  الــدولــة قــد يستلزم ع

وتشغيلها.
• طبيعة الدراسة في كليات اجلامعة تستلزم على 
الطالب اخذ العديد من املقررات املشتركة من كليات 
اخرى حسب صحائف التخرج لكل كلية، حيث راعى 
التوزيع احلالي للمواقع اجلامعية طبيعة الدراسة في 
مختلف الكليات، فكليات احلقوق والعلوم االجتماعية 
والعلوم اإلدارية، الواقعة في حرم الشويخ، تشترك 
فيما بينها في العديد من املقررات، بينما كليتا العلوم 
والهندسة الواقعتان في حرم اخلالدية تشتركان 
بالعديد مــن املــقــررات فيما بينها حسب صحائف 

التخرج لكل كلية.
بــاإلضــافــة ان اكــثــر الكليات اخلــدمــيــة )اآلداب 
والعلوم( تقوم بطرح مقرراتها في مختلف املواقع 

اجلامعية خلدمة طلبة كل كلية.
وفي حال تطبيق املقترح بإنشاء فروع للجامعة 
في احملافظات فإنه يجب مراعاة توفر جميع املقررات 
املشتركة بني مختلف الكليات في كل فــرع من هذه 
الفروع. واشار الفارس الى أن الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي ذكرت انها تقوم بالفعل اآلن بتصميم مجمع 
متكامل لكلياتها فــي )محافظة اجلــهــراء( ويشمل 
على فرع لكلية التربية األساسية وكلية الدراسات 
التجارية وعدد آخر من الكليات، وكذلك تقوم الهيئة 
بتصميم مجمع آخر في منطقة صباح االحمد )محافظة 
األحمدي( يشمل فرعني لكلية الدراسات التكنولوجية 

وكلية الدراسات التجارية.

د. محمد الفارس

تناقش أسباب تأخر تفعيل قانون الـديـوان الوطـنـي حلـقـوق اإلنـسـان

»حقوق اإلنسان البرملانية« تبحث قواعـد العـفـو وتطبـيـق العـقـوبة البـديـلـة
ربيع �سكر

جتتمع جلنة حقوق اإلنــســان البرملانية برئاسة 
ــادل الدمخي الــيــوم واملــوضــوعــات التي  النائب د. ع
ستنظرها اللجنة: مناقشة اسباب تأخر تفعيل قانون 

الـديـوان الوطـنـي حلـقـوق اإلنـسـان وعــدم إنشاء 
الديوان واالعالن عنه رسميا حتى اآلن .

وتناقش اللجنة قواعـد العـفـو لـدى النـائـب العــام 
وتطبـيـق العـقـوبة البـديـلـة وتبحث االلتـمـاسـات 

والـشكـاوى. ويحضر االجتماع : وزيــر الـدولة لشؤون 
مجلس الوزراء ووزير اإلعالم بالوكـالـة أو مـن ينـوب 
عـنـه، ووزيــر العـدل ووزيــر الدولة لشؤون مجلس 

األمة أو من ينـوب عــنـه.

أشاروا إلى العالقات املتجذرة بني الكويت واململكة

نواب يهنئون السعودية بالذكرى الـ87 للعيد الوطني 
تقدم نائب رئيس مجلس األمة عيسى الكندري 
بأسمى التهاني والتبريكات إلى مقام خادم احلرمني 
الشريفني امللك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده 
صاحب السمو امللكي االمــيــر محمد بــن سلمان 
وإلى الشعب السعودي الشقيق مبناسبة الذكرى 

السابعة والثمانني بالعيد الوطني للمملكة.
وأشـــاد الكندري بعمق العالقات التاريخية 
املتجذرة بني الكويت والسعودية قيادة وشعبا، 
متمنيا للمملكة املزيد من التقدم واالزدهـــار وأن 
تبقى رائدة لهذه األمة، حتت قيادة خادم احلرمني 

الشريفني امللك سلمان بن عبد العزيز.
وأشاد الكندري بالدور الكبير واحملوري الذي 
تقوم به اململكة العربية السعودية في خدمة قضايا 
األمتني العربية واإلسالمية على األصعدة كافة ومد 
يد العون إلى كل محتاج، فضال عن كل ما تقدمه 
من تسهيالت وخــدمــات لتسيير إقامة الشعائر 
ــج بسالسة  اإلســالمــيــة للحجيج فــي مــوســم احل

ويسر.
وأشار نائب رئيس مجلس األمة إلى ما تعيشه 
اململكة العربية السعودية من تطور ومناء بفضل 
صاحب هــذه الــذكــرى املؤسس الــراحــل امللك عبد 
العزيز آل سعود رحمه الله وطيب الله ثــراه 
وأبنائه من بعده الذين ساروا على خطاه وانتهجوا 
نهجه وأسسوا مملكة أصبحت موطنا للقوة وبلدا 
للعطاء ومــوئــال لألمتني العربية واإلسالمية، 

وحامية لقيمها ومبادئها.
بـــدوره هنأ النائب د. محمد احلويلة، خــادم 
احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز، 
وولـــي العهد األمــيــر محمد بــن سلمان وشعب 
الــســعــوديــة الشقيق بالعيد الــوطــنــي للمملكة 

وذكرى توحيدها على يد املغفور له بإذن الله امللك 
عبدالعزيز آل سعود، حيث أصبحت اآلن صاحبة 
احلضور اإلســالمــي والعربي، والتأثير العاملي 
واملكانة الرفيعة، عبر السياسة التي تبناها كل 

حكام اململكة على مدار عقود متواصلة.
 وقال د. احلويلة في تصريح صحافي: إن اململكة 
العربية السعودية هي الشقيقة الكبرى لدول 
مجلس التعاون اخلليجي وصاحبة الدور احملوري 
في استقرار املنطقة، كما أنها دائمة الوقوف الى 
جانب االشقاء واالصدقاء، وندعو من الله سبحانه 
وتعالى أن تــزول األزمــة اخلليجية الطارئة على 
خير ملا فيه مصلحة اجلميع فهي سحابة صيف إلى 

زوال بفضل حكمة قادة دول مجلس التعاون.
ـــاف، أن اململكة فــي عهد خــادم احلرمني  وأض
الشريفني املــلــك سلمان بــن عبد الــعــزيــز خطت 
خطوات واسعة في مختلف املجاالت ولعل أبرزها 
الرؤية التنموية الطموحة »السعودية 2030« 
التي ستغير وجــه املنطقة وتدفع بها نحو آفاق 
أكثر رحابة في تنويع مصادر الدخل واحلــد من 
االعتماد عن النفط، األمر الذي سيعود على الشعب 
السعودي الشقيق واملنطقة بإثرها بكل خير ملا 
تتضمنه من مشروعات عمالقة نتمنى أن حتقق 

النجاح واإلرتقاء.
وأكد احلويلة ان من أبرز وصايا امللك املؤسس، 
التي اصبحت من ثوابت اململكة، هي حمل املسؤولية 
اإلسالمية والعربية وتوحيد كلمة العرب واملسلمني 
في شتى بقاع األرض، وكان واليــزال قادة اململكة 
يحملون أمانة هذه الثوابت، وبذلوا كل جهد مّكنهم 
به الله سبحانه وتعالى في سبيل األمة العربية 

واالسالمية ورفعة شعوبها وتقدمها.

من الطرائف .. نشر استدراكني التفاقيتني على استدراكني سابقني لهما

15 قانونا واتفاقية أصدرها املجلس احلالي األخطاء املطبعية تعطل 
ربيع �سكر

ارتفع عدد االستدراكات على القوانني 
والقرارات الوزارية املنشورة في اجلريدة 
ــى 16 اســتــدراكــا منها 15  الرسمية ال
استدراكا على القوانني واستدراك واحد 
على قرار وزاري بشأن البيئة، حيث مت 
نشر 7 اســتــدراكــات جديدة تضاف الى 
8 استدراكات سابقة لقوانني اصدرها 
املجلس احلــلــي، وســبــب االســتــدراكــات 
وقوع أخطاء مطبعية في تلك القوانني عند 
نشرها في اجلريدة الرسمية » الكويت 

اليوم ».
ومن الطرائف هو نشر استدراكني على 
استدراكني سابقني، حيث– كما توقعت 
ــدد ســابــق - مت نشر  » الــوســط » فــي ع
استدراك ثان للقانون رقم 7 لسنة 2017 
باملوافقة على اتفاقية بني حكومة دولة 
الكويت واجلمهورية التونسية في مجال 
التعاون العسكري واالســتــدراك نتيجة 
سقوط اســم » تونس » مــن االســتــدراك 
االول، ومت نشر استدراك ثان للقانون رقم 
6 لسنة 2017 باملوافقة على االنضمام 
لبروتوكول قرطاجنة املتعلق بالسالمة 
اإلحيائية لالتفاقية املتعلقة، واالستدراك 
نتيجة وقــوع خطأ في االســتــدراك االول 

للقانون.
واالستدراكات ال 16 كالتالي :

استدراك للقانون رقم 2 لسنة 2017 
فــي شــأن تعديل بعض احــكــام القانون 
ــأن انشاء  ــم 10 لسنة 1998 فــي ش رق
محفظة مالية لدى بنك الكويت الصناعي 
لدعم متويل النشاط احلرفي واملشاريع 
الصغيرة للكويتيني وتعديل نص املادة 
32 مــن القانون رقــم 98 لسنة 2013 
بشان الصندوق الوطني لرعاية وتنمية 
ــات الــصــغــيــرة واملــتــوســطــة،  ــروع ــش امل
واالســــتــــدراك نتيجة وقــــوع خطأين 
مطبعيني في ديباجة القانون ومت نشر 
االســتــدراك في الكويت اليوم في العدد 

1339 بتاريخ 2017/05/07

ــقــانــون رقـــم 3 لسنة  اســـتـــدراك لــل
2017 بربط ميزانية مؤسسة البترول 
الكويتية وشركاتها التابعة للسنة املالية 
2016/2017، واالستدراك نتيجة وقوع 
بعض األخطاء املطبعية في نشر جداول 
ــادة نشر القانون كامال  القانون ومت إع
مــرة أخــرى في الكويت اليوم في العدد 

1339 بتاريخ 2017/05/07
استدراك للقانون رقم 4 لسنة 2017 
باملوافقة على اتفاق بني حكومة دولة 
الكويت وحكومة اجلمهورية الفرنسية 
بشأن املعهد الفرنسي لعلم اآلثار والعلوم 
االجتماعية في دولة الكويت، واالستدراك 
نتيجة وقوع بعض األخطاء املطبعية في 
املذكرة االيضاحية بالقانون ومت نشر 
االســتــدراك في الكويت اليوم في العدد 

1341 بتاريخ 2017/05/21 .
استدراك للقانون رقم 5 لسنة 2017 
باملوافقة على اتفاقية بني حكومة دولة 
الكويت وحكومة جمهورية أذريبجان 

بشأن املساعدة والتعاون املتبادل في 
الشئون اجلمركية وملحق العناصر 
األساسية حلماية البيانات، واالستدراك 
نتيجة وقــوع بعض األخــطــاء املطبعية 
ـــواده ومت نشر  فــي عــنــوان الــقــانــون وم
االستدراك في« الكويت اليوم« في العدد 

1341 بتاريخ 2017/05/21 
استدراك للقانون رقم 6 لسنة 2017 
باملوافقة على االنــضــمــام لبروتوكول 
قرطاجنة املتعلق بالسالمة اإلحيائية 
لالتفاقية املتعلقة، واالســتــدراك نتيجة 
وقوع بعض األخطاء املطبعية في القانون 
ومذكرته االيضاحية ومت نشر االستدراك 
فــي« الكويت الــيــوم« فــي الــعــدد 1341 

بتاريخ 2017/05/21 
استدراك للقانون رقم 7 لسنة 2017 
باملوافقة على اتفاقية بني حكومة دولة 
الكويت واجلمهورية التونسية في مجال 
التعاون العسكري واالســتــدراك نتيجة 
وقوع بعض األخطاء املطبعية في القانون 
ومت نشر االستدراك في« الكويت اليوم« 

في العدد 1341 بتاريخ 2017/05/21 
استدراك للقانون رقم 8 لسنة 2017 
باملوافقة على اتفاقية بني حكومة دولة 
الكويت واملجلس الفيدرالي السويسري 
بشأن إعادة قبول األشخاص املقيمني دون 
موافقة، واالستدراك نتيجة وقوع بعض 
األخطاء املطبعية في القانون ومت نشر 
االستدراك في« الكويت اليوم« في العدد 

1341 بتاريخ 2017/05/21 
استدراك للقانون رقم 86 لسنة 2017 
بتعديل بعض أحكام القانون رقــم 28 
لسنة 2011 بشأن منح بدالت ومكافات 
ألعــضــاء الهيئة التعليمية الكويتيني 
ـــــوزارة الــتــربــيــة ووزارة األوقــــاف  ب
واالســـــــتـــــــدراك  والشئون االسالمية 
نتيجة وقوع بعض األخطاء املطبعية في 
عنوان القانون وبعض مواده، ومت نشر 
االستدراك في« الكويت اليوم« في العدد 

1351 بتاريخ 2017/07/30.

اســتــدراك ثــان للقانون رقــم 7 لسنة 
2017 باملوافقة على اتفاقية بني حكومة 
دولة الكويت واجلمهورية التونسية في 
مجال التعاون العسكري واالســتــدراك 
نتيجة وقــوع بعض األخطاء املطبعية 
في االســتــدراك االول القانون ومت نشر 
االستدراك في« الكويت اليوم« بتاريخ 

 2017/08/20
اســتــدراك ثــان للقانون رقــم 6 لسنة 
ــام  ــم ــض ــى االن ــل 2017 بــاملــوافــقــة ع
لبروتوكول قرطاجنة املتعلق بالسالمة 
اإلحيائية لالتفاقية املتعلقة، واالستدراك 
نتيجة وقــوع خطأ في االستدراك االول 
للقانون ومت نشر االستدراك في« الكويت 

اليوم« في بتاريخ 2017/08/20 
استدارك للقانون رقم 38 لسنة 2017 
بشأن اعتماد احلساب اخلتامي للهيئة 
العامة للشباب والرياضة عن السنة 

املالية 2015 / 2016 2017/08/13 
اســـتـــدارك لــلــقــانــون رقـــم 39 لسنة 
2017 بربط ميزانية الهيئة العامة 
للرياضة للسنة املالية 2017 / 2018 

2017/08/13
ــم 4 لسنة 2017 اســتــدراك  قـــرار رق
على القرار رقم 2 لسنة 2017 باصدار 
الالئحة التنفيذية لالشتراطات الهندسية 
والبيئية للمنشآت بــدولــة الكويت ) 
للمادة 18 من قانون حماية البيئة ( 

2017/05/21
استدارك للقانون رقم 75 لسنة 2017 
بشأن اعتماد احلساب اخلتامي جلامعة 
الكويت عن السنة املالية 2015 / 2016 

2017/08/13
استدارك للقانون رقم 76 لسنة 2017 
بربط ميزانية جامعة الكويت للسنة 

املالية 2017 / 2018 2017/08/13
استدارك للقانون رقم 77 لسنة 2017 
بشأن اعتماد احلساب اخلتامي للهيئة 
العامة لشئون القصر عن السنة املالية 

.2017/08/13 2016 / 2015

غالف الكويت اليوم 

عصام املرزوق 


