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قطع الطريق على االقتراحات النيابية بشأن تعديل املادة الثانية من قانون الجنسية

الحكومة ترفض «نقاط» تجنيس أبناء الكويتيات

اشتراط وفاة األب أو طالق األم طالقًا بائنًا منعًا من الدخول في مشاكل االزدواجية والوالء
كتب عبداهلل المجادي

«الشؤون» :إجراء انتخابات
للجمعيات «املنحلة»
مارس املقبل

كشفت مصادر وزاري��ة عن رف��ض الحكومة اج��راء أي تعديل على امل��ادة
الثانية ،أو الفقرة الثانية من املادة الخامسة من قانون الجنسية ،مؤكدة
انها مع االبقاء عليهما كما جاءتا في املرسوم األميري .15/1959
وق��ال��ت امل �ص��ادر ل� � «ال �ن �ه��ار» :س�ن��رف��ض االق �ت��راح��ات ال�ن�ي��اب�ي��ة املتعلقة
بتجنيس أب �ن��اء ال�ك��وي�ت�ي��ات ،ح�ي��ث إن امل �ش��رع وض��ع ال�ب�ن��د ال�ث��ان��ي من
املادة الخامسة من املرسوم األميري  15/1959بقانون الجنسية ،مراعاة
للجانب اإلنساني لألم الكويتية ،ألنه حني يتوفى عنها زوجها األجنبي

كتب عبدالرسول راضي

أع �ل �ن��ت وزارة ال� �ش ��ؤون اج � ��راء االن �ت �خ��اب��ات في
ج �م �ع �ي��ات م � �ب� ��ارك ال �ك �ب �ي��ر وال� �ق ��ري ��ن وال� ��رح� ��اب
وعبدالله املبارك والعدان والقصور خالل مارس
املقبل ،وجمعيات الصليبية وال�ج�ه��راء والنعيم
ف��ي اب��ري��ل امل �ق �ب��ل ،وج�م�ع�ي��ة غ��رن��اط��ة ف��ي يوليو
امل�ق�ب��ل ،الف�ت��ا ال��ى أن ه��ذه االن�ت�خ��اب��ات ت�ج��رى من
اجل احالل املنتخبني محل املعينني.
وق��ال وك�ي��ل ال�ش��ؤون لقطاع ال�ت�ع��اون عبدالعزيز
ش �ع �ي��ب ،إن ج �م �ع �ي��ات أخ � ��رى ت��دي��ره��ا م�ج��ال��س
م�ن�ت�خ�ب��ة س�ت�ش�ه��د ع �ق��د ج�م�ع�ي��ات�ه��ا ال�ع�م��وم�ي��ة
واج � � ��راء ان �ت �خ��اب��ات �ه��ا ،م��وض �ح��ا أن ان �ت �خ��اب��ات
جمعية القيروان ستتم في يناير الحالي ،بينما
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أو يطلقها طالقًا بائنًا أو يكون أسيرًا ،تصبح العائل الوحيد ألبنائها.
وأضافت :أن املشرع اشترط وفاة األب أو طالق األم طالقًا بائنًا ،منعا من
الدخول في مشاكل االزدواج�ي��ة وال��والء ،خصوصًا أن مسائل الجنسية
من األمور التي تتعلق بالسيادة والوالء.
وك��ان��ت اللجنة التشريعية ال�ب��رمل��ان�ي��ة رف�ع��ت ت�ق��ري��را ال��ى مجلس األم��ة
انتهت فيه إلى املوافقة على تجنيس أبناء الكويتيات املتزوجات ممن
ال يحملون الجنسية الكويتية ،بعد أن أوص��ت ب��إدخ��ال ع��دة تعديالت
عليه ،أبرزها ان يشمل التجنيس أبناء الكويتيات املتزوجات من البدون،
مبينة أن النص الذي ورد إليها يقتصر فقط على أبناء املتزوجات ممن

كتب شايع النبهان

الغانم :نعم ..اإلنجاز التشريعي للمجلس
لم يصل إلى املستوى املأمول
كتب الفي النبهان وعبداهلل المجادي
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أع �ل��ن وزي� ��ر ال �ص �ح��ة د .ب��اس��ل ال �ص �ب��اح ع ��ن اج ��راء
ت��دوي��ر ق��ري��ب ف��ي ع��دد م��ن ق�ط��اع��ات ال� ��وزارة ،مؤكدا
ان اف �ت �ت��اح م��رك��ز ال �ج �ه��راء ل�ص�ح��ة ال �ف��م واالس �ن��ان
ال��ذي يضم  140عيادة متخصصة سيتم بالتزامن
م��ع االح�ت�ف��ال ب��االع�ي��اد الوطنية .وق��ال ف��ي تصريح
ص �ح��اف��ي ان ج �م �ل��ة م ��ن امل �س �ت��وص �ف��ات ال �ج��دي��دة
والتوسعات يجري تنفيذها حاليا ،الفتا الى وجود
مراكز متخصصة للحاالت التي تحتاج الى عيادات
متطورة في جميع املحافظات ،وان��ه يتم تجهيزها
ب�ش�ك��ل دوري م ��ن ح �ي��ث امل� �ع ��دات وآخ� ��ر م ��ا ت��وص��ل
ال�ي��ه ال�ع�ل��م وال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا ال�ح��دي�ث��ة .وع��ن برنامج
االب�ت�ع��اث ل�ل�ت��دري��ب ،ق��ال ان ال�ح��اج��ة مستمرة اليه،
وق��د ق��ام��ت ال � ��وزارة ب��ان�ش��اء م�ج�م��وع��ة م��ن ال�ب��رام��ج
ال�ت��دري�ب�ي��ة املحلية ل��زي��ادة ق ��درات االط �ب��اء م��ن اج��ل
الوفاء باحتياجات املرضى.

«الكهرباء» :جاهزون
إليصال املياه إلى قسائم
«صباح األحمد البحرية»
أع �ل �ن��ت وزارة ال �ك �ه��رب��اء وامل� � ��اء ام� ��س ج�ه��وزي�ت�ه��ا
اليصال خدمة املياه العذبة ال��ى  821قسيمة ضمن
القطاع (ايه  )4بمنطقة صباح األحمد البحرية.
وق � ��ال ال��وك �ي��ل امل �س��اع��د ل �ق �ط��اع ت �ش �غ �ي��ل وص �ي��ان��ة
امل �ي��اه ب ��ال ��وزارة خ�ل�ي�ف��ة ال �ف��ري��ج ف��ي ب �ي��ان صحافي
ان (ال �ك �ه��رب��اء) ح��ري�ص��ة ع�ل��ى ت�ق��دي��م ك��ل ال�خ��دم��ات
للمستهلكني واي �ص��ال امل �ي��اه ال �ع��ذب��ة ال ��ى امل�ن��اط��ق
ال�س�ك�ن�ي��ة ال �ج��دي��دة وم�ن�ه��ا م�ن�ط�ق��ة ص �ب��اح األح�م��د
ال�ب�ح��ري��ة .وأوض ��ح أن ال�ق�س��ائ��م امل�ش�م��ول��ة ب��اي�ص��ال
املياه تبدأ من رقم  698الى  703ومن  1544الى 1593
ومن  2111الى القسيمة  .2259وأض��اف أن القسائم
تضمنت األرقام من  2577الى  2862ومن قسيمة رقم
 2863الى  .3192ودع��ا الراغبني في ايصال الخدمة
حسب أرق��ام القسائم للقطاع امل��ذك��ور ال��ى مراجعة
مكتب طلبات االي �ص��ال بمنطقة ال�ش��وي��خ السكنية
ق �س��م اي �ص ��ال امل �ي ��اه أو م�ك�ت��ب ش� ��ؤون املستهلكني
بمنطقة الفحيحيل الستكمال اجراءاتهم.

مقتل  6جنود يمنيني
في هجوم حوثي بـ«دورن»
على قاعدة العند
عدن  -الوكاالت :قتل ستة جنود يمنيني واصيب 12
عسكريا بينهم ضباط في هجوم بطائرة دون طيار
«درون» شنة الحوثيون على عرض في قاعدة العند
العسكرية في محافظة لحج في جنوب اليمن غداة
مطالبة األم��م املتحدة بإعطاء دف��ع لعملية السالم
ف��ي ال�ي�م��ن .واق�ت��رب��ت ال�ط��ائ��رة ال�ت��ي ذك��رت مصادر
ي�م�ن�ي��ة ان �ه��ا اي��ران �ي��ة ال �ص �ن��ع ب �س��رع��ة م ��ن منصة
ال�ح�ف��ل ال �ت��ي ك ��ان ع�ل�ي�ه��ا ع �ش��رات م��ن ال�ع�س�ك��ري��ني
وامل � �س� ��ؤول� ��ني امل �ح �ل �ي��ني ق �ب ��ل أن ت �ن �ف �ج��ر ف��وق �ه��ا.
ب�ي�ن�م��ا اع�ت�ق��د ال�ب�ع��ض ل�ل��وه�ل��ة األول� ��ى أن �ه��ا ت�ق��وم
بتصوير الحفل العسكري .واشتعلت النيران في
الطائرة ،فيما شوهدت قطع معدنية تتناثر منها.
وأصيب نائب رئيس هيئة األرك��ان اليمني صالح
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دعا رؤساء اللجان البرملانية الجتماع اإلثنني املقبل

أعلن رئيس مجلس األم��ة م��رزوق الغانم توجيه الدعوة إلى رؤس��اء ومقرري اللجان
الدائمة واملؤقتة إلى اجتماع يعقد االثنني املقبل في مكتب املجلس من أجل االستماع
إلى رؤاه��م حول تفعيل االنجاز التشريعي ،مؤكدا انه يتفق مع من يقول ان اإلنجاز
التشريعي في املجلس لم يصل إلى املستوى املأمول  .وأعرب الغانم في تصريح إلى
الصحافيني عن ثقته في ان األف�ك��ار واملقترحات التي س��وف يطرحها ال�ن��واب يمكن
أن تساهم في تفعيل وتسريع إنجاز القوانني .وردا على س��ؤال ق��ال الرئيس الغانم

افتتاح مركز طب األسنان
في الجهراء بـ  140عيادة

يحملون جنسية غير كويتية .وجاء في تقرير اللجنة أن رئيس مجلس
األمة أحال اليها االقتراح بقانون املقدم من النائبني عدنان عبدالصمد
وخليل عبدالله بتاريخ  ،2017/4/9لدراسته وتقديم تقريرها بشأنه الى
املجلس ،وعقدت لهذا الغرض اجتماعًا بتاريخ .2018/10/28
وأض��اف التقرير أن ه��ذا االق�ت��راح ينص على ان تختص اللجنة العليا
للجنسية بدراسة استحقاق الجنسية الكويتية بالنسبة ألبناء الكويتية
املتزوجة ممن يحمل جنسية غير كويتية ،بناء على طلب مقدم من األم
بموجب نقاط استحقاق يذكرها االقتراح في مادته الثانية ،على سبيل

حماد :ال حل للمجلس
والوضع «سهود ومهود»
ك�ش��ف ال�ن��ائ��ب س �ع��دون ح�م��اد ع��ن أن املشهد
ال�س�ي��اس��ي ي��ؤك��د س��ام��ة وض ��ع م�ج�ل��س األم��ة
«سهود ومهود» ولن يتم حله واالنتخابات في
موعدها .2020

مقترح تدرسه الجهات املعنية بهدف تخفيف األعباء املالية على الدولة

إشراك املواطنني في تملك املؤسسات االقتصادية
كتب عمر أبو الفتوح
وحسام رجب

ت � �ت � ��ردد ف � ��ي اروق � � � ��ة ع� � ��دد م � ��ن ال �ج �ه ��ات
الحكومية مقترحات قدمت أخيرًا تدعو
إلى توسيع رقعة مشاركة املواطنني في
مؤسسات ال��دول��ة عبر خطة خصخصة
م��وس �ع��ة وع � ��دم ق �ص��ر م �ش��ارك �ت �ه��م على
الشركات املساهمة فحسب.
ووفقا ملصادر «النهار» فقد قدمت جهات
اقتصادية مقترحات للحكومة بغرض

دراس�ت�ه��ا تتعلق ب��ادخ��ال امل��واط�ن��ني في
تملك املئات من املؤسسات االقتصادية
وال �خ��دم �ي��ة ال �ت��اب �ع��ة ل �ل �ح �ك��وم��ة ب �ه��دف
ت �ق �ل �ي��ص األع � �ب� ��اء امل ��ال �ي ��ة ع �ل��ى ال ��دول ��ة،
وتخفيف االن�ت�ق��ادات لها ح��ول مستوى
ال� �خ ��دم ��ات ال� �ع ��ام ��ة م ��ن ت �ع �ل �ي��م وص �ح��ة
وغيرها .وقالت ان هذا التوجه يأتي في
اطار رغبة بزيادة انتاجية املواطنني في
القطاع العام عبر تحفيزهم على االنتاج
من منطلق انهم شركاء في «الربحية»،
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«املركزي» 448 :مليون دينار عجز ميزان املدفوعات في الربع الثالث
حقق ميزان املدفوعات عجزًا بقيمة  448مليون دينار ،تعادل 1.48
مليار دوالر خال الربع الثالث من عام  2018مقابل فائضًا قدره 961
مليونًا (  3.18مليارات دوالر) في الربع الثاني.
وي��أت��ي ت �ح��ول م �ي��زان امل��دف��وع��ات وف��ق ال�ب�ي��ان��ات ال �ص��ادرة ع��ن البنك
املركزي من الفائض إلى العجز خال الربع الثالث بسبب تراجع فائض
الحساب الجاري بنسبة  18.5في املئة إلى  2.16مليار دينار مقابل
 2.65مليار في الربع الثاني من العام نفسه بسبب تراجع فائض امليزان

السلعي  8.4في املئة إلى  3.47مليارات دينار( .طالع ص.)07

كما ارتفع عجز ميزان الخدمات بنسبة  2.5في املئة عند  2.04مليار
دينار ،كما انخفض فائض رصيد الحساب الجاري والرأسمالي بواقع
 18.6في املئة إلى  2.15مليار دينار.
وأشار املركزي إلى أن الحساب املالي سجل عجزًا خال الربع الثالث
من العام الحالي بقيمة  2.64مليار دينار ،مقابل عجز ب� 3.39مليارات
دينار في الربع الثاني من  ،2018بانخفاض  22.1في املئة.

أكد أن جهود البلدين لـ  3سنوات أسفرت عن الخطوة

الحمود :إعادة التشغيل املباشر للرحالت
الجوية من الكويت إلى أميركا ..اليوم
أعلن رئيس اإلدارة العامة للطيران املدني الشيخ سلمان الحمود
إع ��ادة التشغيل املباشر للرحالت الجوية ب��ني الكويت وال��والي��ات
املتحدة بدءا من اليوم الجمعة.
جاء ذلك بعد أن التقى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية
الشيخ صباح الخالد امس وبحضور الشيخ سلمان الحمود سفير
الواليات املتحدة األميركية لدى البالد لورانس سيلفرمان.
وقال الحمود في تصريح ل�«كونا» إن استعادة التشغيل املباشر من
دون توقف بني الجانبني يأتي تتويجا للتعاون املثمر بني (الطيران

املدني) وإدارة أمن الطيران األميركي .وأوض��ح أن الجهود الدؤوبة
بني الجانبني على مدى ثالث سنوات أسفرت عن استعادة التشغيل
امل �ب��اش��ر ب��ني ال�ب�ل��دي��ن ب�ش�ك��ل ك��ام��ل .وأض� ��اف أن ت�ش�غ�ي��ل ال��رح��الت
الجوية املباشرة بني البلدين سيعزز زي��ادة حركة املسافرين ورفع
كفاءة التشغيل وتحسني الخدمات املقدمة لركاب (الخطوط الجوية
الكويتية) الناقل الوطني للبالد .وأشاد بالجهود الحكومية الكبيرة
برئاسة رئيس مجلس ال��وزراء سمو الشيخ جابر املبارك وأجهزة
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الحجرف افتتح «منفذ
النويصيب النموذجي»
كتب منصور السلطان

َّ
دش� ��ن وزي� ��ر امل��ال �ي��ة د.ن ��اي ��ف ال �ح �ج��رف ام��س
م�ن�ف��ذ ال�ن��وي�ص�ي��ب ال �ج �م��رك��ي ب �ع��د االن �ت �ه��اء
م��ن أع �م��ال ت �ط��وي��ره وت�ح�س�ي�ن��ه ك� ��أول منفذ
ج�م��رك��ي ن �م��وذج��ي ف��ي ع ��ام  .2019واك ��د في
تصريح للصحافيني أن تطوير منفذ جمارك
النويصيب ال �ب��ري ي�ع��د خ�ط��وة لسلسلة من
ال�ت�ط��وي��ر ب�ج�م�ي��ع امل �ن��اف��ذ الف �ت��ا ال ��ى أن أداء
رجال الجمارك يدعم تطوير االقتصاد بشكل
ع��ام ،ال سيما في ظل تطوير وتنمية أجهزة
ال��دول��ة .م��ن ج��ان�ب��ه ق��ال امل��دي��ر ال �ع��ام ل ��الدارة
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أصغر صانع للمسابيح
كتب عبداهلل جاسم

عبدالرحمن القطان ..شاب في مقتبل العمر لم يتجاوز ال�  13ربيعا
خ��ال��ف أق��ران��ه ف��ي اه�ت�م��ام��ات�ه��م امل�ع�ت��ادة ف�ل��م ي�ت�ف��رغ للعب األل�ع��اب
اإللكترونية ولم يسخر جل وقته في تصفح «السوشيال ميديا» بل
قاده هواه لحب حرفة تراثية امتهنها اآلباء واألجداد وال تكاد تخلو
يد لرجل منها وصوت حباتها وهي تتساقط متتابعة فوق بعضها
يطرب لها الجالس« ،املسابيح» بأنواعها وأحجامها وندرتها عالم
كبير ال تخوض غماره إال قلة متميزة وعبدالرحمن واحد منهم أحب
هذه الحرفة واختلط مع محترفيها وصناعها ليتعلم منهم وينهل
من إبداعاتهم بدعم وتشجيع من كل من حوله من األهل واألصدقاء
واألقارب .والده وكل من حوله احتضنوا موهبته وشجعوه وهيأوا
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