
مريم بندق
وضع وزير الداخلية الشيخ جابر اخلالد 
النقاط عل���ى حروف قانون تطبيق س���حب 
اجلنسية الكويتية من الذين يحملون جنسية 
 ثانية.  وقال الوزير ف���ي تصريحات خاصة
ل� »األنباء« ردا على مطالبات نيابية بتطبيق 
قانون اجلنسية على اجلميع: »ما عندي كبير 
وصغي���ر وقانون اجلنس���ية س���يطبق على 
اجلميع«، وردا على س���ؤال هل يطبق قانون 
اجلنسية على الوزراء والنواب اجاب قائال: »أنا 

كوزير للداخلية لو املك جنسية ثانية تسحب مني اجلنسية الكويتية«. 
واستطرد الوزير ولذلك أؤكد ما سبق ان رددته مرارا وتكرارا منذ تسلمي 
املنصب »ال يهمني مركز حامل اجلنس���ية الثانية، ما يهمني هو تطبيق 
القانون، وأنا سأطبق القانون بغض النظر عن اسم الشخص الذي يطبق 
عليه وكالمي واضح«.  وحذر الوزير اخلالد من يحملون اجلنسية الثانية 
قائ���ال: هؤالء ان لم يبادروا بالذهاب الى إدارة اجلوازات – التي تش���رع 
أبوابها الستقبالهم – ويسلموا اجلنسية الثانية التي يحملونها فهؤالء 
سيجنون على أنفسهم بسحب اجلنسية الكويتية منهم، وأضاف: كل من 
يخفي جنسيته الثانية ووزارة الداخلية تكشفها فمعناه اننا علمنا بهذا 
الشيء وبالتالي س���يتم سحب اجلنسية الكويتية منه تطبيقا للقانون 
»ألن إخفاء اجلنسية الثانية له مآرب أخرى«.  وأضاف اخلالد ان قانون 
اجلنس���ية الكويتية س���يطبق بصرف النظر عن الدولة الصادرة منها 
اجلنس���ية الثانية التي يحملها الشخص »وأكرر ان أي شخص يحتفظ 
بجنسية أخرى غير الكويتية فهو اجلاني على نفسه ألن القانون ينص 
على عدم جواز اجلنسية املزدوجة« وكان األولى بهؤالء ان يتقدموا منذ 

زمن لتسليم اجلنسية الثانية »ألننا سنحترم رأيهم في هذه احلالة«.

الوطنية وش����ركة »كيو ايت« 
النق����ل والتس����ويق  وقط����اع 
النفط  سيضم ش����ركة ناقالت 
وقطاع التسويق وهكذا. وذكرت 
املصادر أن املشروع سيعرض 
على املجلس األعلى للبترول بعد 
االنتهاء منه وُيتوقع أن يواجه 
إلى دعم قوي  عوائق ويحتاج 
إلقراره، وأش����ارت املصادر الى 
أن املقترح س����يتطلب ما بني 3 
و5 سنوات لتنفيذه على أرض 

الواقع.
أن  إلى  وأش���ارت املص���ادر 
الهيكلة ستشمل  إعادة  عمليات 
أيضا ش���ركة اخلدمات النفطية 
والتي كان الهدف من إنش���ائها  
أن تكون مس���ؤولة عن توفير 
اخلدمات املتعلقة بالقطاع النفطي 
سواء على صعيد األمن والسالمة 
الطبي���ة واإلدارية  أو اخلدمات 

املختلفة.

هشام أبوشادي
 كشفت مصادر نفطية  مطلعة 
ل� »األنباء« ان مؤسسة البترول 
الكويتية تعكف على دراس���ة 
مقت���رح من املجل���س األعلى 
للبترول بهدف دمج الشركات 
العشر التابعة للمؤسسة حتت 
ش���ركة عمالقة باسم »شركة 
الكويتية« على أن  البت���رول 
يحتوي هيكل الشركة اجلديد 
أربعة قطاعات رئيسية  على 
ينضوي حتتها جميع الشركات 

العشر.
وارجع����ت املص����ادر هذا 
التوجه إلى أنه يهدف إلى خلق 
شركة عمالقة مثل »أرامكو« 
وغيرها من الشركات احلكومية 
النفطية العمالقة في مختلف 
دول العالم، باإلضافة إلى أنها 
ستوفر مزيدا من عناصر القوة 
منها تخفيض التكلفة الناشئة 

عن تعدد وتشابه الوحدات في 
جميع الشركات النفطية ومنع 
االزدواجية املوج��ودة في آلية 
العمل الراهنة للشركات التابعة 
ملؤسسة البترول، مشيرة الى ان 
الهيكل التنظيمي اجلديد ستوزع 
عليه الشركات املتشابهة في كل 

قطاع، فعلى سبيل املثال، سيضم 
قطاع االستكش����اف الشركات 
املسؤولة عن االستكشاف في 
الك��وي����ت وخارجه����ا، وقطاع 
الش����ركات  املصافي س����يضم 
إدارة املصافي  املس����ؤولة عن 
والتشغيل مثل شركة البترول 
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األزهر ينعى د.محمد سيد طنطاوي 
والكويت تعزّي برحيله 

ص10

التفاصيل ص 29-28

دمج شركات »البترول« في كيان عمالق
ضمن توّجه سيدرسه »المجلس األعلى« بهدف تحسين األداء وتخفيض الكلفة وفك التشابك ويتطلب تطبيقه عدة سنوات 

الهيكل المقترح بالدراسة

المجلس األعلى للبترول

شركة البترول الكويتية

وزير النفط

قطاع النقل والتسويق قطاع الخدمات المشتركة قطاع المصافي قطاع االستكشاف
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األنباء  االقتصادية

خلالل  توقلع  »بهارتلي« 
قلرض  اتفاقيلة  يوميلن 
بقيمة 7.5 إلى 8 مليارات 
صفقلة  لتمويلل  دوالر 
34 ص  أفريقيلا«   ل  »زيلن 

افتتح  الفرع الجديد للبنك

النفط«  »ناقالت  5 عروض لل 
الجديد  الغلاز  مصنلع  لبناء 
فللي أم اللعيلش أقلها 
وتيبللرو«   »الرسللن   للل 
بل 59.6 مليون دينار  ص 35

الشملالللي:  أشعللر 
بالسعادة لرؤية إنجازات 
»بيتك« محليًا وعالميًا  ص 39

عضو القيادة القطرية وزير المالية 
السوري د.محمد الحسين لل »األنباء«:

العام  خصخصة القطلاع 
ونحلن  واردة  ليسلت 
وبتوفير  بله  متمسلكون 
أسباب النجاح له  ص 40

الخالد لل »األنباء«: سحب الجنسية 
يشمل الوزراء والنواب

السعدون لزيادة رأسمال صندوق التنمية إلى 10 مليارات
أسيل للطاحوس: »انت اللي راح تحّل المجلس« !

موسى أبوطفرة ل ماضي الهاجري ل سامح عبدالحفيظ
وضع رئيس اللجنة اإلسكانية النائب 
أحمد السعدون ش���رطا أساسيا لضمان 
جناح تنفيذ اخلطة التنموية احلكومية 
وهو زيادة رأسمال صندوق التنمية من 
ملياري دينار إل���ى 10 مليارات )وكانت 
»األنباء« نشرت األسبوع املاضي حتفظ 
هيئة االستثمار ووزارة املالية على هذا 
الصندوق(. وقال السعدون ان فارق الزيادة 
وهو 8 مليارات يجب تخصيصه لتقدمي 
تسهيالت للشركات التي سيتم تأسيسها 
وفقا للقانون 2010/9 أو القانون رقم 45 
لسنة 2007، في شأن البيوت منخفضة 

التكاليف، وقانون املستودعات العامة. من 
جهة أخرى أكد السعدون انه سيوافق على 
كل الكوادر لكنه ربط هذه املوافقة باقتراح 
بقانون أعده في ش���أن حتقيق املساواة 
الكويتيني  والعدل بني مرتبات املوظفني 
في القطاع احلكومي.  إلى ذلك أكد النائب 
فيصل الدويسان ما حدث من سجال في 
اجتماع اللجنة التشريعية أمس األول بني 
وزير الداخلية الشيخ جابر اخلالد والنائب 
خالد الطاحوس، الفتا إلى ان املناقشات 
بدأت بص���وت عال وانتهت بصوت عال، 
لكن ذلك ال ينفي جانب األخوة وال يسيء 

للعالقة بني الوزير والنائب.

سامح عبدالحفيظ
رغ���م ارتفاع وتيرة عمل اللج���ان البرملانية، وحتضير 
املعسكرين احلكومي والنيابي جللسة مناقشة استجواب وزير 
اإلعالم، لم تخل أروقة املجلس من روح الدعابة والطرفة والتي 
جرت إحداها بني النائبني د.أسيل العوضي وخالد الطاحوس 

بحضور صحافيي املجلس، حيث دار هذا احلوار:
الطاحوس: أقولك دكتورة.. الصحافيون يبون ينحل املجلس.

أسيل: تبي الصچ.. انت اللي راح حتل املجلس.
تتصور ان رسالة وصلتني أمس على املوبايل تقول ان 
أحسن النواب هم أسيل والسعدون والبراك، وما ذكرت اسم 

الطاحوس وال الدقباسي.
الطاحوس: منو اللي أرسلها؟

أسيل: عباس الشعبي.. من ربعكم!

ربط موافقته على الكوادر بتحقيق المساواة بين  رواتب الكويتيين في »الحكومي«

أحمد السعدونالتفاصيل ص7

»G37 البابطين« تكشلف النقاب عن »إنفينيتي«
خالد البابطين: »إنفينيتي« ثابرت 
على صعود سلم النجاح بثبات 
وثقة منذ انطالقتها فأصبحت 
جديرة بكل ما تتصف 
به من مزايا  ص 44

الشيخ جابر اخلالد

صاحب السمو تسّلم دعوة من القذافي 
لحضور القمة العربية المقبلة  ص3

صاحب السمو األمير  خالل لقائه مبعوث الرئيس الليبي معمر القذافي

)متين غوزال( د. أسيل العوضي خالل حديثها مع خالد الطاحوس 
التنقل بين الكويت والسعودية بالبطاقة الذكية الشهر المقبل  ص3 ندوة المرأة: من ال تعجبه الرياضة النسائية فليرحل إلى أفغانستان ص9


