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دعت الناشطة السياسية شيخة 
الغامن احلكومة الى التريث وعدم 
التس����رع في اتخاذ اي اجراءات 
تتعلق مبشكلة عدميي اجلنسية 
)البدون( خشية ان تترتب على 
هذه االجراءات التزامات وتبعات 
ميكن ان تلحق الضرر بالكويت 
وتسيء الى سمعتها مما قد يسبب 

ارباكا أو توترا مع دول اخرى.
وقال����ت الغامن ف����ي تصريح 
صحافي تعليقا على ما تردد من 
اخبار على لسان مدير عام االدارة 
العامة للجنسية ووثائق السفر 
العميد الشيخ فيصل النواف عن 
توجه االدارة الى منح بعض فئات 
شريحة البدون ممن ال يحملون 
احصاء 65 جوازات سفر مادة 17 
بصفة االستثناء بحسب احلالة 
ذلك بأن االدارة ستستثني بعض 
احلاالت االنسانية شرط وجود 
تقارير طبية تفيد بامكانية عالجهم 
في اخلارج اضافة الى كبار السن 
الراغبني ف����ي اداء فريضة احلج 
والعمرة ش����رط احضار ما يفيد 
التس����جيل في احلمالت. وأكدت 
تقديرها واحترامها للدولة في كل 
ما يقع ضمن سلطاتها السيادية 

اال انها قالت ان التسرع في منح 
االستثناءات قبل التأكد من سالمة 
وضع من ميكن ان يستفيد من هذا 
االجراء والتثبت من هويته واسمه 
ونس����به وبقية بياناته قد يوقع 
الكويت في احملظور ويجعلها في 
حاالت نزاع وخالف وتخاصم مع 
دول اخرى بامكانها االدعاء على 
مثل هؤالء االشخاص متى ما حملوا 
وثيقة سفر كويتية وتبني ان لهم 
اس����ماء اخرى ولديهم سوابق او 
انهم يقعون حتت دائرة االشتباه 
لتورطهم في اعمال يحاسب عليها 

القانون في دولهم االصلية التي 
وفدوا منها قبل ادعائهم االنتماء 
الى الكويت. واشارت الى ضرورة 
القاضي مبنح  تعديل املرس����وم 
اجلنسية او جواز سفر املادة 17 
بإحصاء 1959 مع اصدار قانون 
اجلنسية رقم 15 لعام 1959 وليس 
احصاء 1965 مرتأية ضرورة تعديل 
املرسوم السابق وقد قدمت استدالال 
على ذلك بصورة من جواز سفر 
منح عام 1952 اضافة الى صورة 
من احصاء جرائم فئة البدون التي 
اشارت اليها. وشددت الغامن على ان 
تأكيد العميد النواف على استثناء 
هذه احل����االت ال يعني اس����قاط 
الدول����ة التزامها بوجود احصاء 
65 كشرط اساسي ملنح جواز املادة 
17 وال يعني التس����ليم بالدوافع 
االنسانية التي بني عليها مقترح 
االستثناء الستغالله من قبل فئة 
كبيرة من البدون للحصول على 
اجلواز الكويتي او وثيقة السفر 
واحتمال استغالل اجلواز او هذه 
الوثيقة ألغراض ميكن اال تكون 
سوية وتسيء بالتالي الى سمعة 
الكويت او قد تس����تخدم ذريعة 

لإلضرار بها.

صاحب السمو عاد إلى البالد بعد زيارة خاصة إلى ُعمان

بحف����ظ اهلل ورعايت����ه عاد 
الس����مو االمير الشيخ  صاحب 
صباح األحمد مس����اء امس الى 
الوطن قادما من سلطنة  ارض 
عم����ان الش����قيقة بع����د زيارة 

خاصة.
وقد كان في استقبال سموه 
على ارض املطار سمو ولي العهد 
الش����يخ نواف األحمد ورئيس 
مجلس االمة جاس����م اخلرافي 
وكبار الش����يوخ وسمو الشيخ 
ناص����ر احملمد رئي����س مجلس 
الوزراء ورئي����س مجلس االمة 
االسبق محمد العدساني والنائب 
األول لرئي����س مجلس الوزراء 
ووزير الدفاع الشيخ جابر املبارك 
ووزير شؤون الديوان االميري 
الشيخ ناصر صباح األحمد وكبار 
املسؤولني بالدولة، رافقت سموه 

السالمة في احلل والترحال.

السلطات المصرية تناشد مواطنيها االلتزام 
باإلجراءات الجديدة لإلقامة في الكويت

شيخة الغانم: استثناءات منح جوازات 
المادة 17 قد يدفع بالكويت إلى هوة سحيقة

القاهرة � كونا: كشف نائب مساعد وزير اخلارجية 
املصري للش����ؤون القنصلية مصطفى جندي امس 
ع����ن ان االدارة العامة للهجرة في الكويت قد اكدت 
مؤخرا اهمية تقدمي االجانب القادمني اليها »بغرض 
االقامة« صحيفة احلالة اجلنائية اخلاصة بهم. وقال 
جندي ف����ي تصريح صحاف����ي: ان صحيفة احلالة 
اجلنائية يجب ان تكون خالية من الس����وابق وان 
تكون صادرة عن اجلهات املختصة ببالدهم بتاريخ 
الحق لصدور تأشيرات الدخول لهم واملصدق عليها 
من قبل اجلهات املعنية واملمثلة في وزارة اخلارجية 

والبعثات الديبلوماسية الكويتية. وأوضح جندي ان 
هذا االجراء ال ينطبق على القادمني بغرض الزيارة 
اال في حالة حتويلها الى اقامة بالكويت. واضاف »قد 
مت تضمني مناذج الدخول التي تصدر للقادمني الى 
الكويت بغرض االقامة وجوب احضار صحيفة احلالة 
اجلنائية للذين تتجاوز اعمارهم 18 عاما ليكونوا على 
علم بهذه االجراءات«. ودعا املسافرين املصريني الى 
الكويت بغرض االقامة الى ضرورة االلتزام باالجراءات 
والضوابط اجلديدة منعا لتعرضهم ألي متاعب او 

مشاكل اثناء سفرهم او اقامتهم بالكويت.

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد لدى وصوله إلى البالد وفي استقباله سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد والشيخ مبارك العبداهلل والشيخ جابر العبداهلل والشيخ فيصل السعود والرئيس جاسم اخلرافي

صاحب السمو األمير مصافحا عبدالرحمن العتيقي ويبدو الشيخ جابر العبداهلل والشيخ فيصل السعود محمد العدساني مرحبا بصاحب السمو األميرصاحب السمو األمير مصافحا الشيخ جابر املبارك ويبدو عبد العزيز العدساني

شيخة الغامن

»الديوان« يدعو 181 مواطنًا لمراجعته الثالثاء
دعا دي��وان اخلدمة املدنية 
181 مواطن��ا ملراجعته  أم��س 
أوراق  الثالثاء الستكمال  غدا 
ترشيحه�م متهيدا لتوظيفهم 
احلكومي���ة  اجله����ات  في 
املختلفة، وفيما يلي األسماء:

ابراهي���م جاب���ر محس���ن   ٭
اخلالدي

ابراهيم خالد اسماعيل املال  ٭
احمد بريت جلفيف الزايدي  ٭
احمد جاسم محمد الشراح  ٭
احمد جمال فالح الهنيدي  ٭

احمد حمود حمدان الرشيدي  ٭
احمد خليل احمد القديري  ٭
احمد زيد مطلق اخلالدي  ٭

احمد صالح عباس الشراح  ٭
محي���ل  ضح���وى  احم���د   ٭

الضفيري
احم���د عب���د اهلل مب���ارك   ٭

اخلرينج
احم���د عرهان عب���د العزيز   ٭

الهرشاني
احمد فالح غيث احلربي  ٭

احمد مبارك جعيالن الرشيدي  ٭
احمد محمد احمد الدرويش  ٭

احمد هاني مختار حسني محمد   ٭
كابلي

انور عبدالعزيز محمد اجلاسر  ٭
بدر احمد محمد حسني  ٭

بدر على شباب املطيري  ٭
بدر ماجد سعد البخيت  ٭

بدر مريبد سعيد السويجي  ٭
بدر ناصر حسني عباس  ٭
بدر جنم عبد اهلل فرس  ٭

بدر يونس حسني العنزي  ٭
ترك���ي حم���د عبدالرحم���ن   ٭

القحطاني
ثامر محمد عويد ناصر  ٭

جابر دواس باتل الرشيدي  ٭
جابر محمد بخيت الهاجري  ٭
جراح نايف محمل املطيري  ٭
حسن علي حسن الشمري  ٭
حسني سعد حسني املرشاد  ٭

محس���ن  س���مير  حس���ني   ٭
اجلعفر

حس���ني مس���عود مس���فر   ٭
العجمي

حس���ني مطل���ق احلمي���دي   ٭
العازمي

حمد جاسر محمد اجلاسر  ٭
حمد حسن راشد العجمي  ٭
حمد راشد حمد البصري  ٭
حمد ستار جابر العنزي  ٭

حمد نايل مصارع العنزي  ٭
حمود منيف غالب العازمي  ٭

عب���د اهلل حس���ن  خال���د   ٭
الشمري

خالد عبد اهلل خالد السيف  ٭
خالد على خليل العرادي  ٭

خالد مبارك محمد الهرشاني  ٭
خالد مطر مخيطر الظفيري  ٭

ذع���ذاع عب���د اهلل ذع���ذاع   ٭
عماش

راشد خالد راشد الهارون  ٭
سرور سليم سرور  ٭

سعد براك ناصر العازمي  ٭
سعد عبد اهلل خالد العتيبي  ٭
عب���داهلل  محم���د  س���عد   ٭

الرشيدي
سعد مرعي عبيد الشمري  ٭

سعدون فهد محمد احمد  ٭
سعود خليل ذاير الديحاني  ٭

نش���مي  عزي���ز  س���عود   ٭
الضفيري

سعود محمد احمد السنان  ٭
سلطان حسن قبالن العنزي  ٭

العزيز سلطان  سلطان عبد   ٭
الفرحان احلمادي

س���ليمان عدن���ان حس���ن   ٭
اجليران

شبيب محمد شبيب الزعبي  ٭
صقر منيف سعيد املطيري  ٭

صالح عبد الغني عبدالكرمي   ٭
املبيض

طالل فاضل فارس ربيع  ٭
طالل فهد علي صعب  ٭

عادل حمدان منور الشمري  ٭
عايد غزاي طعمه الشمري  ٭

عاي���ش  وج���ب  عاي���ش   ٭
احلسيني

عبدالرحمن خضير مرزوق   ٭
املطيري

عبدالرحمن صال���ح غتران   ٭
سليمان

عبدالرحم���ن عبد اهلل محمد   ٭
العتيبي

عبدالرحم���ن محمد مصلح   ٭
املطيري

عبدالعزي���ز احم���د غل���وم   ٭
اجلمعة

عبدالعزيز س���عد عبد اهلل   ٭
العنزي

عبدالك���رمي زي���د متع���ب   ٭
اجلباري

عبد اهلل ابراهي���م عبد اهلل   ٭
القبندي

عبداهلل براك صياح ظمني  ٭
عبداهلل جاس���م س���ليمان   ٭

عجران
عبداهلل دوخي رفاعي الرشيدي  ٭

عبداهلل زايد فهيد العمار  ٭
عب���داهلل س���عود محم���د   ٭

الدوسري
عبداهلل صالح نزال احلربي  ٭

عب���د اهلل عب���د العزيز عبد   ٭
اللطيف اخلراز

عبداهلل عصويد مس���هوج   ٭
الدملاني

عب���داهلل عيس���ى مس���لم   ٭
الرشيدي

عبداهلل محمد راشد املري  ٭
عب���داهلل محم���د عب���داهلل   ٭

الصالح
عبداهلل محمد عبد اهلل العنبر  ٭

عبداهلل محمد غلوم علي  ٭
عب���داهلل محي���ا عب���د اهلل   ٭

املطيري
محم����د  مدي����رس  عب����داهلل   ٭

املديرس
عبداهلل مفرح سليك الرشيدي  ٭
عبداهلل نور شاكر العتيبي  ٭

عبداله���ادي س���عيد هادي   ٭
العجمي

عبداله���ادي فهي���د محم���د   ٭
العجمي

عبداله���ادي مب���ارك مطلق   ٭
العازمي

عبدالعزي���ز الف���ي عق���ال   ٭
الظفيري

عبدالعزي���ز محم���د ع���واد   ٭
املطيري

عبدالعزيز نبيل توفيق سنو  ٭
عثمان خضير عقلة العنزي  ٭

عقاب ردن عبيد املطيري  ٭
عل���ي عبدالرحم���ن ش���ريد   ٭

املطيري
ابراهيم  عل���ي عبدالعزي���ز   ٭

عبدالسالم
علي محمد مراد البلوشي  ٭

علي ناصر علي ناصر  ٭
علي حسني محمود شعبان  ٭

عم���اد حس���ني عبد الش���اه   ٭
برويز

عواض سعد محمد السبيعي  ٭
عوض ظافر محمد العجمي  ٭

غني���م مطي���ران فنيجي���ل   ٭
السعيدي

فارس ماجد بريك العتيبي  ٭
منص���ور  فال���ح ش���نيان   ٭

الهاجري
فايز عايد مجبل العنزي  ٭

فهد حمد فهيد العجمي  ٭
فهد خليل ابراهيم الفودري  ٭

فهد راشد ضحوي الديحاني  ٭
فهد رشيد حميدي العازمي  ٭
فهد عبدالرحمن فهد جحيل  ٭

فهد عبداهلل فهد اخلالدي  ٭
فهد علي عشبان الشمري  ٭
فهد مبارك سعد الرشيدي  ٭

فهد محمد غالب محمد  ٭
فهد محمود محمد الدوسري  ٭
فهد مناور عديهان الرشيدي  ٭

فهيد خالف سعد املطوطح  ٭
فواز فارس خالد الرشيدي  ٭
فواز محمد جاسم الرشيد  ٭

فيصل عدنان عبداهلل خلف  ٭
فيصل الفي حميد العازمي  ٭

الفي مفرج مجلد العنزي  ٭
ماجد فهد صعفك املطيري  ٭
مبارك براك عايش العرادة  ٭

مبارك شنار مبارك البخيت  ٭
مب���ارك  محم���د  مب���ارك   ٭

العميري
محمد ابراهيم محمد جاسم  ٭

محمد احمد بدر الدبوس  ٭
محمد احمد سعود اخلميس  ٭

عب���داهلل  حس���ن  محم���د   ٭
احلصينان

محمد حمد علي جابر  ٭
محمد خلف زيد اجلباري  ٭

محمد سعود سلمان البذالي  ٭
محمد شريدة فالح الديحاني  ٭

محم���د ضي���ف اهلل محمد   ٭
الرشيدي

محمد طلق سالم العازمي  ٭
محمد عادل محمد عبدالرحيم ٭

محمد عايد عجيل الصليلي  ٭
محمد عايض شبيب الرشيدي  ٭
محمد عبداهلل راشد الشمري  ٭

محمد عبداهلل محمد العتيبي  ٭
محم���د عبداحملس���ن محمد   ٭

احلمادي
محمد عجيل محمد العنزي  ٭

جاج���ان  ع���ودة  محم���د   ٭
السليماني

محمد عيد خلف العنزي  ٭
محمد فهد محمد الدوسري  ٭

اش���ذى  م���رزوق  محم���د   ٭
العازمي

محمد مساعد احمد املقهوي  ٭
محمد ناصر سحمي الهاجري  ٭
محمد ناصر عيسى احملفوظ  ٭

محم����ود عيس����ى محم����ود   ٭
العصفور

مش����اري عط����ا اهلل مج����ول   ٭
العتيبي

مشاري نايف جايز الديحاني  ٭
س���عود  هم���الن  مش���بب   ٭

السهلي
مشعل سعد محمد الدعاس  ٭

مم���دوح ناي���ف بليب���ص   ٭
اجلميلي

منصور صقر فالح املطيري  ٭
الرحمن عيسى  موسى عبد   ٭

البالول
ناصر خالد محمد خليفة  ٭

ناصر غلفيص ناجع العجمي  ٭
نايف غازي غامن الفرج  ٭

نايف فهد سيف سفر  ٭
نواف حمود عياد اجلنفاوي  ٭
نواف عامر خلف الرشيدي  ٭

نواف عباس ابراهيم القالف  ٭
هادي محمد العوف العجمي  ٭

هاني شاكر عواد الهليلي  ٭
هزاع مبارك صقران الرشيدي  ٭

وليد خالد حسن علي  ٭
وليد عايد خليفة الهرشاني  ٭
يعقوب يوسف على محمد  ٭

يوس���ف عاي���ض ناص���ر   ٭
العجمي

يوس���ف عبد الرضا يوسف   ٭
الزيد

يوسف ماجد مبارك املطيري  ٭


