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أمير زكي ـ عبداهلل قنيص
أحال مراقب عام 
مطار الكويت الدولي 
سليمان الفهد الى مقر 
اإلدارة العامة ملكافحة 
املخدرات وافدا مصريا 
يدعى »هان����ي. ف« 
بتهمة تهريب حبوب 
اثناء قدومه  مخدرة 
من موطن����ه وبلغت 
كمي����ة احلبوب التي 
حاول تهريبها 5 آالف 

حبة.
وق����ال الفهد ف��ي 
تص��ري����ح خ�����اص 
ل� »األنب����اء« ان احد 
فريق اجلوالة والذين 
ينتشرون في أرجاء 
املطار مبجرد هبوط 

الطائرة القادمة فجرا من األقصر رصد ارتباك وافد مصري 
حضر الى البالد قادما من مطار األقصر، حيث مت الطلب منه 
مرافقة رجال اجلمارك لتفتيشه، وذلك بعد ان وضع أغراضه 

العربات  على إحدى 
إخض����اع  وج����رى 
أمتعت����ه للتفتي����ش 
الدقيق ليكشف رجال 
اجلم����ارك وجود 4 
عل����ب، وبالتدقي����ق 
العلب  في محتويات 
تبني ان الوافد وضع 
بداخله����ا احلب����وب 

بطريقة فنية.
وأكد الفهد ان رجال 
اجلمارك يتم تلقينهم 
اي  ملعرف����ة  دورات 
عالمات مثيرة حتيط 
بركاب يش����تبه في 
حيازتهم مواد مخدرة 
او ممنوعات، مؤكدا 
ان املته����م أحيل الى 
التخاذ  االختصاص 
الالزم. وحرص الفهد على اإلشارة الى ان تهمة جلب املواد 
املخدرة وفي حال اقتناع القضاء الكويتي بأن تهمة جلب 

املخدرات بقصد االجتار فستكون عقوبتها اإلعدام.

املتهم وأمامه املضبوطات

كوكتيل من املضبوطات بجانب علب السمن احملشوة باحلبوب

للتعرف اوال على أسس املشكلة 
علين����ا ان نقرأ امل����ادة 11 من قانون 
اجلنس����ية التي تنص عل����ى »يفقد 
الكويتي اجلنسية اذا جتنس مختارا 
بجنسية اجنبية.. الخ« واملادة 11 مكرر 
التي تنص على »على االجنبي الذي 
حصل على اجلنس����ية الكويتية ان 
يتنازل عن جنسيته االجنبية خالل 3 
أشهر من تاريخ حصوله على اجلنسية 
الكويتية.. الخ«، مما س����بق جند ان 
اجلنس����ية الكويتية تس����قط بشكل 
تلقائي اذا جتنس الكويتي بجنسية 
اخرى او لم يسقط املتجنس جنسيته 
األخرى خالل 3 أشهر وتسقط جنسية 
من حصل عليها مع����ه بالتبعية أي 

الزوجة واألبناء.
 > > >

ولنبحث عن حلول لذلك اإلشكال 
الذي كاد ان يفجر البلد، وس����نضع 
بواقعية شديدة، ودون حتيز، اخليارات 
املتاحة وهي: 1- بقاء االوضاع على 
ما هي عليه ومن ث����م ان نبقي على 
ألغ����ام تنتظر التفجير في أي حلظة 
مع عدم منطقية سن قوانني هامة في 
البلد لها تبع����ات كبرى دون وجود 

نية لتطبيقها.
 > > >

2- التطبيق الفوري ملواد قانون 
اجلنس����ية ومن ثم اسقاط اجلنسية 
عن املئ����ات او آالف )اهلل اعلم( ممن 
اكتس����بوا أو كانت لديهم جنسيات 
خليجية وعربية وأوروبية – وأميركية 
وس����يمتد تطبيق القانون – ان مت – 
الكث����ر من ذلك حيث س����يحدد طبقا 
للوثائق تاريخ اسقاط منفصل لكل 
حالة وم����ن ثم تعتب����ر كل الرواتب 
واملزايا واملن����ازل التي مت احلصول 
عليها »ككويتي« بع����د ذلك التاريخ 
أمورا متت بطريق الغش والتدليس 
والتزوير واخلداع يقع فاعلها حتت 
قوانني اجلزاء املرعية مما سيش����كل 

معضلة حقيقية في البلد.
> > >

3- إعط����اء فترة س����ماح لعام أو 
عامني يختار بعدها الشخص املعني 
الكويتية  إما احلفاظ على اجلنسية 
او اجلنسية االخرى وال تسترد منه 
الرواتب والعطايا كون تاريخ االسقاط 

يحدد بانتهاء فترة السماح تلك.
4- تعديل القوانني والسماح املطلق 
للجميع بازدواج اجلنسية دون قيد 
او شرط، او مع وضع شروط وحدود 

بع����ض  لتقل����د 
املراكز واملناصب 
احلساس����ة ف����ي 
الدولة كحال بعض 
االخرى  ال����دول 
مع فرض قضية 

االفصاح.
> > >

5- السماح بازدواج اجلنسية مع 
بع����ض أو كل دول مجلس التعاون 
دون قيد او شرط او مع شرط املعاملة 

باملثل.
6- السماح بازدواجي اجلنسية مع 
بعض او جميع دول مجلس التعاون 
مع اشتراط عدم احلصول على مزايا 
وعطايا متشابهة من اكثر من بلد، أي 
منع ازدواجية الس����كن والتوظيف.. 

الخ، لعدم عدالة ذلك األمر.
> > >

7 - العمل حتت مظلة االمانة العامة 
لتوحيد اجلنس����ية في دول مجلس 
التعاون كحال الدعوة لتوحيد العملة 
اخلليجية ويحدد تاريخ مس����تقبلي 
التوحيد ويسمح باالزدواجية  لذلك 
حتى ذلك التاريخ ثم تستبدل بعده 
اجلنسيات باجلنسية املوحدة، يتبقى 
ان ما سبق هو اجتهادات شخصية قد 
تخطئ او تصيب واملستغرب اننا لم 
نس����مع حتى هذه اللحظة من نواب 
الدستوريني  مجلس االمة واخلبراء 
واحلقوقيني اي مقترحات حلل تلك 
القضية الهامة فهل نس����مع ذلك بعد 

اليوم؟!
> > >

آخـر محطـة: 1 – نح����ن ب����كل تأكيد 
مجتمع قمعي ال دميوقراطي لم نأخذ 
من الدميوقراطية بعد نصف قرن من 
املمارسة إال مسماها وزخرفها اخلارجي 
واال فكيف نفسر رفع راية التخوين 
الوطني واالرهاب الفكري مع كل قضية 

تطرح بدال من احلوار البناء حللها.
2- أدعو كل مواطن عاقل ومخلص 
ومحب لوطنه ان يزور موقع مجلس 
االمة على االنترن����ت ويحصي عدد 
االقتراحات العبثية غير املسبوقة في 
تاريخ األمم األخرى والكفيلة بإفالس 
الكويت والقضاء على مستقبلها فيما 
ل����و طبقت والتي يقص����د منها فقط 
الدغدغة واعادة االنتخاب وكل شيء 
يضحى به بعد ذلك ألجل الكراس����ي 
اخلضراء ومنافعها ومكاس����بها وما 

أكثرها.

ازدواجية الجنسية.. المشكلة والحل
محطات

سامي عبداللطيف النصف
samialnesf1@hotmail.com

قدم فجرًا على طائرة من األقصر

جمارك المطار أوقفت وافدًا أخفى 5 آالف حبة 
متنوعة في 4 عبوات سمن بلدي

إقامة 195 وافدًا على شركة وهمية باطلة
هاني الظفيري

تقدمت إدارة عمل محافظة اجلهراء ببالغ الى مخفر اجلهراء وذلك 
بعد اكتش���اف باحث قانوني بوجود شركة وهمية قامت بجلب 195 
وافدا على مقر أفرعها الوهمية. وقال مصدر أمني أن الباحث القانوني 
تقدم إلى املخفر، مشيرا إلى أنه طلب منه التدقيق في ملفات شركة 
وقام بعمل الالزم نحو التأكد من وجود أعمال فعلية للشركة، إال أنه 
اكتشف ان الشركة وأفرعها ال وجود لها على أرض الواقع وسجلت 

قضية تزوير في محررات رسمية واحيلت إلى املباحث.

فهد الفهد باچر اإلثنين وياكم

مضحـي أحمد املضحي � 71 عاما � الرجال: الرقة � ق1 � 
ش3 � م51 � ت: 99068526، النساء:  الرقة � ق1 � 

ش2 � قسيمة 22 � ت: 23947762.
عبداهلل صالح يوسـف اللهـو � 25 عاما � الرجال: ديوان 
اللهو � الشامية � ق8 � ش89 � م14 � ت: 24843737 
� 99369639، النساء: القرين � ق3 � ش36 � م24 

� ت: 25424042.
بداح علي سعد الهاجري � 77 عاما � شرق االحمدي � ق2 � 
ش2 � ج6 � م444 � ت: 94400224 � 66343433.

موزة جاسم محمد احلساوي � زوجة محمد سليمان املرشود 
� 62 عاما � الرجال: السرة � ق2 � ش8 � م21 � ت: 
66667429 � 25311150، النساء: السرة � ق2 � ش6 

� م41 � ت: 25316660 � الدفن التاسعة صباحا.

البقاء هلل

تستضيف »األنباء« 
باچر االثن����ني مهاجم 
املنتخب الوطني لكرة 
القدم الس����ابق ونادي 
كاظمة فه����د الفهد ما 
بني الس����اعتني 7 و9 
مس����اء وذلك للحديث 
عن حظوظ كاظمة في 
املنافسة على البطوالت 
احمللية وفرصة عودته 
لالزرق في الفترة املقبلة 
وذكرياته مع املالعب 

باالضافة الى الرد على اسئلة القراء ، وذلك على الهواتف التالية: 
24830514 – 24830238 – 24830322 داخلي: 131 – 318


