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افتتح وكيل وزارة الداخلية املساعد لشؤون اجلنسية واجلوازات اللواء عبداحلميد العوضي 
مركز خدمة الشامية مساء اجلمعة املاضي مبناسبة بدء العمل به يومي اجلمعة والسبت وبحضور 
مدير عام االدارة العامة ملراكز اخلدمة العميد سيف السيف ومساعد مدير عام االدارة العامة ملراكز 

اخلدمة العميد صالح الورع ورئيس مركز خدمة الشامية الرائد راشد الراشد.
وقال اللواء العوضي ان تشغيل مركز خدمة الشامية على فترتني خالل الفترة املسائية يومي 
اجلمعة والسبت من كل اسبوع يأتي في اطار توجيهات القيادة العليا لوزارة الداخلية ببذل جميع 

اجلهود وتقدمي كل التسهيالت من أجل سرعة اجناز معامالت املواطنني والعمل على راحتهم.

اللواء العوضي افتتح مركز خدمة الشامية للعمل خالل الفترة المسائية

مركز رياض

قانون اجلنسية في كل البالد يعتبر 
من اهم القوانني وابعدها اثرا، فهو الذي 
يرسم حدود الوطن ومييز بني املواطن 
واالجنبي، والبلد الذي ليس له قانون 
تنظيم جنسية مواطنيه يعوزه مقوم 
من اهم مقوماتهـ  ومن اجل ذلك كان امرا 
جوهريا ان يكون على رأس التشريعات 
التي تصدرها حكومة الكويت قانون 
اجلنســـية ـ والقانون احلالي رقم 15 
لســـنة 1959 بقانون اجلنسية املعدل 
يعتبر اول تشـــريع ينظم اجلنسية 

الكويتية.
الشخص الذي يحمل اكثر من جنسية 

يفقد اجلنسية الكويتية فور اكتسابه مختارا جنسية 
اخرى، وهذا ما سطرته املادة 11 من قانون اجلنسية 
واملستبدل بالقانون 100 لســـنة 1980 بنصها »يفقد 
الكويتي اجلنسية اذا جتنس مختارا بجنسية احدى 
الدول دون احلاجة الى استصدار قرار او مرسوم، وذلك 
بعكس سحب اجلنسية او اسقاطها ألنهما ال يتمان اال 
مبرسوم يصدر بذلك بناء على عرض وزير الداخلية«، 
فالعبرة هنا ان تتجه نية الكويتي ورغبته واختياره 

وهو علم الى كسب اجلنسية االجنبية.
والسؤال الذي يطرح نفسه: ما هدف ذلك الشخص 
من حمل اجلنســـيتني او اكثر؟ ال شك هي االستفادة 
في املعاملة واحلقوق كمواطن في الكويت وكمواطن 
فـــي دولة اخرى على خالف احلقيقة وهو ما يدعونا 
الى التنبيه، ألن هـــذا الفعل من املزدوج يعد تزويرا 
في احملررات الرسمية، فالتزوير هو كذب مكتوب، وال 
يتصور وقوعه اال بابـــدال احلقيقة على ما يخالفها، 
فالتزوير اساســـه الكذب وليس كل كذب صاحلا ألن 
يكون تزويرا معاقبا عليه امنا الذي يعاقبه القانون 
في التزوير هو االخالل بالثقـــة العامة التي هي من 
مستلزمات الدليل الكتابي الذي اصبح روح التعامل 
بني الناس، فالبني انه مبجرد اكساب املتهم )املزدوج( 
ألي جنســـية اخرى واقراره امام اي جهة رسمية انه 
كويتي، ثـــم يثبت بعد التحقيق والتحري انه يحمل 
جنســـية اخرى او جنســـيات اخرى، فإنه بهذا يعد 
مرتكبا تزويرا في محررات رســـمية واملؤثم باملادة 
261 مـــن قانون اجلزاء الكويتي وليـــس املادة 257، 
قد جرى نـــص املادة االولى على »كل من اســـتعمل 
محررا فقد قوته القانونية سواء كان ذلك بابطاله او 
بالغائه او بوقف اثره او بانتهاء هذا االثر وكان عاملا 
بذلك وقاصدا االيهام بأن احملرر اليزال حافظا لقوته 
القانونية يعاقب بالعقوبة التي توقع لو كان ارتكب 

تزويرا في محرر«.
فال شـــك ان املزدوج فقد جنسيته الكويتية بقوة 
القانون فور اكتســـابه اجلنســـية االخرى ألي سبب 
كان، فاذا احتفظ بهويته الكويتية واســـتخدمها مع 
السلطات املختلفة بالبالد وكان عاملا ان تلك الهوية فقدت 

قوتها القانونية ومع هذا استعملها في 
معامالته الرسمية بالبالد، االمر الذي 
يعد مرتكبا جلرمية التزوير املعاقب 
عليها وفق املادة 261 من قانون اجلزاء 
الكويتي والتي تعتبر جناية معاقبا 
عليها بعقوبة تزيد على ثالث سنوات 

حبسا.
وال شك ان فعله هذا رتب ضررا عاما 
واجتماعيا جديرا باحلماية القانونية 

الواجبة االحترام.

استرداد الجنسية الكويتية

وبعد هذا العرض القانوني ملا اثاره 
مزدوجو اجلنســـية من افعال اجرامية، اود االشارة 
الى ان القانون افســـح املجال ملن فقد جنســـيته في 
احلالة ســـالفة الذكر لكي يســـتردها ان يتخلى عن 
جنسيته االجنبية وان يعلن وزير الداخلية برغبته 
هذه، ويكفي بالتخلي عن اجلنســـية االجنبية مجرد 
اخطار اجلهات املختصة فـــي البلد االجنبية بعزمه 
على هذا التخلي دون انتظار موافقة تلك اجلهة على 
طلبه بل ان هذا االخطار ينتج اثره حتى ولو لم يفقد 
اجلنســـية االجنبية فعال، فضال عن ضرورة اقامته 
اقامة مشروعة في الكويت ملدة سنة على االقل، وهذا 
ما نصت عليه الفقرة االخيرة من املادة 11 من القانون 
15 لسنة 1959 بشأن اجلنسية املستبدلة بقانون 100 
لسنة 1980 والتي جاء نصها »يجوز بقرار من مجلس 
الوزراء بناء على عرض وزير الداخلية اعادة اجلنسية 
الكويتية ملن فقدها طبقا للفقرة الســـابقة اذا اقام في 
الكويت اقامة مشـــروعه ملدة سنة على االقل وطلب 
العودة الى اجلنسية الكويتية وتخلى عن اجلنسية 
االجنبية، وفي هذه احلالة يعتبر مستردا للجنسية 
الكويتيـــة من تاريخ موافقة مجلس الوزراء«، اي ان 
استرداد اجلنسية يتم ايضا بقوة القانون مبجرد طلب 
ذلك وتوافرت الشروط املطلوبة كما سلف ذكرها دون 
حاجة الستصدار مرسوم او اقرار بذلك، امنا االسترداد 
ينتج اثره من تاريخ موافقة مجلس الوزراء بعد عرض 
وزير الداخلية اعادة اجلنسية ملن فقدها، ولعلي في 
النهاية اشير الى ان نص املادة 11 من قانون اجلنسية 
واضح وال يحتاج الى تفسير ويجب اعماله على كل 
مزدوج اجلنسية ألن ذلك فيه مساس بوحدتنا الوطنية، 
فاجلنســـية الكويتية امانة ويجب توريثها الجيالنا 
القادمة ونســــــعى الى ذلك، فهـــي امانة تربى عليها 
اجدادنا من قبــلنا والذين ســـاهموا في بناء كويتنا 
احلبيبة وقدموا ارواحهم للدفاع عنها، ونأتي اليوم 
ونهدم ما بناه آباؤنا واجدادنا الذين عاشوا كويتيني 
وماتـــــوا وهم كويتــيون ودعونـــي اذكرهم مبقولة 
صاحب الســـمو االمير، حفظه اهلل ورعاه، »الكويت 
ملن احبهـــا واخلص العمل الجلهـــا واوفى باالنتماء 

والوالء لها«.

بقلم: المحامي رياض الصانع

الكويتي المتجنس بأي جنسية أخرى يفقد الجنسية الكويتية بقوة القانون

»المزدوج« إذا استخدم الجنسية الكويتية يعتبر
مرتكبًا جناية تزوير في محررات رسمية

عدل
و حماكم

إعداد: مؤمن المصري

أحكام متفاوتة على 5 وحوش اختطفوا آسيوية 

وانضم إليهم املتهم اخلامس 
فقـــام مبواقعتهـــا بإحدى 

الشقق.
فطلب املتهمـــان األول 
والثاني منهـــا الركوب في 
املكان  إلى  املركبة إلعادتها 
الذي تريده وأثناء سيرهما 
على الطريق السريع شاهدا 
رجال الشرطة، وطلب أفراد 
التوقف وفور  األمن منهما 
توقف املتهمني فرا هاربني 

أثناء مراجعته للخصومات 
التي تستقطع من راتبه بأن 
البنــــك مازال يســــتقطع من 
الراتب علما أن املديونية قد 

انتهت وبفوائدها.
الــــواوان: وبعد  وأضاف 

قضت محكمة اجلنايات 
بأحـــكام متفاوتـــة على 5 
شباب تتراوح أعمارهم بني 
18 و20 عاما باالمتناع عن 
عقاب املتهمني األول والثاني 
والثالث على أن يقدموا تعهدا 
بكفالة يلتزمون فيها بحسن 
السلوك ملدة سنة وباحلبس 
الرابع واخلامس  للمتهمني 
15 عامـــا لكل منهما وأمرت 
بإبعادهمـــا عن البالد عقب 

تنفيذ العقوبة.
الواقعـــة  وتتلخـــص 
حسبما جاء بأقوال املجني 
عليها بأنها وأثناء سيرها في 
الشاعر العام قام املتهمون 
بإغالق فمها وسحبها عنوة 
وإدخالها للمركبة التي كانوا 
يستقلونها وأخذوها ملنطقة 
صحراوية وقامـــوا بنزع 
مالبسها بالقوة ومعاشرتها 
باإلكـــراه ثـــم أركبوها في 
إلى  السيارة وتوجهوا بها 
التي أخذوها منها  املنطقة 

قضــــت دائــــرة التجاري 
املدني باحملكمة الكلية بعدم 
أحقية أحد البنوك احمللية في 
القرض  الفائدة على  تعديل 
املمنوح للمدعــــي مع إلزامه 
بعدم جتاوز القســــط املتفق 
عليه في العقد حتى انتهاء مدة 

االتفاقية بني الطرفني.
وتتلخص الواقعة حسبما 
جاءت فــــي صحيفة الدعوى 
التي قدمها احملامي علي مطر 
الواوان بصفته وكيال عن أحد 
املواطنني بأن موكله قد قدم 
على قرض من املدعى عليه 
مببلــــغ 64 ألــــف دينار على 
أن يسدد شــــهريا مبلغ 574 
دينارا تســــتقطع من راتبه 
الشــــهري، وبعد انتهاء مدة 
األقساط املتفق عليها فوجئ 

مـــن الشـــرطة إلـــى داخل 
املنطقة فقامت املجني عليها 
باالســـتغاثة برجال األمن 
وشـــرحت لهم بأنها كانت 

مختطفة من قبل املتهمني.
وقد توصل رجال املباحث 
إلى جميع املتهمني وأحالتهم 
إلى جهات االختصاص. وفي 
احملكمة حضـــر عن املتهم 
الثاني احملامي زيد جاسم 
اخلبـــاز مترافعا وشـــرح 
ظروف الدعوى ودفع بانتفاء 
املتهمني  املتهم ببقية  صلة 
مؤكـــدا أن املتهم الثاني لم 
يرتكب اجلرمية معهم وأنه 
فوجئ باآلخرين يحضرون 
املجني عليها إلى مكان سكنه 
وطلبوا منه أن يوصلها إلى 
مسكنها وبالتالي لم تتوافر 
أركان للجرميـــة بحق  أي 
املتهم الثاني وطلب اخلباز 
البراءة للمتهم  في مذكرته 
واحتياطيا استعمال الرأفة 

بحقه.

مراجعة موكلي إلدارة البنك 
ملعرفة أســــباب االستقطاع 
أبلغوه بأنها فوائد وأنهم مددوا 
فترة ســــداد القرض، فطلب 
نسخة من العقد ملراجعة ما 
تبقى عليه من مديونية إال أن 
البنك امتنع عن إعطائه العقد، 
األمر الذي دعاه لرفع دعوى 
ندب خبير للكشف عن مدى 
صحة ادعاء البنك لتمديد فترة 
سداد القرض. وأشار الواوان 
إلى أن تقرير اخلبير قد خلص 
إلى عدم أحقية تقاضي البنك 
هذه الفوائــــد كما أنه يعتبر 
مخالفا للقانون والنظام العام 
التجارة بعدما قام  ولقانون 
املدعي بسداد القرض وفوائده. 
وطلب الواوان األخذ مبا جاء 

بتقرير اخلبير.

إسقاط فوائد بنك محلي تقاضاها
من مواطن بغير وجه حق

احملامي زيد جاسم اخلباز

احملامي علي الواوان

عبداهلل قنيص
يجري رجال ادارة بحث وحتري محافظة الفروانية 
بقيادة العقيد منصور الهاجري حترياتهم في محاولة 
لضبط 4 اشخاص يستغلون مركبة مسروقة ويقومون 
بسرقة اآلسيويني مدعني انهم من رجال املباحث فيما 
قدرت القضايا التــــي ارتكبها اللصوص االربع بـ 12 

قضية سلب بالقوة.
وقال مصدر امني ان عدة بالغات سجلت في مخفر 
اجلليب تضمنت اقدام 4 اشخاص على اعتراض طريق 
آســــيويني في اجلليب وسلبهم ما بحوزتهم، مشيرا 
الى ان بعض املجني عليهم متكنوا من التقاط لوحة 
املركبة التي استخدمت في السرقات وتبني ان املركبة 
مسجلة بحقها قضية سرقة وان صاحبها الباكستاني 

ابلغ عن سرقتها قبل عشرة ايام.
يذكر ان ادارة البحث والتحري يشرف عليها مساعد 
مدير عام املباحث اجلنائية لشؤون احملافظات العميد 

الشيخ مازن اجلراح.
من جهة اخرى داهم رجال مباحث اجلليب وكرا 
لالعمال املنافية لآلداب ومت ضبط 7 آســــيويات و6 

رجال بداخله.
واشار املصدر الى ان معلومات وردت عن استغالل 
بيــــت عربي لالعمال املنافية لــــالداب وعليه مت عمل 
التحريات وجرى حتديد ساعة املداهمة في العاشرة 
من مساء امس االول وضبط بداخل الوكر 7 نساء تبني 
ان 4 منهن مسجلة بحقهن قضايا نصب، واملوقوفون 

العميد الشيخ مازن اجلراح6 رجال منهم 3 مخالفون لقانون االقامة.

العقيد عبدالرحمن الصهيل

اللواء عبدالفتاح العلي

البحث عن 4 لصوص يسلبون بسيارة مسروقة
ومداهمة وكر مشبوه وضبط 13 آسيويا وآسيوية

5 مجهولين تحرشوا بزوجة معاق
وعسكري »طق زوجته« في الفحيحيل

38 »بطل« محليًا تركها آسيويون في المهبولة
ومواطن يكسر زجاجة »مستورد« أمام األمن

مواطن أفشل محاولة خطف
و»بدون« اعتدى على موظف عام

وقام الزوج بتزويد رجال االمن 
مبعلومات من شـــأنها ان يتم 
القبض على اجلناة في غضون 
الساعات القليلة املقبلة حيث 
حدد الزوج نوع السيارة ورقم 

لوحاتها.
من جهـــة اخـــرى تقدمت 
مواطنة وابلغت عن تعرضها 
للضـــرب مـــن قبـــل زوجها 
العسكري في وزارة الداخلية 
وقال مصدر امني ان مواطنة 
ترددت على مخفر الفحيحيل 
وارفقـــت معهـــا تقريرا طبيا 
يفيد بوجود كدمات في الوجه 
واليدين مشيرة الى ان زوجها 
قام باالعتداء عليها بالضرب اثر 
خالف عائلي وسجلت قضية 
جنحة لكـــون االصابات التي 
حلقت بالزوجة ال حتتاج عالجا 
يزيد عن 21 يوما، وجار استدعاء 

الزوج للتحقيق معه.

خمر محلي.
مـــن جهة اخرى، شـــهدت 
الفحيحيـــل واقعة  منطقـــة 
غريبـــة حينمـــا أوقف رجال 
األمن مركبـــة مواطن حــيث 
قــام الشـــاب بإلقاء زجــاجة 
خمر في الشارع العام، ما ادى 
الى كسر الزجاجة، وبتفتيش 
سيارة املواطن عثر معه على 

3 زجاجات خمر.
ألقى  على صعــيد آخـــر، 
رجال مباحـــث مبــارك الكبير 
القبض على شــابني كويتيني 
عثر معهــمـــا على قطـــعتني 
مـــن مادة احلشـــيش وأحيال 
الـــى اإلدارة العامـــة ملكافحة 

املخدرات.

أمير زكي
أحيل  شاب كويتي يرجح أن يكون واقع حتت 
تأثير املشــــروبات الروحية إلى مخفر شرق متهيدا 
إلحالته إلى النيابة بتهمة الشروع في اخلطف وكانت 
عمليات الداخلية تلقت بالغا من مواطن أنه شاهد 
شابا يحاول دفع فتاة إلى مركبته عنوة وأن الفتاة 
تستغيث، مشيرا إلى أنه تدخل ملنع جرمية اخلطف 
وسارع رجال األمن وألقوا القبض على الشاب داخل 
مواقف أحد األسواق الراقية في شرق وتبني انه واقع 

حتت تأثير املشــــروبات الروحيــــة، ملا أكدت الفتاة 
صحة تعرضها للخطف مؤكدة أنها لم يســــبق لها 
ان شاهدت اجلاني. من جهة أخرى أحيل شخصان 
من غير محددي اجلنسية إلى مخفر األندلس بتهمة 
اهانــــة موظف عام، وقال مصدر امني ان موظفا في 
ســــوق اجلمعة ابلغ عمليات الداخلية انه طلب من 
شخص تبني انه بدون عدم عرض ألعاب نارية للبيع 
فما كان من املدعى عليه اال ان حاول ضرب املوظف 

الذي طلب منه عدم بيع األلعاب النارية.

الشـــبان وعددهـــم 5 بأنهم 
قاموا بالتحرش بزوجته وأنه 
حينما تدخل وادرك الشـــبان 
اعاقته زادوا من  املتحرشون 
الفور توجه  حترشهم وعلى 
عدد من رجال األمن الى موقع 
البالغ اال انهم لم يجدوا الشبان 

فوجئوا بانصرافهم وهروبهم 
وبتفتيش السيارة التي تركت 
عثر بداخلها على 38 زجاجة 

هاني الظفيري
شـــرع رجـــال ادارة بحث 
وحتري محافظة حولي بقيادة 
العقيـــد عبدالرحمن الصهيل 
بالبحث عن 5 شـــبان كانوا 
يستقلون مركبة رباعية قاموا 
باالعتـــداء على مواطن معاق 
وزوجته وصدرت عنهم اعمال 
مشينة مستغلني اعاقة الزوج، 
فيما أكد مصدر امني ان مدير 
عـــام االدارة العامة للمباحث 
العميد الشيخ علي  اجلنائية 
اليوســـف امر بسرعة ضبط 
اجلناة علـــى ان يحالوا عقب 
القبض عليهم الى النيابة العامة 
بعدة تهم منها االعتداء بالضرب 
وهتك عرض انثى وحتريض 

على الفسق والفجور.
ووفـــق مصـــدر امني فإن 
مواطنا معاقا استنجد بعمليات 
الداخلية مبلغـــا عن عدد من 

أمير زكي ـ عبداهلل قنيص
امن  أمر مدير عام مديرية 
اللواء  محافــظـــة األحمـــدي 
عبدالفتاح العلي بالتحفظ على 
مركبة تعـــود إلى آســـيويني 
والتحفـــظ علـــى 38 زجاجة 
خمر محلـــي وإحالة القضية 
الى مباحث األحمــدي لضبط 
الســـيارة وإحالته  صاحـــب 
بتهمة االجتار في املسروقات 

احمللية.
وقـــال مصـــدر امنـــي ان 
إحـــدى دوريات امن األحمدي 
رصدت عددا من اآلســـيويني 
في ســـاحة ترابية في منطقة 
املهبولـــة، وحينما قام رجال 
أمن االحمدي باالقتراب منهم 

سلب طالب أميركي 
في السالمية

كإجراء احترازي
القوات الخاصة تعاين 

المنشآت النفطية

هاني الظفيري
تقدم طالب يدرس في مدرسة 
أميركية الى مخفر الساملية وأبلغ 
عن تعرضه للســـلب من قبل 
شابني، مشيرا الى ان الشابني 
ســـلباه شـــنطة كان بداخلها 
هاتف نقال وجهاز اســـتماع، 
الى ان اجلناة اعترضوا  الفتا 
طريقه أثناء ذهابه الى مدرسته 
القريبة من منزله، سيرا على 
األقدام وســـجلت قضية سلب 

بالقوة.
وقام رجال مباحث حولي 
باســـتدعاء بعض االشخاص 
املعروف عنهـــم ارتكابهم مثل 
هذا النوع من اجلرائم للتحقيق 
معهم ومعرفة عالقتهم بقضية 

سلب الطالب األميركي.

عبداهلل قنيص
علمت »األنبـــاء« ان وزارة 
الداخلية وكإجـــراء احترازي 
بصدد تكليف القوات اخلاصة 
بفرض حراســـة على املنشآت 
النفطية املهمة. وقال مصدر أمني 
ان فريقا من القوات اخلاصة قام 
مبعاينة حقل الروضتني لتحديد 
مواقع بعينها ستتم حراستها، 
مشيرا الى ان هذا اإلجراء يأتي 
تزامنا مع معلومات تشير الى 
إمكانية استهداف هذه املواقع 
املهمة بعمليـــات تخل باألمن 

العام.
وأشار املصدر الى ان القوات 
اخلاصة ستقوم ايضا بحراسة 
بعض املواقع االســـتراتيجية 
األخرى في غضون الفترة املقبلة 
املواقع متهيدا  وستعاين هذه 

لتوزيع القوة بها.

هاني الظفيري
كاد ان يتحول خالف عائلي في منطقتي النهضة وصباح الناصر 
الى جرميتي قتـــل وذلك بعد ان تهجم زوج مواطنة على نســـيبه 
باستخدام سكني وتهجم اآلخر على شقيق زوجته ايضا باستخدام 

سالح ناري.
ووفـــق مصدر امني فإن بالغا تلقته عمليات وزارة الداخلية عن 
حدوث اطالق نار في منطقة النهضة، ليسارع رجال االمن الى موقع 
اطالق النار، وبالتحقيق تبني ان مواطنة تركت منزل زوجها واجتهت 
الى منزل اســـرتها ليحضر زوجها في محاولة منه العادتها، اال ان 
شـــقيق الزوجة تدخل في منع الزوج من اصطحاب زوجته، ليقوم 
الزوج باخراج سالح ناري واطالق اعيرة نارية لم تؤد الى اصابات 
ومت ضبط مطلق النار وجار احالته بتهمة الشروع في القتل وحيازة 

سالح ناري دون ترخيص.
والى منطقة صباح الناصر حيث اتهم مواطن زوج شقيقته بالتهجم 
عليه بسكني محاوال قتله، مشـــيرا الى ان زوج شقيقته حضر الى 
منزل االســـرة محاوال اصطحاب زوجته التي تركت منزل الزوجية 
لسوء سلوكه وسهره خارج املنزل حتى الفجر، وحينما قام شقيق 
الزوجة مبعاتبة الزوج اخرج سكينا وسدد بواسطته طعنات اصابت 

شقيق الزوجة وسجلت قضية شروع بالقتل.

عبداهلل قنيص
قـــام رجال أمن مخفر ميدان حولي بتســـجيل قضية بالغ كاذب 
وإزعاج سلطات ضد فتاة كويتية ادعت تعرض صديقتها إلى الطعن 

على هامش مشاجرة نسائية في أحد األسواق.
وقال مصدر أمني فور تلقي البالغ سارع رجال األمن الى املوقع 
وتبني ان ما حدث مجرد مشادة كالمية بني سيدة وأخرى وال توجد أي 
اثار العتداء جسدي وعندما مت سؤال الفتاة التي اتصلت بالعمليات 
قالت: أليس دور األمن أن مينع اجلرمية قبل وقوعها وعليه سجلت 

قضية بالغ كاذب وإزعاج سلطات.

خالف عائلي في النهضة وصباح الناصر
وقضيتا شروع في القتل بالسكين و»ناري«

هوشة نسائية تتحول
إلى بالغ كاذب وإزعاج سلطات


