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هاني الظفيري
تقدم مواطن ببالغ غريب الى مخفر القيروان 
مبلغا رجال املخفر عن تعرض منزله الى السرقة 
على يد مجهول، وحينما سأل رجال املخفر املواطن 
عن احملتويات املس���روقة قال لهم ان اغلبها اقالم 
حبر ورصاص ال يتجاوز س���عرها مجتمعة 750 

فلسا ليتم تسجيل قضية.

وفي التفاصيل ان رجال املخفر يتقدمهم الرائد 
مطر س���بيل اجتهوا الى املنزل فوجدوا ان اللص 
ق���د حطم 3 ابواب ليتمكن من الدخول الى املنزل، 
ومت االيعاز لرجال االدلة اجلنائية لرفع البصمات 
على االبواب لكشف هوية اللص الذي حطم ابوابا 
قيمتها مئات الدنانير من اجل سرقة اقالم ال تتعدى 

قيمتها ال� 750 فلسا فقط.

لص حّطم 3 أبواب ليسرق 750 فلسًا!

جمعية �ضاحية عبدالله املبارك التعاونية

جمل�س الإدارة

اإعالن عن عقد اجلمعية العمومية واإجراء االنتخابات
لل�سنـة املـاليـة املنتهيـة يف 2009/10/31

بن��������ء عل�������ى كت�ب وزارة ال�ش�������وؤون االجتم�عي�������ة والعمل امل�������وؤرخ يف 2010/4/20 ب�ش��������أن املوافقة على 

حتديد ي�������وم )االأحد( املوافق 2010/5/9 للجمعية العمومية وي�������وم )االثنني( املوافق 2010/5/10 

لالنتخ�ب�ت.

يت�شرف جمل�س اإدارة جمعية �ش�حية عبداهلل املب�رك التع�ونية بدعوة ال�ش�دة امل�ش�همني الب�لغني 

م�������ن العمر )21 ع�م� ف�أك�������ر( يف ت�ريخ انعق�د اجلمعية العمومي�������ة وامل�ش�همني يف اجلمعية حتى 

2009/10/31 حل�ش�������ور اجتم��������ع اجلمعية العمومية الع�دي�������ة واملقرر عقده ي�������وم )االأحد( املوافق 

2010/5/9 يف مت��������م ال�ش�عة الرابعة والن�شف ع�شرًا يف مدر�شة لبيد بن الربيعة الث�نوية بنني ويف 

ح�ل�������ة عدم اكتم�ل الن�ش�ب الق�نوين يوؤج�������ل االجتم�ع ملدة ن�شف �ش�عة بح�شور خم�شة وع�شرين 

ع�شوا لي�شبح ق�نونيً�.

وذلك ملنــاق�شــة جــدول الأعمــال التــالــي :

1( من�ق�شة تقرير جمل���س االإدارة عن ال�شنة امل�لية املنتهية يف 2009/10/31 وامل�ش�دقة عليه.

2( من�ق�ش�������ة تقرير مراق�������ب احل�ش�ب�ت والت�شديق على امليزانية العمومي�������ة واحل�ش�ب�ت اخلت�مية 

لل�شنة امل�لية املنتهية يف 2009/10/31.

3( تعيني مراقب ح�ش�ب�ت للع�م امل�يل املنتهي يف 2010/10/31 وحتديد اتع�به.

4( انتخ�ب ثالثة اأع�ش�ء بدال من الذين انتهت مدة ع�شويتهم علم� ب�أن االنتخ�ب�ت �شوف تبداأ يف 

مت�م ال�ش�عة اخل�م�شة ع�شرًا من يوم )االثنني( املوافق 2010/5/10 يف مدر�شة لبيد بن الربيعة 

الث�نوية بنني وملدة )3( �ش�ع�ت.

مالحـظـــة :

1( يجب على كل ع�شو اإح�ش�ر البط�قة املدنية االأ�شلية ولن تعتمد �شورة عنه� اأو اإح�ش�ر �شه�دة 

ملن يهمه االأمر من املعلوم�ت املدنية.

2( على ال�ش�دة امل�ش�همني وغري امل�شتكملني مللف�تهم �شرورة مراجعة االإدارة خالل الدوام الر�شمي 

ال�شتكم�ل امللف�ت.

3( عل�������ى امل�ش�هم�������ني الذين مل ي�شلهم كتي�������ب امليزانية عن طريق الربيد عليه�������م مراجعة االإدارة 

ال�شتالم ن�شخة الكتيب.

»المتحّول« »بسمة« يفجر مفاجأة من العيار الثقيل لـ »األنباء«: 
قانون التشبه بالجنس اآلخر ال ينطبق علّي ألنني أصبحت أنثى بالكامل

مفرح الشمري 
»عدد املتحولني جنسيا وبشكل كامل في الكويت 
ال يتعدى 8 أشخاص فقط، وأنا من بينهم، ولألسف 
أن قانون التشبه باجلنس اآلخر ال ينطبق علينا، 
بل ال يفترض أن ينطبق علينا، ألننا متحولون 
ولسنا متشبهني كما في القانون« بهذه اجلملة 
بدأت حديثها ل� »األنباء« ضيفتنا بسمة والتي 
كانت حتى العام 2004 رجال يحمل اسم باسم، 
وقامت في منتصف عام 2004 بتحويل جنسي 
كامل ف���ي تايلند من رجل إلى ام���رأة، رغم أن 
قضيتها في احملكمة منذ ذلك التاريخ من أجل أن 
تتحول رسميا في األوراق الثبوتية التي ال تزال 
تشير إلى أنها ذكر سواء في بطاقتها املدنية أو 
رخصة القيادة أو امليالدية والتي تسعى بشتى 

الطرق إلى تغييرها.
بس���مة حتدثت ل� »األنباء« عما تعيشه من 
تناقض قانوني ورسمي في التعاطي مع حالتها، 
وحضرت بنفسها إلى »األنباء« بعد أن فاض بها 
الكيل كما قالت من تصرفات رجال الشرطة معها، 
وخاصة عندم���ا تتعرض لنقطة تفتيش ويجد 
رجال األمن أنها انثى تسير ببطاقة تشير إلى أنها 
»ذكر«، وهو ما يجعلها عرضة لتطبيق قانون 
التشبه باجلنس اآلخر الذي اقره مجلس األمة 

قبل عامني ودخل حيز التنفيذ في ذات العام.
هل ميكن أن حتدثينا عن بداياتك التي خضعت 
لها من أجل التحول اجلنسي من ذكر إلى أنثى وما 

هي املبررات؟
منذ والدتي وأنا أعاني مما يعرف باضطراب 
الهوية اجلنسية، فأنا أشعر وأعرف أنني فتاة 
بجسد ولد، وعرضت نفسي على أكثر من مكان، 
حتى العام 2004 عندما توجهت إلى تايلند وهناك 

قمت بعملية التحول اجلنسي الكاملة وحتولت من 
ذكر إلى أنثى، وعدت بعدها إلى الكويت، ويومها 
ل���م يكن هناك قانون التش���به باجلنس اآلخر، 
وبعد عودتي بعامني بدأ تطبيق القانون، وهناك 
القيت من املواقف ما لم أكن أتخيل، بل وتعرضت 
للس���جن في إحدى املرات وقضيت شهرين في 

السجن بتهمة التشبه باجلنس اآلخر.
ولكن ه��ذا قانون متت املوافق��ة عليه وأصبح 
ساري املفعول وأنت أو أنت وفق القانون تقع حتت 

طائلته بصفتك مخالفا له؟
أعلم القان���ون واحترم القانون وال أعترض 
عليه، ولكن القانون حدد املتش���بهني باجلنس 
اآلخر، وليس املتحولون، وأنا متحول أو باألصح 
متحول���ة، وأجريت عملية كامل���ة، فالقانون ال 
ينطبق علي، فلست شابا ناعما يحب ارتداء أزياء 
الفتيات، ولكنني فتاة اآلن طبيا، وأجريت عملية 
من أجل ذلك، وأنا اآلن فتاة، وأهلي يعلمون بهذا 
وموافقون، ويعلمون بقصتي، وجميع أصدقائي 
وزمالئي يعلمون بأمر حتولي، أنا لست متشبها 
باجلنس اآلخر، أنا فت���اة وأجريت عملية بعد 
أن ظللت لس���نوات طويلة أعاني من اضطراب 

الهوية اجلنسية.
أي أنك تفصل بني املتحولني واملتشبهني؟

نع���م هناك فرق كبير، هناك متحول وه����و 
من أجرى عملية جراحية كاملة وعددهم ف����ي 
الكويت 8 أش���خاص فقط أنا من بينهم، وهناك 
املتشبه����ون وهم النواعم الذين يحبون ارتداء 
مالبس الفتيات، ولكن ما ذنبي أنا الذي حتولت 
طبيا بالكام���ل إلى أنثى وال اس���تطيع اآلن أن 
أعود إل����ى طبيعت����ي األولى، أعتقد أن عل���ى 
املش���رع����ني أن يراعوا هذا األمر، وادعو نواب 

األمة إلى تغيير القانون أو تفسيره، كما أطالب 
القياديني في »الداخلية« مبراعاة حاالت املتحولني 
ال� 8 الذين ال ذنب له����م س���وى أنهم خضعوا 
لعمليات جراحية للتح����ول بالكامل، ولو طبق 
علينا القانون به����ذه الطريقة التي ال تفرق بني 
املتحول واملتشبه فسنبقى حتت طائلة القانون 
في كل وق���ت، رغم أنه ال يجب أن ينطبق علينا، 
حتى أنني م���رة اتهمت بأنني مزور في أوراقي 
الرس���مية ألن هيئتي أنثى واألوراق تشير إلى 

أنني ذكر.
ولكنك قب��ل احلديث عن هذا قلت انك تتعرض 

ملضايقات، هل ميكن أن حتدثنا عنها؟
كثيرا م���ا أتعرض للمضايقات، وخاصة من 
رجال الشرطة أثناء نقاط التفتيش، وأجد منهم 
تعس���فا ش���ديدا خاصة عندما أعطيهم رخصة 
القي���ادة، ويأتون بتصرفات من ش���أنها احلط 
من إنسانيتي، وال أقول جميعهم بل غالبيتهم، 
وبعضهم يقوم بتصرفات غير الئقة ويلقي بكلمات 

حتمل السب والقذف بحقي.
أال حتاول أن تخبرهم أنك متحول وأنك لس��ت 

متشبها؟
منذ تطبيق القانون أصبح رجال الشرطة أكثر 
تشددا جتاه املتشبهني، وهم يعدونني متشبها، 
ويعتبرونن���ي مخالفا للقانون، وحاولت كثيرا 
أن اشرح لرجال األمن ولكنهم ال يلقون لي باال، 
حتى انني أتعرض أحيانا ملضايقات أخجل حتى 
من ذكره���ا على يد أفراد وحتى على يد ضباط 

في بعض املخافر.
ومتى كانت آخر املضايق��ات التي تعرضت لها 

كما تقول؟
األس���بوع املاضي وهو م���ا دفعني للتوجه 

إليكم، وكانت ف���ي مخفر»....«. عندما 
مت استيقافي على يد رجلي أمن، وعندما 
حاولت أن اشرح لهما حالتي، أصرا على 
أن أركب الدورية وقام أحدهما بقيادة 
سيارتي واآلخر قاد الدورية التي نقلتني 
إلى املخفر، وكان قائد الدورية يلقي علي 
الكلمات، أما الذي كان يقود سيارتي فلم 
ينتبه إلى أن مؤشر احلرارة مرتفع جدا، 
ولم نصل إلى املخفر إال وقد أتلف محرك 
س���يارتي جراء احلرارة التي لم ينتبه 
لها رجل الشرطة، أما الضابط في املخفر 

والذي حقق معي فلم يتعاطف معي أبدا، 
رغم أنني حاولت أن أبلغه بأن الشرطي أتلف 

سيارتي، ثم أحالوني إلى املباحث اجلنائية 
وهناك س���جلوا علي تعه���دا بأن ال أعود إلى 

التشبه باجلنس اآلخر.
وهل وقعت التعهد؟

نعم.
ولكنك كما تقول اآلن طبيا أصبحت أنثى؟

قلت ل���ك هم ال يفرقون ب���ني املتحول طبيا 
واملتشبه وأمتنى من وزارة الداخلية أن تراعي 

هذه النقطة فنحن في الكويت 8 أش���خاص 
فقط ممن قمن���ا بعملي���ات جراحية 

للتحول الكامل ومعنا املوافقات 
الطبي���ة الكاملة التي تثبت 

هذا الكالم، ولكن القانون 
ال يف���رق وأمتنى من 

أعضاء مجلس األمة 
الذي���ن أق���روه أن 

يعيدوا النظر في 
حاالتنا.

المتشبهون بالجنس اآلخر هم الشباب النواعم ممن يحبون ارتداء مالبس الفتيات وليس المتحولين طبيًا

أثناء قص اخلامت احلديدرجال اإلنقاذ أثناء محاولة تخليص اصبع الطفلة من اخلامت احلديدي

رجال اإلنقاذ تحولوا إلى جراحين 
لينقذوا طفلة حشرت أصبعها في خاتم حديدي

أمير زكي 
حتول رجال مركز اإلنقاذ الفني التابع لإلطفاء 
الى جراحني مساء أول من أمس، وذلك لينقذوا 
طفلة حش����رت اصبعها في خامت حديدي علق 

في سبابتها بعد أن كانت تعبث به.
وبحسب مصدر إطفائي أن بالغا ورد لغرفة 
عمليات اإلطفاء يفيد بوجود طفلة في الثامنة 
من عمرها في مستشفى الرازي وذلك النحشار 
اصبعها بخامت حديدي، فتم على الفور توجيه 
فريق من مركز اإلنقاذ الفني للتعامل مع احلادث 
وعند الوصول للموق���ع تبني لرجال اإلنقاذ 
وجود حلقة معدنية خاصة لتثبيت البراغي 
املعدنية انحشرت اصبع الطفلة فيها نتيجة 
عبثه���ا في معدات تعود إل���ى والدها، وعلى 

الفور اس���تخدم فريق اإلنقاذ الفني املعدات 
اخلاصة بقطع احللق���ة املعدنية من دون ان 
تسفر أي إصابات في يد الطفلة، وقام رجال 
اإلنقاذ بالعملية املعقدة جدا في غرفة اجلراحة 
اخلاصة مبستشفى الرازي وحتت إشراف عدد 
من أطباء اجلراحة وذلك من أجل مراعاة سالمة 
وصحة املصابة ومت إزالة احللقة وتأمني يد 
الطفلة في وقت قياس���ي ومن دون إصابات، 
وقام بالعملية املعقدة كل من املالزم أول أمين 
املفرح واملالزم أول عبدالعزيز النعيمي ومالزم 
أحمد العمر والرقيب عبداللطيف الكندري الذين 
حتولوا وعلى مدار نصف ساعة إلى جراحني 
لينقذوا اصبع الطفلة، التي قدم والدها شكره 

العميق لهم ودقتهم في العمل.

مواطنة تتهم زوجها المصري بسرقة 4800 دينار
 هاني الظفيري

تقدمت مواطنة ببالغ الى مخفر النعيم 
تفيد بأنها تعرضت للسرقة على يد زوجها 
الذي توارى عن األنظار، لتزود رجال املخفر 

مبا يخص الزوج املصري.

وفي التفاصيل التي يرويه������ا املصدر: 
ان املواطنة نشب بينها وب����ني زوجه����ا 
خالف حاد وحينما استيقظت في الي�����وم 
التالي لم جتد زوجها، وفوجئت باختف�����اء 
املال الذي تضعه في اخلزينة قد س���رق 

ه�����و واألساور لتقدر قيمة املسروقات 
ب� 4800 دينار ليتم تس���جيل قضية ضد 
زوجها املصري في مخفر منطقة النعيم 
وجار اس���تدعاء الزوج ملواجهته بادعاء 

زوجته.

ضبط 13 بائعًا 
متجواًل في الفروانية

هاني الظفيري
الفروانية  شن رجال امن 
بالتعاون مع بلدية محافظة 
الفروانية امس حملة موسعة 
الباعة املتجولني  اس����تهدفت 
حول املس����اجد ف����ي منطقة 
اجلليب لتسفر عن ضبط 13 
بائعا متج����وال واحالتهم الى 

جهة االختصاص.
التفاصيل: ان رجال  وفي 
العقيد  الفروانية بقيادة  امن 
الشهاب وبالتعاون مع  وليد 
مدير بلدية الفروانية د.سعد 
اجلالوي قاموا بتشكيل فريق 
عمل من اجل ش����ن حملة في 
احملافظ����ة بعد ورود عدد من 
الشكاوى حول تنامي ظاهرة 
الباع����ة املتجول����ني وخاصة 
بالقرب من املساجد بعد صالة 
اجلمعة، واسفرت عن ضبط 
13 بائعا واغلبهم من مخالفي 
االقامة، وسجلت بحقهم قضايا 
الى جهات  واحيلوا جميع����ا 

االختصاص.
وفي ذات السياق استطاع 
رجال ام����ن الفروانية ضبط 
مواطنني مطلوب����ني للتنفيذ 
املدني مببالغ مالية واحيال الى 
االدارة العامة للتنفيذ املدني، 
وذلك خالل نقطة تفتيش اقيمت 
على مدخل منطقة الفروانية 

مساء اول من امس.


