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اللص العربي وامامه املسروقات

ســــنغافورة ـ كونا: قال مدير 
ادارة نظــــم املعلومــــات بوزارة 
الداخلية املقــــدم ناصر املطيري 
امس، ان الوزارة بصدد تدشــــن 
خدمة الرسائل النصية القصيرة 
لبعض املعامالت اخلاصة قريبا 
إميانا منها بأهمية استخدام احدث 

اخلدمات االلكترونية.
واوضح املطيري في تصريح 
لـ »كونا« على هامش مشاركته في 
مؤمتر خدمات احلكومة االلكترونية 
في سنغافورة ان اخلدمة اجلديدة 
تضم أربعة أقسام مختلفة وهي 
خدمة استباقية للتذكير مبواعيد 

انتهاء الوثائق الرسمية وخدمة الحقة لالبالغ عن 
الوثائق التي انتهت مدة صالحيتها اضافة الى خدمة 
اإلخطار عن املخالفات املرورية والغرامات وخدمة 
توعويــــة ببث البيانات والتعميمات األمنية العامة 
من أجل ســــالمة اجلمهور. واكد املقدم املطيري أن 
اخلدمة اجلديدة تســــاهم إلى حد كبير في تخفيف 
الضغط عن ادارات الوزارة املختلفة فضال عن انها 
ستســــاهم في احلد من االزدحام في أوقات الذروة 
واملواســــم اخلاصة اضافة الى انها ستوفر الوقت 
واجلهد واملال على كثير من املراجعن الذين يضطرون 
فــــي كثير من احلاالت لدفع مبالغ إضافية بســــبب 
جتاوز مواعيد إجناز معامالتهم. وافاد بان مشاركة 
وزارة الداخلية جاءت بهدف االستفادة من اخلبرات 
السنغافورية في مجال اخلدمات االلكترونية خاصة 

في املجال التراسل االلكتروني في 
ظل التوجه احلكومي في تطبيق 
احلكومة االلكترونية، مؤكدا ان 
الوزارة تســــعى خللق منظومة 
وشــــبكة الكترونية متكاملة مع 
مختلف اجلهات احلكومية االخرى 

ذات الصلة.
واكد املطيــــري حرص وزير 
الداخلية الفريق الركن م.الشيخ 
جابر اخلالد على اعطاء االولوية 
للخدمات ذات العالقة املباشــــرة 
باملواطنن واملقيمن وكل ما يؤدي 
الى راحتهم وتسهيل سبل حياتهم 
اليومية. واوضح ان التوسع في 
استخدام التكنولوجيا له دور كبير في حتسن اداء 
العمل بالوزارة وتطوير خدماتها االلكترونية وتبسيط 
اجراءاتها واالرتقاء بها وتســــهيل االســــتفادة منها 
للمواطنن واملقيمن في ظل التوجه احلكومي نحو 
استكمال مشروع ومنظومة احلكومة االلكترونية، 
مشــــيرا الى ان وزارة الداخلية تعتبر من اجلهات 

السباقة في تقدمي خدمات الكترونية متميزة.
يذكــــر ان هناك العديد من اخلدمات االلكترونية 
التي تقدمها وزارة الداخلية عبر موقعها على شبكة 
االنترنت مثل االســــتعالم ودفــــع مخالفات املرور 
واالقامات وانتهائها والكفاالت لالفراد والشــــركات 
اضافــــة الى قيد الناخبن واالســــتعالم عن رخصة 
القيادة ودفتر املركبة وحالة جواز الســــفر او منع 

السفر.

الوزير اخلالد متوسطاً السفير السعودي ووكيل وزارة الدخلية قبيل مغادرته إلى الرياض

مركز رياض

 »التشبه بالجنس اآلخر«  جريمة عقوبتها الحبس عامًا

في مدلولــــه التحدث بطريقة 
تشبه النساء وارتداء مالبس 
نســــائية، والســــير بطريقة 
تشبه النساء وبخطوات غير 
مســــتقيمة وافتعال حركات 
متثل حركات نسائية، كل تلك 
األفعال جتعلنا أمام متشــــبه 
باجلنس اآلخر ولعل ما جعلنا 
نشير الى هذا املوضوع كثرة 
القضايا املضبوطة وثانيا ما 
قرأته فــــي إحدى الصحف ان 
التشــــبه بالنساء فيه  قانون 
مخالفة للحرية الشخصية من 
املادة 30 من الدستور الكويتي 
والتي تنص على ان »احلرية 
الشــــخصية مكفولة«، وأقول 
ان التشبه بالنساء وما يأتيه 
الشباب من تشبههم بالنساء 
في سيرهم ومالبسهم ال شك 
انه يخالف احلرية الشخصية، 
واسس املجتمع الذي تعد فيه 

الشريعة اإلسالمية هي املصدر 
األساسي للتشريع، فكيف تكون 
مثل تلك التصرفات واألفعال 
تشــــكل تعارضا مــــع احلرية 
الشخصية؟ فاحلرية لها مفهوم 
هو ممارسة األفعال والتصرفات 
طبقا لتقاليد املجتمع وما درج 
عليه، ال أن منارســــها بحرية 
مــــع تقاليد  مطلقــــة تتنافى 
مجتمعنا، فال شك ان التشبه 
بالنساء ليس بحرية مطلقة بل 
مقيدة بتقاليد الدولة ومبادئها، 
بل واجب على األخير وإحالته 
للمحاكمــــة وتطبيق القانون، 
ثالثا قيل انه يجب على املشرع 
احترام عقائد األجانب الزوار 
بالنسبة لعاداتهم وسلوكهم 
وعقائدهم ألن عدم احترامه يعد 
مخالفــــة حلرية االعتقاد التي 
كفلها الدستور، وأقول ان حرية 
االعتقاد يجب ان تتم في إطار 
النظام العام للدولة وتقاليدها، 
فإذا خالف األجنبي تقاليد البلد 
الوافد إليها وأتى سلوكا منحرفا 
وتشبه باجلنس اآلخر حتى لو 
كان قانون بلده يســــمح بذلك 
فإن تصرفه يكون مستهجنا 
الوافد  البلد  ويخضع لقانون 
إليها عمال بقاعــــدة اإلقليمية 
املنصوص عليها باملادة 11 فقرة 

1 من قانون اجلزاء.
وفي النهاية فان اضافة تلك 
الفقــــرة للمادة 198 من قانون 
اجلزاء هــــي إضافة فريدة من 

املشرع الكويتي.

18 و25 يرتدون مالبس نسائية 
ويقومون بحركات في السير 
وطريقة التحدث تشبه النساء، 
األمر الذي متت معه إحالتهم 
إلــــى اإلدارة العامة للمباحث 
اجلنائية متهيدا إلحالتهم إلى 
القضاء بتهمة التشبه باجلنس 
اآلخر،  واملشرع الكويتي وان 
كانــــت نصوصــــه خلت من 
أفراد تشريع مستقل ملعاقبة 
املتشبهن باجلنس اآلخر إال ان 
املتتبع لقانون اجلزاء الكويتي 
في نصه رقم 198 جزاء والذي 
ســــطر به »من أتى إشارة أو 
فعال مخال باحلياء في مكان عام 
بحيث يراه او يسمعه من كان 
في مكان عام او تشبه باجلنس 
اآلخر بأي صورة من الصور 
يعاقب باحلبس مدة ال جتاوز 
سنة..«، والفقرة األخيرة من 
نص املادة 198 جزاء »او تشبه 
باجلنس اآلخر« متثل إضافة الى 
نصوص اجلزاء، وهو يبحث 
حالتن، األولى بحثه بجرمية 
الفعــــل الفاضح في مكان عام 
والثانية »او تشــــبه باجلنس 
اآلخر بأي صورة من الصور 
وسياقه تلك الفقرة األخيرة انه 
يجب إلدانة املتشبه باجلنس 
اآلخر ان يكون تشبهه باجلنس 

اآلخر في املكان العام.
والذي يعنينا في هذا املقام 
ما معنى التشبه؟ التشبه هو 
اتباع سلوك مرفوض يأباه أفراد 
املجتمع وينــــأى عنه ويدخل 

اجلرمية هي سلوك إنساني 
يحدث في املجتمع اضطرابا، 
هذا االضطراب قد يكون فعال او 
امتناعا يخرق قواعد »الضبط 
االجتماعي« وصاحب هذا الفعل 
او االمتناع هو اإلنســــان، انه 
الفرد الذي ســــلك مسلكا غير 
اجتماعي وغيــــر أخالقي، اي 
انه ارتكب جرما يعاقب عليه 
القانون، فهو اإلنسان اخلارج 
على قواعد الضبط االجتماعي 
وسلوكيات الدولة املتواجد فيها 
وما تتحلى به من عادات وتقاليد 
القدم، وهو  راسخة فيها منذ 
ما يدفعه الى ارتكاب ســــلوك 
إجرامي )فعل او امتناع( حتت 
طائلة القانون، واجلرمية في 
كل العصور بدأت تتطور وتأخذ 
أشكاال ومناحي متعددة، وما 
دعاني الى هذا السرد املبسط، 
هو ظهور جرميــــة أصبحت 
من جرائم هذا العصر أال وهي 
جرمية »التشــــبه بالنساء«، 
فقــــد طالعتنا إحدى الصحف 
القومية الصــــادرة في بالدنا 
بأن وزارة الداخلية في حملتها 
اجلديدة داخل األسواق وأمام 
املجمعات التجارية استهدفت 
منها املتشبهن باجلنس اآلخر 
وقد شــــملت احلملة مختلف 
الكويت، وأسفرت  شــــواطئ 
احلملة عن العديد من الشباب 
من مختلف اجلنسيات محلين 
وأجانــــب آخرهــــا ضبــــط 8 
وافدين تتراوح أعمارهم بن 

بقلم: المحامي رياض الصانع

لحضور االجتماع التشاوري لوزراء داخلية دول التعاون

الخالد إلى الرياض.. ومكافحة اإلرهاب 
والجرائم المنظمة على طاولة البحث

عبداهلل قنيص
أمر وكيل نيابة االحمدي بتصنيف قضية 
تعلقت بفصل رأس وافد عن جسده باعتبارها 
جرميــــة قتل، وحملت القضيــــة رقم 2010/24 

جنايات في ميناء عبداهلل.
وقال مصدر امني ان مدير شركة لتصنيع 
مواد البناء ابلــــغ عمليات وزارة الداخلية عن 
ان وافدا نيباليا يدعى شوريش وجد الى جوار 

ماكينة تنظيف مفصــــول الرقبة، وفور تلقي 
البالغ سارع مدير امن االحمدي اللواء عبدالفتاح 
العلي ومساعده العميد معتوق العسالوي الى 
جانب الرائد فالح الهنديلي، كما حضر وكيل 
النيابة واالدلة اجلنائية، وبعد معاينة اجلثة 
مت تصنيف القضية باعتبارها قتال مع احالة 
اجلثة الى الطب الشرعي للتأكد من حقيقة فصل 
الرقبة عن اجلسد، هذا وحضر من ادارة الطوارئ 

الطبية عبداهلل املنصور وعماد املنصور.
من جهة اخرى، قال املنســــق االعالمي في 
ادارة الطوارئ الطبية عبدالعزيز بوحيمد ان 
رجال الطوارئ نقلوا وافدا هنديا بتوقف قلب 
وتنفس الى مستشــــفى الصباح، مشيرا الى 
ان الوافــــد اغمى عليه في منطقة الصليبخات 
بشكل مفاجئ ومت نقل الهندي )30 عاما( الى 

املستشفى بواسطة عوض جمعان.

ماكينة تنظيف تفصل رأس نيبالي عن جسده 
والنيابة تصنف الواقعة  كجريمة قتل

املقدم ناصر املطيري

متّكن رجال اإلدارة العامة للمباحث اجلنائيةـ  
إدارة مباحث محافظة حوليـ  من إلقاء القبض على 
أحد الوافدين من جنسية عربية من أرباب السوابق 
»سرقات«. فقد قام أحد املواطنن بتسجيل قضية 
»سرقة عن طريق الكسر« حيث قام مجهول بسرقة 
23 هاتفــــا نقاال من مختلف األنواع ومبلغ 680 
دينارا من محل بيع الهواتف الذي ميلكه. وعلى 
الفور مت جمع املعلومات واالستدالالت وتكثيف 
التحريات لتحديد املشــــتبه فيهم وفي أقل من 
24 ساعة مت التوصل إلى أن املذكور هو من نفذ 

عملية الســــرقة، ومت القبض عليه ومبواجهته 
مبا نسب إليه اعترف بأنه قام بارتكاب العديد 
من قضايا السرقات وأرشد عن وجود 16 هاتفا 
نقاال تقدر قيمتها الســــوقية مببلغ 4000 آالف 
دينار وذكر أنه قام ببيع بعض املسروقات في 
منطقة حولي. كما مت ضبط السيارة املستخدمة 
في جميع جرائمه وتبن أنها مسروقة، باإلضافة 
إلى سيارة أخرى قام بسرقتها أيضا وتبن أنه 
مطلوب لإلدارة العامة لتنفيذ األحكام وصادر 

بحقه »إلقاء قبض«.

استقبل مدير عام اإلدارة 
العامة للمؤسسات اإلصالحية 
الدين  اللواء خالد عبـــداهلل 
املـــالزم أول د.خالـــد مخلف 
اجلنفاوي مبناسبة حصوله 
فـــي األمن  الدكتوراه  علـــى 
االجتماعـــي مـــن جامعـــة 

دمشق.
وقد أهداه الرسالة العلمية 
في مجال مكافحة اجلرمية حول 
»دور املؤسســـات املجتمعية 
في مكافحة اجلرمية في دولة 
الكويت..دراسة ميدانية في 

محافظة الفروانية«.

»الداخلية« تدشن خدمة الرسائل القصيرة 
لإلبالغ عن المخالفات والغرامات قريبًا 

القبض على لص الهواتف في أقل من 24 ساعة

اللواء الديين يستقبل المالزم أول د.الجنفاوي

دعوا إلى مركزية التخطيط ال مركزية التنفيذ

ندوة »دور األمن في التنمية« تتواصل..
والمشاركون طالبوا  بتشريعات لمكافحة الجرائم اإللكترونية

هاني الظفيري
واصلت النـــدوة العلمية االولى حول »دور االمن في 
التنمية وحتويل الكويت الى مركز مالي وجتاري« امس 
اعمالها ببحث احملورين االداري واالمني لتحقيق الرؤية 
االستراتيجية لصاحب السمو االمير الشيخ صباح االحمد 
ملستقبل الكويت في القرن احلادي والعشرين، وهي التحول 
الى مركز مالي واستعادة الدور االقليمي التقليدي للبالد، 
وتنويع مصادر الدخل وتأهيل البالد خللق وظائف لألعداد 

املتزايدة من املواطنن اجلدد في سوق العمل.
وتسعى الندوة العلمية الى بلوغ هدف خاص يتحدد في 
التعرف الى السياسات احلكومية التشريعية واالقتصادية 
واالدارية احلالية لتحويل الكويت ملركز مالي وجتاري، 
ودور اجهزة االمن في التنمية االقتصادية واملساهمة في 
جعل الكويت مركزا ماليا والتعرف على مشروعات وزارة 
الداخلية في خطة التنمية في اطار برنامج عمل احلكومة 
ووضع رؤية مستقبلية حول االستراتيجية االمنية لتحويل 
الكويت مركزا ماليا. وتقدم العقيد بدر الغضوري، بورقة 
عمل عن امن املعلومات واجلرائـــم االلكترونية ـ جرائم 

االنترنت والهاتف احملمـــول ـ للمقدم ركن صالح البدر، 
واخيرا دور اجهزة االمن في تنمية االقتصاد للعقيد ركن 
عبداهلل البلوشي واملقدم سامي الفليج. ومتيزت اجللسة 
الرابعة باملناقشات املستفيضة واحلوارات النشطة والتفاعل 
االيجابـــي بن املتقدمن بأوراق العمل وبن احلضور مما 
القى مبزيد مـــن االضواء على مختلـــف جوانب احملور 
االمني لتحويل الكويت الى مركز مالي وجتاري وكيفية 
اسهام االمن بفاعلية في التنمية. وقد تناول العميد ناصر 
العنزي في ورقة العمل التي تقدم بها حتت عنوان »دور 
االستراتيجية الوطنية الشاملة لقطاع النقل في حتويل 
الكويت الى مركز مالي وجتاري عاملي« دور شرطة املرور 
احلديثة الذي يشمل التكنولوجيا احلديثة واالستراتيجيات 
او التعامل مع املكونات الهندسية واالجتماعية وغيرها، وان 
مشاكل قطاع النقل متثل حالة متغيرة ال توجد جهة واحدة 
تستطيع معاجلتها مبفردها، وان وضع احللول للمشاكل 

ال يتأتى من ردود االفعال نتيجة حدوث مشكلة.
واشـــار الى ان احلكومة وضعت استراتيجية وطنية 
شـــاملة وطويلة املدى للمـــرور وقطاع النقـــل معززة 

ببرنامـــج تنفيذي وزمني حتددت فيه واجبات الوزارات 
واجلهات املعنية، وتتضمن آلية ملتابعة تقييم وتنفيذ هذه 
االستراتيجية. كما ذكر املقدم بحري عبدالكرمي الكرم في 
ورقة العمل »االستراتيجية االمنية جلعل الكويت مركزا 
ماليا وجتاريا« ان هناك متطلبات استراتيجية جلعل الكويت 
مركزا ماليا وجتاريا تتضمن مبدأ االستناد الى االساس 
العلمـــي ومركزية التخطيـــط وال مركزية التنفيذ ومبدأ 
ضرورة تنفيذ االستراتيجية املخطط لها عقب اعتمادها 
ومبدأ الواقعية ملالءمة الوسائل واالساليب االستراتيجية 
للواقع واالمكانات املتاحة ومبدأ االستمرار واملشاركة. كما 
تناول املقومات البشرية واملادية والتنظيمية والتشريعية 
الالزم توافرها واملتطلبات االقتصادية والتجارية جلعل 
الكويـــت مركزا ماليا وجتاريـــا. واملح املقدم ركن صالح 
البدر الى ان اعتمـــاد التطور على التكنولوجيا لتحقيق 
استراتيجية الدولة في التحول الى مركز مالي واقتصادي 
دولي يجعلنا نواجه جرائم نظم املعلومات، والتي تتطلب 
ان ننتبه الى املعوقات وأهمية وجود تشريعات ملكافحة 

اجلرائم االلكترونية.

اللواء الشيخ أحمد النواف وعدد من كبار الضباط يتابعون جلسات الندوة املشاركون في ندوة »دور االمن في التنمية«

غادر البالد يوم امس وزيــــر الداخلية الفريق 
الركن م.الشــــيخ جابر اخلالد على رأس وفد امني 
رفيع املستوى حلضور اللقاء التشاوري احلادي 
عشر ملجلس وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون 

لدول اخلليج العربية والذي يعقد في الرياض.
ويأتي هذا اللقاء في اطار التنســــيق والتعاون 
بن دول مجلس التعاون اخلليجي بشــــأن ســــبل 
مكافحة االرهاب ووسائل مواجهة اجلرمية املنظمة 
وتبادل املعلومات االمنية مبا يكفل مزيدا من االمن 
واالمان ويدعم االســــتقرار جلميــــع دول املجلس، 
ويضــــم الوفد في عضويته كال من : الفريق غازي 
عبدالرحمن العمر، اللواء د.عبداهلل نواف العنزي، 
اللواء سعود حمد الشطي، اللواء عصام سالم النهام، 
العميد ركن عبداهلل سالم اللوغاني والعقيد عادل 

احمد احلشاش.
وكان في وداعه على ارض املطار وكيل وزارة 
الداخليــــة الفريــــق احمــــد عبداللطيــــف الرجيب 
ود.عبدالعزيز ابراهيم الفايز سفير اململكة العربية 
السعودية الشقيقة لدى الكويت والشيخ حمد جابر 
العلي سفيرنا لدى اململكة العربية السعودية وعدد 

من القيادات االمنية.

الحبس سنة ونصفًا لمقيم 
أهان شرطيًا بوزارة الداخلية

قضت محكمة اجلنح بحبس مقيم ســــنة ونصف الســــنة مع 
الشــــغل والنفاذ وأمرت بإبعاده عن البالد بعد تنفيذ العقوبة او 
احالة الدعوى املدنية الى احملكمــــة املختصة، وكان االدعاء العام 
قد أســــند للمتهم أنه أهان بالقول موظفا عموميا بوزارة الداخلية 
وهدده بإنزال الضرر به قاصدا حمله على االمتناع عن تأدية عمله 
عندما حضر املتهم بسيارته الى نقطة تفتيش اثناء تواجد املجني 

عليه على رأس عمله.
وقد كان وكيل املجني عليــــه احملامي عبدالرحمن احلوطي قد 
حضر وبن للمحكمة ما أصاب املجني عليه من أضرار مادية وأدبية 
وتوافر أركان اجلرمية من خالل ما هو ثابت باألوراق وادعى مدنيا 
بتعويض املجني عليه بـ 5001 دينار على سبيل التعويض املؤقت، 
وأوضح احلوطي انه ال يضيع حق في ظل سيادة القانون وعدالة 

القضاء وهو ما أخذت به احملكمة وقضت بحكمها املذكور.

محمد الدشيش
قامت الفرقة الليلية التابعة إلدارة مرور محافظة 
الفروانية بحملة لضبط العديد من املســـتهترين في 
مناطق الفردوس وصباح الناصر واألندلس والعارضية 
وكبد ونطاق احملافظة. وقد أســـفرت هذه احلملة عن 
حجز 100 مركبة ملخالفتها )الرعونة واالستهتار أثناء 
القيادة وإصدار أصوات مزعجة( وحترير 500 مخالفة 

مرورية متنوعة )بدون رخصة، إصدار أصوات مزعجة، 
أحداث(. وأثناء فترة هطول األمطار على البالد وحتديدا 
في مواقف اجلمعية مبنطقـــة العارضية مت حجز 14 
مركبة ملخالفتها )الرعونة واالستهتار أثناء القيادة(، 
وضبط عدد من املتجمهرين عند تسكير مداخل ومخارج 
اجلمعية وبالتعاون مع مديريات األمن وإدارة الدوريات 

ومتت إحالتهم إلى جهة االختصاص.

تحرير 500 مخالفة واحتجاز 114 مركبة في الفروانية

اللواء خالد عبداهلل الديني يتسلم نسخة من رسالة الدكتوراه


