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االمنية

الصفحة
أكد املدير العام لإلدارة العامة للهجرة اللواء 
كامل العوضي ان نظام تبسيط اجراءات منح 
التأشيرات انعكس إيجابا على احلركة السياحية 
واالقتصادي���ة في دولة الكويت مش���يرا الى 
ربط السفارات الكويتية بنظام آلي مع وزارة 

الداخلية إلصدار التأشيرات.
وقال اللواء العوض���ي الذي يرأس الوفد 

األمني الكويتي املشارك في املؤمتر العربي ال� 
14 لرؤساء أجهزة الهجرة واجلوازات واجلنسية 
في تصريح ل� »كون���ا« ان الكويت من أوائل 
الدول التي اعتمدت نظام تس���هيل اإلجراءات 

في إصدار التأشيرات.
وأوضح ان الكويت اعتمدت ربط سفارات 
الب���اد ف���ي اخل���ارج بنظ���ام الكتروني مع 

أجهزة وزارة الداخلية املختصة بإصدار هذه 
التأشيرات.

وأضاف ان هذا النظام مينح القطاع اخلاص 
وش���ركات الطيران الوطنية والفنادق ايضا 
القدرة واملرونة بشكل أكبر في إصدار التأشيرات 
مبواق���ع هذه اجلهات بعد التنس���يق آليا مع 

وزارة الداخلية.

العوضي: اعتمدنا ربط السفارات الكويتية بنظام آلي مع وزارة الداخلية إلصدار التأشيرات

مركز رياض

»متحول« دخل المخفر لإلبالغ عن جريمة فتم حجزه بتهمة »التشبه بالنساء«

سنة..«.
والفقرة االخي���رة من نص 
امل���ادة 198 ج���زاء )أو تش���به 
باجلنس اآلخ���ر( متثل اضافة 
إلى نصوص اجلزاء وهي تبحث 
حالت���ن، االولى بجرمية الفعل 
الفاضح في مكان عام والثانية 
التش���به باجلن���س اآلخر بأي 
صورة من الصور وسياق تلك 
الفقرة االخيرة يؤكد أنه يجب 
إلدانة املتشبه باجلنس اآلخر أن 
يكون تشبهه باجلنس اآلخر في 
مكان عام أي كل مكان يتردد عليه 
عامة الناس وبالتالي يستطيعون 
رؤيته وسماعه وينطبق ذلك على 
االندي���ة الرياضية واملتنزهات 
واالسواق واحملات والوزارات. 
وحكمة املشرع واضحة في هذا 
النص وهي محاربة ذلك الفعل 
واحلد من���ه بدلي���ل أن النص 

حظر التش���به باجلنس اآلخر 
في املكان العام، فالتش���به هو 
اتباع سلوك مرفوض يأباه أفراد 
املجتمع وينأى عنه ويدخل في 
التحدث بطريقه تشبه  مدلوله 
النساء، ارتداء مابس نسائية، 
النساء  والسير بطريقة تشبه 
وبخطوات غير مستقيمة وافتعال 
حركات متثل حركات نسائية، 
كل تل���ك األفع���ال جتعلنا امام 
متشبه باجلنس اآلخر ولعل ما 
جعلني أشير إلى هذا املوضوع 
كثرة القضايا املضبوطة وثانيا 
التشبه بالنساء فيه  أن قانون 
الش���خصية  مخالف���ة للحرية 
فالتش���به بالنس���اء وما يأتيه 
الش���باب من أفعال في سيرهم 
ومابسهم ال ش���ك انه يخالف 
احلرية الشخصية تلك احلرية 
املرتبطة بقيم وتقاليد املجتمع 
الذي نعيش فيه، املجتمع الذي 
الش���ريعة اإلسامية  تعد فيه 
هي املصدر األساسي للتشريع 
االمر الذي تكون معه مثل تلك 
التصرف���ات واألفعال تش���كل 
تعارضا مع احلرية الشخصية، 
فاحلرية لها مفهوم وهو ممارسة 
أفعالنا وتصرفاتنا طبقا لتقاليد 
املجتم���ع وم���ا درج عليه ال أن 
منارسها بحرية مطلقة تتنافى 
مع تقاليد مجتمعنا فا شك ان 
التشبه بالنس���اء ليس بحرية 
مطلقة بل مقيدة بتقاليد الدولة 
ومبادئها ثالث���ا، كما ان حرية 

االعتق���اد يجب ان تتم في اطار 
النظام العام للدولة وتقاليدها، 
فإذا أتى الشخص وخالف تقاليد 
البلد املتواجد فيها واتى سلوكا 
منحرفا وتشبه باجلنس االخر 
فان تصرفه يكون مس���تهجنا 

ويخضع معه للعقاب.
وفي النهاية أش���ير الى ان 
إضافة تلك الفقرة للمادة 198 من 
قانون اجلزاء هي إضافة فريدة 
من املشرع الكويتي حسنا فعلها 
وذلك بتجرميه هذا الفعل )التشبه 
باجلنس اآلخر( وإفراده عقابا لها 
وذلك لسد الباب ملن تسول له 
نفسه اختراق قيم وتقاليد بادنا 
بإتيانه أفعاال مخلة باحلياء ال 
تنطلي على شعبنا احملترم لذاته 

ولشريعته الغراء.
ومن هنا وان كنت اش���عر 
مبأساة وش���عور هذا اجلنس 
النفسية والسلوكية  وأساليبه 
وظروفه وآالمه، اال انني مع هذا 
وحفاظا على املجتمع ال استطيع 
ان اقر افعاله التي تبقى في دائرة 
الش���ذوذ املرف���وض اجتماعيا 
وقانوني���ا والعقاب عليها ألنه 
لم يك���ن املقص���ود املعاقبة او 
ماحقة ذات الشخص املتحول 
حتديدا وامنا الهدف هو احلد من 
هذه الظاهرة وملصلحة املجتمع 
العامة، وما على املتش���بهن او 
بعض املتحولن جنسيا اال الستر 
واحترام شعور الغير والشرع 

ونظام الدولة.

حقيبة السيارة فقام بارتدائها 
فوق التنورة، وقام بغسل وجهه 
وإزالة املكياچ وعدل من طريقه 
تسريحة ش���عره ليبدو رجا، 
ولدى دخول���ه املخفر وقبل ان 
يقدم شكواه أمسك به الضابط 
بسبب هيئته الغريبة حيث كانت 
دشداش���ته غير مرتبة وتبدو 
»مكس���رة« أي ل���م تكن مكوية 
وأيض���ا لكونها ش���توية بينما 
الوقت كان صيف���ا، اضافة إلى 
ان املتحول أو »اجلنس الثالث« 
نسي ازالة أقراط االذن حتى ان 
رجال االمن لم يتمالكوا أنفسهم 
م���ن الضحك خاصة عندما رفع 
الدشداشة لتبدو أسفلها تنورة 
نس���ائية ضيقة ومغرية، فتم 
إيداعه النظارة وتسجيل قضيه 

ضده.
تلك هي الواقعة التي استرعت 
انتباهي وأنا بصدد قراءتها ورأيت 
معاجلتها من الوجهة القانونية 
وإلقاء الضوء عليها، فاملش���رع 
الكويتي وان كانت نصوصه خلت 
من افراد تشريع مستقل ملعاقبة 
املتشبهن باجلنس اآلخر إال ان 
املتتبع لقانون اجلزاء الكويتي 
يجده ينص في مادته رقم 198 
جزاء على ان »من اتى إشارة او 
فعا مخا باحلياء في مكان عام 
بحيث يراه او يس���معه من كان 
في مكان عام او تشبه باجلنس 
اآلخر بأي ص���ورة من الصور 
يعاق���ب باحلبس مدة ال جتاوز 

انس���اني  اجلرمية س���لوك 
يحدث في املجتمع اضطرابا هذا 
االضطراب، قد يك���ون فعا او 
امتناعا يخرق قواعد »الضبط 
االجتماعي« وصاحب هذا الفعل 
او االمتناع هو االنسان، انه الفرد 
الذي سلك مس���لكا ال اجتماعيا 
وال أخاقيا أي انه ارتكب جرما 
يعاقب عليه القانون، فهو االنسان 
اخل���ارج على قواع���د الضبط 
االجتماعي وس���لوكيات الدولة 
املتواجد فيها وما تتحلى به من 
عادات وتقاليد راسخة فيها منذ 
القدم وهو ما يدفعه إلى ارتكاب 
سلوك اجرامي )فعل او امتناع( 
حتت طائلة القانون � واجلرمية 
في كل العصور ب���دأت تتطور 
وتأخذ أشكاال ومناحي متعددة. 
وما دعاني إلى هذا السرد املبسط 
� هو ظهور جرمية أصبحت من 
جرائم هذا العصر اال وهي جرمية 
التشبه بالنس���اء، فقد طالعتنا 
احدى الصحف بأن جنسا ثالثا 
بكام���ل زينته وهيئته االنثوية 
دخل محا لتصليح الهواتف في 
منطقة الساملية وأثناء قيام العامل 
بفحص الهاتف سقط منه وحتطم 
ففزع عليه اجلنس الثالث وطالبه 
بدفع قيمته وعندما رفض العامل 
ذلك بحجة انتفاء قصده في اتاف 
الهاتف رغب اجلنس الثالث في 
الذهاب إلى املخفر وانتبه لهيئته 
النسائية وخوفا من ضبطه تذكر 
ان لديه دشداش���ة ش���توية في 

بقلم: المحامي رياض الصانع

استقبلت اإلدارة العامة لاطفاء صباح امس الراغبات 
في التسجيل في دورة رقيب اطفاء للوقاية، ومت تسجيل 
البيانات اخلاصة بهن بالدورة مع أخذ قياسات للوزن 
والطول متهيدا للمقابلة الشخصية والتي حدد لها يوم 
22 اجلاري متهيدا لدخول الدورة ملن جتتاز االختبارات 

املطلوبة.
وكان في مقدمة مستقبلي الطالبات مدير مركز إعداد 
قادة اإلطفاء العقيد نعيم آل هيد الذي رحب باملتقدمات وقام 
باعطائهن نبذة عن الدورة وعن طبيعة العمل وأبلغهن 
بان االدارة بحاجة الى 20 متدربة وستتم قرعة بينهن 
الختيار ال� 20 الاتي سيدخلن الدورة والتي حدد لها يوم 
26 سبتمبر املقبل ليكون بداية الدراسة فيها وتنقسم الى 
فصلن دراسين باالضافة الى امليداني لتتخرج املتدربة 

بعد عام كامل وتعن برتبة رقيب اطفاء.
كما حضر مدير العاقات العامة واإلعام املقدم خليل 
األمير وحتدث ع���ن دور االدارة والهدف من اقامة هذه 
الدورة وأش���ار الى ان قطاع الوقاي���ة ينقصه العنصر 
النس���ائي ملا له من دور مهم في التفتيش على األماكن 
اخلاصة بالنس���اء والتي مينع الرجل من الدخول اليها 
للفحص على معدات السامة اخلاصة باإلطفاء والتي مت 
توفيرها حلماية األرواح واملمتلكات، مثل األندية الصحية 
النسائية والصالونات وكل ما يخص املرأة وذلك متاشيا 

مع العادات والتقاليد املتبعة لدينا.

اللواء أنور الياسني متوسطا الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية العقيد محمد الصبر وعدد من قيادات املؤسسات اإلصالحية عدد من املفرج عنهم أثناء احملاضرة

جلنة استقبال طلبات دورة رقيب إطفاء

قياس طول إحدى املتقدمات

»الداخلية« تفرج عن 185 سجيناً ضمن 1059 شملهم العفو األميري

هاني الظفيري
أعلن وكيل وزارة الداخلية املساعد لشؤون املؤسسات 
اإلصاحية اللواء أنور الياس����ن عن إطاق س����راح 185 
سجينا من املش����مولن بالعفو األميري السامي، مشيرا 
الى ان العفو شمل 1059 سجينا وقسمت الى فئات، الفئة 
األولى إطاق سراح فوري وبلغ عددهم 185 شخصا بينهم 
29 كويتيا ضمنهم ثاث نساء و4 من فئة البدون و152 

من جنسيات مختلفة ومن اجلنسن.
وقال اللواء الياس����ن في املؤمتر الصحافي الذي عقد 
صب����اح أمس في مبنى املؤسس����ات اإلصاحية مبنطقة 
الصليبية مبناسبة اإلفراج الفوري عن 185 سجينا انه 
جريا على العادة السامية لصاحب السمو األمير تفضل 
بهذه املكرمة األميرية واإلفراج والعفو عن بعض املساجن 

ممن تنطبق عليهم شروط العفو األميري.
وأوضح اللواء الياسن انه جرى تغيير وتطوير قواعد 
العفو األميري هذا الع����ام، حيث مت ادخال فئة األحداث 
ضمن املشمولن بالعفو خافا عن األعوام السابقة، الفتا 
ال����ى ان تلك القواعد تبدأ من صدور قرار وزير الداخلية 
بتكوي����ن اللجان، حيث تبدأ اللجنة األولى وتضم ممثا 
عن وزارة الداخلية ونائب مدير مكتب صاحب الس����مو، 

وعدد من القضاة واملستشارين.
ويرأس اللجنة احملامي العام محمد الزعبي حيث تقوم 
تل����ك اللجنة بوضع قواعد العفو األميري وبعد االنتهاء 
من املشروع يرفع الى وزيري الداخلية والعدل لاعتماد، 
ومن ثم تباشر اللجنة الثانية تطبيق قواعد العفو وهي 

من مسؤولية وزارة الداخلية.
وكشف اللواء الياسن عن إنشاء 4 عنابر لسجن النساء 
بتموي����ل كامل من األمانة العامة لألوقاف وبالتنس����يق 
مع وزارة الداخلية، حيث س����يتم تشكيل جلنة ملساعدة 
احملتاجن من أهالي الس����جناء الذين يخضعون لعقوبة 

الس����جن، والرعاية الاحقة بعد خروجهم من الس����جن 
مبشاركة بيت الزكاة مؤكدا في الوقت نفسه الى تنسيق 
مس����تمر ومتواصل بن وزارة األوقاف واألمانة العامة 
لألوقاف وبيت الزكاة، متوجها بالشكر الى هذه الوزارات 
واملؤسس����ات التي تعمل من أجل مس����اعدة احملتاجن 

ورعايتهم.
وبننّ اللواء الياسن ن الفترة التي مكثها املفرج عنهم 
في السجن أعطتهم العبرة ودروسا في احلياة ليكونوا 

مواطنن صاحلن قادرين على املشاركة في نهضة 
بلدهم ورفع رايته عاليا، بينما املفرج عنهم من 
األجان����ب بعد انتقالهم ال����ى بلدانهم نتمنى لهم 

التوفيق واحلياة السعيدة.
وجدد اللواء الياسن تأكيده ان رسالة الكويت 
هي احلرية واملساواة والعدل، خصوصا ان قطاع 
املؤسسات اإلصاحية يحرص دائما على توفير 
كل احتياجات ومتطلبات النزالء ويرعى األطفال 
ألمهات سجينات، الفتا الى ان القطاع يشهد تطورا 
ملموس����ا على جميع األصعدة بدءا من التطوير 
املستمر من خال رفع كفاءة القوة البشرية القائمة 
على الس����جن، مؤكدا في الوقت نفس����ه ان العام 
املقبل سيشهد تطورا كبيرا في عملية املنظومة 

األمنية للمؤسسات اإلصاحية.
وفيما يتعلق بإدخ����ال األحداث ضمن العفو 
األميري هذا العام أوضح اللواء الياسن ان اقتراحا 
قدمته وزارة الداخلية الى اللجنة األولى املشكلة 
من وزارة العدل وممثل عن مكتب صاحب السمو 
حيث أبدت اللجنة قبوال واستحسانا لهذا االقتراح 
ومتت املوافقة علي����ه وتطبيقه هذا العام ونص 
االقتراح على إعطاء احلدث العفو ثمن املدة التي 
يقضيها بالس����جن والرجل نص����ف املدة واملرأة 

ربع املدة.
وعن سبب التأخير عن اطاق سراح املشمولن ضمن 
العفو األميري السامي أكد اللواء الياسن ان من ضمن قواعد 
العفو األميري ان تكون هناك عملية متحيص والتحقق 
من أسماء املشمولن في العفو دراسة من فرق متخصصة 
وفنية للتحقق من استحقاق تلك األسماء للعفو، موضحا 
ان����ه لم يكن هناك تأخير بقدر م����ا هو مطابقة على هذه 

القواعد وإعطاء من يستحقها.

وفيما يتعلق مببنى الرعاي����ة الاحقة اوضح اللواء 
الياسن ان املبنى كان مؤجرا واآلن اصبح هذا املبنى داخل 

مبنى السجن لفترة مؤقتة.
وكش����ف النقاب عن طرح مناقصة إلنشاء مبنى دائم 
للرعاية الاحقة قريبا مؤكدا ان املؤسس����ات االصاحية 
تعمل حاليا على إنشاء 4 مشاريع وهي مبنى تابع الدارة 
تنفي����ذ االحكام ومبنى آخر لإلدارة العامة للمؤسس����ات 
االصاحي����ة ومبنى لتنفيذ احكام امل����رور وآخر لتنفيذ 
االحكام اجلنائية حيث س����تنجز هذه املش����اريع 

خال الفترة القليلة املقبلة.
وعن النزيل الذي توفي بداخل السجن املركزي 
نتيجة عدم اعطائه دواء القلب أكد اللواء الياسن 
ان السجن كان موجودا في السجن منذ عام 1991 
وقضيته امن دولة، ومحكوم بالسجن املؤبد، مشيرا 
الى انه خال االعوام التي قضاها ذلك الس����جن 
بداخل السجن قمنا بتقدمي كل الرعاية الصحية له 
وحافظنا على حياته لدرجة انه اصبح من العناصر 
االيجابية في السجن، متسائا هل من املعقول ان 
حتافظ املؤسسات االصاحية على حياة النزيل 
منذ 19 عاما وفي حلظة يتم منع العاج عنه وهو 
حق مشروع له مجددا تأكيده أن الرعاية الصحية 
متوافرة في السجن على مدار 24 ساعة بإشراف 
من وزارة الصحة، ولدينا ما يثبت أن االجراءات 

الصحية الازمة كانت تقدم له على أكمل وجه.
وفيما يتعلق بالعطل الذي اصاب أحد احملوالت 
الكهربائية في مبنى السجن رقم 3 االسبوع املاضي 
قال اللواء الياسن ان ادارة امن السجون لديها 11 
ماتور كهرباء مشيرا الى ان هذه آلة وهي معرضة 
في اي حلظة الن تتعطل موضحا في الوقت نفسه 
أن التي����ار الكهربائي اعيد الى الس����جن في وقت 

قصير، ونعمل على تطوير شبكة الكهرباء بحيث تعمل 
الكهرباء تلقائيا فور تعطل اي من احملوالت.

ومن جانبه أكد مدير تنفيذ االحكام اللواء ماجد املاجد انه 
جرى عرض اسماء الفي سجن على اللجنة ملطابقتها بقواعد 
العفو االميري ومت استخاص اسماء 1059 سجينا حيث 
مت اعطاء الرجل نصف املدة واملرأة ربع املدة واحلدث ثمن 
املدة وهو ألول مرة يدخل ضمن كشوف العفو االميري.

واوضح انه مت االفراج عن 185 نزيا منهم 29 سجينا 
كويتيا بينهم امرأت����ان و152 أجنبيا وتختلف قضاياهم 
املتورط����ن فيها من قضية الى أخ����رى بعيدا عن قضايا 
امن الدولة وقضايا السطو وهي قضايا ال يشملها العفو 

االميري.
واضاف انه مت تخفيض احكام 305 سجناء الى نصف 
املدة للرجال وربع املدة للنس����اء والثمن لاحداث ورفع 
س����ابقة االبعاد عن 146 س����جينا ضمن البند الثامن من 
قواعد العفو االميري التي تنص على اعفاء كل من كانت 
له صلة قرابة بكويتين حتى الدرجة الثانية وفئة غير 
محددي اجلنسية ولم الشمل او احلاجة االجتماعية فضا 

عن 422 سجينا رفعت عنهم الغرامات.
والتقت »األنباء« بأحد السجناء املفرج عنهم )أ.م.( 36 
عاما وقد اعرب عن شكره الدارة السجن املركزي لقيامها 
بدور بارز في عملية التعامل مع السجناء وقال انني اشكر 
الكويت كافة على هذا العفو فهو مبنزلة اعادتي للحياة 
خصوصا انني قضيت عاما ونصف العام بسبب القضية 

التي ضبطت بها.
وأكد نزيل آخر انه س����عيد بهذا العفو خصوصا ان 
تهمته حيازة مخدرات وق����ال: لن اعود اليها مرة أخرى 
واضاف النزيل اننا تعلمنا في السجن العديد من االمور 
التي سأستفيد منها بعد عودتي الى احلياة خارج السجن 

ومنها الصاة على امليت وامور الدين.

منهم 29 كويتياً و4 من فئة البدون إضافة إلى 152 أجنبياً

توجه إلقرار مناقصة إنش�اء مبنى دائم للرعاية الالحقةش�مول ع�دد من األح�داث للم�رة األولى ه�ذا العام
الياس�ين: تش�كيل لجن�ة لمس�اعدة المحتاجين م�ن أهالي الس�جناء وتقدي�م الرعاي�ة الالحقة للمف�رج عنهم

الس�جون الكويتية تطب�ق فيها أقصى درجات حقوق اإلنس�ان والرعاي�ة الصحية متوافرة فيها على مدى 24 س�اعة

)سعود سالم(حلظة اإلفراج النهائي عن املشمولني بالعفو

»اإلطفاء« تبدأ باستقبال الراغبات
في االلتحاق بدورة رقيب إطفاء

طفلة خرجت مع والدتها املفرج عنها


