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 هاني الظفيري
  في حادثة غريبة من نوعها فوجئ مواطن بشـــخص غريب داخل مركبته 
فـــي منطقة العدان صباح اول من امس فأبلغ العمليات من فوره ليتبني فيما 
بعد انه سكران. وقال مصدر امني ان مواطنا صدم لدى خروجه من منزله في 
منطقة العدان بشخص يستغرق في النوم وبعد إيقاظه حاول السكران الهرب 
ليتم ضبطه وخشي من افتضاح امر سكره بعد أن نام في سيارة املواطن الذي 

نسي إحكام إغالق سيارته. 

 سكران نام بسيارة مواطن وطرده منها

 «األنباء» تنفرد بنشر ضوابط جديدة مقترحة لإلفراج عن السجناء للعام ٢٠١١ 
وتوقعات باستفادة ٤٥٪ من نزالء المركزي بالعفو األميري

 يفرج عن جميع المسـجونين المحكوم عليهم بعقوبة الحبس اذا أمضوا نصف المدة «بالنسـبة للرجال» أو ربع المدة «بالنسبة للنساء» أو ثمن المدة «بالنسبة لألحداث» 

 يعفـى األجانـب أو البـدون مـن اإلبعـاد إذا ثبـت أن المحكـوم عليـه لـه صلـة 
قرابـة حتـى الدرجـة الثانيـة لمواطنيـن كويتييـن أو كان آباؤهـم مـن العسـكريين

 ال تنطبق قواعد العفو  على جرائم أمن الدولة وجلب المخدرات والسـطو المسـلح 
والقرصنـة والمتعلقة بسـالمة الطائـرات وجرائم المفرقعـات وجرائم اسـتعمال القوة
 الخطـف والمواقعة باإلكراه والقتل العمد والسـرقات باإلكراه ال تنطبـق عليها قواعد العفو

 يسـتلزم للمسـتفيد من المكرمة حسـن السـير والسـلوك خـالل تواجده في السـجن

 يفرج فوراً عن المحكوم عليهم لمدة ال تزيد على سنة إذا أمضوا ربع المدة حتى ٢/٢٦ 

 يشـمل اإلفـراج المسـجونين المحكـوم عليهـم في قضايـا الشـيكات وخيانـة األمانـة أو النصب أو جنـح السـرقة اذا أمضـوا ربع المـدة المحكـوم عليهم بها 
 يفرج عن المسجونين في قضايا الزنى أو المواقعة بالرضا أو الفعل الفاضح أو التزوير إن رد عليه قصده منه اذا أمضوا ربع المدة «بالنسبة للرجال» أو ثمن المدة «بالنسبة للنساء واألحداث 
 تخفـض عقوبـة المحكـوم عليهـم بالحبس المؤبد إلى عشـر سـنوات إذا صدر بها حكـم بات وتـم التصالح فيها مـع ذوي المجني عليهـم أو من يمثلهـم قانونا

عقوبته قبــــل التاريخ احملدد 
لإلفراج عنــــه أو خالل الفترة 
التي أعفي منها، ويعاد من أفرج 
عنه الى املكان املخصص لتنفيذ 
عقوبته ليســــتوفي املدة التي 
خفضت أو أعفي منها ويصدر 
بذلك قرار من النائب العام أو 
من يعهد اليه من أعضاء النيابة 

العامة في ذلك.
  ٦- للنائب العام أو من يعهد 
اليه بذلــــك من أعضاء النيابة 
العامة االشــــراف على تطبيق 
قواعد العفو األميري وتصحيح 
أية أخطاء مادية في االسم أو 
أية بيانات اخرى  أو  العقوبة 
مما تــــرد في كشــــوف العفو 
األميــــري اخلاصــــة باحملكوم 
عليهم املشمولني بالعفو، وكذا 
إضافة أو رفع أسماء احملكوم 
عليهم الذين سقطت أو أدرجت 
اسماؤهم سهوا في هذه الكشوف 
بالتنسيق مع وزارة الداخلية 
العفو األميري  ووفقا لقواعد 

لهذا العام.
  ٧- للنائــــب العــــام او من 
يعهــــد اليه بذلــــك من أعضاء 
النيابة العامة بناء على طلب 
الداخلية  مــــن وزارة  مكتوب 
إعفاء بعــــض احملكوم عليهم 
املشــــمولني بالعفــــو األميري 
للعقوبات السالبة للحرية من 
الغرامات اجلزائية املقضي بها 
عليهم في ذات القضايا املفرج 

عنهم فيها.
  ٨- للنائب العام أو من يعهد 
اليه بذلــــك من أعضاء النيابة 
العامة إعفاء احملكوم عليه من 
اإلبعاد القضائي متى انطبقت 
عليه قواعد العفو األميري بشأن 
رفع عقوبة اإلبعاد وبناء على 

كتاب من وزارة الداخلية.
  ٩- للنائب العام أو من يعهد 
اليه بذلــــك من أعضاء النيابة 
العامة إعفــــاء بعض احملكوم 
عليهم مــــن الغرامة اجلزائية 
ممن ثبت إعسارهم عن أدائها 
بناء علــــى كتاب مــــن وزارة 

الداخلية.
  ١٠- للنائب العام وبالتنسيق 
مع وزارة الداخلية ان يقترح 
اإلفراج عــــن أي محكوم عليه 
أو تخفيــــض عقوبته في غير 
احلاالت املشار اليها في البنود 
إذا قدر من ظروف  الســــابقة 
ارتكاب اجلرمية واآلثار املترتبة 
عليها وسلوك احملكوم عليهم 

ما يدعو الى ذلك. 

املدة «بالنسبة لألحداث».
  بـ  تخفض عقوبة احملكوم 
عليهم باحلبس املؤبد الى عشر 
سنوات اذا صدر بها حكم بات 
التصالح فيهـــا مع ذوي  ومت 
املجني عليهـــم أو من ميثلهم 

قانونا.
  ثانيـــا: يفرج عـــن جميع 
املسجونني احملكوم عليهم في 
قضايا الشيكات بال رصيد أو في 
جرائم خيانة االمانة أو النصب 
أو جنح السرقة اذا أمضوا ربع 
املدة احملكـــوم بها، وفي حالة 
السداد أو التصالح يتم االفراج 

فورا.
  ثالثـــا: يفرج عـــن جميع 
املسجونني احملكوم عليهم في 
قضايا الزنى أو املواقعة بالرضا 
أو الفعل الفاضح، أو التزوير اذا 
رد عليه قصده منه، اذا أمضوا 
ربع املدة «بالنســـبة للرجال» 
أو ثمن املدة «بالنسبة للنساء 
واالحداث» على ان يكون اإلفراج 
فورا إذا كان طرفا الواقعة من 
االجانب، علـــى أال يكونوا من 
املشمولني باملادة السابعة من 
قواعـــد العفو مع إبعادهم عن 

البالد فورا.
  رابعـــا: يفرج عـــن جميع 
املسجونني احملكوم عليهم نهائيا 
أو ابتدائيا اذا مت التصالح بينهم 
وبني املجني عليهم أو من ميثلهم 

قانونا على النحو التالي:
  أـ  فورا للمسجونني وفق نص 
املادة ٢٤٠ من قانون االجراءات 

واحملاكمات اجلزائية.
  بـ  ربع املدة للمحكوم عليهم 
في جرائم الشروع في القتل او 
الضرب املفضـــي الى موت او 
االذى البليغ او االصابة بعاهة 

مستدمية.
  خامســـا: يفرج فـــورا عن 
احملكوم عليهم الذين ال تزيد مدة 
العقوبات  او مجموع  العقوبة 
احملكوم بها عليهم عن ســـنة 
واحدة اذا امضوا ربع املدة حتى 

تاريخ ٢٠١١/٢/٢٦.
  سادســـا: أـ  يفرج فورا عن 
احملكوم عليهم بعقوبة احلبس 
في جرائم تعاطي املخدرات او 
املؤثرات العقلية الذين تنطبق 
عليهم شروط برنامج التائبني 
التـــي تضمنتها املذكرة والتي 
وضعتها جلنة اصالح وتقومي 
مدمني املخدرات مبوجب القرار 
الوزاري الصادر من وزير العدل 
رقم ٢٠٨ لسنة ٢٠٠٢ عن هذه 

في جرائم اخلطف او املواقعة 
باالكراه او هتك العرض باإلكراه 
او احليلة ومن في حكمهم اال 
اذا ثبت تصالح احملكوم عليه 
مـــع املجني عليه او من ميثله 

قانونا.
  ٣ـ السرقات التي تقع بطريق 
االكـــراه اذا كان اجلاني يحمل 
ســـالحا ظاهرا او مخبأ إال في 
حالة التصالح مع املجني عليه 

او من ميثله قانونا.
  ٤ـ العقوبـــات احملكوم بها 
في جرائم االموال العامة ما لم 
يكن احملكوم عليه قد رد املبلغ 

موضوع القضية.
  حادي عشر: للنائب العام أو 
من يعهد اليه بذلك من أعضاء 
النيابة العامة حرمان أي محكوم 
عليه من العفو األميري سالفة 
الذكـــر إذا ما رأى خطورته أو 
جســـامة أو أهميـــة اجلرمية 
التي ارتكبها ما يبرر ذلك بناء 
على طلـــب مكتوب من وزارة 

الداخلية.
  ثاني عشر: أحكام عامة:

  ١- يشترط لتطبيق قواعد 
الذكر  العفو األميري ســــالفة 
ان يكون احملكوم عليه حسن 
السير والسلوك وأال يكون قد 
ارتكب مخالفة للنظم أو اللوائح 
املعمول بها خالل فترة وجوده 
بالسجن حســــبما يتضح من 
الــــذي تقدمه اإلدارة  التقرير 
العامة للمؤسسات اإلصالحية 
على أال يشكل اإلفراج عنه ما 
ميس األمــــن العام أو مصالح 

البالد.
  ٢- تطبــــق قواعــــد العفو 
األميــــري على احملكوم عليهم 
الذين يجــــري تنفيذ عقوبات 

احلبس احملكوم بها عليهم.
  ٣- أال تكــــون العقوبة قد 
سبق تخفيضها مبوجب مراسيم 

أميرية سابقة.
  ٤- يعفــــى احملكوم عليهم 
بعقوبات سالبة للحرية ممن 
شملهم العفو األميري من جميع 
الغرامات اجلزائية املقضي بها 
عليهم إذا ثبت إعســــارهم عن 

أداء تلك الغرامات.
  ٥- يتعهد من يتم اإلفراج 
عنه ممن شملهم العفو األميري 
بحسن السير والسلوك وعدم 
ارتكاب أية جرمية طوال مدة 
العقوبــــة التي شــــملها العفو 
ويعتبر تخفيض العقوبة كأن لم 
يكن إذا ساء سلوك من خفضت 

الصـــادرة  العقوبـــات    ٨ـ 
بشأن اجلرائم املرتكبة داخل 

السجن.
  ٩ـ جرائم القتل اخلطأ التي 
تقع بسبب قيادة مركبة بسرعة 
جتاوز احلد األقصى أو اخلروج 
عن االشارة الضوئية او حتت 
تأثير املشــــروبات املســــكرة 
املؤثــــرات  او  املخــــدرات  او 

العقلية.
  عاشـــرا: ال تنطبـــق قواعد 
العفو السابقة بالنسبة لعقوبات 
احلبس احملكوم بها في احلاالت 
اآلتية إال إذا توافرت الشروط 

والقواعد قرين كل منها:
  ١ـ العقوبات احملكوم بها في 
جرائم القتل العمد واالشتراك 
فيها، ما لم يكن قد مت التصالح 
مع ذوي املجنـــي عليه او من 

ميثلهم قانونا.
العقوبـــات احملكوم بها    ٢ـ 

من العسكريني العاملني باخلدمة 
او اذا دعـــت الى ذلك ضرورة 
اجتماعية ملحة او ملا لشـــمل 

االسرة.
  ثامنا: تنطبق قواعد العفو 
سالفة الذكر بالنسبة للعقوبات 
التي صدرت بها احكام نهائية 
التي صـــدرت بها  او  وباتـــة 
احكام ابتدائية او اســـتئنافية 
وافقت عليها ســـلطة االدعاء 
قبل صـــدور مرســـوم العفو 
االميـــري، وال يحـــول صدور 
مرسوم العفو االميري عن هذه 
العقوبـــات دون نظر الطعون 
املرفوعة عنها من احملكوم عليهم 
باالستئناف او التمييز واذا ما 
قضي فيهـــا بتعديل العقوبة، 
خفضت العقوبة املعدلة بذات 
النسبة التي ينص عليها مرسوم 

العفو.
  تاســـعا: ال تنطبـــق قواعد 

الســـابقة بالنســـبة  العفـــو 
للعقوبـــات احملكـــوم بها في 

اجلرائم اآلتية:
  ١ـ جرائم املفرقعات.

  ٢ـ جرائم امن الدولة اخلارجي 
والداخلية.

  ٣ـ جرائم جلب او استيراد 
او تصدير او تصنيع او زراعة 
او حيازة املخدرات او املؤثرات 

العقلية بقصد االجتار.
الســـطو املسلح    ٤ـ جرائم 
املعاقب عليها باملادة ٢٢٧ من 

قانون اجلزاء.
  ٥ـ جرائم استعمال القوة او 
التهديد او التعدي على رجال 
الشرطة او مقاومتهم بالعنف 

او انتحال صفتهم.
  ٦ـ جرائم االســـتيالء على 

السفن او اغراقها عمدا.
  ٧ـ اجلرائم املتعلقة بسالمة 

الطائرات واملالحة اجلوية.

الفئـــة مع اعفائهم من الغرامة 
املقضي بهـــا، وخضوع هؤالء 
إلجراءات الرقابة الالحقة التي 
تتخذها اجلهات املختصة بوزارة 
الداخلية حتت اشراف النيابة 

العامة.
  بـ  يفرج عن احملكوم عليهم 
من االجانب في قضايا تعاطي 
املواد املخدرة واملؤثرات العقلية 
اذا امضوا ربـــع املدة على أال 
يكونوا من املشـــمولني باملادة 
الســـابعة من قواعد العفو مع 

ابعادهم عن البالد فورا.
  سابعا: يعفى احملكوم عليهم 
بعقوبة االبعـــاد القضائي من 
االجانب او فئة املقيمني بصورة 
غير قانونية البدون في قضايا 
جزائية من تنفيذ تلك العقوبة 
اذا ثبـــت ان احملكوم عليه له 
صلة قرابة حتى الدرجة الثانية 
ملواطنني كويتيني او كان آباؤهم 

 عبداهللا قنيص
  اقترحت اللجنة التي شكلتها 
وزارة الداخليـــة بالتعاون مع 
النيابـــة العامة بشـــأن قواعد 
وشروط العفو األميري جملة 
القيود والتي من شـــأنها  من 
تخفيض أعداد نزالء املركزي الى 
معدالت كبيرة، فيما أكد مصدر 
أمني انه في حال املوافقة على 
مثل هذه املقترحات، فإن نسبة 
النزالء في املركزي ستنخفض 
مبا يزيـــد على ٤٥٪ ومن أبرز 
ما اقترحته اللجنة االفراج عن 
الذين أمضوا  جميع السجناء 
نصف املدة للرجال وربع املدة 
للنســـاء، وجميع املسجونني 
في قضايا الشـــيكات وخيانة 
األمانة والنصب، هذا وحتصلت 
«األنبـــاء» علـــى قواعد العفو 
األميري للعام ٢٠١١ وهذا نصها 

الى جانب اقتراحات اللجنة:
  إعماال  لنص املادة ٢٣٩ من 
قانون االجراءات واحملاكمات 
اجلزائية رقم ١٧ لســـنة ١٩٦٠ 
التـــي تنص على  وتعديالته 
«لألميـــر بعـــد صـــدور حكم 
بالعقوبة ضد شـــخص معني 
وقبـــل تنفيذ هـــذا احلكم أو 
أثنـــاء التنفيذ ـ أن يصدر أمرا 
بالعفو عن العقوبة احملكوم بها 
أو تخفيضها أو إبدالها بعقوبة 

أخف».
  ونزوال على اإلرادة األميرية 
النص  السامية في وضع هذا 

موضع التطبيق.
  وحتقيقا للغايـــة املرجوة 
من تخفيـــف بعض العقوبات 
احملكوم بها على بعض فئات 
احملكوم عليهم أمال في إصالحهم 
وتشـــجيعا لهم علـــى التوبة 
والعودة الى احلياة الشريفة.

  وجريا على مـــا تفضل به 
حضرة صاحب الســـمو أمير 
البالد حفظه اهللا ورعاه سنويا 
مبناسبة العيد الوطني املجيد 
من إعفاء بعض احملكوم عليهم 
مـــن تنفيذ بعـــض العقوبات 
احملكوم بها وفقا للقواعد التي 
تقترحها اللجنة املشكلة بالقرار 
الوزاري رقم ١٣٣ لســـنة ٢٠١١ 

الصادر من وزير الداخلية.
  تقترح اللجنة ما يلي:

  أوال: أ ـ يفـــرج عـــن جميع 
املســـجونني احملكـــوم عليهم 
بعقوبة احلبس اذا أمضوا نصف 
املدة «بالنسبة للرجال» أو ربع 
املدة «بالنسبة للنساء» أو ثمن 

 تزامنًا مع احتفاالت الكويت والذكرى الخامسة لجلوس صاحب السمو األمير

 العميد خالد الديني 

 املشاركون في ورشة العمل 

 وزير الداخلية الشيخ جابر اخلالد  اللواء أنور الياسني  الفريق غازي العمر 

 تعليمات باالنتهاء من إجراءات اإلفراج تزامنًا مع االحتفاالت قرار بحجز كلي للجان المشاركة في إعداد كشوفات العفو
 علمت «األنباء» أن وكيل وزارة الداخلية الفريق غازي العمر امر 
بحجز كلي لعدد من الضباط وضباط الصف لالشراف على تنفيذ 
العفو االميري والذي يتناسب مع املناسبة املهمة التي متر بها البالد 
وتتزامن قواعد العفو املقدمة مع مرور نصف قرن على اعياد الكويت 

ــنوات على تولي صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد  و٥ س
ــند اإلمارة. هذا، وقد اصدر وكيل وزارة الداخلية أمر عمليات  مس
حمل رقم ٢٠١١/٦١ تضمن حجز القوة املشاركة بلجان العفو االسري 

حجزا كليا وذلك اعتبارا من تاريخ ٢٠١٠/١٢/١٥ وحتى ٢٠١١/٣/١. 

 قال مصدر امني ان وزير الداخلية الفريق الشيخ جابر اخلالد 
أوعز إلى وكيل وزارة الداخلية املساعد لشؤون املؤسسات اإلصالحية 
ــجن املركزي العميد خالد الديني  ــذ األحكام ومدير عام الس وتنفي
باإلسراع باالنتهاء من اجناز الكشوفات متهيدا العتمادها من وزير 

ــالها إلى الديوان األميري العتمادها بحيث تتزامن  الداخلية وإرس
ــدر ان وزير الداخلية طلب ــاالت الكويت. وأضاف املص مع احتف

ــل أي عقبات تواجه جلان العفو  ــراع في اجناز العمل وتذلي  اإلس
االميري. 

 حتت رعاية وكيل وزارة الداخلية املساعد لشؤون التعليم والتدريب 
الفريق الشيخ أحمد النواف، وبحضور مدير عام كلية األمن الوطني 
اللواء ركن محمد رافع الديحاني ورئيس قسم شؤون التعليم والتدريب 
مبعهد الدراسات اإلستراتيجية األمنية النقيب محمد الهاجري أقام 
معهد الدراســـات اإلســـتراتيجية األمنية بكلية األمن الوطني حلقة 
نقاشـــية بعنوان «كيفيـــة التعامل مع وســـائل اإلعالم واملؤمترات 

الصحافية» وشارك فيها عدد من قيادات الداخلية.
  وتناولت احللقة النقاشية خالل ٤ جلسات مدخال حول أهمية اإلعالم 
كأحد القوى االستراتيجية للدولة واإلعالم األمني وارتباطه باجلماهير 
ومتطلبات التعامل مع وسائل اإلعالم املقروءة واملسموعة واملرئية 

وأخيرا اسلوب التحضير واإلعداد وإدارة املؤمترات الصحافية.

  وقال اللواء ركن محمد رافع الديحاني ان مثل هذه الدورات تعقد 
بهدف صقل مهارات القيادات األمنية في كيفية التعامل مع وســـائل 
اإلعـــالم لتوضيح احلقائق حول املوضوعات التي تهم الرأي العام، 
وذلك ضمن دورات أخرى تعقدها كلية األمن الوطني ملستوى القادة 

واملديرين.
  وقد عقدت الدورة بفندق جي دبليو ماريوت خالل الفترة من ٢٥ 

الى ٢٦ يناير ٢٠١١.
  وفـــي ختام الدورة قام اللواء ركن محمد رافع الديحاني بتوزيع 
شهادات التخرج على منتسبي احللقة النقاشية، متمنيا لهم التوفيق 
واالستفادة من كل ما أبرزته احللقة من دروس وخبرات في كيفية 

التعامل مع وسائل اإلعالم. 

 «الداخلية» تنظم حلقة نقاشية حول كيفية التعامل
  مع وسائل اإلعالم والمؤتمرات الصحافية

 برعاية وكيل وزارة الداخلية لشؤون التعليم والتدريب 


