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سجل رجال امن في جندة العاصمة بالغا في مخفر صباح السالم 
حمل عنوان »إهانة رجال امن« وقال مصدر امني ان ضابطا ورقيبا 
اول قاال انهما كانا في مهمة لضبط االمن وشاهدا مركبة بها شابان 
حيث مت توقيف املركبة لالطالع على هوية من فيها واذ بالش���ابني 
يعتديان على رجلي االمن بالسب وفرا الى جهة غير معلومة، ومتكن 
رجال النجدة من تدوين رقم املركبة وأرفقاها مبلف القضية متهيدا 

الستدعاء صاحبها والتحقيق معه واالبالغ عن مرافقه.
أمير زكي  ٭

الداخلية به، وان وزارة الداخلية 
وبالتعاون مع النيابة أجنزت ما 

هو مطلوب منها.
واختتم املصدر األمني الرفيع 
تصريحه ل� »األنباء« بالقول: من 
يرد من السجناء ان يضرب عن 
الطعام فهو بذلك يلحق الضرر 
البالغ بنفسه، وإذا كان السجناء 
يريدون التخفيف من أوزانهم فلهم 
ما يشاؤون، ولكن لن ترضخ وزارة 
الداخلية لهم، وستأخذ بشأنهم 
القانونية،  جمي���ع اإلج���راءات 
النيابة  وسنلغي بالتنسيق مع 
أس���ماءهم من كش���وفات العفو 
األميري حتى ل���و صدر بحقهم 
العفو وكانوا ينتظرون انقضاء 

او انتهاء مدد حبسهم.
الس���جناء قد  وكان عدد من 
أمط���روا عددا م���ن الصحافيني 
باتص���االت هاتفية وأكدوا خالل 
هذه االتصاالت انهم عازمون على 
مواصلة اضرابه���م حتى تنفيذ 
مطالبه���م واملتمثلة في ان تلغى 
3 أرباع مدد احلبس على ان يشمل 
هذا األمر جميع السجناء سواء 
اكانوا متهمني في قضايا قتل او 
مخ���درات او أمن دولة او غيرها 

من القضايا األخرى.
وقال السجناء ان عدد املضربني 
عن الطعام 600 سجني وسجينة 
وانهم حددوا هذا العدد مبوجب 
اتصاالتهم من خ���الل هواتفهم 
النقالة التي ُتهّرب اليهم بش���كل 
غي���ر قانون���ي. يذك���ر ان ادارة 
الس���جن املركزي أعلنت احلجز 
الكلي ملنتسبيها، وهناك اتصاالت 
مستمرة بني ادارة السجن والقوات 
اخلاص���ة الس���تدعائها في حال 

استدعت احلاجة.
أمير زكي  ٭

مدة عقوبتهم. وأشار املصدر الى ان 
اشتراطات وقواعد العفو األميري 
تنطبق على كامل السجناء سواء 
كانوا مواطنني أو مقيمني، والبد 
ان تتوافر في السجناء اشتراطات 
العفو وأساس هذه االشتراطات 

هو حسن السير والسلوك.
وفيما يتعلق بأسباب تأخير 
تنفيذ العفو األميري األخير الذي 
تزام���ن مع م���رور 50 عاما على 
االستقالل و20 عاما على التحرير 
و5 س���نوات على تولي صاحب 
السمو األمير مسند اإلمارة قال 
املصدر: هذا األمر ال دخل لوزارة 

شريحة أجرمت في حق املجتمع 
قبل ان جترم في حق نفسها.

وحول ما اذا كان الس���جناء 
الذين شملهم العفو األميري األخير 
ستغض وزارة الداخلية البصر عن 
اضرابهم عن الطعام وسيخرجون 
الى احلرية، قال املصدر: لألسف 
الشديد هؤالء أجرموا مرة ثانية 
في حق أنفسهم فهم بإضرابهم عن 
الطعام قد دفعوا وزارة الداخلية 
ممثلة في املؤسسات االصالحية 
الى رفع أسمائهم الى النيابة العامة 
إللغاء قرار العفو الصادر بحقهم 
وسيكونون ملتزمني بقضاء كامل 

من العفو مرتني، مبعنى انه قد 
نال مبوجب عفو سابق تخفيفا 
للحكم ويطلب ان يدرج في العفو 

اجلديد.
وأش���ار املصدر ال���ى ان عدد 
املضربني عن الطعام ال يتجاوز 
ال� 200 سجني، معربا عن استغرابه 
من قيام س���جناء في قضايا أمن 
دولة باالضراب وهم ال يخضعون 
الى اشتراطات العفو، الفتا الى ان 
وزارة الداخلية هي جهة منّفذة ملا 
يصدر اليها، وهناك قوانني تسير 
عليها وال يجوز لوزارة الداخلية 
ان تخترع قوانني تتماشى مع هوى 

وال يتماش���ى مع حسن السير 
والسلوك.

وأشار املصدر الى ان شروط 
العفو االميري واضحة وضوح 
الشمس فعلى س���بيل املثال: ال 
يجوز قانونا ان تدرج اس���ماء 
متهمني في جرائم قتل في قوائم 
العفو وهم لم يبادروا الى تقدمي 
كتب تنازل من ذوي املجني عليهم 
ومتى ما لم ت���رد كتب التنازل 
تل���ك فلم ولن يش���ملهم العفو 

االميري.
أيضا م���ن غير اجلائز وغير 
القانوني ان يستفيد أي سجني 

الداخلية ال ميكن ان ترضخ ألي 
ضغوطات صادرة عن السجناء 
خاصة انهم صادر بحقهم احكام 
قضائية معتبرا االضراب والتلويح 
به امرا مرفوضا وضغطا يعتقده 
السجناء صحيحا وهو في غير 

محله متاما.
وأضاف املصدر ان السجناء 
املضربني يخطئون متاما في حق 
انفسهم حينما يخالفون شروط 
العفو االميري ويخطئون ايضا 
حينما يفقدون انفسهم شرطا مهما 
العفو مستقبال  اوراقهم في  في 
باعتبار االضراب سلوكا سيئا 

كش���ف مصدر امن���ي رفيع 
املستوى عن مفاجأة من العيار 
الذين  الس���جناء  الثقيل بشأن 
اعلن���وا قيامهم بإض���راب عن 
الطعام اعتراضا على الئحة العفو 
األمي���ري، مؤكدا ان من اضربوا 
عن الطعام س���يرفع بش���أنهم 
كتب ال���ى النيابة العامة حلذف 
اسمائهم من قوائم العفو االميري 
باعتبارهم اخلوا بأحد اشتراطات 
العفو األميري وهو حسن السير 
والسلوك، مبينا ان وكيل وزارة 
الداخلي���ة املس���اعد لش���ؤون 
املؤسس���ات االصالحية وتنفيذ 
االح���كام اللواء انور الياس���ني 
امر بحص���ر اس���ماء املضربني 
وعددهم نح���و 200 فقط الفتا 
الى انه وحتى من شملهم العفو 
االميري الس���ابق والصادر قبل 
عامني وكانوا ينتظرون انقضاء 
مدده���م واضربوا هم اآلخرون، 
س���نلغي قرارات العفو بشأنهم 
وسيكونون ملزمني بقضاء كامل 

عقوبتهم.
وأعلن املصدر االمني الرفيع 
ان مبيعات كنتني السجن املركزي 
س���جلت يوم امس االول اعلى 
مبيع���ات له عل���ى االطالق منذ 
سنوات اذ بلغت قيمة مبيعاته 
للس���جناء 4000 دين���ار ي���وم 

اخلميس الفائت.
واض���اف املص���در ان ه���ذه 
الى  الكبي���رة تدعونا  املبيعات 
االعتقاد ان الس���جناء يلوحون 
باالضراب ع���ن الطعام ظاهريا 
مستدركا بالقول: رغم كل ذلك فإن 
مستشفى السجن املركزي جاهز 
للتعامل مع اي اعراض مرضية 

ميكن ان تظهر على السجناء.
واكد املصدر االمني ان وزارة 

حسن السير والسلوك شرط رئيسي من شروط العفو اللواء أنور الياسني

قدرت أعدادهم بـ 200 واعتبرت إضرابهم مخالفًا حلسن السير والسلوك

»الداخلية« ردًا على إضراب سجناء »املركزي«: حصرنا أسماء املضربني 
وسنرفع أسماءهم إلى النيابة إللغاء قرارات شمولهم بالعفو األميري

كنتني السجن 
املركزي سجل 
مبيعات قياسية 
والسجناءاشتروا 
أطعمة اخلميس

بـ 4000 دينار

إهانة ضابط ورقيب في  »العاصمة«

الصليبية وتيماء واألحمدي
»بدون« تظاهرات

احلسم أو احلزم الذي تعاملت به وزارة الداخلية األسبوع 
الفائت مع املتظاهرين البدون وايضا التعامل االيجابي من قبل 
السلطة التنفيذية مع شريحة البدون في حتديد وبدء تطبيق 
اللوائح االنسانية، آتى ثماره يوم امس، اذ جالت »األنباء« في 
عدد من املناطق التي شهدت وعلى مدار االسبوعني املاضيني 
تظاهرات ألعداد من البدون خاصة مناطق تيماء والصليبية 
واألحمدي اال ان »األنباء« لم ترصد اي تواجد يذكر ألي نوع 
من التظاهرات وانصرف املصلون في مسجد تيماء الى منازلهم 
ف���ور انتهاء صالة اجلمعة امس. الى ذلك أكد مصدر امني ان 
وزارة الداخلية كانت تراقب االوضاع عن كثب داخل املناطق 
التي ش���هدت من قبل احداث ش���غب من قبل عدد من البدون 
وحينما تأكد لها عدم وجود اي نوع من التظاهرات انصرفت 
القوات االمنية ألداء مهامها االعتيادية. على صعيد ذي صلة 
اعلن مصدر امني ان اجهزة وزارة الداخلية ابعدت عن البالد 
6 أشخاص لديهم جنسيات خليجية وعربية ممن اشتركوا في 
التظاه���ر مع البدون الفتا الى ان بقية البدون الذين اوقفتهم 
وزارة الداخلية جار حتديد جلسات حملاكمتهم على ذمة قضايا 
اتالف مال الغير ومقاومة رجال االمن والشروع في قتل احد 
رج���ال املرور الذي مت االعتداء عليه ومحاولة دهس���ه وجدد 
املص���در االمني التأكيد على أن وزارة الداخلية لن تتردد في 
التعامل بحزم مع اي تظاهرات تصدر عن وافدين او بدون او 
حتى من قبل مواطنني خاصة ان تعارضت هذه التجمعات مع 

القوانني وامتدت لعمليات إتالف مال الدولة او مال الغير.
أمير زكي  ٭

صورة أرشيفية من تظاهرات البدون

مركز رياض

محال لإلقامة وليس قادرا على 
تدبير مصدر للرزق وليس 

لديه القدرة على دفع تكاليف 
تلك املراقبة لن يخضع لهذه 

الطريقة، نقول ان املراقبة 
االلكترونية ليست هي البديل 

الوحيد لسلب احلرية بل ان 
هناك بدائل أخرى لعل أهمها 

الغرامة، وهنا يعني أنه إذا 
اتضح للجهة القائمة على تنفيذ 

العقوبات أن طريقة املراقبة 
االلكترونية ال تصلح مع املتهم 

فانه ميكن أن تطبق عليه وسيلة 
أخرى إذا اتضح أنه أهل لذلك، 
كذلك فقد ترى السلطة القائمة 
على التنفيذ أن املتهم تتوافر 
فيه الشروط التي استلزمها 

املشرع لتطبق هذا النوع عليه 
من الوسائل أعني »املراقبة 

االلكترونية« لكن ال توقع عليه 
إذن فاألمر يتعلق بنظام يترك 

تطبيقه للجهة املختصة على 
النحو الذي يقتضيه الصالح 

العام للمجتمع وهذا يعني 
أنه ليس هناك إخالل بقاعدة 
املساواة بينهم أمام العقوبة، 
لذا فان املراقبة اإللكترونية 

تعد من وسائل التقدم العلمي 
والتكنولوجي في مجتمعنا 

فضال على أنها ال تخل مببدأ 
املساواة بني املتهمني وذلك تبعا 
للسلطة التقديرية للجهة القائمة 
على التنفيذ فضال عن ضرورة 
أن يحذو املشرع الكويتي حذو 

باقي التشريعات احلديثة في 
األخذ بهذا النظام الفريد. 

رياض الصانع  ٭
www.riyad-center.com

تتوافر لديهم القدرة على 
االندماج مع املجتمع؟ ال شك أن 

هذه الوسيلة ال تطبق إال على 
املتهمني الذين لهم القدرة على 
اإلصالح والتكيف مع املجتمع 
كما هو احلال بالنسبة ملتعاطي 
املواد الكحولية ومدمني املواد 
املخدرة وبهذه الوسيلة نكون 
قد جعلنا العالقة مباشرة بني 

اإلدارة العقابية واملتهم وينتفي 
وجود حارس على املتهم، 

ويثور تساؤل آخر: هل نحن 
بصدد سلب احلرية عندما 

نطبق تلك الوسيلة من وسائل 
التنفيذ واملعاجلة؟ اإلجابة تكمن 
في أن العقوبات السالبة للحرية 
تتمثل عموما في حرمان املتهم 

من حرية احلركة والتنقل إال 
في إطار املؤسسة العقابية التي 

يقضي فيها عقوبته، فسلب 
احلرية ال يعني أن تقيده في 

املؤسسة العقابية وإمنا له حرية 
احلركة فإذا أمكننا الوصول إلى 

ذلك فليس ما مينع أن نقول 
اننا بصدد عقوبة سالبة للحرية 

ألن هذه العقوبة ال يشترط 
لتحققها أن يكون تطبيقها 

في مكان معني، وإمنا ميكن 
أن تتحقق في أي مكان وبأي 
وسيلة تقود لنفس النتيجة، 

وال شك أن املراقبة االلكترونية 
لها ذات األثر، ويثور تساؤل 
آخر: هل املراقبة اإللكترونية 

كوسيلة حديثة من وسائل 
التنفيذ للعقوبات السالبة 

للحرية قصيرة املدة تخل 
مببدأ املساواة بني املتهمني؟ 

مبعنى أن الفقير الذي ال ميلك 

التقدم العلمي يتدخل اآلن في 
مجال قانوننا اجلزائي يوما 

بعد يوم وبات استخدام ذلك 
التقدم واجبا على املشرع 
اجلزائي السيما في مجال 

تنفيذ العقوبات السالبة للحرية 
قصيرة املدة، لذا برزت في 

اآلونة األخيرة طريقة من طرق 
املعاملة العقابية سميت »املراقبة 

اإللكترونية« وهي تعني أن 
يلزم املتهم باإلقامة في منزله 
خالل ساعات محددة على أن 
تتم متابعة ذلك عن طريق ما 

يسمى بـ »املراقبة اإللكترونية« 
ويتم ذلك من الناحية العملية 

بأن يوضع جهاز يشبه الساعة 
في معصم يد املتهم وهذا 

اجلهاز يتصل بجهاز كمبيوتر 
موضوع في املؤسسة العقابية 
القائمة على التنفيذ، وفي حالة 

ما أن جتاوز املتهم احلدود 
املسموح له فيها بالتحرك 

داخل منزله يقوم اجلهاز املثبت 
مبعصم يده بإرسال إشارات 

للجهة القائمة على التنفيذ 
األمر الذي يدل تلك اجلهة على 
أن املتهم أخل بااللتزام امللقى 
على عاتقه وهو عدم التحرك 
للمساحة املسموح له بها في 
منزله وهذه الوسيلة تفترض 

صدور حكم بعقوبة سالبة 
للحرية قصيرة املدة ال تتجاوز 
مدتها عاما، ويثور تساؤل هام: 
هل وسيلة املراقبة اإللكترونية 

تصلح على كل املتهمني 
الصادرة بشأنهم عقوبات سالبة 
للحرية قصيرة املدة أم تسري 

على فئة معينة من املتهمني 

»املراقبة اإللكترونية«... وضرورة أخذ املشرع الكويتي بها )1(
5 مراكز إطفاء تخمد حريقًا ضخمًا 

مبدرسة قيد اإلنشاء في تيماء

متكن رجال 5 مراكز إطفاء من إخماد حريق اندلع في مدرسة 
قيد اإلنشاء في منطقة تيماء، وذلك بعد نحو ساعتني من اندالع 
النيران في مبنى املدرسة. وقال مدير العالقات العامة في »اإلطفاء« 
املقدم خليل األمير ان مساحة احلريق بلغت نحو 5000م2 من 
أصل مساحة إجمالية للمدرسة تقدر بنحو 24 ألف م2، مشيرا 
الى ان اخلسائر اقتصرت على كمية من األخشاب ومواد البناء، 
ولم يصب أي من العاملني في موقع اإلنش����اء أو من اإلطفائيني 
بإصاب����ات تذكر. وقال املقدم خليل األمي����ر ان وحدة التحقيق 
ومبجرد االنتهاء من إخماد احلريق في التاسعة مساء شرعت 

في فتح حتقيق للوقوف على أسباب اندالع النيران.
هاني الظفيري  ٭

ألسنة النيران تتصاعد من موقع احلريق


