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الياسني: العفو األميري شمل 1063 سجينًا بينهم 433 إفراجًا فوريًا
وتخفيض حكم 460 سجينًا ورفع اإلبعاد عن 170 وإسقاط الغرامات عن 234 

وسيكون هناك اجتماع االسبوع 
الرياض ملناقشة هذا  القادم في 

االقتراح وسيرى النور قريبا. 
وحول جلب عمالة من اخلارج 
حلفظ االمن بالسجون اكد الياسني 
ان هذه الفكرة كانت موجودة في 
السابق للتعاقد مع شركات اال انها 
لم تطبق الن هذه املهمة البد ان 
يتسلمها ابن البلد خصوصا انه 
عمل امني بحت مشيرا الى ان هناك 
نقصا في قوة امن السجون، داعيا 
الشباب الكويتي الى االنخراط في 
العمل بوزارة الداخلية خصوصا 

بعد زيادة الرواتب.
وأكد اللواء الياسني ان نائب 
رئيس مجلس ال���وزراء ووزير 
الداخلية الش���يخ احمد احلمود 
حرص على ان تظهر كش���وف 
اسماء العفو خالل العيد الوطني 
اال ان االجراءات املتبعة في عملية 
االفراج حالت دون ذلك السيما اننا 
نحتفل باالعياد الوطنية مبرور 
خمس���ني عاما على االس���تقالل 
وعش���رين عاما عل���ى التحرير 
ومرور خمسة اعوام على تولي 
صاحب الس���مو األمي���ر مقاليد 

احلكم. 
وفي السياق ذاته اكد مدير عام 
املؤسسات االصالحية اللواء خالد 
الديني ان املضربني في الس���جن 
املرك���زي جنح���وا ف���ي ايصال 
العفو  رسالتهم لش���مولهم في 
االميري خصوصا ان املضربني 
هم من ش���ريحة جتار املخدرات 
الذين ال يشملهم العفو االميري، 
الفتا الى ان املؤسسات االصالحية 
متكنت من اخذ بعض االجراءات 
الوقائية قبل البدء في االضراب 
ب� 48 س���اعة. وأوضح اننا من 
خالل متابعات مستمرة مع مدير 
مستشفى السجن وبعض املصادر 
باالضافة الى وضع غرفة عمليات 
مصغرة ساهمت في التقليل من 
الهجمة، مؤكدا الى اننا لم نصل 
الى مرحلة التفاوض مع املضربني، 
موضحا ان االضرابات حتصل في 

جميع دول العالم. 
أمير زكي  ٭

عن اي نزيل مهما كانت عقوبته 
إذا لم ميكنه املكوث في السجن 
ألسباب صحية وذلك بعد مروره 
على جل���ان طبية تابعة لوزارة 
الصحة، وبعد املوافقة على عدم 
قدرة النزيل على قضاء عقوبته 

في السجن يتم االفراج عنه. 
اللواء الياسني عن  وكش���ف 
جهوزية خمسة مشاريع سيتم 
اكتوبر  تنفيذها خ���الل ش���هر 
القادم وهي انشاء خمس ادارات 
في مبنى املؤسسات االصالحية 
تابعة للتنفيذ اجلنائي وتنفيذ 
املرور واملؤسس���ات االصالحية 
ومبنى من جلنة خيرية حلفظة 
القرآن، موضحا ان هناك مشاريع 
مستقبلية ستنجزها املؤسسات 
االصالحية في انشاء مستشفى 
جديد ومبنى الرعاية الالحقة تابع 
لبرنام���ج التائبني ومبنى جديد 

للنزالء يضم 5 آالف نزيل.
واعلن اللواء الياسني عن اقامة 
اسبوع السجني اخلليجي اسوة 
بأسبوع املرور اخلليجي بالتعاون 
مع مجلس دول مجلس التعاون 
حيث مت���ت املوافق���ة على هذا 
االقتراح من قبل وزراء الداخلية 

يتم ادراجهم في الكشوف. 
وأكد انن���ا ارتأينا من جانب 
انساني ان يشمل السجناء رفع 
س���ابقة االبعاد عنهم الرتباطهم 
بأس���رهم املوجودة في الكويت 
الس���جناء م���ن فئة  خصوصا 
البدون حيث شملهم العفو برفع 
السابقة، وهذا يأتي انطالقا من 
االمور االنس���انية التي يحرص 
عليها صاحب السمو األمير حيث 
يخضع املشمولون برفع سابقة 
االبعاد للجان متخصصة من خالل 
تقدمي االثباتات الالزمة التي تؤكد 

ارتباطه بأسرته في البالد. 
وجدد اللواء الياسني التأكيد 
على ان وزارة الداخلية ليس���ت 
خصما مع اي نزيل وامنا تقوم 
بتنفي���ذ القوانني حي���ث ان من 
يشرف على السجون هو النيابة 
العامة، الفتا الى ان الشخص الذي 
ال يوجد عليه امر حبس ال ميكن 
ان يدخل السجن، مشيرا الى ان 
اي نزيل يدخل الى السجن يعرض 
على الطبيب في السجن الجراء 
الفحوصات الالزمة له خالل 24 
س���اعة الفتا الى القانون اعطى 
وزير الداخلية صالحية االفراج 

مؤك���دا في الوقت نفس���ه أنه ال 
توجد اي استثناءات في عملية 
ش���روط وقواعد العفو االميري 
خصوصا ان اللجنة املشكلة من 
وزارة الداخلي���ة والنيابة وعدة 
جه���ات تدق���ق عليه���ا وتوافق 
على املستحقني من هذه املكرمة 
االميرية حيث انها متر على تدقيق 
من قبل وزارة الداخلية باالضافة 
الى النيابة ومن ثم الى الديوان 
االميري يتم التدقيق عليها حيث 
ان جميع االسماء التي تدرج ضمن 
كشوف العفو االميري تخضع الى 
تدقيق اللجنة املخصصة، وهناك 
قواعد وروابط بهذا الشأن وهي في 
املرتبة االولى امانة على عاتقنا 

واعطاء كل ذي حق حقه.
وفيما يتعلق بقضايا القتل اكد 
اللواء الياسني انه يجب ان يكون 
هناك تنازل من قبل ذوي املجني 
عليه حتى يتسنى شموله بالعفو 
االميري وفي قضايا هتك العرض 
باالكراه الب���د من وجود اخطار 
تنازل خصوصا ان هناك حاالت 
عديدة ترد علينا بأن يش���ملهم 
العف���و ومن ش���روط العفو ان 
يكون هناك اخطار تنازل حتى 

يلتزم بحس���ن السير والسلوك 
للمدة الت���ي خفضت عليه على 
سبيل املثال عندما يكون قد حكم 
ملدة خمسة اعوام وشمله العفو 
االميري بنصف العقوبة اي عامني 
ونصف العام البد ان يكون حسن 
السير والسلوك على مدى العامني 
ونصف العام املتبقية من العقوبة، 
وإذا خالف ذلك الشرط تتم اضافة 
املدة الى اجلرمية اجلديدة التي 

ارتكبها. 
واش���ار الى ان جميع النزالء 
مشمولون بالعفو االميري ما عدا 
جتار املخدرات وقضايا القتل التي 
ال يوجد بها تنازل وقضايا امن 
الدولة، الفتا ال���ى ان هذا العام 
شمل قضايا املال العام شريطة 
ان يق���وم النزيل ال���ذي مضى 
فترة العقوبة بقضايا املال العام 
بإرجاع املبلغ حتى يتسنى شموله 
بالعفو االميري واسقاط الغرامات 
املستحقة للدولة عنه، باالضافة 
الى ان العفو االميري يقضي مبنح 
الرجل نصف امل���دة واملرأة ربع 
املدة واالح���داث ثمن املدة والبد 
من ه���ؤالء ان تنطب���ق عليهم 
العفو األميري،  شروط وقواعد 

وقال إن السجون تخضع إلى 
إشراف كامل من النيابة العامة، 
واختتم كلمته متوجها بالشكر 
والعرفان وال���والء إلى صاحب 
السمو األمير املفدى على ما يقوم 
به في خدمة هذا الوطن، وكذلك 
س���مو ولي العهد األمني، وسمو 

رئيس مجلس الوزراء.
أن نائ���ب رئيس  وأوض���ح 
مجلس الوزراء ووزير الداخلية 
الشيخ أحمد احلمود يتابع كل ما 
يهم قطاع املؤسسات اإلصالحية 
وتنفيذ األحكام ويعطي اإلرشادات 
والتوجيهات لالرتقاء باخلدمات 
في هذا القطاع مشيرا بذلك إلى 
الفريق  ال���وزارة  متابعة وكيل 
غازي العمر واتصاله الدائم بهم 
لالطمئنان عل���ى ما يقومون به 
النزالء، متمني���ا للجميع  نحو 

التوفيق. 
الياس���ني ف���ي مؤمتر  وأكد 
صحاف���ي عق���ده عل���ى هامش 
اطالق سراح املشمولني بالعفو 
االميري انه من ش���روط العفو 
االميري ان يكون النزيل حسن 
الى  السير والسلوك، باالضافة 
انه عندما يشمله العفو البد ان 

مببادرة س���امية من صاحب 
الس���مو األمير املف���دى احتفلت 
املؤسسات االصالحية ظهر أمس 
باطالق سراح 433 نزيال وتخفيض 
العقوبة ع���ن 460 نزيال ورفع 
س���ابقة االبعاد عن 170 شخصا 
واسقاط الغرامات املالية عن 234 
ضمن كشوف املشمولني في العفو 
االميري لهذا العام وعددهم 1063 
نزيال بينه���م 54 امرأة بحضور 
وكيل وزارة الداخلية املس���اعد 
لشؤون املؤسسات االصالحية 
الياسني ومدير عام  انور  اللواء 
املؤسسات االصالحية اللواء خالد 
الديني ومساعد مدير املؤسسات 
االصالحية العقيد عادل االبراهيم 
وعدد كبير من قيادات املؤسسات 
االصالحية واهالي املش���مولني 

بالعفو االميري. 
وقال وكي���ل وزارة الداخلية 
املس���اعد لش���ؤون املؤسسات 
الياسني  انور  اللواء  االصالحية 
في كلمة له خ���الل احلفل بهذه 
املناس���بة ان صاح���ب الس���مو 
األمير املفدى تفضل بهذه املكرمة 
األميرية باإلف���راج والعفو عن 

بعض النزالء.
وأضاف قائ���ال نحتفل اليوم 
باإلفراج عن مجموعة من املشمولني 
بالعفو األمي���ري بعد أن حققت 
جلن���ة قواعد العفو األميري في 
األسماء وامللفات ومت رفع املشروع 
إلى نائب رئيس مجلس الوزراء 
الش���يخ أحمد  الداخلية  ووزير 
احلمود اجلابر الصباح ووزير 

العدل لالعتماد.
 وقال اللواء الياسني ان هذا 
العف���و ش���مل 1063 نزيال على 
فئات اإلف���راج الفوري 433، أما 
عن تخفيض امل���دة في األحكام 
فكان عددهم 460 محكوما، وشمل 
رفع س���ابقة اإلبعاد 170 وإلغاء 
غرام���ات 234 باإلضافة إلى ذلك 
رفع الغرامات وقيمتها 2 مليون 

و183 ألف دينار. 
الياس���ني  الل���واء  ونص���ح 
املش���مولني بالعفو بأن يكونوا 

أفرادا صاحلني في املجتمع.

جانب من السجناء املفرج عنهم افراجا فوريا امساللواء أنور الياسني خالل املؤمتر الصحافي امس

مصرع عاملني وإصابة 5 في سقوط مصعد »قيد اإلنشاء«
واحلادث يكشف عن مخالفات باجلملة لقانون اإلقامة

كشف حادث س����قوط مصعد 
في بنابة قيد اإلنش����اء في منطقة 
بنيد الق����ار الذي أدى الى مصرع 
آسيويني وإصابة 5 وافدين آخرين 
)مصري و4 آسيويني( منهم حالتان 
في حالة حرجة للغاية، عن جتاوز 
لقانون العمل واإلقامة اذ تبني من 
خالل تفحص مستندات العمال ان 
6 من الضحايا املتوفني واملصابني 
ال� 5 اقامتهم مادة 20 »خدم منازل« 
فيما تبني ان احد اآلسيويني والذي 
توفي فور سقوط املصعد دخل الى 
البالد قبل فترة محدودة بس����مة 
زيارة جتارية، هذا وقد أمر مساعد 
مدير أمن العاصمة العميد حسني 
الشيرازي الذي أشرف على احلادث 
العاصمة  الى جانب رجال جندة 
بقي����ادة العقيد يوس����ف الهمالن 
ومساعده املقدم مشعل اخلميس 
باعداد تقرير بشأن الشركة التي 
تشغل هؤالء العمال والذين هم على 

وفور سقوط املصعد املعلق توفي 
آسيويان من اجلنسية الهندية ومت 
اسعاف اآلخرين بواسطة سيارات 
الطوارئ الطبية الى املستش����فى 

األميري.
أمير زكي ـ محمد الجالهمة  ٭

سقوط مصعد من الطابق السابع 
ملبنى قيد اإلنشاء في منطقة بنيد 
القار، حيث أسرع الى موقع البالغ 
مساعد مدير أمن العاصمة العميد 
النجدة  الشبرازي ورجال  حسني 
والطوارئ الطبية، مشيرا الى انه 

غير كفالتها وغير موصى عليهم 
متهيدا التخاذ اإلجراءات القانونية 

بحقهم وبحق هذه الشركة.
ووفق مصدر أمني فإن عمليات 
وزارة الداخلي����ة تلقت بالغا في 
الثانية عشرة من بعد ظهر أمس عن 

جانب من مؤمتر اإلدارة العامة لإلطفاء امس

)محمد ماهر(املصعد الذي سقط بالعمال رجال األدلة اجلنائية يعاينون جثة أحد الضحيتني 

األنصاري: مؤمتر اإلطفاء الدولي 
هدفه تأكيد شراكة القطاعني اخلاص والعام

أكدت اإلدارة العامة لإلطفاء 
املع����رض املصاحب ملؤمتر  ان 
اإلطف����اء الدول����ي الثاني الذي 
تنظم����ه اإلدارة العامة لإلطفاء 
حتت رعاية وزير الدولة لشؤون 
مجلس الوزراء روضان الروضان 
حتت ش����عار »احلماية املدنية 
وحتديات املستقبل« ليس الهدف 
منه حتقيق الربح، مشيرة الى 
ان هناك ش����ركات انسحبت من 
املع����رض ألنها  املش����اركة في 
تأكدت من اهتم����ام اإلطفاء مبا 
يطرح من اوراق عمل ومناقشات 
علمية تعود بالنفع على الكويت 
واإلطفاء إال ان املس����ؤولني في 
اإلطفاء واللذين عقدوا مؤمترا 
صحافيا في مقر اإلطفاء وهم نائب 
العميد  املكافحة  املدير لشؤون 
يوسف االنصاري ونائب املدير 
املالية  العام للشؤون للشؤون 
التركيت ومدير  العميد خال����د 
إدارة العالقات العامة املقدم خليل 
االمير ورئيس قس����م الصحافة 
املقدم ناصر االنصاري حرصوا 
على االشارة الى اهمية الشراكة 

احملور الثالث فيتعلق مبواجهة 
حتديات العالم املتغير، مشيرا الى 
ان املؤمتر يشتمل على 9 أوراق 
عمل خلبراء متخصصني حول 
إدارة املخاطر عند االس����تجابة 
للح����وادث وصح����ة ورفاهية 
املستجيبني للحوادث والنظرة 
البيئة  االس����تراتيجية وتقييم 
والتخطي����ط املس����بق ملعرفة 
االجراءات العملية واس����تخدام 
رغاوي مكافحة احلريق فضال 
عن ورقة عمل عن املباني العالية، 
والتحدي����ات واس����تراتيجيات 
االخالء واألبحاث والدراس����ات 
املتعلقة باحلرائق واالبالغ عن 
املبان����ي واالجراءات  تصمي����م 
املتبعة. ومن جانبه كشف نائب 
مدير عام اإلدارة العامة لإلطفاء 
للشؤون املالية واالدارية العميد 
خال����د التركيت ع����ن ان اإلدارة 
اتخذت كافة االستعدادات الالزمة 
إلقامة املؤمتر، مش����يرا الى ان 
اإلدارة املالية اتخذت االجراءات 

واخلطوات الالزمة إلجناحه.  
أمير زكي  ٭

املكافحة وتنمية املوارد البشرية 
ان  العميد يوس����ف االنصاري 
الثاني  الدولي  مؤمتر اإلطف����اء 
العديد من احملاور  س����يناقش 
وأوراق العمل والتي من شأنها 
ان تعود بالفائدة الكبيرة على 
عدة ش����رائح في الكويت وهم 
جميع العاملني بالقطاع الهندسي 
بشتى فروعه والعاملون مبجاالت 
األمن والسالمة والصحة املهنية 
وإدارات اإلطفاء والدفاع املدني 
والعامل����ون بالبيئ����ة والقطاع 
النفط����ي والصناعي وأصحاب 
االعمال التجارية والعقارية الى 
جانب الفائدة املتعلقة باستضافة 
دولة الكويت لهذا املؤمتر الدولي 

الهام.
وذكر ان اللجان العاملة في 
املؤمتر حرصت على االعداد له 
بش����كل علمي ومت االتفاق على 
محاور مهمة أهمها اس����تخدام 
التكنولوجيا وحتاليل املخاطر 
في االستجابة للحوادث، واحملور 
الثاني يتعلق بالبيئة وتأثيرها 
على االس����تجابة للطوارئ، أما 

بني القطاعني احلكومي واخلاص 
مبا يسهم في املضي قدما في قطار 
التنمية وانه ليس هناك ما مينع 
من استفادة الشركات من انعقاد 
املؤمتر الن الفائدة ستعود على 
الشركات واالفراد حينما تتوافر 
لديهم وفي منش����آتهم اجراءات 

االمن والسالمة.
وفي بداية املؤمتر قال مدير 
عام اإلدارة العامة لإلطفاء لشؤون 

على بروفة حفل التخريج.
وق����ال العمر: ان تش����ريف 
س����يدي صاحب السمو األمير 
القائد االعلى للقوات املسلحة 
حفظ����ه اهلل ورع����اه، حلف����ل 
التخريج بالرعاية واحلضور 
وسام فخر واعتزاز على صدور 
كل منتس����بي وزارة الداخلية، 
تأكيدا على م����دى دعم القيادة 
السياس����ية العليا ومساندتها 

الدائمة للمؤسسة األمنية.
وقد وجه الفريق العمر الشكر 
والتحية للقائمني على اعداد حفل 
التخ����رج وأثنى ع لى جهودهم 
واتقانهم ملختلف االستعراضات 
العس����كرية، وحثهم على بذل 
املزي����د م����ن العط����اء للظهور 
املش����رف من أجل أمن الوطن 
الكثير ويستحق  الذي منحنا 

منا كل تضحية.

العمر: تشريف سمو األمير حلفل تخريج 
الدفعة 37 من الطلبة الضباط وسام فخر لنا

وأعرب عن شعوره بالفخر 
واالعتزاز ملستوى أداء طالبات 
الهيئة املساندة، متمنيا  معهد 
لهن دوام التقدم والنجاح عقب 
التخرج واالنخراط العملي في 

سلك الشرطة.
م����ن جانبه، توج����ه أحمد 
النواف بالشكر والتحية للفريق 
غازي العمر ع لى حضوره، كما 
أشار الى املشاركني واملشاركات 
والذين يستحقون منا جميعا 
الثناء، فق����د أدوا واجبهم على 
النحو األكمل، ومتنى لهم النجاح 

والتوفيق.

أعلن وكيل وزارة الداخلية 
الفريق غازي العمر أن صاحب 
السمو األمير سيتفضل بحضور 
ورعاية حف�ل تخري��ج الدفع��ة 
الطلب����ة الضباط  ال� 37 م����ن 
والدفعة 22 من الطلبة ضباط 
االختصاص والدفعة الثالثة من 
الهيئة املساندة  طالبات معهد 
بأكادميية سعد العبداهلل للعلوم 

األمنية صباح الثالثاء املقبل.
وجاء تصريح العمل خالل 
حض����وره للبروف����ة النهائية 
للتخرج يرافق����ه وكيل وزارة 
الداخلية املساعد لشؤون التعليم 
والتدريب الفريق الشيخ أحمد 
النواف ومدير عام أكادميية سعد 
العبداهلل للعلوم األمنية اللواء 
فهد الشرقاوي وعدد من قيادات 

وزارة الداخلية.
وتأتي هذه االس����تعدادات 
للوق����وف على م����دى جاهزية 
االكادميية وغيرها من قطاعات 
الداخلية االخرى للظهور املشرف 
أمام احلضور وكبار الضيوف 
والشخصيات املدعوة حلضور 
االحتفال. جدير بالذكر ان هذه 
البروفة اخلتامية تأتي في أعقاب 
سلسلة من العروض والتجارب 
التي ج����رت خالل الش����هرين 
املاضيني لالستعداد واملشاركة 
والتجهيز للفقرات التي تتضمنها 

برامج التخرج.
وعلى جان����ب متصل وجه 
وكي����ل وزارة الداخلية الفريق 
الفريق غازي العمر وبجانبه اللواء الشيخ أحمد النوافغازي العمر إرشاداته وتعليماته 

وق���ال مص���در أمن���ي ان 
الداخلية الشيخ أحمد  وزير 
احلمود آثر الذهاب الى املنفذ 
نحو الس���ابعة صباحا، وقد 
العاملون املوجودون  فوجئ 
ب���أن الوزير بينهم، وكان في 
اس���تقباله رئيس نوبة فالح 
السالم، مشيرا الى ان زيارة 
الوزير لم تقتصر على عمل 
انضباطيات، وامنا اس���تمع 
ال���ى نواق���ص املركز  أيضا 
العامل���ني مما  واحتياج���ات 
يسهل من اجراءات العمل ووعد 
بتوفير كل االحتياجات بهذا 

املنفذ احليوي.

زيارة وزير الداخلية تكشف غياب 
مسؤولي منفذ النويصيب

ورجح املص���در أن زيارة 
الوزير ستترتب عليها قرارات 
ينفذها الوزير من بينها غربلة 
للقيادات غير امللتزمة مبهام 
عملها وإبعاده���م عن العمل 
في هذا املنفذ االس���تراتيجي 

واحليوي.
وفي أعقاب الزيارة حرص 
الداخلية على االشارة  وزير 
ال���ى ان م���ن يعم���ل ويضع 
الوط���ن وحماية  مصلح���ة 
املواطنني فس���يحظى بالدعم 
وم���ن يتقاعس فلن يكون له 

مكان في الوزارة.
أمير زكي  ٭

كشفت زيارة مفاجئة لنائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير 
الداخلية الشيخ أحمد احلمود 
الى مركز النويصيب احلدودي 
عن غياب تام ملسؤولني كبار 
في هذا املنفذ، الى جانب عدم 
تواجد اعداد من املوظفني على 
رأس عملهم. وهذا ما دعا الشيخ 
أحمد احلمود الى طلب كشوفات 
كاملة بأسماء املوظفني وأمر 
بتحرير انضباطيات جلميع 
العاملني غير املوجودين على 
رأس عمله���م وفتح حتقيق 
م���ع الضب���اط املناوبني غير 

املوجودين.

الديني: السجناء 
املضربون هم 

من شريحة جتار 
املخدرات الذين 
ال يشملهم العفو


