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االمنية
الصفحة

ق����ال مدير عام مديرية أمن محافظة العاصمة 
اللواء طارق حمادة ان معدالت احلوادث واجلرائم 
في الربع األول لعام 2010 سجلت انخفاضا بنسبة 

4% عن سنة 2009.
وأضاف اللواء حمادة ان جميع االجهزة األمنية 
األخرى التي تقدم الدعم واملساندة والتواجد األمني 
النشط على جميع احملاور تؤدي اعمالها وواجباتها 

ومهامها األمنية وفق خطط موضوعة ومعتمدة 
ومس����تمدة من واقع التقارير واملتابعة امليدانية 
من خالل غرفة العملي����ات ودوريات األمن العام 

الثابتة واملتحركة.
وأشار اللواء حمادة الى ان هناك تواجدا أمنيا 
في جميع املجمعات التجارية باالضافة الى املناطق 

السكنية في نطاق محافظة العاصمة.

وأكد ان هناك اجتماعات عقد بصفة مستمرة 
ودورية مع قيادات أمن محافظة العاصمة ملعرفة آخر 
التطورات واألحداث األمنية من اجل احلفاظ على 
أمن املواطن واملقيم، والتي من خاللها يتم تطوير 
أساليب وإجراءات التعامل األمني من الناحيتني 
اإلدارية وامليدانية وطرق عالج األوضاع السلبية 

وصوال نحو االرتقاء باملنظومة األمنية.

اللواء حمادة: معدالت الجرائم انخفضت بنسبة %4

دعمنا لهذه ال���دورة التي رأينا 
انها حتتوي على فائدة عظيمة 
تنعكس ايجابا على تطوير أداء 
األمن الوظيفي لرجل األمن حتى 
يكون قادرا على حتمل مسؤولية 
املنوط���ة به، وكذلك  الواجبات 
املقدمة  الرقي بنوعية اخلدمات 
في قطاع احلراسات األمنية املدنية 
والسعي الى تطوير هذا القطاع 

ما استطعنا الى ذلك سبيال.
واض���اف ان منت���زه خليفة 
السياحي يؤمن بأهمية العنصر 
البشري في تكوين منظومة عمل 
متط���ورة، خاصة على الصعيد 
الس���ياحي، ولذل���ك قررنا دعم 
هذه الدورة الت���ي تتبع جميع 
الدولي���ة املطلوبة في  املعايير 
التدريب بحي���ث راعى برنامج 
التدري���ب متطلبات مهنة األمن 
من جميع النواحي وهو مصمم 
ليمكن املتدرب من أداء عمله في 
مختلف مواقع العمل التي ميكن 

حلارس األمن التواجد فيها.
البرنام���ج  ان  موضح���ا 
التدريبي اشتمل على جزئني 
أولهما نظري واآلخر عملي الذي 
يحاكي واقع عمل حارس األمن، 
ونحن حريصون على ان تتوافر 
شروطا معينة في حارس األمن 
ال ميكن جتاوزها حتى ينعكس 
ذلك في أداء عمله، ليكون قادرا 
القيام مبسؤولياته على  على 
أكمل وجه، وال ش���ك أن لدينا 
حراس أمن على قدر كبير ورفيع 
من اخلبرة والكفاءة، ولكننا ال 
نتوقف عن ذلك، بل نسعى دائما 
الى تعزيز قدراتهم وتثقيفهم 
ليكونوا مرآة لنا خالل تعاملهم 
مع اجلمهور بحس املسؤولية 

واالخالق العالية.

من جهته، قال خالد اجلري: 
يسعدني أن أرحب بكم من رحاب 
الذي  الس���ياحي  منتزه خليفة 
يحتفل الي���وم بتخريج الدفعة 
االولى من منتسبي معهد القادة 
األمني والذي تولى منتزه خليفة 
السياحي دعمه ورعايته اميانا منا 
بضرورة تطوير قدرات موظفينا 
لكي يكونوا على أمت االستعداد 

لتوفير األمن لنزالئنا الكرام.
واكد اجلري ان منتزه خليفة 
حريص على مواكبة كل ما من 
شأنه تطوير امكانيات موظفينا 
ودعم قدراته���م وتعزيز الوعي 
األمن���ي لديهم ليكون���وا مثاال 
رفيع���ا في التعام���ل الراقي مع 
جمه���ور املنتزه، ومن هنا يأتي 

واالدارية واالقتصادية.
واش���ار الى ان مه���ام املعهد 
اعداد  ف���ي  الرئيس���ية تتبلور 
وتدريب وتأهيل العناصر املدنية 
على االعم���ال االمنية واالدارية 
باالضافة الى تقدمي االستشارات 
ورفع مستوى اداء العاملني في 
هذه املجاالت مع مشاركة االجهزة 
املدني���ة في حتمل املس���ؤولية 
االمنية من خالل التدريب على 
االجهزة واملع���دات والتقنيات 
احلديثة لتحقيق الهدف، مشيرا 
بذلك الى اختيار العديد من املواقع 
الالزمة للتدريبات العملية، وكذلك 
التدريبات النظرية والتي متيزت 
للوصول الى اعلى املستويات في 

مجال الدراسات والتدريب.

والطارئة، فضال عن ذلك تقدمي 
االستش���ارات في املجال االمني 
واالداري واالقتصادي من خالل 

اخلبراء املختصني.
واضاف الفريق متقاعد الغوينم 
ان التدريب اداة اساسية لتنمية 
املوارد البشرية واملساعدة على 
حتقيق االهداف االدارية واالمنية 
املطلوبة وذلك من خالل العنصر 
البش���ري والذي يعتبر الدعامة 
ان  املهام، حيث  االساسية الداء 
التدريب محط���ة لتوليد القوى 
وليس محطة الحتراق الوقود.

وذكر ان الش���ركة من خالل 
برامجه���ا التدريبي���ة وخبرات 
العاملني بها التراكمية تصنع هذه 
اخلبرات لالستش���ارات االمنية 

محمد الدشيش
حتت رعاي���ة محافظ حولي 
الفارس،  الفري���ق م.عب���داهلل 
اقامت شركة معهد االمن الوقائي 
لالستشارات والتدريب االهلي 
حفل تخريج الدفعة االولى من 
معهد القادة االمني للدراس���ات 
والتدريب االهلي وذلك في منتزه 

خليفة السياحي.
واستهل احلفل بكلمة ملدير عام 
املعهد الفريق م.مساعد الغوينم 
اكد من خاللها ان املعهد يعتبر 
االول من نوعه في الكويت، حيث 
انه يضم العديد من التخصصات 
التي لها عالقة باالمن الشمولي، 
واخلدمات املساندة له وتشتمل 
على مجموعة كبيرة من الدورات 
املتخصصة، مشيرا بذلك الى انه 
متت دعوة اجلهات احلكومية التي 

لها عالقة بالتأهيل والتدريب.
ولفت الى انه مت اعداد احدث 
برامج التدريب االمني من خالل 
خبراء متميزين ومختصني في 
تنفيذ البرامج التدريبية االمنية 
العملي���ة والنظرية وذلك بغية 
تطوير وتنمية املوارد البشرية 
الالزمة للخدم���ات االمنية، ألي 
او وزارة،  او مؤسس���ة  منشأة 
باالضافة الى العديد من اخلدمات 

املساندة.
واكد ان املعهد يقوم بتنمية 
القدرات وامله���ارات للموظفني 
حت���ى يكونوا مهيئ���ني التخاذ 
القرار املناسب واكتشاف القدرات 
الذهنية والبدنية خالل البرامج 
التدريبية باالضافة الى التغلب 
على العقبات في احلياة العملية 
والتعرف على اخلبرات العملية 
والعلمي���ة في مج���ال التعامل 
مع االح���داث االمني���ة العادية 

معرض اقامه املعهد األمني للدراسات على هامش احلفل

الفريق م. مساعد الغوينم خالل توزيع شهادات الدفعة األولى

مركز رياض

الصور بأي وسيلة باالخالل 
باحلياء او املساس باالعراض 
او التحريض على الفس���ق 
والفجور ولم يقف املش���رع 
هذه العقوبة عند هذا احلد، 
بل وضع عقوبة تكميلية وهي 
مصادرة االجهزة ووس���ائل 
االتصاالت او غيرها التي قد 
تكون استخدمت في ارتكاب 
اجلرمية، وقصد املشرع من 
ذلك محاربة ه���ذه اجلرائم 
التي اصبحت وبحق س���مة 
من سمات املجتمع احلديث 
بل ونقول من جرائم االلفية 
الثالثة ملا لها من فاعلية في 
نشر الفساد واملساس بحياء 
مجتمعنا وهي جرائم ال ميكن 
ان تنطلي على شعبنا، وفي 
النهاية ال يسعني اال ان اثني 
على جهاز الشرطة ممثال في 
ادارة اجلرائم االلكترونية على 
هذا اجله���د اخلالق والرامي 
الى تنقي���ة مجتمعن����ا من 
اجلرائم الدخيلة عليه وذلك 
حتى تظل الكويت بجهازها 
االمني مصدر العزة والفخر 
وهو ما تعودنا عليه في هذا 
اجلهاز من محاربته اجلرمية 
واكتش���افها قب���ل وقوعها 
فضال عن حمايته امن البالد 

ومواطنيها.

البتزازهن.
وال شك ان تلك اجلرائم 
اصبحت دخيلة على مجتمعنا 
الصغي���ر الذي ل���ه عاداته 
الدينية املعروفة،  وتقاليده 
الذي الب���د من تدخل  االمر 
املشرع تدخال حاسما لوضع 
عقاب على من تسول له نفسه 
فعل هذه املنكرات وذلك ألن 
هذه االفعال لها اثرها السيئ 
عل���ى املجتم���ع، فضال عن 
مساسها باحلريات الشخصية 
وصونا للنظام العام واآلداب 
وهي من املبادئ التي كفلها 
الدستور، فاملشرع في القانون 
رقم 9 لسنة 2001 بشأن اساءة 
اس���تعمال اجهزة االتصال 
الهاتفي���ة واملعدل بالقانون 
رقم 40 لسنة 2007، قد افرد 
نصا )اول مكرر( مبعاقبة كل 
من تعمد االساءة والتشهير 
بغيره عن طريق استعمال 
اجهزة االتصاالت باحلبس 
مدة ال جتاوز سنتني وبغرامة 
ال جتاوز الفي دينار، ثم شدد 
العقوبة بجعلها احلبس مدة 
ال جتاوز خمس سنوات اذا 
اقترن���ت االفعال الس���ابقة 
)وهي االس���اءة باستعمال 
اجهزة االتصاالت( بالتهديد 
واالبتزاز او تضمنت استغالل 

هؤالء الطالبات بعرض تلك 
الصور على االنترنت ومن 
ثم ابتزازه���ن، فتم القبض 
علي���ه واعترف مبا س���لف 
بيانه، ام���ا الواقعة االخرى 
ادارة اجلرائم  ان  فملخصها 
االلكتروني���ة وردت اليه���ا 
شكاوى عن تعرض الفتيات 
عل���ى يد ش���خص مجهول 
لالبتزاز بع���رض صورهن 
على مواقع عامة )التشهير 
به���ن(، وبع���د التحري���ات 
متك���ن رج���ال االدارة م���ن 
ضبط »الهاكر«، ومبواجهته 
بالتحريات اعترف بأنه ضليع 
في االنترنت ويسرق صور 
واش���رطة النساء والفتيات 

من الوس���ائل ف���ي تصوير 
االشخاص واالحداث املتعلقة 
بهم خلسة ومن دون علمهم 
او رضاهم قاصدين من ذلك 
االساءة اليهم والتشهير بهم 
او ابتزازهم او تهديدهم، كما 
لزمت مواجهة تعمد نقل هذه 
الصور الى آخرين الغراض 
غير مشروعة، حيث اصبح 
االم���ر ال يقتصر على مجرد 
ازع���اج اآلخرين فحس���ب، 
ال���ى االعتداء على  امتد  بل 
حقوقهم في اخلصومة والى 
املساس بحياتهم واعراضهم 
واالساءة الى اسرهم. ولعل 
ما دفعني الى سرد ما سلف 
بيانه ما قرأته في الصحف 
اليومية عن ان ادارة اجلرائم 
االلكترونية دلت حترياتها 
على ان اكادمييا عربيا يعمل 
في جامعة خاصة يسرق صور 
الطالبات ثم يقوم بوضعها 
على اجهزة التقنيات ويقوم 
بابتزاز الفتيات وتهديدهن، 
وتخل���ص الواقع���ة في ان 
االكادميي العربي كان يتحدث 
مع الطالبات عبر »املاسنجر«، 
ومن خالل تقنية يجيدها يقوم 
بسرقة املستندات والصور 
املتعلقة بهن ويدخلها على 
اجهزة تقنية حديثة ويهدد 

تطورت في الفترة االخيرة 
اجه���زة ووس���ائل االتصال 
الهاتفي���ة تط���ورا ملحوظا 
وادخل���ت عليه���ا تقنيات 
حديثة يس���رت تداولها بني 
جميع الناس، كما وفرت لها 
امكانات واستخدامات عديدة 
غير مسبوقة، ومن ذلك امكان 
اس���تخدامها ف���ي التصوير 
الفوري لالشخاص والوقائع، 
ولم يقتصر االمر على امكانية 
هذه االجهزة والوسائل في 
تصوير وتس���جيل املشاهد 
املرئية، بل اصبح من املتيسر 
ان يتم من خاللها ارسال هذه 
الصور بنظام »البلوتوث« الى 
االجهزة الهاتفية لآلخرين او 
عن طريق نقلها الى اجهزة 
احلاس���ب اآللي ثم منها الى 
العاملية،  ش���بكة االنترنت 
وبالتال���ي تصب���ح الصور 
امللتقطة عرضة لالنتش���ار 
والت���داول بني اجلميع دون 
ان يعلم احد مصدر ارسالها، 
لذلك اصبح من الالزم العمل 
على مواجه���ة تلك الظاهرة 
ملواجهة ما تكش���ف وقوعه 
في العمل من اساءة استخدام 
النفوس  بع���ض ضع���اف 
الجه���زة الهاتف ووس���ائل 
الهاتفية وغيرها  االتص���ال 

رؤية قانونية للجرائم اإللكترونية بين »البلوتوث« و»الماسنجر«

بقلم: المحامي رياض الصانع

تخريج الدفعة األولى من معهد القادة األمني للدراسات والتدريب األهلي
الج�ري: الدورة تتبع جميع المعايي�ر الدولية المطلوبة في التدري�ب و البرنامج راعى متطلبات مهنة األم�ن من جميع النواحي

برعاية محافظ حولي الفريق عبداهلل الفارس

عدل
و حماكم

إعداد: مؤمن المصري

محمد اجلويهل

احملامية فوزية الصباح

احملامي فيصل العتيبي

احملامي فيصل عيال

ياسر الصبيح

وقف نظر استئناف الجويهل و»سكوب«
لحين الفصل في الدعوى الدستورية

»االستئناف« تؤيد براءة ياسر الصبيح
 من تهمة تزوير معامالت الجنسية

..وتؤيد براءة دكتورة خليجية
 من تهمة اختالس أموال شركة خاصة

واملسموع رقم 2007/61.
وطعن الدفاع في تفريغ 
وزارة اإلعالم للقرص املدمج 
املتعلق باحللقة مقررين أنه 
ملفق وغير مطابق للحقيقة. 
فق���د مت تفريغ���ه بش���كل 
مس���يء ومغاير للحقيقة. 
إعادة تفريغ  الدفاع  وطلب 
القرص للتأكد من أن العبارة 
املنسوبة للجويهل لم ترد 

باحللقة املذكورة.

صدورها حملكمة استئناف 
البصرة العراقية الصادرة 
في 20-9-2008 وشهادة 
وفاة صادرة في 1986-6-2 
املنسوبة لوزارة الصحة 

العراقية.
وكذل���ك أوراق أخرى 
تتعلق بنماذج تس���جيل 
ميالد والصادرة من وزارة 
الصحة مدعيا في املستند 
األول أن���ه يدع���ي )ي.ا.( 
ووالدته تدعى )د.ع.( وأن 
والديه سعوديا اجلنسية 
وق���ام بتزوير عقد زواج، 
وقل�������د وآخ����رون ختم 
إحدى املصالح احلكومية 
وأدل������ى ببيان���ات غير 
اإلدارة  إل���ى  صحيح���ة 
العامة للجنسية ووث����ائق 
الداخلية  الس���فر بوزارة 
للحص����ول على اجلنسية 
الكويتية وأنه غير كويتي 
وبدون جنسية. يذكر أن 
املتهم مت شطب اسمه من 
كشوف الدفعة األخي�����رة 
للتجنيس بقرار من مجلس 

الوزراء.

التش���كيل العصابي على 
حس���اب املتهمة، وبطريقة 
إجرامية بإحض���ار إحدى 
الس���يدات وانتحالها صفة 
وشخص املتهمة، وقد نسي 
ذل���ك التش���كيل العصابي 
اإلجرامي، أن األمر في النهاية 
وعند اكتشافه سوف يعرض 
أمام محكمة حتكم بالعدل.

وتابع العتيبي: إن النيابة 
العامة أحالت محل دفاعنا، 
والت���ي لم تك���ن هاربة أو 
متوارية عن األنظار طبقا 
ملا جاء في قرار االتهام، وذلك 
لعدم مثوله���ا بالتحقيقات 
النيابية، أو عدم مثولها عند 
نظر موضوع الدعوى، وذلك 
لكونها لم تك���ن متواجدة 
داخل الكويت أثناء حدوث 

الواقعة.

محمد الضويح���ي وخالد 
الش���طي وجاسم التويتان 
من مكت���ب احملامي رياض 
الصانع. كما حضر دفاع قناة 
»س���كوب« احملامي فيصل 
عي���ال. وتراف���ع احملامون 
طالبني إلغاء حكم أول درجة 
والقضاء ببراءة املتهمني مما 
أسند إليهم من اتهام. ودفعوا 
بعدم دستورية نص املادة 
1/13 من قانون اإلعالم املرئي 

سيعوضه بعد براءته عن 
األضرار النفسية واملادية 
واالجتماعية التي أصابته، 
وقد أصبح من الضروري 
رد االعتب���ار ل���ه ومنحه 
التي سحبت  اجلنس���ية 

منه.
وجاء في تقرير االتهام 
أن املتهم والبالغ من العمر 
66 عاما ارتكب في تاريخ 
س���ابق على 2008-7-1 
بدائرة املباحث اجلنائية 
تزويرا في محررات رسمية 
بقصد استعمالها على نحو 
يوهم مبطابقتها للحقيقة 
وهي دفتر اخلدمة العسكرية 
لعدد من البدون واملنسوب 
صدورها للجيش العراقي 
الش���خصية  والبطاق���ة 
العراقية لهم واملنس���وب 
صدوره���ا جميعا لوزارة 
الداخلية بطريقي االصطناع 
ووضع توقيعات وأختام 
مزورة نسبها للموظفني 
املختصني بتحريرها وكذلك 
احلال بالنسبة ملستندات 
الوراثة املنس���وب  إعالم 

متواج���دة خارج البالد في 
ذلك التوقيت، وقال: إننا أمام 
تشكيل عصابي إجرامي، أراد 
الزج باملتهمة في واقعة ال 
شأن لها بها قاصدا من ذلك 
الغير،  االستيالء على مال 
وحتقي���ق منفع���ة لذل���ك 

الدائرة اجلزائية  قضت 
الثانية مبحكمة االستئناف 
أمس برئاس���ة املستش���ار 
نصر سالم آل هيد وعضوية 
املستشارين محمد بيومي 
وأحمد باظة وأمانة سر عادل 
العوضي بوقف نظر الدعوى 
املرفوعة من وزارة اإلعالم 
ضد محمد اجلويهل ومذيع 
قناة سكوب الزميل اإلعالمي 
الفضل���ي ومخرج  أحم���د 
برنامج »مع التقدير« محمد 
طالل السعيد ومعد البرنامج 
خالد الس���هلي ومدير عام 
القناة طالل عثمان السعيد 
على خلفية ش���كوى تتهم 
فيه���ا اجلويهل باإلس���اءة 
لبعض أعضاء مجلس األمة 
حلني الفصل ف���ي الدعوى 

الدستورية رقم 2010/15.
كان اجلويهل قد حضر 
اجللسة املاضية أمام هيئة 
احملكمة وحضر معه فريق 
دفاع���ه املكون من احملامني 

الدائرة اجلزائية  أيدت 
اخلامسة مبحكمة االستئناف 
أمس برئاس����ة املستشار 
لطفي س����املان وبحضور 
رئيس أمناء س����ر الدوائر 
اجلزائية س����امي العنزي، 
حك����م أول درجة القاضي 
ببراءة »ياسر الصبيح« من 
تهمة التزوير في محررات 
رس����مية والت����ي تقدم بها 
رجل أعمال ضده متهما إياه 
بتزوير مستندات كويتية 
وعراقي����ة للحصول على 

اجلنسية الكويتية.
وعقب ص���دور احلكم 
قالت دفاع الصبيح احملامية 
فوزية الصباح إن القضاء 
الكويتي العادل قد انتصر 
مجددا لياس���ر أحمد براك 
الصبيح من املؤامرة التي 
حيكت له إلظهاره بأنه رجل 
مزور بعد تاريخ طويل من 
البط���والت والتضحيات 
الوط���ن حيث  من أج���ل 
شارك ياسر في احلروب 
العربي���ة، وكان بعد ذلك 
رجل االستخبارات األول في 
وزارة الدفاع، وكنا على ثقة 
تامة ببراءة ياسر من جميع 
التهم املنسوبة إليه ألن كل 
عبارة وكل كلمة في ملف 
القضية تنط���ق ببراءته، 
وكان دفاعنا عنه وس���اما 
عل���ى صدورنا وصدر أي 

مواطن كويتي شريف.
احملامي���ة  وأضاف���ت 
الصباح أن ياسر دفع الثمن 
غاليا جراء هذه االتهامات 
الباطلة وتس���اءلت عمن 

ألغت محكمة االستئناف 
حك���م محكم���ة اجلنايات 
القاضي بحب���س دكتورة 
خليجية تعم���ل في إحدى 
الش���ركات الكبرى وقضت 

مجددا لها بالبراءة.
وكانت الدكتورة اخلليجية 
غادرت البالد، ولم تعلم أنها 
اتهمت في قضية اختالس، 
مرفوعة من قبل الشركة التي 
كانت تعمل فيه���ا، إال أنها 
الكويت  إلى  وأثناء قدومها 
فوجئت بإلقاء القبض عليها 
وتسليمها للجهات األمنية 
لصدور حكم غيابي ضدها 

باحلبس.
الدكتورة  وحضر دفاع 
احملامي فيصل العتيبي أمام 
احملكمة وأك���د عدم صلتها 
بتل���ك الواقعة كونها كانت 

)أحمد باكير(املتخرجون قدموا عرضا قتاليا خالل احلفل


