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 االمنية  االمنية  االمنية  االمنية 
 الصفحة 

 االمنية  االمنية 
 الصفحة  الصفحة  الصفحة  الصفحة 

 حجزت الدائرة اجلزائية 
الثانية مبحكمة االستئناف 
أمس برئاسة املستشار نصر 
ســـالم آل هيـــد وعضوية 
املستشارين محمد بيومي 
وأحمد باظة وأمانة سر عادل 
العوضي االستئناف املقدم 
من مدير مدرســـة محكوم 
بحبســـه حبسا مؤبدا بعد 
ادانته من قبل محكمة اول 
درجة بهتك عرض احد طالب 
املدرسة جللسة ١٠ اجلاري 

للحكم.
  وتخلص وقائع الدعوى 

فيما شـــهد به والد املجنـــي عليه بأن جنله 
البالغ من العمر (١٢ عاما) أبلغه بقيام املتهم 
باستدراجه الى غرفة االشراف باملدرسة وهدده 
بالفصل من املدرســـة والرسوب في الدراسة 
ثم قام باالعتـــداء عليه بعد ان أخلى الغرفة 

وأغلق الباب.
  وأضاف والد املجنـــي عليه ان املتهم قام 
بفعلته هذه عدة مرات وان جنله خشي ابالغه 

خوفا من تهديدات املتهم.
  وبتاريخ ٢٠١٠/٦/٢٨ قضت محكمة اجلنايات 
مبعاقبة املتهم باحلبس املؤبد مع الشغل والنفاذ 
عما اســـند اليه من اتهام. وقالت احملكمة في 

حيثيات حكمها: ان احملكمة 
التهمة في  تطمئن لثبوت 
حق املتهـــم أخذا من أقوال 
املجني عليه صغير السن 
الذي ال ميكن له خلق مثل 
هـــذه الروايـــة، فضال عن 
شهادة املشرفني الذين كان 
املتهم يستخدم غرفتهما في 
االختالء باملجني عليه وغيره 
من الطلبة وكذلك حتريات 
التي أكدت صحة  املباحث 

ارتكاب املتهم للواقعة.
  واحملكمة تشير الى انها 
تطمئن لصدق رواية املجني 
عليه رغم تراخيه في االبالغ عنها طوال هذه 
املدة القتناعها مببرراته التي ذكرها بالتحقيقات 
من خوفه من تهديدات املتهم الذي يعمل مديرا 

للمدرسة.
  وأمام كل ما تقدم مـــن أدلة ثبوت اطمأن 
اليها وجدان احملكمة تكون التهمة ثابتة في 
حق املتهم حسبما جاء بالقيد والوصف عمال 
باملادة ١٧٢ من قانون االجراءات واحملاكمات 
اجلزائية مبا أحاط الواقعة من ظرف مشدد 
أال وهو كون املتهم من املتولني تربية املجني 
عليه لكونه مدير مدرسته ومن ثم يكون املتهم 

مستحقا للعقاب الوارد باملنطوق. 

 قضت محكمة التمييز 
فـــي الطعن علـــى احلكم 
الصادر من الدائرة العمالية 
االســـتئناف  مبحكمـــة 
وأصـــدرت حكمهـــا فيه، 
والذي قضى بتمييز احلكم 
املطعون فيه متييزا جزئيا 
فيما قضى به من عدم جواز 
سماع طعن ورثة العامل 
بطلب مكافأة نهاية خدمة 
مورثهم عن مدة عمله حتى 
تاريخ احلكم بحل الشركة 
وتصفيتها وألزمت املصفي 
(املطعون ضده بصفته) 

باملصروفات.
  كما قضت في موضوع االستئناف بإلزام 
املطعون ضده بصفته بأن يؤدي لورثة العامل 
(الطاعنني) مكافأة نهاية خدمة مورثهم عن 
كامل مدة عمله بالشركة، سواء قبل صدور 

احلكم بحلها وتصفيتها أو 
بعدها حتى تاريخ انتهاء 

عالقة العمل بوفاته.
  وكان احملامـــي خليل 
مكتـــب  مـــن  الدشـــتي 
الصـــراف  عبداحلميـــد 
ومشـــاركوه وكيل ورثة 
العامـــل قـــد أقـــام طعنا 
بالتمييـــز علـــى احلكم 
الصادر من الدائرة العمالية 
مبحكمة االستئناف الذي 
قضى بعدم سماع دعوى 
الورثة ضد مصفي الشركة 
ملضي أكثر من سنة على 
تقدمي شكواهم العمالية إذ صدر احلكم بحل 
الشـــركة وتصفيتها في ٢٠٠٤/١٢/٨ بينما 
قدمت شكوى الورثة في ٢٠٠٨/١/١٤ أي بعد 
ما يزيد على ســـنة من تاريخ انتهاء عالقة 

العمل بحل الشركة وتصفيتها. 

 قررت الدائرة اجلزائية السابعة باحملكمة 
الكلية امس برئاسة املستشار هاني احلمدان 
وامانة سر سيد مهدي تأجيل نظر التظلم 
املقدم من احملامي محمد منور املطيري ضد 
الناشط السياسي محمد اجلويهل في قضية 
امن الدولة املعروفة بقضية «الســـرايات» 
واملتهم فيها باالساءة لعدد من اعضاء مجلس 
االمة خالل برنامج عرض على قناة «السور» 

الفضائية اواخر ٢٠٠٩ جللسة ٢ مارس.
  كانت النيابة العامة قد حققت في وقت 
ســـابق مع اجلويهل واخلت سبيله بكفالة 
مالية قدرها خمســـة االف دينار مع منعه 
من الســـفر، اال انه صدر قـــرار من النيابة 
العامة بعد ذلك بحفظ الشكوى فقدم احملامي 
محمد منور تظلما من هذا القرار امام محكمة 

اجلنايات. 

عدل
و حماكم

 إعداد: مؤمن المصري 

 مركز رياض  مركز رياض 

 عملية انتحال الشخصية عبر االنترنت تبدأ عندما يستغل 
اللصوص بيانات شخص ما على الشبكة اإللكترونية أسوأ 
استغالل ومن هذه البيانات العنوان وتاريخ الميالد ورقم 
الضمان االجتماعي وما شابه من أجل الحصول على بطاقة 
ائتمانية أو رخص قيادة وعليه يستطيع المجرمون من خالل 
هذه المعلومات أن يخفوا شخصياتهم الحقيقة ويتعارفون 
بحرية تحت اسم مستعار وتمكن أرقام الضمان االجتماعي 
والبيانات األخرى لصوص انتحال الشخصيات من التقدم 
بطلبات الستخراج بطاقات ائتمانية عبر االنترنت غالبا من 
خالل هيئات ال تتخذ اإلجراءات األمنية الصارمة عبر الشبكة، 
فإذا قام أحد اللصوص بانتحال الشخصية بصناعة تاريخ 
جديد له عن طريق تسديد فواتير شهرية بالبطاقة االئتمانية 
سيكون له األحقية في طلب قروض لشراء سيارات وإيجار 
العقارات، وتشير هيئات وشركات البطاقات االئتمانية من 

طرفها إلى أن نسبة انتحال الشخصية ضعيفة جدا مقارنة بمئات المليارات 
من الدوالرات التي تنفق عبر البطاقات االئتمانية سنويا.

  وجريمة انتحال الشخصية جريمة قديمة جدا إال أنه ومع انتشار شبكة 
االنترنت فقد أخذ هذا النوع من الجرائم شـــكال جديدا مستفيدا من التطور 
التكنولوجي الذي تمثله شبكة االنترنت وغالبا ما يكون انتحال شخصية 
الشـــخص على شبكة االنترنت بهدف تشويه ســـمعة هذا الشخص المراد 
انتحال شـــخصيته ومواقفه سواء السياسية أو الدينية أو درجة ثرائه وما 

إلى ذلك من أسباب يتم من أجلها انتحال شخصية هذا الشخص.
  وللحصـــول على تلك المعلومات يلجأ المنتحل إلـــى الكثير من الطرق 
الملتوية لمخاطبة هذا الشخص والحصول من خالله على تلك المعلومات 
أو أن يحاول اللجوء إلى وســـائل احتيالية أخرى بحيث يمكنه من خاللها 
الحصول على تلك المعلومات، وغالبا ما يتحصل المنتحل على تلك المعلومات 
التي يريدها عن طريق اســـتغالل عادة الطمـــع التي توجد دائما في الكثير 
من األشـــخاص وغالبا ما يتم ذلك عن طريق الكم الهائل من اإلعالنات التي 
تزدحم بها شبكة االنترنت والتي تخاطب غالبا غريزة الطمع لدى اإلنسان 

بأن تمنيه بالفوز مثال بجائزة غالية الثمن أو كبيرة القيمة 
مقابل ثمن قليل ال يقارن بتلك الجائزة وغالبا ما يتم استغالل 
ذلك في الوصول إلى الشـــخص المراد انتحال شخصيته 
بهدف الحصول منه على أي معلومات تكون الزمة للمنتحل 
ليتمكن من إتمام عملية االنتحال. وأقول أن جريمة انتحال 
الشخصية أصبحت باآلالف وتتم بأسلوب متطور تكنولوجيا 

دون األسلوب الذي كانت تتم به قديما.
  هذا بالنسبة إلى األسلوب أما الجريمة نفسها فهي مجرمة 
نظرا لما يكابده الشـــخص الذي تم انتحال شخصيته من 
أضرار أقلهـــا األضرار المعنوية بجانـــب األضرار المادية 
حيـــث ان انتحال الشـــخصية ال يتم إال لقذف وســـب هذا 
الشخص أو تشويه سمعته أو للحصول على بعض أو كل 
ما يملكه، والمنظار القانوني لتلك الجريمة يفرض نفسه 
فاختـــالس األلقاب والوظائف واالتصاف بها دون حق هي 
جريمة مؤثمة في قانون الجـــزاء الكويتي إال أن تلك الجريمة التي ترتكب 
عبر االنترنـــت غالبا مقترنة بجريمة أخرى اما ســـرقة بيانات أو عمليات 
نصب واحتيال أو استيالء على أمالك الغير أو ما إلى ذلك من جرائم أخرى 
غالبا ما تكون مقترنة بجريمة انتحال الشـــخصية، وتلك الجرائم المقترنة 
هـــي جرائم مؤثمة ومجرمة قانونا أيضا إال أنها تعد عامال مشـــددا للعقاب 
في جريمة انتحال الشخصية إذا ما اقترنت بها، السيما ان المشرع الجزائي 
نص على تلك الجريمة (انتحال الشخصية) في مادته ٢٢١ من قانون الجزاء 
وأفرد لها عقوبة الحبس مدة ال تجاوز ٣ سنوات إال أنه يؤخذ على المشرع 
الكويتي أنه خفف تلك العقوبة المقررة على تلك الجريمة رغم أهميتها وما 
يترتب عليها من أضرار هامة سواء مادية أو أضرار معنوية للشخص الذي 

تم انتحال شخصيته.
  ونحن نرى أن المشرع الجزائي الكويتي عليه أن يشدد كثيرا من العقاب 
المقرر على تلك الجريمة لما تترتب عليها من أضرار مادية ومعنوية كبيرة 

قد تؤثر أشد التأثير على الشخص الذي تم انتحال شخصيته.
 www.riyad-center.com  

 انتحال الشخصية عبر اإلنترنت جريمة

 بقلم: المحامي رياض الصانع

 حجز دعوى مدير مدرسة
  اتهم بهتك عرض طالب للحكم

 اعتدى عليه في غرفة اإلشراف 

 «التمييز» تنصف ورثة عامل
  بجواز صرف مستحقاته المالية ألسرته

 تأجيل نظر تظلم محمد منور
  ضد الجويهل لجلسة ٢ مارس

 املستشار نصر سالم آل هيد

 خليل الدشتي 

 «الداخلية»: ال نحتاج إلى إذن نيابي 

 شـــن رجال أمن األحمدي بالتعاون مع بلدية الكويت يوم امس 
حملة موسعة على احملالت املخالفة في السكن اخلاص في مناطق 
املنقف والصباحية وأســـفرت احلملة عن إغـــالق ٢٥ محال تنوع 
نشـــاطه بني بقالة وكي مالبس الى جانب توقيف ١٧ وافدا مخالفا 

لقانون اإلقامة.
  وقال مصدر امني ان احلملة استمرت لـ ٤ ساعات، وشارك فيها 

١٢ رجـــال من أمن األحمدي وجاءت بتعليمات من مدير األمن اللواء 
عبدالفتاح العلي.

  وشدد مصدر امني على عدم جواز افتتاح محالت داخل السكن 
اخلاص، مشيرا الى ان دخول رجال األمن الى احملالت تلك ال يحتاج 
الى إذن نيابي ألن هذه احملالت يدخل إليها اي شـــخص للشراء او 

لالستفادة من خدمة وبالتالي دخول رجال األمن ليس باطال. 

 بعد إغالق ٢٥ محًال في السكن الخاص وضبط ١٧ مخالفًا

 محل خياطة في ملحق منزل  هل املنتجات املباعة بتاريخ صالحية؟ 

 حريق أمغرة كشف عن سرقات منظمة ألمالك الدولة 

 أصدر مدير عام اإلدارة العامة لإلطفاء اللواء جاسم علي املنصوري قرارا إداريا 
يوقـــف مبوجبه منح جميع أنواع االجازات لرجال اإلطفاء العاملني بقطاع املكافحة 
باختالف رتبهم ومســـتوياتهم الوظيفية وذلك من تاريخ ٢٠١١/٢/١٥ إلى نهاية شهر 
فبراير، ويأتي هذا القرار تزامنا مع احتفاالت الكويت الوطنية والذكرى اخلمسوين 
الستقالل الكويت ومرور خمسة أعوام على تولي صاحب السمو األمير مقاليد احلكم، 
حيث سيكون لإلدارة العامة لإلطفاء عدة مشاركات في هذه املناسبات الوطنية التي 

تنعكس أفراحا على جميع أوساط الشعب الكويتي. 

 وقف اإلجازات في «اإلطفاء» استعدادًا لالحتفاالت الوطنية

 حريق يكشف عن سرقة ألمالك الدولة

 هاني الظفيري
  أقدم عمـــال في إحدى البنايـــات في منطقة 
ســـكراب أمغرة على إضرام النيران في براميل 
ممتلئة بالكابالت لتخليص النحاس من الكيبالت 

وبيعها في السكراب.
  وقال مصدر امني ان احد المواطنين شـــاهد 
ألسنة اللهب تتصاعد في حوطة بسكراب أمغرة 
مساء أمس ليبلغ العمليات والتي على أثرها اتجه 
رجال أمن الجهراء ورجال مركز اطفاء الجهراء 
الحرفي بقيادة النقيب عبداهللا العويهان والمالزم 

أول حمد العيسى والرقباء ناصر الطويرش وعلي 
البدري وعمر العجمي، وتم إخماد النيران التي 
كانت عبارة عن مجموعات كبيرة من الكيبالت 
النحاســـية والتي تقدر قيمتهـــا بما يقارب ٣٠ 

ألف دينار.
  وأشار المصدر الى ان االشخاص الذين قاموا 
بحرق الكيبالت بمجرد ان سمعوا صافرات رجال 
األمن واالطفاء الذوا بالفرار، وكان عددهم يقارب 
الـ ١٤ وافدا، وتم تسجيل قضية والتحفظ على 

الكيبالت المحروقة. 

 «الداخلية»: إعفاء ذوي اإلعاقة
  من جميع الرسوم المقررة

  
  أعلنت وزارة الداخلية عن حرصهــــا على تفعيل نص املادة ٣٧ من 
القانون رقم ٨ لســــنة ٢٠١٠ بشأن حقوق االشخاص ذوي االعاقة والتي 
تنص على ان يعفى الشخص ذو االعاقة من دفع جميع الرسوم احلكومية 
مقابل اخلدمات اخلاصة. جاء ذلك في تعميم اصدره وكيل وزارة الداخلية 
الفريــــق غازي العمر اوضح انه يتعني على جميع اجهزة الوزارة، التي 
تقدم خدمات عامة مقابل رسوم، اعفاء االشخاص ذوي االعاقة من دفع 
هذه الرســــوم، وذلك لكل من يحمل بطاقة اعاقة وهي املستند الرسمي 
الصادر من الهيئة العامة لشــــؤون ذوي االعاقة. وحث التعميم وكالء 
وزارة الداخلية املساعدين واملديرين العامني ومديري االدارات االخرى 

على التقيد بذلك والعمل على تنفيذه بكل دقة. 

 قـــام صبـــاح امـــس الوفد 
االمني االردني الشقيق برئاسة 
املقدم ركـــن فيصل عبدالكرمي 
الزيدان بزيـــارة الى اكادميية 
سعد العبداهللا للعلوم االمنية، 
وكان في استقبالهم مدير عام 
االكادميية اللواء فهد يوســـف 
الشرقاوي، ومساعد مدير عام 
التعليم  االكادميية لشـــؤون 
والتدريب العميد هارون محمد 
العمر ومســـاعد مديـــر كلية 

الشرطة املقدم علي الوهيب.
  وقاموا بزيارة كلية الشرطة 
حيـــث قدم لهم مســـاعد مدير 
الكليـــة املقدم علـــي الوهيب 
بالكلية، ومن  رؤساء االقسام 
ثم اصطحبهم الى قاعة الفريق 

الشـــيخ احمد نـــواف االحمد 
الصباح حيث مت عرض موجز 
عـــن االكادمييـــة ومرافقها.. 
وهيكل كلية الشـــرطة احلالي 
الداخلية ومدة  اللوائح  ونظم 

الدراسة بها.
  كما قام املقدم الوهيب بتقدمي 
شرح عن مبنى كلية الشرطة 
اجلديد، ثم قاموا مبقابلة عدد من 
الطلبة األردنيني الذين يدرسون 

بالكلية بالسنة االولى.
  بعـــد ذلـــك اصطحبهم الى 
مهاجع ســـرية ســـنة ثانية.. 
حيث قدم آمر الســـرية الرائد 
احمد ناصر الردهان شرحا عن 
كيفية املعيشة للطالب داخل 

الكلية. 

 الوفد األردني األمني زار األكاديمية 
وتفّقد مهاجع سرية سنة ثانية

 شبه جنائية في القادسية 
ومصرع باكستاني بحادث

  
  لقي وافد باكستاني مصرعه في 
حادث تصادم عند وصلة الدوحة 
وقال مصدر أمني ان احلادث وقع 
ظهر أمس، من جهة أخرى أحيلت 
جثة آسيوي في منزل كفيله إلى 
الطب الشرعي للوقوف على سبب 
وفاته وسط ترجيحات بأن تكون 
الوفاة جنائية. مــــن جهة أخرى 
أصيب كويتي (٢١ عاما) في حادث 
انقالب بقي في اجلليعة، كما أصيب 
مواطن وآسيويان في حادث تصادم 
على شارع اخلليج العربي ونقلوا 
للعالج بواسطة رجال الطوارئ. 

 مستشار قانوني ينصب
  على مواطنة بـ ٢٠٠ دينار

  
  اتهمت مواطنة مستشــــارا من 
جنســــية عربية بالنصب عليها، 
مشيرة الى ان املستشار كان يعمل 
في مكتب للمحاماة وانه اتصل بها 
وطلب منهــــا ٢٠٠ دينار على ذمة 
قضية لها فــــي املكتب، وفوجئت 
بأن املستشــــار مت االستغناء عن 

خدماته. 

 تنظر الدائرة الجزائية السابعة بالمحكمة 
الكلية االسبوع المقبل المعارضة المقدمة 
من احد المتهمين في قضية أمن الدولة رقم 
٢٠٠٥/٢ المعروفة بتنظيم «أسود الجزيرة» 
والتي كان متهما فيها ٣٧ من الناشـــطين 
اإلســـالميين بالقيام بأعمال ارهابية داخل 
البالد وقتـــل عدد من رجـــال األمن خالل 

مواجهات معهم.
  كانت النيابة العامة قد أسندت للمتهم 
المعارض (أ. العتيبي) انه في غضون الفترة 
من أغسطس ٢٠٠٤ حتى ٢٠٠٥/٢/٢٠ اشترك 
في جريمة قتل المالزم أول حمد محمد األيوبي 
والرقيب أول أيمن رشود الرشود والمتهم 
فواز اطليق العتيبي والشروع في قتل رجال 
األمن فهد زيد السمحان وبدر عادل المزن 

ومشاري يعقوب محمد وآخرين من رجال 
األمن مع ســـبق االصرار بعد وقوعها بأن 
قام بنقل وإخفاء المتهمين بارتكابها بأحد 

المساكن بعد علمه بتمام ارتكابهم لها.
  كما أسندت له النيابة العامة انه قام بإخفاء 
المتهم (أ. و) الصادر أمر بالقبض عليه في 
الجناية رقم ٢٠٠٤/٣ أمن دولة وأعانه على 

الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك.
  وبتاريـــخ ٢٠٠٥/١٢/٢٧ قضـــت محكمة 
الجنايات غيابيا بحبس المتهم (أ. العتيبي) 
سبع سنوات مع الشغل والنفاذ عن التهم 
المسندة اليه، وبحبســـه أربعة أشهر مع 
الشغل والنفاذ عن التهمة األخيرة (حيازة 
أسلحة ومتفجرات تم استخدامها في مقاومة 

رجال األمن والتهريب الجمركي). 

 «الجنايات» تنظر معارضة متهم
  في قضية «أسود الجزيرة»


