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صدر في اجلريدة الرس����مية »الكويت 14
اليوم« مرسوم أميري بتعيينات قضائية 

على النحو التالي:
مادة أولى: يعني املستشار يونس محمد 
يونس الياسني – وكيل محكمة االستئناف 
– وكيال مبحكمة التمييز اعتبارا من تاريخ 

صدور هذا املرسوم.

مادة ثانية: يعني كل من رجال القضاء 
اآلتية أس����ماؤهم في الدرجات قرين اسم 
كل منه����م اعتب����ارا م����ن 2009/11/1 وهم: 
املستشار عادل عبداهلل علي العيسى وكيل 
محكمة التمييز، املستش����ار جمال مبارك 
صالح العنيزي وكيل محكمة االستئناف، 
املستشار بدر فهد اس����ماعيل الفهد وكيل 

محكمة االستئناف، املستشار محمد السيد 
يوسف الرفاعي وكيل محكمة االستئناف، 
املستشار بدر خالد حمد الهدلق وكيل محكمة 
االستئناف واملستش����ار علي مساعد علي 

الضبيبي وكيل محكمة االستئناف.
مادة ثالثة: على وزير العدل تنفيذ هذا 

املرسوم، وينشر في اجلريدة الرسمية.

تعيينات قضائية في »التمييز« و»االستئناف«

إعداد: مؤمن المصري

براءة أربعة وإدانة أربعة في دعوى تمويل اإلرهاب

المحكمة تستدعي ضابط الواقعة والطبيب الشرعي
 في دعوى ضرب شرطي المرور أمام البورصة

قاتل الباكستانية ينكر التهمة أمام محكمة االستئناف

المحكمة الدستورية العليا المصرية تقضي بعدم دستورية 
حرمان الدائن من الطعن على أوامر األداء

 القاه����رة � أ.ش.أ: قض����ت احملكم����ة 
الدس����تورية العليا في جلستها املنعقدة 
امس برئاسة املستشار فاروق سلطان رئيس 
احملكمة بعدم دستورية نص املادة 206 من 
قانون املرافعات في املواد املدنية والتجارية 
فيما تضمنه من قصر احلق في التظلم من 
أمر األداء واس����تئنافه على املدين وحده 
دون الدائن طالب األمر. وأسست احملكمة 
قضاءها على أن مبدأ مساواة املواطنني أمام 
القانون املنصوص عليه في املادة 40 من 
الدستور والذي رددته الدساتير املصرية 
جميعها بحسبانه ركيزة أساسية للحقوق 
واحلريات على اختالفها وأساس����ا للعدل 
والسالم االجتماعي، غايته صون احلقوق 
واحلريات في مواجهة صور التمييز التي 
تنال منها أو تقيد ممارستها باعتباره وسيلة 

لتقرير احلماية املتكافئة التي ال متيز فيها 
بني املراكز القانونية املتماثلة، فال يقتصر 
مجال إعماله على ما كفله الدس����تور من 
حقوق بل ميتد كذلك إلى تلك التي يقررها 
القانون. وأضافت احملكمة أن الدستور مبا 
نص عليه في املادة 68 من أن لكل مواطن 
حق االلتجاء إلى قاضيه الطبيعي قد أكد 
على أن هذا احلق في األصل هو حق للناس 
كافة تتكافأ فيه مراكزه����م القانونية في 
س����عيهم لرد العدوان على حقوقهم دفاعا 
عن مصاحلهم الذاتية، وأن الناس جميعا 
ال يتماي����زون بينهم ف����ي مجال حقهم في 
النفاذ إلى قاضيهم الطبيعي، وال في نطاق 
القواعد اإلجرائية او املوضوعية التي حتكم 
اخلصومة القضائية وال في مجال التداعي 
بش����أن احلقوق املدعى بها وفق مقاييس 

موحدة عند توافر شروطها،  إذ ينبغي دوما 
أن يكون للخصومة الواحدة قواعد موحدة 
سواء في مجال اقتضائها أو الدفاع عنها أو 

الطعن في احلكم التي تصدر فيها.
وأوضحت احملكمة أن النص املطعون 
عليه قد أعطى للمدين حق اتخاذ اجراءات 
التظلم أو االستئناف طعنا على أمر األداء 
الصادر ضده، بينما حرم الدائن، طالب األمر، 
من التظلم أو االستئناف حال عدم اجابته 
لكل طلباته وبذلك يكون قد مايز في مجال 
ممارسة حق التقاضي بني املواطنني الذين 
تكافأت مراكزهم القانونية دون أن يستند 
هذا التمييز إلى أسس موضوعية تقتضيه 
مبا ميثل اخالال مببدأ مساواة املواطنني أمام 
القانون وانتقاصا حلق التقاضي ومخالفا 

بذلك احكام الدستور.

أنكر الباكستاني )محمد و.( أمس أمام محكمة االستئناف 
برئاسة املستشار محمد بو صليب وأمانة سر مشعل الشمري 
رئيس أمناء سر الدوائر اجلزائية تهمة قتل مواطنته وتقطيع 

جثتها إلى ستة أجزاء وتوزيعها على مناطق الكويت.
وقد حضرت مع املتهم احملامية سلوى الطراروة التي طلبت 
أجال لالس���تعداد واملرافعة، وقد أجلت احملكمة نظر الدعوى 

جللسة 14 اجلاري للمرافعة.
وتخلص الواقعة فيما شهد به ضابط مباحث الفروانية بأنه 
بش���أن العثور على كفني آدميني مت عمل التحريات وتبني أن 
الكفني يعودان للمجني عليها )باكستانية اجلنسية(. وبإجراء 
مزيد من التحريات تبني أنها كانت صديقة للمتهم وكانت تقيم 
معه بش���قة مبنطقة الفروانية وأنه كان يعاش���رها معاشرة 

األزواج.

وقد نشبت خالفات بينهما في اآلونة األخيرة قبل الواقعة 
بأيام بسبب رغبتها في أن يترك عمله الذي يذهب إليه في الفترة 
املس���ائية إال أنه رفض ذلك، فهددته بإبالغ زوجته بأنه يقيم 

معها عالقة غير شرعية، وبالفعل قامت بتنفيذ تهديدها.
وف���ي يوم الواقعة قام بخنقها حتى املوت، ثم قام بتقطيع 
جثتها إلى ستة أجزاء وقام بحرق أجزاء من اجلثة حتى ال يتم 
التعرف عليها وكشف جرميته، ثم قام بوضعها في أكياس وألقى 
كل كيس منها في منطقة بعيدة عن األخرى، وبالقبض عليه 
اعترف تفصيليا بجرميته، كما اعترف بارتكاب اجلرمية أمام 
النيابة العامة. وبتاريخ 2009/10/15 قضت محكمة اجلنايات 
بإعدام املتهم شنقا على أن تعرض أوراق الدعوى على محكمة 
االستئناف خالل ش���هر من تاريخ صدور احلكم ما لم يطعن 

املتهم باالستئناف.

قررت الدائرة اجلزائية األولى باحملكمة 
الكلية برئاسة املستشار عبدالناصر 
خريبط وعضوية املستشارين أشرف 
السقا ومحمد غازي املطيري وأمانة سر 
هشام سماحة استدعاء ضابط الواقعة 
في الدعوى املرفوعة من أحد رجال املرور 
ضد محام ببلدية الكويت والتي يتهمه 
فيها بإحداث عاهة مستدمية بساعده 

األمين بينما كان يقوم بعمله.
كما أمرت احملكمة باستدعاء شهود 
اإلثبات والطبيب الشرعي لالستماع 

إلى إفادتهم.

وتخلص الواقعة فيما قرره املجني 
عليه بأنه وأثناء تأدية عمله مبخالفة 
الس���يارات التي كانت متوقفة بشكل 
غير قانوني أمام سوق الكويت لألوراق 
املالية )البورصة( ف���ي يوم الواقعة 
فوجئ باملتهم يتوجه إليه ويناقش���ه 
على حترير مخالفة لسيارته املتوقفة 

في املمنوع.
وتطور النقاش ب���ني الطرفني إلى 
اعتداء من احملامي على الشرطي الذي 
أصيب بإصابته املوصوفة بتقرير الطب 
الشرعي والذي ولد لديه عاهة مستدمية 

بس���اعده األمين، وقد تقدم الشرطي 
بشكوى ضد احملامي ومت التحقيق في 
الواقعة وتقدمي املتهم للمحاكمة بتهمة 
إحداث عاهة مستدمية والتعدي على 

موظف عام أثناء تأدية وظيفته.
وقد حضر مع املتهم احملامي خالد 
العوضي وطلب استدعاء شهود اإلثبات 
والطبيب الشرعي لالستماع إلى إفادتهم، 
بينما حضر عن املجني عليه احملامي 
علي العصفور الذي ادعى مدنيا مببلغ 
5001 د.ك. على سبيل التعويض املدني 

املؤقت.

قضت الدائرة اجلزائية 11 
باحملكمة الكلية أمس برئاسة 
املستش����ار وائ����ل العتيقي 
وعضوية املستشارين ياسر 
جالل وأمين صبري وأمانة 
سر علي العبد الهادي ببراءة 
أربعة من املتهمني في قضية 
أمن الدولة رقم 2009/17 بينما 
أدانت أربعة آخرين وقضت 
بحبس����هم مب����دد مختلفة 
تراوحت بني احلبس سبع 
سنوات واالمتناع عن النطق 

بالعقاب.
فقد قضت احملكمة ببراءة 
الراب����ع واخلامس  املتهمني 
والسادس والسابع، بينما 
قضت بحبس املتهم الثالث 
)إمام املسجد( سبع سنوات 
مع الشغل والنفاذ، وبحبس 
املتهمني األول والثاني أربع 
سنوات مع الشغل والنفاذ، 
بينما قضت احملكمة باالمتناع 
ع����ن النطق بعق����اب املتهم 
الثامن )س����عودي( على أن 
يقدم تعه����دا بكفالة مالية 
قدرها ألف دينار يلتزم فيه 
بحسن السير والسلوك ملدة 

سنتني.
وق����د حضر م����ع املتهم 
اخلام����س احملام����ى محمد 
منور املطيرى وشرح ظروف 
الواقعة ودفع بعدم اتصال 
املتهم بالواقعة وبعدم جدية 
أدلة  انتفاء  التحريات وكذا 
الثبوت في حق موكله وطالب 
ببراءته من التهمة املسندة 

إليه.
وعقب صدور احلكم صرح 

احملامى املطيرى بأن األحكام 
اجلزائية تبنى على اجلزم 
واليقني وليس على الش����ك 
والتخمني وأنه متسك بانتفاء 
صلة املتهم بالواقعة واحملكمة 
املوقرة قضت ببراءة املتهم 

مما أسند إليه.
وقال����ت احملكم����ة ف����ي 
حيثيات احلكم إنها قد أملت 
بالقضية عن بصر وبصيرة 
وكان الب����ني من األوراق أن 
ضابط الواقعة عقب ضبط 
املتهم األول )جندي سابق 
بوزارة الدفاع( حال وجوده 
في اليمن من قبل السلطات 
اليمني����ة وح����ال ترحيله 
الكويت )مت  إل����ى  ودخوله 
ضبطه في 2009/6/24( قام 
املتهم  بإجراء حترياته عن 
وخلص إلى أن املتهم األول 
تول����دت لديه فكرة االنتقام 
م����ن األجانب بع����د أحداث 
الكاريكاتوري����ة  الرس����وم 
املسيئة للرسول عليه السالم 
فاتفق مع املتهم الثالث ليقوم 

بتوصيل مبلغ 32.000 دوالر 
إلى شخص سوري اجلنسية 
يدعى »زين العابدين« بإيران 
بالتنسيق مع شخص يدعى 
»أبو طلحة« واملسؤول عن 
إرسال مقاتلني خارج البالد 
لدعم تنظيم القاعدة وحركة 

طالبان في اخلارج.
ثم عاد املتهم إلى البالد 
وقام املتهم الثالث بالتنسيق 
له للسفر إلى باكستان حيث 
التقى مع املتهم الثاني »أبو 
املق����داد« ومكث����ا به����ا ملدة 
شهرين التحقا خاللها بدورة 
تأسيسية ملدة 45 يوما وهي 
عبارة عن قسمني األول يسمى 
»السياسي والشرعي« والثاني 
»دورة عسكرية« عبارة عن 

تدريب على األسلحة.
وبع����د أن اجت����ازا تلك 
الدورة التحقا بدورة التكتيك 
املتضمن����ة تكتيك احلروب 
في اجلبال ومدتها 15 يوما. 
ثم انتقل املته����م األول إلى 
القيام  أفغانس����تان وطلب 

بعملية استشهادية في أي 
م����كان )لم تنف����ذ( واتصل 
الثالث وطلب  املته����م  على 
منه مبالغ مالية، فأرسل له 
األخير مبلغ ألف دينار عن 

طريق شخصني مجهولني.
املتهم إنش����اء  وقد قرر 
مجموعة قتالية خاصة به 
القاعدة  خارجة عن تنظيم 
املالي  الدع����م  لكن ينقصه 
فأرسل له املتهم الثالث 1300 
دينار من حسابه الشخصي 
إال أنه لم يتمكن من إنشاء 
ذلك التنظيم، وقرر الذهاب 
إلى اليمن برفقة شخص ميني 
يدعى »صف����وان«، وهناك 
مت القب����ض علي����ه من قبل 
السلطات اليمنية وتسليمه 

إلى الكويت. 
وأضاف الضابط أن املتهم 
الثالث قام بدفع األموال سالفة 
البيان من حسابه اخلاص 
ومن التبرعات التي يجمعها 
من مسجده وديوانيته من 
عدة أشخاص منهم املتهمون 

من الرابع حتى السابع.
األمر الذي يكون معه قد 
قر في يقني احملكمة واطمأن 
وجدانها اطمئنانا ال يتطرق 
اليه شك وال ريبة أن املتهمني 
في الزمان واملكان س���الفي 
الذك���ر قد ارتكب���وا اجلرم 
املسند إليهم بكيفه ووصفه 
الوارد في تقرير االتهام، وقد 
استقام الدليل اليقيني على 
صحة ه���ذا اجلرم وثبوته 
في حقه���م بكافة عناصره 

القانونية.

احملامي محمد منور املطيرياملستشار وائل العتيقي

العبو كمال أجسام
يعتدون على مواطن

 في السالمية

تجوري في بر الجليعة

 محمد الدشيش
بصعوبة بالغة متكن مرتادو 
احد املجمعات التجارية في منطقة 
الس���املية من عرقل���ة هروب 3 
ش���باب يلعبون كمال أجس���ام 
قاموا باالعتداء على مواطن بشكل 
أمام زوجته وعلى مرأى  مبرح 

من مواطنني ومقيمني.
وقال مصدر أمني ان املواطن 
املصاب أف���اد رجال األمن الذين 
ألقوا القبض على الشبان الثالثة 
بأن الش���بان كانوا يعاكس���ون 
زوجته وحينم���ا عاتبهم على 
تصرفهم هذا وان كانوا يقبلون 
ان يحدث ذلك م���ع اخواتهم او 
زوجاتهم اعتدوا عليه بالضرب 

وسجلت قضية.

 محمد الدشيش ـ هاني الظفيري
أرس���ل جتوري ال���ى االدلة 
اجلنائي���ة لرف���ع البصمات من 
عليه ومت اخطار مخافر بأوصاف 
التجوري ف���ي محاولة ملعرفة 
صاحبه، وجاءت هذه اخلطوات 
عقب عثور مواطن على جتوري 

فارغ في بر اجلليعة.
من جهة أخرى تقدم حارس 
مزرعة شخصية مهمة ببالغ افاد 
فيه بسرقة 3 رؤوس غنم دون 
ان يوجه احلارس اصابع االتهام 

الى احد.
على صعيد آخر، ابلغ مواطن 
عن وجود لغم في الساملي كيلو 
20، وتوجه رجال هندسة اجليش 
للتعامل مع اللغم الذي تبني انه 

من مخلفات الغزو.

3 آسيويين سقطوا بـ 200 زجاجة  خمر محلية بالفروانية

محاضرة حول حرائق الغازات في »اإلطفاء«
كونا: اقام قطاع املكافحة في االدارة العامة لالطفاء 
امس محاضرة حول حرائق الغازات واملواد الكيميائية 
وذلك ضمن املوسم التدريبي اجلاري لرفع مستوى 
االداء لدى رجال االطفاء. وحتدث مدير عام شركة 
»سيفر سيستمز« ارنست جلبرت خالل احملاضرة عن 
مخاطر احلرائق الكيميائية وحرائق الغازات وابرز 

االجراءات االحتياطية الواجب اتخاذها فور وقوع 
احلريق، متطرقا لكيفية االخالء الصحيح للمبنى. 
وتأتي احملاضرة ضمن ورش العمل واحملاضرات 
والتدريبات العملية التي تهدف الى تسليط الضوء 
على كل ما هو جديد ف����ي مجال مكافحة احلرائق 

واحلوادث بكل انواعها.

محمد الجالهمة
200 بطل خمر محلية و3 آسيويني أحيلوا يوم 
أمس إلى إدارة بحث وحتري محافظة الفروانية 
متهي���دا لعمل ما يلزم من إجراءات وإحالتهم الى 
النيابة العامة بتهمة حيازة مواد مسكرة وتصنيعها 

واالجتار فيها.
وقال مصدر أمني ان رجال أمن الفروانية الذين 
مت توزيعهم على األماكن املشتبه فيها ارتكاب أعمال 
غير قانونية رصدت آسيويا يحوز 3 زجاجات خمر 
حيث مت ضبطه وطلب منه رجال أمن الفروانية 

من خالل مدير األمن العميد غلوم حبيب استدراج 
البائع، وأبدى صاحب الزجاجات الثالث استعدادا 
لهذا األمر ليتم السماح له بإجراء مكاملة هاتفية 
ليحضر املتهم الثاني والذي بدوره أرشد عن مكان 

تصنيع اخلمور الذي يديره ثالثة اسيويني.
من جهة أخ���رى، متكنت دورية تابعة لنجدة 
حولي القبض على باكستاني وهندي على الدائري 
اخلامس بعد االش���تباه بهما وعثر معهما على 5 
أظرف هيروين وطالسم س���حر وشعوذة لتتم 

احالتهما الى االختصاص.

صيادون عراقيون يّدعون تعرضهم لمضايقات 
على يد رجال خفر السواحل الكويتي

ادعى صيادو اسماك في منطقة الفاو، 
اقص���ى الطرف الجنوبي للع���راق، انهم 
يتعرضون لمضايقات من قبل الدوريات 
االيرانية والكويتية تصل احيانا الى حد 
الضرب واطالق النار ومصادرة الزوارق 
والمعدات، وذلك وف���ق ما أوردته وكالة 

االنباء الفرنسية في تقرير لها امس.
ويؤكد عقيل عبدالرسول رئيس جمعية 
الصيادين في الفاو، خالل حديثه للوكالة 
الفرنس���ية، »كل خمس���ة ايام يتعرض 
صيادون لمضايقات من الدوريات االيرانية 

والكويتية«.
ويضي���ف »تق���وم دوري���ات كويتية 
باعت���راض زوارق صيادين ويتعرضون 
لهم بالضرب المبرح ويس���تهزئون بهم 
بحيث تصل االهان���ات احيانا الى صبغ 
وجوههم ورمي شباك الصيد ومعداتهم 
في البحر قائلين للصيادين: ال مياه لديكم 

اذهبوا للصيد في اليابسة«.
ويشير عبدالرسول الى »مقتل خمسة 
الى س���تة عراقيين بني���ران ايرانية في 
مياه ش���ط العرب، خالل فت���رات زمنية 
متفاوت���ة«، لكن لم يكن ممكنا التأكد من 

هذه االتهامات.
اما شهيد عبداالمير الخضر )45 عاما( 
فيقول، »اوقفتنا دورية كويتية وصعدوا 
الى الزورق وضربونا وصبغوا وجوهنا 
واجسادنا واخذوا كل محتويات الزورق 

وانسحبوا«.
ويضيف »بعد سقوط النظام السابق، 
بدأ الصيادون يتعرضون لمضايقات من 
قبل االيرانيين والكويتيين حيث يمنعونهم 
م���ن الصيد حت���ى في المي���اه االقليمية 

العراقية«.
ويقول عبد علي رماثي ان »الكويتيين 
يصادرون مستلزمات الصيادين ويرمونها 
في البح���ر ويتعرضون له���م بالضرب 
واالهانات. اما االيرانيون، فيقومون باطالق 
النار ما ادى الى مقتل عدد منهم قبل اكثر 

من سبعة اشهر«.
بدوره، يقول علي عبدالسيد محمد )27 
عاما( »اوقفتنا دورية ايرانية وصعدوا الى 
الزورق لتكسير اجهزتنا وضربوا المسؤول 
وأحد البحارة تدخل النقاذ جماعتي فسارع 
احد عناصر الدوري���ة الطالق النار على 
قدمي وقاموا برمي المس���ؤول وشخص 

آخر في البحر«.
ويتاب���ع محم���د »بات العم���ل صعبا 
فالكويتيون وااليرانيون يطاردوننا وال 

احد ينقذنا«.
اما قائمقام الفاو وليد الشريفي فيؤكد 
انه »بعد س���قوط النظام السابق وحتى 
اآلن، فإن االعتداءات الكويتية وااليرانية 

مستمرة بحق الصيادين العراقيين«.
ويقول »في الواقع، تريد القوات البحرية 
الكويتية السيطرة على المياه االقليمية 
العراقية بطريقة ما، ولالسف فإن القوات 
البحرية العراقية التزال ضعيفة من ناحية 
التجهيزات مثل الزوارق السريعة والحديثة 

مقارنة بالقوات البحرية االخرى«.
ويضيف »كنا ننزل في جزيرة بوبيان 
قبل احداث الكوي���ت ونزاول عملنا فيها 
بصورة طبيعية، لكن منذ حرب الخليج 
الثانية )1991( حتى اآلن صارت المنطقة 
للكويتيي���ن الذين يعاقب���ون كل عراقي 
يدخلها ويحجزون زورقه او يصادرونه. 
حتى خور عب���داهلل التابع للعراق صار 
نصفه لهم وفي هذا المكان اكثر نس���بة 

من االسماك«.

مصدر أمني: ادعاءات باطلة وأغلبهم متسللون
وتعليقا على ادعاءات صيادي األسماك العراقيني قال مصدر 
أمني بحسب ادعاءات الصيادين في حديثهم انهم يعترفون 
بأنه���م يصطادون في جزيرة بوبي���ان واملعروف انها أرض 
كويتية وأي دخول لها من قبل العراقيني أو غيرهم هو تسلل، 
لكننا نقوم مبنعهم فقط وال نستخدم كامل حقنا القانوني في 
القبض عليهم وترحيلهم، ونقوم بإبعادهم أو طلب املغادرة 
منهم خاصة ان املنطقة تعتبر إحدى بوابات تهريب املخدرات 

التي يستغلها جتار مخدرات عراقيني وغير عراقيون لتهريب 
احلشيش عبر البحر الى الكويت.

وأوضح املصدر ان مجمل الذي���ن يتم القبض عليهم من 
املتسللني عادة ما يتم القبض عليهم في بوبيان، ولكن مادمنا 
تأكدنا انهم صياديون نقوم بإرجاعهم، ونفى املصدر ادعاءات 
الصيادي���ن بقيام رجال دوريات خفر الس���واحل الكويتيني 

بإهانة الصيادين.

اآلسيويون الثالثة وأمامهم كمية اخلمور احمللية املضبوطة

قارب صيد عراقي قرب الفاو                        )أ.ف.پ(


