
اقتصادالثالثاء 29 سبتمبر 2009 34

مؤمن المصري
قضت محكمة اجلنح املستأنفة أمس 
برئاسة املستشار محمد اخللف وأمانة سر 
عوض الكفري ببراءة رئيس مجلس اإلدارة 
والعضو املنتدب لشركة بيت االستثمار 
العامل���ي مها الغنيم بعد أن قضت بإلغاء 
حكم أول درجة القاضي بحبسها سنة مع 

الشغل والنفاذ.
وقالت محكمة االستئناف في حيثيات 
حكمها: وحي���ث انه من املقرر وفق نص 
املادة 209 من قانون اإلجراءات واحملاكمات 
اجلزائية انه للمحكمة أن حتكم بإلغاء احلكم 
املستأنف إذا وجدت به عيبا موضوعيا أو 
عيبا شكليا ال ميكن تصحيحه، أو وجدت 
أنه مخالف للقانون سواء كان املستأنف 
قد متسك بهذه العيوب أو أن احملكمة قد 
الحظتها من تلقاء نفسها، وعليها في هذه 
احلالة أن تصدر حكما جديدا في الدعوى 
دون أن تتقيد بأي شيء مما ورد في احلكم 

االبتدائي.
وحيث انه من املقرر في قضاء محكمة 
التميي���ز أنه ولئن كان حملكمة املوضوع 
أن تقضي بالبراءة متى تشككت في قيام 
اجلرمية للمتهم بشرط أن تكون قد محصت 
الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت 
التي قام عليها االتهام )طعن رقم 79 لسنة 

1995 جزائي جلسة 1995/6/24(.
وكان من املق���رر أيضا أنه ولئن كان 

حملكمة املوضوع أن تقضي بالبراءة متى 
تشككت في صحة إسناد التهمة إلى املتهم، 
إال أن ذلك مش���روط بأن يشتمل حكمها 
على ما يفيد أن احملكمة محصت الدعوى 
وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام 
عليها االتهام عن بصر وبصيرة، ووازنت 
بينها وبني أدلة النفي، فرجحت دفاع املتهم 
أو داخلتها الريبة ف���ي عناصر اإلثبات. 
وملا كان ذلك، وكانت التهمة املنس���وبة 
للمتهمة غير ثابتة قبلها، باإلضافة إلى قيام 
املجني عليه بالعفو عن املتهمة بالتنازل 
املوثق املرفق باألوراق واملقدم أصله أمام 

احملكمة.
وحي���ث انه وملا كان ذلك وقد اكتنفت 
الظنون ظروف الواقعة وأحاطت الشكوك 
بأدلة الثبوت في القضية، وملا كانت األحكام 
اجلزائية يجب أن تبنى على اجلزم واليقني 
ال على الظن والتخمني، األمر الذي يستوجب 

القضاء ببراءة املتهمة مما أسند إليها.
وإذ خالفت محكمة أول درجة هذا النظر، 
فإن حكمها يكون قد جانب الصواب وتعني 
القضاء بإلغائه وتبرئة املتهمة مما اسند 
إليها من اتهام عمال بنص املادة 209 من 
قانون اإلج���راءات واحملاكمات اجلزائية 
س���الفة البيان. فلهذه األس���باب: حكمت 
احملكمة بقبول االس���تئناف ش���كال وفي 
املوضوع بإلغاء احلكم املستأنف والقضاء 

ببراءة املتهمة مما اسند إليها.

سيارات السحب في معرض الساير

جانب من عملية السحب بحضور مدير معرض الري محمد طه

املستشار محمد اخللف مها الغنيم

»الساير« أجرت السحب الثاني لسحوبات العيدية
وفقاً لنظام إلكتروني يضمن فرصاً عادلة لجميع عمالئه

أجرت شركة مؤسسة محمد ناصر الساير وأوالده السحب الثاني 
لس���حوبات العيدية في معرض الش���ركة في الري وذلك بحضور 
ممثل عن وزارة التج���ارة والصناعة ومدير ع���ام معرض تويوتا 

الري محمد طه.
وذكرت الشركة في بيان صحافي أمس ان السحب مت وفقا للنظام 
اإللكتروني الذي يضمن فرصا متعادلة لكل عمالء الساير، مما يعزز 
فرص فوز املشتركني بالتساوي، وذلك لعروض رمضان املميزة التي 

أطلقتها الشركة من 16 اغسطس2009 إلى 20 سبتمبر 2009.
وأشارت الشركة الى ان العرض كان خاصا بالسيارات اجلديدة 
بحيث س���تقام ثمانية س���حوبات الكترونية طوال ش���هر سبتمبر 
موزعة على عدد من معارض الس���اير، والذي أعطى زبائن معارض 
الس���اير فرصة التأهل لدخول السحب املميز على 11 سيارة تويوتا 
2009، إضافة لهدية مجانية لكل س���يارة، كما يحصل الزبائن على 
فرصة لدخول الس���حب عند كل 500 دينار يدفعها لش���راء سيارة 

تويوتا جديدة.
جتدر االشارة الى ان نوال عيسى فازت باجلائزة األولى )كوبون 
رقم 6971( وهي تويوتا يارس سيدان وفازت عذاري نايف العجمي 
باجلائ���زة الثانية )كوبون رقم 2610( وهي تويوتا كوروال، وفازت 
شركة بهبهاني للسيارات بسحوبات مبيعات اجلملة باجلائزة الثالثة 

)كوبون رقم 2088( وهي تويوتا يارس هاتش باك.

من عروض رمضان المميزة التي أطلقتها الشركة خالل الفترة من 16 أغسطس إلى 20 الجاري

»االستئناف« تقضي ببراءة مها الغنيم
مما أسند إليها من أحكام


