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مهمة   ق�ضية  اللبناين  الق�ضاء  ح�ضم  واخريا 
ادانت  حيث  لعامني  الثقايف  ال���راأي  �ضغلت 
حمكمة اال�ضتئناف يف بريوت رئي�س حترير 
عايدة  ووالدته  ادري�س  �ضماح  االداب  جملة 
من  و21   20 املادتني  الحكام  وفقا  مطرجي 
الدعوى  املعدل وذلك يف  املر�ضوم رقم 104 
الق�ضائية التي رفعها �ضدهما رئي�س موؤ�ض�ضة 
املدى لالعالم والثقافة والفنون فخري كرمي 
جملة  يف  افتتاحية  بن�ضر  ادري�س  قيام  اثر 
االداب بالعدد 5 / 6  يف عام 2007 كر�ضها 
ملهاجمة اأ�ضبوع املدى الثقايف وفخري كرمي 
من  كبري  قطاع  على  للتهجم  خاللهما  وم��ن 
املثقفني العراقيني والعرب ممن اأ�ضهموا يف 
فعاليات االأ�ضبوع. ومل ترتدد االفتتاحية يف 
اإطالقها �ضياًل من اتهامات التخوين والعمالة 
لالحتالل واطراف اأخرى ف�ضاًل عن اإ�ضاءات 
"ارث"  م���ن  ي�ضتفيد  ���ض��خ�����ض��ي  وجت���ري���ح 
ت�ضويه  داأب���ت على  ال��ت��ي  ���ض��دام  خم��اب��رات 
العراقية  الوطنية  املعار�ضة  ورج��ال  رم��وز 

اإبان احلقبة الدكتاتورية.
وكانت ق�ضية الدعوى املرفوعة �ضد ادري�س 
وجملته التي خرجت على يديه عن �ضياقاتها 
الثقافية  واملهنية  التنويرية  االح��رتاف��ي��ة 
ادري�س  لها  جند  اعالمية  زوبعة  خلقت  قد 
وعربية   لبنانية  معروفة  �ضيا�ضية  اط��راف��ا 
وهي  احل��رة(  )الكلمة  �ضيانة  يافطة  حتت 
الت�ضمية التي اختارها �ضماح ادري�س ليربر 
والثقافية  ال�ضيا�ضية  ال��رم��وز  على  تهجمه 
البريوتية  االداب  ات��ك��اأت  ل��ق��د  ال��ع��راق��ي��ة. 
وات��ب��اع��ه��ا ع��ل��ى م��ف��ه��وم م��ف��اده ع���دم اأحقية 
واأن  الق�ضاء،  اىل  باللجوء  ال��دع��وى  راف��ع 
عليه االكتفاء بالرد على الهجوم الذي �ضكك 
بتاريخه وم�ضلكه وذمته املالية كما �ضكك بكل 
العراق  التي جرت يف كرد�ضتان  االجنازات 
املثقفني  ي��رب��ط  ال���ذي  احلقيقي  وال��ت��اآخ��ي 
مبختلف قومياتهم. وعد منا�ضرون اللجوء 
الق�ضاء  وك��اأن  وعيبًا،  نقي�ضة،  الق�ضاء  اإىل 
ا�ضحابها  اإىل  احلقوق  باعادة  معنيا  لي�س 
اإذا اقتنع بدعواهم. وقد رد الق�ضاء اللبناين 
الق�ضية حيث  العدالة يف هذه  بحزم حمققا 
امر  وه��و  للحق  وانت�ضاره  م�ضداقيته  اك��د 
لبنان  ان دميقراطية  كما  التباهي  اىل  يدعو 
ا�ضعاع احل��ري��ة ورفع  ب��ث  ال��رائ��دة يف  ه��ي 

قيمة االن�ضان.
حولها  حت�ضد  وم���ا  ادري�����س  افتتاحية  اإن 
وا�ضباههم  و�ضيا�ضيني  ملثقفني  كتابات  من 
النظام  مم����االأة  ع��ن  ���ض��ريه��م  تك�ضف  مم��ن 
اال�ضتبدادي يف العراق تكر�س جميعها منطًا 
يريد  ال��ذي  واالإع��الم��ي  الثقايف  االأداء  م��ن 
وت�ضويه  جهة  من  العربي  القارئ  ا�ضتغفال 
اخل�ضم الثقايف وال�ضيا�ضي من جهة اأخرى، 
الذي  ال�ضرف(  وثيقة   – )البيان  يركز  فيما 
عمل �ضماح اإدري�س وحزبه على ان يجند له 
�ضيا�ضيني وكتابًا وموظفني على اإباحة احلق 
بالت�ضهري والتجريح واالإ�ضاءة لكل من �ضاء 
و�ضد اأي �ضاء،على ا�ضا�س ان ذلك يدخل يف 

باب االدب!
اىل ذلك ات�ضعت ب�ضكل الفت دائرة االهتمام 
بتداعيات  وال�ضيا�ضي  العراقي  االإع��الم��ي 
الدعوى الق�ضائية التي رفعها رئي�س موؤ�ض�ضة 
امل���دى ل��الإع��الم وال��ث��ق��اف��ة وال��ف��ن��ون فخري 
املثقفون  وقع  فقد  ادري�س  �ضماح  �ضد  كرمي 
يف  والن�ضطاء  وال�ضيا�ضيون  ال��ع��راق��ي��ون 
منظمات املجتمع املدين على بيان ت�ضامني 
لها  روج��ت  التي  االعالمية  احلملة  على  ردا 
 ( م�ضمى  حت��ت  اللبنانية  االخ��ب��ار  ج��ري��دة 

ميثاق �ضرف بني ان�ضار الكلمة احلرة (.
االخبار  لوثيقة  املناه�س  العراقي  البيان 
ل�ضيا�ضيني  تواقيع  فيه  تعا�ضدت  اللبنانية 
ظاهرة  يف  مرموقة  اجتماعية  و�ضخ�ضيات 
واالكرث  ع��ق��ود  منذ  نوعها  م��ن  االوىل  تعد 

اثارة. 
العراقي،  االع���الم  �ضّعد  ان  بعد  ذل��ك  ج��اء 
الثقافة  عن  دفاعه  من  املختلفة،  بتعددياته 
العراقية اجلديدة باعتبارها التكوين االكرث 
ا���ض��ال��ة واال���ض��د دالل���ة ع��ل��ى وح���دة النخب 
االعالم  واعاب  ووطنيتها.  املثقفة  العراقية 
ادري�س  �ضماح  الدكتور  مع  املت�ضامنني  على 
منا�ضرة  م�ضيق  يف  العراقية  الثقافة  ح�ضر 
انتقا�س  اىل  بهم  اف�ضت  مو�ضوعية  غ��ري 
وامنا  حقيقية  غ��رية  عن  يعرب  ال  م��ربر  غري 
عن تع�ضب �ضيا�ضي غري بناء مدفوع باأنوية 
بدوافع  العراقيون  املثقفون  معادية. و�ضكك 
ال��ت��ي ادارت���ه���ا جريدة  احل��م��ل��ة االع��الم��ي��ة 
انها  بفهم  احلملة  وع��دت  اللبنانية  االخبار 
بو�ضائج  يرتبط  �ضيا�ضي  تع�ضب  من  نابعة 

مع النظام العراقي ال�ضابق.
م��ن 100 برملاين  اك��رث  ال��ق��راءة دفعت  ه��ذه 
املثقفني  ب��ي��ان  ع��ل��ى  ال��ت��وق��ي��ع  اإىل  ع��راق��ي 
جماالت  يف  الن�ضطاء  من  املئات  دفعت  كما 
املجتمع املدين وروؤ�ضاء الع�ضائر والوجهاء 
اإىل احلاق تواقيعهم بالبيان فيما ذهب كتاب 
عن  خروج  بانها  االخبار:  حملة  و�ضف  اإىل 
خلق  على  والعمل  ال�ضحفي  املهني  امل�ضار 

ازمة لبنانية عراقية من نوع خا�س. 
الكرد  ال��ك��ّت��اب  اىل  امتد  الثقايف  اال�ضتياء 
حيث نظموا احتجاجات مبختلف الو�ضائل، 
ايدها  ال��ك��ردي��ة  باللغة  ب��ي��ان��ات  وا����ض���دروا 
امل��ئ��ات م��ن امل��ث��ق��ف��ني ال��ذي��ن اط��ل��ق��وا حملة 
يف  كرد�ضتان  اقليم  �ضملت  وا�ضعة  تواقيع 

�ضابقة تعد االوىل. 
البيان العراقي اورد نقاط اختالف جوهرية 
اإىل  ال��رام��ي  ال�ضلوك  ه��ذا  اأن  او���ض��ح  حيث 
�ضمعتهم  وو���ض��م  االآخ��ري��ن  ���ض��ورة  ت�ضويه 
ب�  اإط��الق��ًا  ل��ه  عالقة  ال  كرامتهم  م��ن  والنيل 
والدليل(  واملعلومة  ال���راأي  يف  )االخ��ت��الف 
واإمن���ا ي��دخ��ل يف ب��اب االن��ت��ه��اك��ات ال��ت��ي ال 
ال�ضكوت عنها. وال مكان حل�ضم مثل  ينبغي 
هذ اخلالف، �ضوى �ضاحة ق�ضاء عادل ي�ضتند 
كرامتهم  للنا�س  يحفظ  ال��ذي  القانون  اإىل 
مثلما يحفظ لهم اأمنهم. وا�ضاف البيان : اإن 
ال�ضرف(  وثيقة   – )البيان  مدبجي  حماولة 
ت�ضوير ال�ضتائم واالتهامات والتلفيقات على 
انها �ضورة لالختالف يف الراأي والفكر، هي 
الراأي  بخالفات  لالنحطاط  �ضيئة  حماولة 
حماولة  ه��ي  كما  ال����درك،  ه��ذا  اإىل  وال��ف��ك��ر 
وت�ضريعي  ن��ظ��ري  غ��ط��اء  ل��ت��وف��ري  م��ري��ب��ة 
اأخالقي  بانفالت  وي�ضمح  ال��ق��ان��ون  يعطل 
الثقافة. وهو  يكون جماله االإعالم وو�ضائل 
االهلية  احل��روب  دع��اة  اإليه  يحتاج  انفالت 
اال�ضتبدادية  االنظمة  و�ضدنة  واالنقالبات 
الثقايف  بواجهاتها املختلفة ومرتزقة العمل 
واالإع���الم���ي وم����اأج����وروه وف���اق���دو احلجة 

الفكرية والثقافية وال�ضيا�ضية.
الدعوى  يف  نظر  قد  اللبناين  الق�ضاء  وكان 
املرفوعة �ضد ادري�س مبهنية عادلة حيث قرر 
ا�ضافة اىل االدانة اعاله  الزام املدعى عليهما 
لبنانية كتعوي�س  بدفع مبلغ مائة الف لرية 
بن�ضر  املحكمة  الزمتهما  كما  للمدعي،  رمزي 
جملة  م��ن  االول  ال��ع��دد  يف  حكمها  خال�ضة 

االداب الذي ي�ضدر بعد النطق باحلكم.
املدى تن�سر ن�س وثيقة 

احلكم ال�سادرة عن حمكمة 
اال�ستئناف يف بريوت بتاريخ 
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با�سم ال�سعب البناين
اأن حمكمة اال�ضتئناف يف بريوت

بالدرجة  ال��ن��اظ��رة  ع�ضرة  الثالثة  ال��غ��رف��ة 
بجرائم  املتعلقة  الق�ضايا  جميع  يف  االوىل 
روك�س  الرئي�س  من  واملوؤلفة  املطبوعات 
رزق ومن امل�ضت�ضارتني نوال �ضليبا وروؤى 

حمدان 

لدى التدقيق واملذاكرة 
ت��ب��ني ان ال�����ض��ي��د ف��خ��ري ك����رمي ويل)م����ن 

اجل��ن�����ض��ي��ة ال���ع���راق���ي���ة( ت���ق���دم ب��ت��اري��خ 
املحامي  وكيله  بوا�ضطة   ،2007/9/20
احمد زين، ب�ضكوى مبا�ضرة اتخذ فيها �ضفة 

االدعاء ال�ضخ�ضي بوجه:
ال�ضيدين  ب�ضاحبيها  ممثلة  االآداب،  جملة   �

�ضهيل و�ضماح ادري�س.
املدير  ادري�����س،  مطرجي  ع��اي��دة  ال�ضيدة   �

امل�ضوؤول يف جملة االآداب.
� ال�ضيد �ضماح ادري�س، كاتب املقال يف جملة 

االآداب.
مبو�ضوع: قدح وذم

وتبني اأنه طلب، من �ضمن ما طلب:
والثالث  ال��ث��ان��ي��ة  عليهما  امل��دع��ى  اإدان����ة   �
من  17و18و20و21  امل��واد  الأحكام  �ضندًا 
ق��ان��ون امل��ط��ب��وع��ات والأح��ك��ام امل���واد 385 

و582و583 و584 من قانون العقوبات.
والت�ضامن  بالتكافل  عليهم  املدعى  اإل��زام   �
رمزي  كتعوي�س  ل.ل.  األف  مئة  مبلغ  بدفع 

للمدعي اإ�ضافة اىل نفقات املحاكمة.
اإلزام املدعى عليهم بن�ضر احلكم يف العدد   �
ي�ضدر  �ضوف  الذي  االآداب  جملة  من  االأول 

بعد تبليغه.
بتاريخ  ط��ل��ب  امل���دع���ي  وك��ي��ل  ان  وت��ب��ني 

:2008/2/7
ال�ضيد  ع��ن االدع���اء بوجه  ت��دوي��ن رج��وع��ه 
ب�ضفته  ب��امل��ال،  كم�ضوؤول  اإدري�����س  �ضهيل 
ومتابعة  االآداب،  جم��ل��ة  ا���ض��ح��اب  اح���د 
�ضماح  عليه  املدعى  بوجه  بالدعوى  ال�ضري 
اإدري�س،ب�ضفته كاتب املقال، وبوجه املدعى 
ب�ضفتها  اإدري�������س،  مطرجي  ع��اي��دة  عليها 

املديرة امل�ضوؤولة للمجلة.
وتبني ان املدعى عليه �ضهيل ادري�س تويف.

مطرجي  ع��اي��دة  عليهما  امل��دع��ى  ان  وت��ب��ني 
اأب����رزا، بتاريخ  ادري�����س و���ض��م��اح ادري�����س 
مذكرة  وكيلهما  بوا�ضطة   ،2008/5/29

دفوع �ضكلية. 
رد   2008/7/14 بتاريخ  تقرر  انه  وتبني 

هذه الدفوع.
وت��ب��ني اأن���ه مت ا���ض��ت��ج��واب ك��ل م��ن املدعى 

عليهما.
بتاريخ  اخ��ت��ت��م��ت  امل��ح��اك��م��ة  ان  وت���ب���ني 

2009/3/26 بعد ان ترافع كل من:
العامة  ال��ن��ي��اب��ة  ومم��ث��ل  امل���دع���ي،  وك��ي��ل 
وبعد  عليهما،  املدعى  ووكيل  اال�ضتئنافية، 
املدعي  م��ن  لكل  االخ���ري  ال��ك��الم  اع��ط��ي  ان 

عليهما.
فتح   2009/7/2 بتاريخ  تقرر  انه  وتبني 

املحاكمة.
وتبني ان املحاكمة عادت واختتمت بتاريخ 
2010/1/13 بعد ان ترافع كل من: وكيل 
املدعي، وممثل النيابة العامة اال�ضتئنافية، 
اعطي  ان  وب��ع��د  عليهما،  امل��دع��ى  ووك��ي��ل 

الكالم االخري لكل من املدعى عليهما.
بناء عليه

وبنتيجة املحاكمة العلنية
اأواًل: يف الوقائع 

�ضهيل  ال�ضيدين  عليهما  امل��دع��ى  ان   � تبني 
االآداب،  جملة  �ضاحبا  هما  ادري�س  و�ضماح 
هو  ادري�س  �ضماح  ال�ضيد  عليه  املدعى  وان 
املقال  وك��ات��ب  املجلة  ه��ذه  حت��ري��ر  رئي�س 

عليها  املدعى  وان  ال�ضكوى،  هذه  مو�ضوع 
ال�ضيدة عايدة مطرجي ادري�س هي املديرة 

امل�ضوؤولة فيها.
ويل  ك��رمي  فخري  ال�ضيد  املدعي  ان  وتبني 
يقوم  وه��و  الثقافية  االم���ور  ويتابع  يهتم 
الكتب  ب��ع�����س  ب��ت��وزي��ع  ال�����ض��ي��اق  ه���ذا  يف 
العربية  ال�ضحف  كربيات  قراء  على  جمانا 
وي��ن��ظ��م م��ه��رج��ان��ات ث��ق��اف��ي��ة م��ت��ع��ددة من 
اخلام�س"  الثقايف  امل��دى  "مهرجان  بينها 
الفرتة  خالل  بالعراق  اربيل  يف  اقيم  الذي 
املمتدة من يوم 29 ني�ضان لغاية يوم 6 اأيار 

.2007
تبني انه ورد يف منت افتتاحية عائدة للعدد 
6/5 اأيار � حزيران 2007 من جملة االآداب، 
ادري�س،  �ضماح  ال�ضيد  عليه  املدعى  وبقلم 

حتت عنوان:
العراق   � كرد�ضتان  )النقدي(:  الوعي  "نقد 

منوذجا"، من �ضمن ما ورد:
� "فخري كرمي: واأخ��ريًا ال اآخرا هل يعرف 
امل���دع���وون اىل م��ه��رج��ان امل���دى مم��ن طبل 
الدميقراطية  كرد�ضتان  الجن���ازات  وزم���ر 
من هو مدير مهرجان املدى اال�ضتاذ فخري 

كرمي؟"
� "هل تعرفون او�ضاع كرد�ضتان حقا؟ وهل 
تعلمون  ه��ل  ه��ن��اك..  امل���راأة  واق��ع  تعلمون 
اال�ضرائيلية(  )امل��خ��اب��رات  امل��و���ض��اد  واق���ع 

هناك؟"
الذي  املهرجان  مدير  تاريخ  تعرفون  �"هل 
امتدحتموه بالقول انه )فرد ي�ضاوي وحده 

ور�ضة كاملة(؟.
�ضراء  ال��ط��ال��ب��اين  ال��رئ��ي�����س  حم���اول���ة   "�
لكم  العراقيني املقيمني يف اخلارج  املثقفني 
افواههم... هل يندرج مهرجان املدى �ضمن 
الثقافيني(  الطلباين)وم�ضت�ضاريه  خطوات 
وال�ضحفيني  امل��ث��ق��ف��ني  ���ض��م��ائ��ر  ل�����ض��راء 

قول  عن  افواههم  وك��م  والعرب  العراقيني 
احلقيقة".

�"اأن �ضبكة االنرتنت تكاد تختنق مبا يكتب 
دوريا عن الزميل النا�ضر... فيكفي )مثقفينا( 
خم�ضرم  ع��راق��ي  �ضيوعي  ب��اأي  يلتقوا  اأن 
ونظيف،من حزب الرفيق فهد، ليعلموا اين 
العراقي...  ال�ضيوعي  احل��زب  اأم��وال  اآل��ت 

واأموال جملة النهج ودار املدى".
الثقافية  امل�ضاريع  و�ضاحب  برائد  واإذا   �
عراقي  �ضيوعي  جمرد  كرمي  فخري  ال�ضيد 
نف�ضه  �ضدام  "مبخابرات  �ضلة  على  ق��دمي 
عن  ف�ضاًل  وال�ضبعينيات،  ال�ضتينيات  يف 
املخابرات العربية واالمريكية والربيطانية 
متمول  "وجمرد  عقود  م��ن  ذل��ك  ت��ال  م��ا  يف 
عراقي كبري حديث النعمة يقيم املهرجانات 
بكتاب  ال�ضعبية"  الثقافة  ويدعم  الثقافية 

جماين يوزع باملاليني كل �ضهر".

وتبني ان املدعي طلب:         
  

ال�ضيد  االدع��اء بوجه  - تدوين رجوعه عن 
�ضهيل ادري�س كم�ضوؤول باملال ، ب�ضفته احد 

ا�ضحاب جملة االآداب،
املدعى  بوجه  بالدعوى  ال�ضري  ومتابعة   -
ب�����ض��ف��ت��ه كاتب  ادري���������س،  ���ض��م��اح  ع��ل��ي��ه 
عايدة مطرجي  عليها  املدعى  املقال،وبوجه 
ادري�س ، ب�ضفتها املديرة امل�ضوؤولة للمجلة.
وتبني ان املدعى عليه �ضهيل ادري�س تويف.

ثانيًا: يف االدلة 
تاأيدت هذه الوقائع 

1 – باالإدعاء
2- مبا ورد يف 

يف  املربزة  وامل�ضتندات  االأوراق  بكافة   -3
امللف 

4- مبجريات املحاكمة

ثالثًا: يف القانون 
اأم��ر اىل �ضخ�س  ن�ضبة  ان" ال��ذم هو  حيث 
ولو يف معر�س ال�ضك اأو اال�ضتفهام ينال من 
املادة385  الفقرة1 من  اأو كرامته" )  �ضرفه 

/ عقوبات(.
ازدراء  لفظة  ك��ل  هو"  ال��ق��دح  ان  وح��ي��ث 
عن  ي�ضفان  ر�ضم  اأو  تعبري  وك��ل  �ضباب  اأو 
التحقري ... اإذا مل ينطو على ن�ضبة اأمر ما." 

) الفقرة2 من املادة 385 / عقوبات(. 
"الذم"        يجنح ، يف �ضوء  ان  وحيث 
ما ذكر ، باجتاه اخل�ضو�ضيات بينما القدح 

يجنح باجتاه العموميات .
وحيث ان ا�ضارة كاتب املقال مو�ضوع هذه 
ال�ضكوى ، املدعى عليه �ضماح اإدري�س ، يف 
االآداب  جملة  لعدد  العائدة  االفتتاحية  منت 
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وقائع حمددة تعك�س :
اإيحاءات بتعاون مابني املدعي واملخابرات 
العربية  وامل��خ��اب��رات  العراقية)ال�ضابقة( 

واالأمريكية والربيطانية، 
م�ضداقيته  ح���ول  و���ض��ك��وك  وت��ل��م��ي��ح��ات 

و�ضمعته وم�ضادر ثروته، 
وبن�ضاطاته  ب�ضخ�ضه  وحت��ق��ريًا  وتهكمًا 
باب  يف  املبني  النحو  على  الثقافية"،   "
الوقائع تطال ، يف ال�ضياق الذي جاءت فيه 
، �ضمعة و�ضرف وكرامة املدعي وت�ضكل ذما 
وقدحًا ب�ضخ�ضه وتنطبق ، تبعا لكل ما ذكر 
املر�ضوم  من  و21   20 املادتني  اأحكام  على 
املعدل   1977  /06/  30 تاريخ   104 رق��م 
املر�ضوم  م��ن   26 امل����ادة  ع��ل��ى  معطوفتني 
قانون  م���ن   385 امل�����ادة  وع���ل���ى  امل���ذك���ور 

العقوبات. 
بتعوي�ضات  ي��ط��ال��ب  امل���دع���ي  ان  وح��ي��ث 

حلقت  التي  االأ�ضرار  عن  رمزية،  �ضخ�ضية 
به ، مقدارها مئة األف ل.ل. .

وحيث ان ما ورد اآنفا ، على النحو املذكور، 
اأحلق بالتاأكيد �ضررًا معنويًا كبريًا باملدعي 

وهو ي�ضتوجب تعوي�ضًا.
اإجابة  لذلك،  تبعا  ترى،  املحكمة  ان  وحيث 
كاتب   ، عليهما  املدعى  وال��زام  املدعي  طلب 
االفتتاحية ، ال�ضيد �ضماح اإدري�س، واملديرة 
اإدري�س،  ال�ضيدةعايدة مطرجي  امل�ضوؤولة،  
األف  مئة  مبلغ  بدفع   ، والت�ضامن  بالتكفل 

ل.ل. كتعوي�س رمزي للمدعي. 
اىل  ب��االإ���ض��اف��ة  ت���رى،  املحكمة  ان  وح��ي��ث 
املر�ضوم  من  املادة 32  الأحكام  و�ضندًا  ذلك، 
77/104 املعدل ، الزام املدعى عليهما بن�ضر 
يف  نفقتهما،  على   ، احلكم  هذا  عن  خال�ضة 
ي�ضدر  ال��ذي  االآداب  جملة  من  االأول  العدد 

بعد اإبالغ كل منهما ن�ضخة عنه.
وحيث انه ال �ضرورة لبحث باقي اال�ضباب 
الأنها  اأما  املخالفة  اأو  و/  الزائدة  واملطالب 
لعدم  اأو  �ضبق،  فيما   ، �ضمنيًا  ردًا  لقيت 

اجلدوى.
لذلك 

نقرر باالتفاق 
العامة  ال��ن��ي��اب��ة  م��ط��ال��ع��ة  ���ض��م��اع  وب���ع���د 

اال�ضتئنافية 

ال�ضيد  عليهما  املدعى  من  كل  اإدان���ة   : اواًل 
مواليد  من  عايدة  والدته   ، اإدري�س  �ضماح 
امل�ضيطبة،   1238 ال�ضجل  رقم   1961 �ضنة 
والدتها  اإدري�س،  مطرجي  عايدة  وال�ضيدة 
ال�ضجل  رق��م   1934 �ضنة  مواليد  م��ن  هند 

1238 امل�ضيطبة، 
املادتني 20 و21 من املر�ضوم  وفقًا الأحكام 
املعدل   1977  /  06  /30 تاريخ   104 رقم 
املر�ضوم  م��ن   26 امل����ادة  ع��ل��ى  معطوفتني 
قانون  م���ن   385 امل�����ادة  وع���ل���ى  امل���ذك���ور 
�ضتة  مبلغ  منهما  ك��ل  وت��غ��رمي  العقوبات، 

ماليني ل.ل.،
على ان يحب�س كل منهما يومًا واحدًا عن كل 

ع�ضرة اآالف ل.ل. عند عدم الدفع.
كامل  املبينة  عليهما  امل��دع��ى  ال���زام  ث��ان��ي��ًا: 
والت�ضامن  بالتكافل  اآنفا،  منهما  كل  هوية 
كتعوي�س رمزي  ل.ل.  الف  مئة  مبلغ  بدفع 

للمدعًي.
كامل  املبينة  عليهما،  امل��دع��ي  ث��ال��ث��ًا:ال��زام 
عن  خال�ضة  بن�ضر  اآن��ف��ا،  منهما  ك��ا  ه��وي��ة 
االأول  العدد  يف  نفقتهما،  على  احلكم  ه��ذا 
من جملة االآداب الذي ي�ضدر بعد اإبالغ كل 

منهما ن�ضخة عنه.
كامل  املبينة  عليهما،  املدعى  :تدريك  رابعًا   
هوية كل منهما اآنفًا ، بالتكافل والت�ضامن ، 

كافة الر�ضوم وامل�ضاريف
خام�ضًا: رد باقي االأ�ضباب واملطالب الزائدة 

و/ اواملخالفة. 

 ، علنًا  وافهم  �ضدر  الوجاهي  مبثابة  حكمًا 
اال�ضتئنافية  العامة  النيابة  ممثل  بح�ضور 

، بتاريخ 1/ 3/ 2010 
ال��ك��ات��ب��ة )داغ������ر( امل�����ض��ت�����ض��ارة) ح��م��دان( 

امل�ضت�ضارة)�ضليبا( الرئي�س)ر.رزق( 

الق�ساء اللبناين ينت�سر لـ           ويدين افرتاءات �سماح اإدري�س واأعوانه
كـــرمي ــــري  ــــخ ف قـــبـــل  مـــــن  املــــرفــــوعــــة  الــــــدعــــــوى  يف 

جانب من فعاليات ا�سبوع املدى الثقايف

جل�سة لتكرمي الفنانة  �سبيحة ابراهيم

مثقفون من كل االجتاهات


