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إسبانيا ترفض تسليم رجل أعمال سوري إلى
الكويت

 دقيقة واحدة 2 0  • منذ 8 ساعات   فريق ا��عداد

 

إسبانيا ترفض تسليم رجل أعمال سوري إلى
الكويت

رفض القضاء ا��سباني طلب الكويت تسليمها رجل ا��عمال

الفرن��، السوري ا��صل، “بشار كيوان“، الذي تعتبره الكويت

“هاربا”، والصادر بحقه حكم بالسجن في قضية تزوير محررات

رسمية.

وكشف مصدر لصحيفة “القبس” الكويتية، أنه في الوقت الذي

قرر فيه القضاء ا��سباني عدم م��وعية طلب تسليم كيوان الذي

قدَّمته الكويت، من خ��ل المذكرة الشفوية من سفارتها في

مدريد، أوضح أن هذا القرار ليس نهائيا، ��نه يمكن تقديم طلب

سوريين في المغتربا��خبار العربية والعالمية
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إعادة نظر أمام الجلسة العامة للغرفة الجنائية للمحكمة الوطنية

في غضون ث��ثة أيام من تاريخ ا��خطار.

(هام) ليصلكم كل جديد لحظة بلحظة اشتركوا بقناتنا على التلغرام ( أضغط
هنا )

وقال المصدر إنه جرى إب��غ الممثل ا��جرائي للكويت أن هذا

القرار �� يمكن استئنافه بعد أن يصبح نهائيًا، ��فتا إلى أن القضاء

ا��سباني استند في قرار رفضه إلى التقارير الصادرة عن

المنظمات والجمعيات الدولية للدفاع عن حقوق ا��نسان،

والتقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية، وتقرير لجنة ا��مم

المتحدة لمناهضة التعذيب الصادر في 5 سبتمبر/ أيلول 2016،

والذي يرى أن ممارسة التعذيب لم يجِر تصنيفها كجريمة محددة

في الكويت، من قبل الجمعية الدولية للمحامين الديموقراطيين.

بشار كيوان

وكانت الكويت منعت عدة شخصيات من السفر، بينهم 3 شيوخ

من ا����ة ووزيرين سابقين و4 وك��ء وزارات سابقين وحاليين،

ون��ت أسماء أشخاص وصفتهم بـ”الهاربين بظروف غامضة”،

منهم رجل أعمال سوري يحمل الجنسية الفرنسية.

وكان رجل ا��عمال السوري/الفرن�� بشار كيوان، أكد أيار الما��

في حديث مع “Sarawak Report” للتحقيقات ا��ستقصائية، أنه

يدفع ثمن رفضه التعاون في غسيل ا��موال مع بعض

المسؤولين الكويتيين.

وكيوان، المستثمر المؤسس والرئيس لمجموعة الوسيط الدولية

للن�� وا��ع��ن، وال��كات التابعة لها، وتربطه ع��قات عمل مع
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سورياالكويتإسبانيا الوسوم

مجد بهجت سليمان الذي يشغل منصب المدير التنفيذي

لـ”مجموعة الوسيط الدولية”.

وأوضح كيوان، أن الخ��ف كان على موافقة رئيس الوزراء الكويتي

السابق الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح على مساعدة رجل

صيني ُيدعى جو لو، في غسيل مليارات الدو��رات من الرشاوي

التي قدمتها “��كة CCCC” الحكومية الصينية، باعتبارها

“عمولة” لرئيس الوزراء الماليزي ا��سبق نجيب عبد الرزاق.

(هام) ليصلكم كل جديد لحظة بلحظة اشتركوا بقناتنا على التلغرام ( أضغط
هنا )

وقال كيوان إنه “تم ال��وع في م��وع كبير، تم تجميعه

والتخطيط له من قبل جو لو، كان قد تم تقديمه كاقتراح استثمار

رسمي من صندوق طريق الحرير الصيني، في حين شكلت ��كة

CCCC و��كات صينية أخرى، جزءًا من الم��وع، بصفتهم

متعاونين مفترضين في برنامج استثمار البنية التحتية المقدر بـ8

مليارات دو��ر في الكويت”.
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