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إعداد: مؤمن المصري

مجلة »سوالف« بريئة من اإلساءة لسعد الفهد

إخالء سبيل كويتية من أصل شيشاني

مواطن ينكر تهمة القتل أمام المحكمة

قضت محكمة االستئناف برئاسة املستشار 
صالح املريش���د وامانة س���ر عبداهلل الزير 
ببراءة جعفر حس���ن محم���د احملرر مبجلة 
»سوالف« من االساءة للمغني سعد لطيف 

الشهير بسعد الفهد.
وكانت محكمة اجلنايات قد قضت بتغرمي 
جعفر حسن مبلغ 3000 دينار، اذ كان حينها 

رئيسا لتحرير مجلة »سوالف« الشهرية على 
خلفية ما نشر حتت عنوان »االنتربول يطارد 
سعد الفهد«، وامام محكمة االستئناف ترافع 
احملامي خالد العبداجلليل وقدم االدلة الدامغة 
التي تؤكد ان ما نشر ال يتجاوز حدود النقد 
املباح والقانوني وان هناك خالفا بني الشاكي 

وأحد الفنانني اخلليجيني.

قررت نيابة العاصمة إخالء سبيل مواطنة 
كويتية من أصل شيشاني بكفالة مالية قدرها 
ألف دينار مع منعها من السفر، بعدما وجهت 
إليها النيابة تهمة تزوير شهادتها الدراسية 
التي تدع���ي احلصول عليها من كلية الطب 

من إحدى اجلامعات الروسية.

وأنكرت املتهمة التهمة املنسوبة إليها من 
النيابة العامة، الفتة إلى أنها حصلت بالفعل 
على شهادة كلية الطب من إحدى اجلامعات 
الروسية، لكنها ال تعلم أسباب امتناع وزارة 
التعليم العالي عن تصديق الش���هادة التي 

تثبت تخرجها في كلية الطب.

قضت محكمة اجلنايات 
أمس برئاس���ة املستش���ار 
حمود املطوع وأمانة س���ر 
سيد مهدي بتأجيل دعوى 
متهم فيها شاب كويتي بالقتل 
وحيازة سالح وذخيرة بدون 
ترخي���ص ومقاومة رجال 
األمن جللس���ة 23 اجلاري 

للدفاع.
وخ���الل اجللس���ة أنكر 
العمد،  القت���ل  املتهم تهمة 

بينما اعترف بحيازة السالح 
والذخي���رة، وحض���ر معه 
العنزي  احملامي خالد عايد 
ال���ذي طلب أج���ال لالطالع 
والتصوي���ر واالس���تعداد 

للمرافعة.
كان���ت النيابة العامة قد 
أنه  أسندت للمتهم »ح.ه�« 
في 2009/7/20 قتل املجني 
عليها »ف.ب« عمدا مع سبق 

احملامي خالد عايد العنزياإلصرار

كشف احملامي العام االول في النيابة 
العامة املستشار رياض الهاجري النقاب 
عن ان الكويت بص���دد ادخال تعديالت 
على قانون مكافحة غسيل األموال ملواكبة 

التطور العاملي في اجلرمية.
وقال الهاجري في تصريح ل� »كونا« 
على هامش مشاركته على رأس وفد في 

االجتماع ال� 10 ملجموع���ة العمل املالي 
ملنطقة الشرق االوسط وشمال افريقيا 
»مينافاتف«، ان الكويت صدقت على قانون 
غسيل األموال واآلن نحن بصدد اصدار 
تعديل على القانون وهو في طريقه الى 
مجلس االمة حتى نواكب التطور العاملي 

في اجلرمية.

الهاجري: الكويت بصدد إدخال تعديالت على قانون مكافحة غسيل األموال

تخريج الدفعة األولى لراكبي الدراجات اآللية للمرور
الداخلية  برعاية وكيل وزارة 
الفريق احمد عبداللطيف الرجيب 
الداخلية  وبحضور وكيل وزارة 
املس����اعد مدير عام اإلدارة العامة 
للمرور اللواء محمود الدوسري، 
الدفع����ة األولى لراكبي  بتخريج 

الدراجات اآللية للمرور.
املناسبة نقل  وفي كلمة بهذه 
الفري����ق الرجيب حتي����ات وزير 
الش����يخ  الركن  الفريق  الداخلية 
م.جاب����ر اخلالد إل����ى اخلريجني، 
التوفيق  له����م  وهنأه����م متمنيا 
ومشيدا مبا شاهده من حتركات 
دقيقة وسريعة للوصول الى موقع 
البالغ في أسرع وقت ممكن، مؤكدا 
عل����ى أهمية دورهم ف����ي تنظيم 

وتسهيل احلركة املرورية.
كما أشاد بالبرنامج التدريبي 
والقائمني عليه مؤكدا ضرورة العمل 
مبا تدربوا عليه حتى يتحقق الهدف 
من تواجدهم امليداني في الشارع 

خلدمة مستخدمي الطريق.
كما القى اللواء الدوسري كلمة 
أكد فيها أن الدورة مت عقدها ملدة 
ش����هر تدريبي ميداني من تاريخ 
� 2009/11/5 حتت إش����راف   10/4
مركز التدريب التخصصي باإلدارة 
العامة للمرور، وذلك ضمن اخلطة 
التدريبية السنوية لوزارة الداخلية 
للموسم التدريبي 2010/2009 تنفيذا 
لتوجيهات وزير الداخلية الفريق 
الركن الشيخ م.جابر اخلالد، وحتت 
رعاية وكيل وزارة الداخلية الفريق 
الرجيب إميانا  أحمد عبداللطيف 
منهما بضرورة االهتمام بالتدريب 
وجعله منظومة أساس����ية ضمن 
االس����تراتيجية األمنية املرورية 
من أجل إنشاء كوادر من العناصر 
البشرية القادرة على اداء مهامها 
مرتكزة في أداء عملها على أرقى 
مستويات التعليم ومستندة الى 
الوسائل احلديثة املعمول بها في 
االجهزة االمنية واملرورية في الدول 

املتقدمة.

واشار الى ان مركز التدريب 
التخصصي باإلدارة العامة للمرور 
يعد من املراك���ز التدريبية التي 
لها الس���بق على مستوى وزارة 
الداخلية في تنفي���ذ توجيهات 
وزي���ر الداخلية وحت���ت رعاية 
وكيل الوزارة، حيث مت عقد اربع 
دورات منذ بداية املوسم التدريبي 
2010/2009 أال وه���ي )ال���دورة 
التأسيسية لضباط املرور � الدورة 
التأسيسية لراكبي الدراجات اآللية 
� دورة املعاين���ة � دورة الفحص 
الفني(، وذلك من جملة ست عشرة 
التخصصات  دورة لشتى أوجه 
املرورية، والتي أفردت لها اإلدارة 
خيرة احملاضرين واملتخصصني 

في شؤون املرور.

برعاية الفريق الرجيب وحضور اللواء الدوسري

عرض خلريجي دورة الدراجات اآللية

الفريق الرجيب يسلم أحد الطالب شهادة تقدير


