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محمد الجالهمة
أحال وزير الداخلية الفريق ركن 
الشيخ جابر الخالد 16 موظفا في منفذ 
إدارات متفرقة بعد  الى  النويصيب 
أن نظموا عملية إضراب في الفترة 
الماضية عطلت حرك���ة التنقل من 

وإلى الكويت جزئيا.

الت���ي يرويها  التفاصيل  وف���ي 
المصدر أن الوزي���ر وّقع قرار نقل 
الموظفين الذين أقدموا على عملية 
اإلضراب وجار استصدار قرار آخر 
يفيد بنقل 7 موظفين شاركوا ايضا 
في عملية اإلضراب بنقلهم إل��ى إدارات 

أخرى.

مؤمن المصري
قررت محكمة اجلنايات 
أمس برئاس����ة املستشار 
عبدالرحمن الدارمي وأمانة 
سر أحمد علي، تأجيل دعوى 
قتل عمد مع سبق اإلصرار 
والترصد متهم فيها أربعة 

متهمني جللسة الثامن من 
شهر يونيو املقبل لتقدمي 
الدفاع. كانت النيابة العامة 
قد اسندت إلى املتهمني أنهم 
قاموا بقتل املجني عليه عمدا 
مع سبق االصرار والترصد 

وهو طليق صديقته.

الخالد نقل 16 موظفًا من منفذ النويصيب إلضرابهم عن العمل إرجاء قضية قاتل طليق صديقته

وزير اإلعالم يحيل أعضاء اتحاد
المسارح األهلية إلى نيابة األموال العامة

مفرح الشمري
كش����فت مصادر ل� »األنباء« ان وزير النف����ط ووزير االعالم رئيس 
املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب الش����يخ احمد العبداهلل احال 
اعضاء االحتاد الكويتي للمسارح االهلية الى نيابة االموال العامة يوم 
اخلميس املاضي بناء على املذكرة التي قدمها األمني العام للمجلس الوطني 
للثقاف����ة والفنون واآلداب بدر الرفاعي بعد وصول كتاب الرقابة املالية 
على مصروفات ميزانية االحتاد له وقد وجد ان هناك مصروفات ال يوجد 
لها اي فواتير خاصة انها تقدر بآالف الدنانير االمر الذي دفع االمني العام 
للمجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب بكتابة مذكرة لوزير االعالم 
التخاذ االجراء الالزم بحق اعضاء احتاد املسارح ملعرفة اين ذهبت تلك 
املبالغ. واضافت املصادر ان الرقاب����ة املالية التابعة للمجلس الوطني 
للثقافة والفنون واآلداب قد اعطت اعضاء احتاد املس����ارح مهلة طويلة 
لتقدمي »الفواتير« اخلاصة بتلك املبالغ املصروفة دون وجود سند لها 
ولكن لم يبادر اعضاء االحتاد بتقدميها حتى نهاية املهلة االمر الذي دفع 
اعضاء جلنة الرقابة املالية لكتابة تقريرهم وتقدميه لألمني العام التخاذ 

الالزم بعد وجود مخالفات في مصروفات امليزانية املخصصة لهم.
كما كشفت املصادر نفسها ل� »األنباء« ان وزير النفط ووزير االعالم 
الشيخ احمد العبداهلل يدرس حاليا اصدار قرار بحل مجلس ادارة فرقة 
مسرح اخلليج العربي الذي يرأسه حاليا اسامة املزيعل بعد ان وصلت 
له مذكرة موقعة من اعضاء الفرقة الذين مت فصلهم من غير وجه حق، 
مشيرة الى ان الوزير سيستند في قراره الى املادة 92/24 التي تعطيه 
احلق في حل مجالس ادارات الفرق املس����رحية االربع اذا وجدت هناك 

مخالفات جسيمة فيها.

يدرس حّل مجلس إدارة فرقة مسرح الخليج العربي

أحد رجال اإلطفاء يتعامل مع احلادث
احملامي فايز العتيبي

القضاء يلزم شركة تأمين بتعويض معلمة 230 ألف دينار
وراتباً شهرياً 2000 دينار مدى الحياة

احلياة ليناديها بكلمة »ماما« 
ويكون قرة عينيها املفقودتني 
في احل���ادث. وحرمانها من ان 
الفرح حلم كل  ترتدي فستان 

فتاة.
كم���ا ُحرمت م���ن االنطالق 
والتعايش واخلروج من محبسها 
وعزلتها الت���ي فرضتها عليها 
التي بها الى احلياة  االصابات 
العامة لترى األشياء واألماكن 
واألشخاص وهي الفتاة الشابة 
التي كانت تشع بهجة وحيوية 
ونشاطا وتستمتع بكل حياتها 

قبل احلادث.
كذلك حرمه���ا احلادث من 
استكمال رس���التها في تربية 
وتعليم الن���شء وهي املعلمة 
الت���ي التحقت ب���دور ومعاهد 
العل���م وهي صغي���رة وظلت 
الى  جتاهد وت���درس وتتعلم 
ان كبرت وتخرجت ومارست 
العمل معلمة في مدارس البنات 
بالكويت وقتلت اصابتها حلمها 
ف���ي تولي املناص���ب القيادية 
التربية والتعليم وأن  بوزارة 
تصبح سيدة من السيدات الالتي 

يشار إليهن بالبنان.
وأضافت صحيفة الدعوى ان 
املدعية كانت فتاة هادئة ومتزنة 
ومعلمة يض���رب بها املثل في 
رجاحة العقل وحسن التصرف 
قبل احل���ادث فأصبحت بعده 
مضطربة وعصبية س���ريعة 
االس���تثارة والغض���ب غي���ر 
متزنة التصرفات كما جاء في 
التقرير الطبي الشرعي وهو ما 
ميثل لها آالما نفسية ال ميكن 
احتمالها عندما حتس بالشفقة 
من احمليطني به���ا ممن كانوا 
يضربون بها املثل في حس���ن 
األخ���الق ويتمنون أن يكونوا 

مثلها.
أصبحت امليتة وهي على قيد 
احلياة ال تس���تطيع التواصل 
واالستمتاع بحياتها وتولد عن 
ذلك شعور لديها يعجز اللسان 
مهما اوتي من بالغة عن وصفه 
وهو ما يفوق كل اآلالم النفسية 

التي ميكن ذكرها.
كل تل���ك االضرار االدبية ال 
يجبره���ا اي تعويض مالي او 
مادي ميكن تقديره إال ان املدعية 
األولى تطلب تعويضا عنها مبلغ 
500000 د.ك )خمس���مائة ألف 

دينار كويتي(.

العمليات اجلراحية  من جراء 
التي أجريت لها وهي: تركيب 
أنبوبة بالقصبة الهوائية، تركيب 
أنبوب واصل للتجويف البطني 
للتغذية املعوية، عملية جراحية 
لتثبيت كس���ور عظام الوجه، 
وعملية جراحية لتثبيت كسور 

العظم احلجاجي األيسر.
مما يجعلها تستحق عن ذلك 
تعويضا ماديا غير التعويض 
عن االصابات التي حلقت بها وان 
املدعية تقدر التعويض اجلابر 
له���ا عن األض���رار املادية املار 
ذكرها بخالف املبالغ املستحقة 
له عن الديات الشرعية بطلب 

مبلغ 300 ألف دينار.
كما ان املدعية األولى حتتاج 
وبصفة دورية شهرية االلتحاق 
مبعهد تأهي���ل صحي ليتولى 
عالجها الطبيعي لكي تستطيع 
التأقلم م���ع احلياة في وجود 
عجزه���ا عن الس���ير بطريقة 
طبيعية وفقدها نعمتي اإلبصار 
والس���مع مع احتياجها ملرافق 
طبي بصفة دائمة طيلة حياتها 
وهو ما تطلب معه راتب شهري 
مدى احلياة يقدر مببلغ 5 آالف 

دينار لتلك النفقات الطبية.
وأضاف العتيبي في الدعوى 
لقد حلقت باملدعية األولى أضرار 
وآالم نفسية وأدبية ومازالت 
من جراء احلادث املروري الذي 
وقع لها لتنوء بحملها اجلبال 
وتفوق بكثير اآلالم احلسية التي 
منيت به���ا من جراء اإلصابات 
الواقعة على جسدها وما يخرج 
عن قدرة احتمالية البشر لهذه 

األضرار.
الدعوى  وتطرقت صحيفة 
إلى ان احلادث ادى الى حرمان 
املدعية من االستمتاع مبباهج 
احلياة وهي الشابة في ريعان 
الشباب لعدم قدرتها على املشي 
وفقدها نعمتي االبصار والسمع 
ولم تعد ترى االشياء احملببة 
اليه���ا وال تس���مع اصوات من 

حتب.
كما أدى احلادث إلى حرمانها  
من ممارسة حقها الطبيعي مثلها 
في ذلك مثل كل فتاة ترغب في 
ان تكون زوج���ة وأما فال هي 
ع���ادت تصلح ان تكون زوجة 
وفتاة مرغوبة في الزواج وقدر 
عليها اال حتمل في احشائها طفال 
تنتظر وتعد األيام لقدومه الى 

بنس���بة 50% وهو ما يجعلها 
حتتاج وبصفة دائمة الى مرافق 
لها وكرسي طبي للسير به وهو 

ما يكلفها مبالغ مالية طائلة.
3 � لقد تخلف لديها عاهات 
مستدمية ال ميكن ان تبرأ منها 
وهي فقدها لإلبصار التام وفقدها 
للسمع التام مما يجعلها حطام 
انس���انة وهي شابة في ريعان 
ش���بابها لم يتجاوز عمرها 24 
ربيعا مما جعلها حبيسة الظلمة 
ال تس���مع ما يدور حولها غير 
ق���ادرة على احلركة واملش���ي 
طريحة الفراش مما يستلزم ذلك 
تكلفة طبية عالية من متريض 
ومرافق���ني لها ملس���اعدتها في 

شؤون حياتها.
4 � ملا كان من املقرر ان الضرر 
املادي ال���ذي يجوز التعويض 
عنه وفقا ألحكام املس���ؤولية 
التقصرية يتحقق اما باالخالل 
بحق ثابت للمض���رور يكفله 
او باالخالل مبصلحة  القانون 
مالية ل���ه، وال ري���ب ان حق 
االنسان في سالمة جسده يعد 
من احلقوق التي يكفلها القانون 
وجرم التعدي عليه فإتالف عضو 
او احداث جرح او اصابة اجلسم 
بأي أذى آخر من شأنه االخالل 
بهذا احلق ويتحقق مبجرده قيام 
الضرر فإذا ما ترتب على االعتداء 
عجز للمضرور عن القيام بعمل 
يرتزق منه وتأثير على قدرته 
في اداء ما يتكسب من رزقه او 
حتميله نفقات عالج فإن ذلك 
كله يعتبر اخالال مبصلحة مالية 
للمضرور يتحقق به كذلك قيام 

الضرر املادي.
وتضمنت صحيفة الدعوى ان 
املدعية قد أصيبت بآالم حسية 
وجسدية كبيرة تفوق احتمالها 

وإصاب���ة باجله���از الدهليزي 
باألذنني.

� كسر بعظمتي األنف .
� كسور بعظام جدار احلجاج 
األمين واأليسر  وإزاحة وجحوظ 

بالعني اليسرى.
� خ���دش بالقرني���ة بالعني 
اليمنى وتقرح بالقرنية بالعني 

اليسرى.
� كس���ر ش���رخي بالفق���رة 

العنقية الثالثة.
� تكدم بالرئتني.

كما نتج عن ذلك ضعف في 
السمع وضعف في االبصار.

وقضت محكمة اول درجة 
بتعويض لم يرض به الدفاع

ول���م يرض احملام���ي فايز 
العتيبي مبا صدر عن محكمة 
أول درجة خصوصا في مسألة 
التعويض وعدم صرف  مبلغ 
راتب شهري لها مدى حياتها، 
لذا قدم العتيبي صحيفة دعوى 
متكاملة انته���ت بتعديل حكم 

اول درجة.
وتضمن���ت صحيفة دعوى 
احملامي فايز العتيبي ضد شركة 
التأمني مبررات قوية اذ قال في 
صحيفة الدعوى ان االصابات 
التي حلق���ت باملدعية أصابتها 
بأض���رار مادية وجس���مانية 
ونفس���ية خطيرة م���ن جراء 
الواقع عليها  احلادث املروري 

واملتمثلة في اآلتي:
1 � فقدانه���ا للوظيفة التي 
كانت تعم���ل بها وهي معلمة، 
حيث مت عرضها على املجلس 
ب���وزارة الصحة  العام  الطبي 
والذي قرر انه مبناظرة احلالة 
املرضية واالطالع على التقارير 
الطبي���ة وعرضها على اللجنة 
الطبي���ة تبني انه���ا غير الئقة 
صحيا للعم���ل، ومت بناء على 
ذلك التقرير احالتها للتقاعد مما 
أضاع عليها وظيفتها احلالية 
وحرمه���ا من فرصة الكس���ب 
احملقق في تدرجها في الس���لم 
الوظيف���ي واعتالئها املناصب 
القيادي���ة داخل وزارة التربية 
والتعليم وهو ما أضاع عليها 
فرصة الكس���ب املادي احملقق 
أيضا من توليها لهذه املناصب 

وتدرجها في السلم الوظيفي.
2 � لقد تخلف لديها عجز عن 
قدرة اجلسم على املشي والسير 
بصورة متزنة للفقرات املعتادة 

هاني الظفيري
ف���ي حكم تاريخ���ي قضت 
محكمة االستئناف بتعويض 
مواطن���ة أصيبت ف���ي حادث 
س���ير بإصابات خطيرة مبلغا 
وق���دره 230 ألف دين���ار الى 
جانب راتب شهري قدره 2000 
دينار، وتضم���ن حكم محكمة 
االس���تئناف بتعديل حكم أول 
درج���ة مما قضى به من رفض 
الراتب الش���هري مدى احلياة 
وبإلزام الشركة املستأنف ضدها 
الثانية بأن تؤدي للمستأنفة 
األولى مبلغ 2000 دينار شهريا 
مدى حياتها اعتبارا من تاريخ 

هذا احلكم.
وبتعديل احلكم املستأنف 
فيما قضى به من ديات وتعويض 
عن االصابات وبإلزام الشركة 
املس���تأنف ضدها الثانية بأن 
تؤدي للمستأنفة األولى مبلغ 
50 أل���ف دينار كدية ش���رعية 
وتعويض عن االصابات على 

النحو الوارد باألسباب.
وبتأييد احلكم املس���تأنف 
فيما قض���ى به من تعويضات 
مادية وأدبية بإلزام الش���ركة 
املس���تأنف ضدها الثانية بأن 
تؤدي للمستأنفة األولى مبلغ 
150 ألف دينار تعويضا ماديا 
وأدبي���ا وللمس���تأنفني الثاني 
والثالثة مبل���غ 30 الف دينار 
تعويضا أدبيا بالسوية بينهما 
وألزمت الشركة املستأنف ضدها 
الثانية باملصاريف ومبلغ 200 
أتع���اب احملاماة  دينار مقابل 
الفعلية عن درجتي التقاضي.

وكان حادث تص���ادم وقع 
بني مركبتني ونتج عن احلادث 
وفاة مواطن واصابة مرافقته 
باصابات وأسفرت وفق التقرير 

الطبي عن:
� جرح متهتك بيسار اجلبهة 
مقابله كس���ر مفت���ت بالعظم 
األمامي للجمجمة ممتد للحفرة 
األمامية بقاع اجلمجمة مع تكدم 

ونزيف باملخ وبروزه.
الوجن���ة  � كس���ر بعظ���م 

اليسرى.
� كسر الفك العلوي باجلبهتني 

اليمنى واليسرى.
� كسر بعظمة الفك السفلي 

باجلبهة اليمنى.
� كس���ر بالعظ���م الصدغي 
باجلبهتني اليمنى واليس���رى  

مواطن خطط للتخلص من الحشراتبعد إصابتها في حادث مروري ألزمها الفراش وأفقدها وظيفتها
فانفجرت أنابيب الصرف الصحي

أمير زكي
أعلن����ت االدارة العامة لالطف����اء عن تعاملها مع 
انفجار في انابيب الصرف الصحي نتج عن وضع 
مواطن ملبيدات حشرية في مناهيل الصرف الصحي 
وقال مدير ادارة العالقات العامة في االطفاء املقدم 
خليل االمير ان بالغا ورد الى عمليات االطفاء مساء 
اول من امس تضمن حدوث تسرب ملواد خطرة في 
احد املنازل مبنطقة العدان فتوجه مركز اطفاء مبارك 
الكبير للمواد اخلطرة فتبني لفرقة املواد اخلطرة ان 
صاحب املنزل قام بسكب مادة »األسيد« في مناهيل 
املنزل بقصد مكافحة احلش����رات حيث كانت املادة 
املسكوبة ذات تركيز عال، ما ادى الى تفاعالت سببت 
خطورة على س����كان املنزل ادت الى انفجار انابيب 
الصرف الصحي في املنزل مما ادى الى تلف معظم 
اس����قف وديكورات املنزل وتس����رب املادة اخلطرة 
التي سكبت من االدوار العليا حتى االدوار السفلى 
والسرداب وكذلك تلف وقطع كهرباء املنزل نتيجة 

الستخدام هذه املادة اخلطرة.
وقال املقدم االمير ان رجال االطفاء قاموا بتهوية 
كاملة للمنزل لتنقية الهواء من افرازات املادة السامة 
واخالء سكان املنزل لضمان سالمتهم لعدم استنشاق 
الغازات الناجتة عنها والروائح نتيجة تسرب املجاري، 
وعمل رجال االطفاء على تنظيف مادة »األسيد« عن 
طريق امل����واد اخلاصة بعزل املواد اخلطرة، وكذلك 
مت وضع مادة »أسيد ايتر« للتخفيف من حدة املادة 

املستخدمة او اي مواد اخرى قد استخدمت.
وقال مدي����ر اطفاء مبارك الكبي����ر العقيد وليد 
االنصاري تعليقا على احل����ادث ان هذه املواد ذات 
خط����ورة عالية تصل في بعض االحيان الى الوفاة 
كما يجب على املواطنني واملقيمني عدم استخدامها 
دون دراية وناش����دهم بالتأكد والرجوع للشركات 
املتخصصة حيث ان هن����اك فنيني متخصصني في 

استخدام هذه املواد.
ودعا العقيد االنصاري املواطنني واملقيمني الى 
جتنب اس����تخدام مواد سريعة االش����تعال واملواد 
املؤكسدة التي تتفاعل خاصة مع املاء وعدم سكبها 
في املناهيل ملا لها من آثار جانبية خطرة وس����امة 
وحارقة واكد ان االدارة العامة لالطفاء على استعداد 
تام لتقدمي النصيحة والتوعية الالزمتني الخطار هذه 
املواد وندعو كل من يري����د ان يتعرف على اخطار 
هذه املواد الى ان يتوجه الدارة العالقات العامة في 
االدارة العامة لالطفاء او مركز مبارك الكبير للمواد 
اخلطرة للس����ؤال عن هذه املواد واخطارها قبل ان 
يقدم على استخدامها استخداما خاطئا قد يتسبب 

في كارثة ال حتمد عقباها.
وتواج����د في موقع احل����ادث كل من مدير اطفاء 
محافظة مبارك الكبير العقيد وليد االنصاري ومدير 
اطفاء االحمدي جمال بليهيص ورئيس مركز مبارك 
الكبير للمواد اخلطرة املقدم عمر املرشود واملالزم 

اول علي املرزوقي واملالزم اول حسني الصفار.

ضبط 27 في أوكار مشبوهة
وحمالت األمن تسفر عن توقيف 165 مخالفاً

مصرع وإصابة 3 في سلسلة حوادث

عبداهلل قنيص
شن رجال مباحث مبارك الكبير بقيادة املقدم 
وليد الدريعي ومساعده املقدم سالم اجلويسري 
حملة استهدفت أوكار الدعارة واستطاعوا خاللها 
االيقاع ب� 18 آس���يوية و9 رجال في ثالث ش���قق 
مبنطقتي اجلليب واملنقف لتتم احالتهم الى جهة 

االختصاص.
م���ن جهة أخ���رى، ضمن جهود قط���اع األمن 
العام وبتعاون ادارة العمليات مع مديريات األمن 

والقي���ادات في احملافظات الس���ت مت ضبط اكثر 
من 165 شخصا مطلوبني بأوامر ضبط واحضار 

وحاالت اشتباه.
وقام القطاع ايضا بتكثي���ف حمالته األمنية 
وتوزيع العديد من الدوريات الثابتة واملتحركة 
في أماكن التجمعات واملجمعات التجارية لضبط 
األمن وإحكام السيطرة والرقابة على جميع املناطق 
للحيلولة دون وقوع جرائم او حوادث او سلوكيات 

منحرفة.

عبداهلل قنيص ـ محمد الدشيش
أقدم وافد بنغالي في العقد الثالث من العمر على االنتحار في مقر عمله 
مبنطقة صبحان عن طريق ربط عنقه والتعلق داخل غرفة النوم ليهرع 
رجال االمن ورجال الطوارئ الطبية اسماعيل الشماع ومشعل املطيري 
لنقله الى الطب الش����رعي. ومن جانب آخر، حاول وافد هندي االنتحار 
عن طريق قطع ش����رايني يده في محل عمله بأح����د املجمعات التجارية 
مبحافظة حولي ليتم اس����عافه ونقله الى املستشفى األميري عن طريق 
بسام البس����ام وجالل عيد. وإلى املنقف فقد أقدمت وافدة فلبينية على 
االنتحار عن طريق شرب مبيد حشري كاد ان يودي بحياتها لوال تدخل 
رجال اسعاف مستشفى العدان وسجلت قضية. وإلى منطقة الصليبية 
فقد تناولت وافدة آس����يوية مواد تنظيف في محاولة منها لإلقدام على 
االنتحار ليتم اسعافها الى مستشفى اجلهراء، حيث اشرف ضابط االرتباط 

ماجد الصليلي على دخولها العناية الفائقة وسجلت قضية.

راعي احلفل اللواء الشيخ أحمد النواف متوسطا الفريق السعودي واللواءين سليمان الفهد ود.مصطفى الزعابي والشيخ مشعل األحمد

النواف: توجيهات القيادة العليا لجعل
الكويت مركزاً مالياً تتقدم أولويات وزارة الداخلية 

هاني الظفيري
أكد اللواء الشيخ احمد نواف 
األحمد الصباح ممثل راعي احلفل 
وكي����ل وزارة الداخلية املس����اعد 
لش����ؤون التعلي����م والتدريب ان 
وزارة الداخلي����ة تول����ي اهتماما 
العليا  القي����ادة  كبيرا بتوجهات 
الرشيدة الستعادة الدور الريادي 
االقليمي للكويت وجعلها مركزا 

ماليا وجتاريا.
وأوضح خالل افتتاحه ألعمال 
الندوة العلمية األولى حول »دور 
األمن في التنمية وحتويل الكويت 
الى مركز مالي وجتاري« يوم امس 
بالنيابة عن وكيل وزارة الداخلية 
الفريق أحمد عبداللطيف الرجيب، 
الت����ي تقام حتت رعايته، ان هذه 
الندوة تأت����ي تأكيدا على الرغبة 
الس����امية لصاحب السمو األمير 

في هذا الشأن.
وأضاف ان الندوة التي تقام 
حتت اشراف كلية األمن الوطني 
العمل األمني  إث���راء  الى  تهدف 
بالبحوث والدراسات التي تخدم 
العملي���ة التعليمية والتدريبية 
ونقل وتبادل اخلبرات في مجال 
الش���رطي  التعلي���م والتدريب 
وتطوير املفاهيم األمنية ودراسة 
التي تعمل  االجتاهات واجلهود 
على األخذ مبفهوم األمن الشامل، 
حيث جاء انعقاد هذه الندوة في 
ظل تطور مفهوم األمن ليصبح 
مفهوما واسعا يشمل كل جوانب 
احلياة، فل���م يعد األمن هو ذلك 
املفه���وم الضي���ق واملوجه ضد 
اجلرمية بصورتها التقليدية، بل 
أصبح ذا أبعاد مختلفة ولم يعد 

حتقيقه هدفا بحد ذاته فحسب، بل 
أصبح أداة ووسيلة للتنمية.

وشدد اللواء الشيخ أحمد نواف 
األحم����د الصباح عل����ى ان األمن 
والتنمية عنصران متالزمان، وأي 
خلل في احدهما ينعكس سلبا على 
اآلخر، وأي استقرار أو تطور فيهما 

ينعكس ايجابا عليهما.
وأكد النواف انه ال تنمية بال 
أمن وال أمن بال تنمية فتلك مقولة 
ال نختلف عليها أبدا، فاألمن هو 
احملرك احلقيقي للتنمية والداعم 
لها، واملؤك����د على اس����تقرارها 
وازدهاره����ا ودميومته����ا، لذلك 
حترص دول العالم على االهتمام 
باألمن واعتباره من أهم الواجبات 
الرسمية التي تقوم عليها الدول 
وتسخر ملصلحة تطويرها مختلف 

العقول الواعية املدركة ألهميتها. 
املبتغاة  التنمية  ان  الى  وأش����ار 
للكويت هي استثمار كامل ثروتها 
وطاقاتها املختلفة لبناء اقتصادات 
فاعلة وقوية، تستطيع كذلك ان 
تواكب كل التطورات العلمية، ومن 
خالل األمن واألمان واالس����تقرار 
الكويت  تزدهر وتتطور وتتقدم 
مبا ينفعه����ا ومبا يزيد من حجم 
مشاركتها ومساهمتها في عجلة 
التطور والتبادل االقتصادي العاملي 
ومبا يفيد احلاضر ويعزز من فرص 
طموحات دولتنا املستقبلية في 
ظل صاحب السمو األمير وسمو 
ولي العهد األمني، وفي ظل الدعم 
املستمر من وزير الداخلية ووكيل 

الوزارة إلثراء هذا العمل.
ثم ألقى مدير عام كلية األمن 

الوطني اللواء الركن محمد رافع 
الديحاني كلمة اللجنة التنظيمية 
للندوة أك����د فيها امي����ان وزارة 
الداخلي����ة بأهمية البحث العلمي 
في مجال التدريب، وان التدريب 
عملية أساسية للتنمية البشرية 
تهدف الى تنمية املهارات الالزمة 
لتحقيق اغراض وأهداف معينة 
من خالل تنمية املعارف واكتساب 
امله����ارات، وتعدي����ل االجتاهات، 
وتغيير الس����لوك بحيث تصبح 
الذات املتدربة أكثر ايجابية نحو 
االرتقاء مبس����توى األداء األمني، 
وحتسني مستوى اخلدمات األمنية 

وحتقيق األمن واالستقرار.
وأضاف ان كلية األمن الوطني 
أولت اهتمامه����ا بالبحث العلمي 
خلدم����ة أهدافها في اط����ار األمن 

الش����امل من خالل عق����د الندوة 
العلمية األولى حول »دور األمن في 
التنمية وحتويل الكويت الى مركز 
مالي وجت����اري« حتقيقا للرغبة 
السامية في جعل الكويت مركزا 

ماليا وجتاريا مرموقا.
وذكر ان األم����ن يعد من أهم 
الركائز التي يقوم عليها املجتمع، 
حيث ان تقدم املجتمع يتناس����ب 
تناسبا طرديا مع أمنه واستقراره، 
فباألمن تستقر األوضاع االقتصادية 
واالجتماعية، وحتى يتحقق األمن 
على النحو املطل����وب، يتعني ان 
تش����ارك جميع أجهزة الدولة في 

حتقيقه.
وأضاف ان الندوة تهدف الى:

التع����رف عل����ى السياس����ات 
احلكومية التشريعية واالقتصادية 

واإلدارية احلالية لتحويل الكويت 
ملركز مالي وجتاري.

والتعرف على دور أجهزة األمن 
في التنمية االقتصادية.

والتعرف على مشروعات وزارة 
الداخلية في خطة التنمية في اطار 

برنامج عمل احلكومة.
إلى جانب وضع رؤية مستقبلية 
حول متطلبات االس����تراتيجية 
الكويت ملركز  األمنية لتحوي����ل 
مالي وجتاري. ثم بدأت اجللسة 
األولى للندوة والتي تناولت احملور 
االقتصادي، وتولى رئاستها مدير 
عام اإلدارة العامة لألدلة اجلنائية 
اللواء د.فهد الدوسري الذي أوضح 
ان صاحب السمو األمير من القادة 
الكبار وهو الذي حدد لنا رؤيته منذ 

توليه مقاليد احلكم في البالد.
وأضاف ان اح����دى أولويات 
سموه التي أكدها مرارا هي تنويع 
مص����ادر الدخ����ل الكويتي حتى 
نؤمن مستقبل أجيالنا ألن النفط 
بطبيعته مصدر قابل للنضوب، 
وبالتالي فإن حتويل الكويت الى 
مرك����ز مالي اقليمي اصبح حال ال 
غنى عنه لتوفير املزيد من فرص 

العمل املنتجة.
وقد أوضح الش����يخ مش����عل 
جابر األحمد في ورقة العمل التي 
حتمل عنوان »دور مكتب استثمار 
رأس املال األجنبي بوزارة التجارة 
والصناعة في جذب االس����تثمار 
األجنبي املباشر في الكويت« مؤكد 
ان الكويت ال حتتاج الى رؤوس 
أموال بقدر احتياجها الى خبرات 
الستثمار هذه األموال وانها بحاجة 

الى تنويع القاعدة االقتصادية.

في افتتاح الندوة العلمية األولى »دور األمن في التنمية وتحويل الكويت إلى مركز مالي«


