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احملامي عادل عبدالهادي

ألنه من التراث اإلسالمي الفريد وأحد املعالم الرئيسية ملدينة الكويت

دعوى مستعجلة لوقف قرار هدم مسجد شمالن الرومي
مؤمن المصري

طال����ب احملام����ي ع����ادل 
عبدالهادي بوقف قرار مجلس 
الوزراء اخلاص بهدم مسجد 
شمالن الرومي مبنطقة الشرق 
بصفة مستعجلة وما يترتب 
عليه من آثار، واعتباره كأن 

لم يكن.
جاء ذلك في مذكرة الدعوى 
التي أعدها احملامي عبدالهادي 
موكال عن مواطن يدعى حمد 
عمر محمد امني وأقامها امام 
احملكمة الكلية، واختصم فيها 
سمو رئيس مجلس الوزراء 
املبارك ووزير  الشيخ جابر 
األشغال العامة د.علي العمير 
ووزير العدل ووزير األوقاف 
والشؤون اإلسالمية يعقوب 

الصانع بصفتهم.
وذكر احملامي عبدالهادي 
الدع����وى ان  ف����ي مذك����رة 
املدع����ي كويتي اجلنس����ية، 
ويقيم مبنطقة الصليبخات 
الواقعة داخل نطاق محافظة 

العاصمة.
وفوجئ املدعي مع جميع 
مواطني الكويت بصدور قرار 
وزارة األش����غال العامة التي 
ميثلها املدع����ى عليه الثاني 
بصفتهم بهدم مسجد شمالن 
بن علي بن س����يف الرومي 
مبنطقة شرق )املطبة( الواقعة 
في نطاق محافظة العاصمة، 
وذلك بحجة إعاقته لصيانة 
وتوسعة طريق الدائري األول 
تنفيذا لقرار مجلس الوزراء 

رق����م 82 املتخ����ذ باجتماعه 
رقم 2010/4 املنعقد بتاريخ 

.2010/1/17
وقال ان مس����جد شمالن 
الروم����ي ه����و اح����د املعالم 
الرئيسية ملدينة الكويت وهو 
من التراث االسالمي الفريد وقد 
مت بناؤه عام 1893 ويقع في 
منطقة حيوية مهمة وجاذبة 
لل����زوار والس����ياح ورجال 
االعمال، إضافة الى قربه من 
الواقعة  التجاري����ة  املنطقة 
بالعاصمة كما انه من ضمن 
املس����اجد التراثية ومصنف 
ضمن املباني التراثية املشمولة 
باملرسوم األميري لعام 1960، 
مشيرا الى نص املادة 12 من 
التي تنص  الكويت  دستور 
على: »تصون الدولة التراث 
االسالمي والعربي وتسهم في 

ركب احلضارة االنسانية«.
واك����د ان قرار ه����دم هذا 
املس����جد األثري الهام بهدف 
صيان����ة وتوس����عة طريق 
الدائري األول هو قرار إداري 
يخضع لرقاب����ة القضاء من 
حيث املش����روعية واملنفعة 
املقص����ودة منه، موضحا ان 
اإلبقاء على هذا التراث احليوي 
املهم اهم وأفضل من توسعة 
الطريق الدائري األول، حيث 
ميكن االستغناء عن هدم هذا 
املسجد بإيجاد بدائل اخرى 

بعيدا عن حرم املسجد.
وقال احملام����ي ان املدعي 
كويت����ي اجلنس����ية ويعتز 
مبي����راث آبائن����ا واجدادن����ا 

الكويت  الغال����ي  في وطننا 
احلبيب����ة، وأجه����زة الدولة 
كلها تتضافر معا للنهوض 
مبقومات املجتمع االساسية 
واحلفاظ على تراثها ومالها 
وثرواتها وتوفير أسس احلياة 
السعيدة ملواطني الدولة، لكن 
صدور هذا القرار فيه إجحاف 
بحقوق املواطنني الكويتيني 
وإهدار ألحد مكونات التراث 
اإلسالمي والعربي بالكويت، 
كما انه يشكل مخالفة صريحة 
لنص املادة 12 من دس����تور 

الكويت.
وأوضح احملامي انه إعماال 
لنص املادة 1 فقرة رابعا واملادة 
4 من املرس����وم بقانون رقم 
1981/20، وعل����ى اعتبار ان 
إصدار قرار الهدم هو انحراف 
بالسلطة عن جادة الصواب 
وإهدار ملنشأ ذي قيمة معنوية 

كبيرة.
فال يس����ع املدعي س����وى 
إقام����ة هذه الدع����وى بطلب 
احلك����م بصفة مس����تعجلة 
بوقف قرار وزارة األش����غال 
العامة لهدم مسجد بن علي 
بن س����يف ش����مالن الرومي 
واحلكم في املوضوع بإلغاء 
الق����رار اإلداري الصادر عن 
مجلس الوزراء رقم 82 املتخذ 
باجتماعه رقم 2010/4 املنعقد 
بتاريخ 2010/1/17 واخلاص 
الرومي  بهدم مسجد شمالن 
مبنطقة شرق واعتباره كأن لم 
يكن مع جميع اآلثار املترتبة 

عليه.

احملامي 
عبدالهادي: الدستور 
يؤكد صيانة الدولة 

للتراث وبدائل 
أخرى لتوسعة 

الدائري األول

العمالة البنغالية 
ليس لها أي 

ارتباط باملواطنني 
واملقيمني

يحظر عليهم 
استخدام سيارات 

الدوريات ذات 
االرتباط األمني أو 

املروري مع اجلمهور 
ولباسهم يتناسب 
مع طبيعة عملهم 

املكلفني به

العقوبات تصل 
للغلق اإلداري

يكلفون مبهام ال عالقة لها بالعمل األمنيالوافدون مختصون بأعمال فنية ويدوية

أكدت أنهم ال يسمح لهم بارتداء زيهم الرسمي خارج أوقات العمل

»الداخلية«: املؤسسة األمنية تستعني بعمالة بنغالية 
حرفية فنية مدربة وليس لها عالقة بالعمل األمني

الكوادر  االس���تعانة ببعض 
كأعض���اء  منه���م  الفني���ة 
هيئ���ة متري���ض يعمل���ون 
مبديريات األمن العام وإدارة 
الش���ؤون الصحية بأفرعها 

باحملافظات.
تلك العمالة تتواجد داخل 
القطاع األمني نفس���ه ومقر 
إقامتهم بداخله وال يسمح لها 
باخلروج بزيهم الرسمي خارج 
أوقات العمل الرسمية. وهذا 
اللباس الرسمي يتناسب مع 

طبيعة عملهم احلرفية.
التي تستخدمها  املركبات 
الفنية احلرفية  العمالة  هذه 
هي س���يارات خدمات وزارة 
الداخلي���ة اخلاصة باملهنيني 
واملدنيني وال يسمح لهم مطلقا 
باستخدام سيارات الدوريات 
ذات االرتباط األمني أو املروري 

مع اجلمهور.
متت االس���تعانة بضباط 
اتصال وعددهم 4 فقط وهم 
مقدم و3 رواد بلباس وزارة 
الداخلية الرس���مي يشرفون 
عل���ى تلك العمال���ة كضباط 

أص���درت اإلدارة العام���ة 
للعالق���ات واإلع���الم األمني 
ب���وزارة الداخلية التصريح 
اآلتي: بن���اء على بروتوكول 
وزارة  ب���ني  توقيع���ه  مت 
الكويتية وجمهورية  الدفاع 
بنغالديش الشعبية ويقضي 
الفنية  باالستعانة بالعمالة 
البنغالية املدربة..  احلرفية 
والذي قطعت فيه وزارة الدفاع 
شوطا ملموسا، شاركت وزارة 
الداخلية ف���ي إطار جزء من 
البروتوكول لالستعانة  هذا 
بجان���ب م���ن ه���ذه العمالة 
للدع���م اللوجيس���تي الفني 
القطاعات باملؤسسة  لبعض 

األمنية.
وهؤالء ليسوا رجال أمن 
رسميني وإمنا عمالة حرفية 
فنية مدرب���ة تعمل ببعض 
احل���رف بحس���ب طبيع���ة 
القطاع األمني مثل )كهربائي 
� ميكانيكي � فني إصالح مكائن 
� صباغ � الى آخر املهن احلرفية 

الفنية(.
وم���ن جانب آخ���ر متت 

اتصال لتذلي���ل أي معوقات 
ولتحقي���ق مس���توى أعلى 
التنس���يق والكفاءة في  من 
العمل وما مت تداوله بوسائل 
التواصل االجتماعي من صور 
هي لهؤالء الضباط والفنيني 

الذين مت ذكرهم آنفا.
باشر العمل من هؤالء 293 
عنصرا حرفي���ا فنيا كدفعة 
البروتوكول  أولى ويتضمن 
االستعانة بحوالي 350 عنصرا 
س���نويا ملدة 3 سنوات حلني 
اكتفاء وزارة الداخلية من سد 
احتياجاتها من العمالة الفنية 

املدربة.
اإلدارة العام���ة للعالقات 
واإلع���الم األمني وهي تدرك 
دورها التنويري واإلرشادي 
امللقاة  متاما واملس���ؤوليات 
على عاتقها خاصة في مجال 
التواصل مع اجلمهور لتبني 
وتوضح أن هذه العمالة تعمل 
حتت مظلة العمل الفني البحت 
ولي���س لها ارتباط مباش���ر 
او احت���كاك به  باجلمه���ور 

وشأنها شأن داخلي بحت.

من حادث الدهس مقابل منطقتي العدان والقصور

كولومبي ومصري إلى »اإلنعاش« 
في حادث باملنطقة احملظورة 

ووفاة شاب في انقالب دراجة

محمد الجالهمة - محمد الدشيش

لقي شخص مجهول الهوية مصرعه اثر حادث دهس 
مقابل منطقتي العدان والقصور. وقال مصدر أمني إن 

الداهس توقف بسيارته وسجلت قضية.
في سياق آخر وقع حادث انقالب مركبة في املنطقة 
احملظورة احلدودية بني مرك���زي املزارع والعازمية 
وأصيب في احلادث وافد كولومبي من مواليد 1973 
ووافد مصري وأس���عفا إل���ى العناية املركزة، وتبني 
أنهما مهندسان في شركة مصرح لها بدخول األماكن 

احملظورة.
من جهة أخرى، لفظ ش���اب أنفاسه األخيرة جراء 
انقالب دراجته النارية في محافظة مبارك الكبير، ومت 

نقل اجلثة إلى الطب الشرعي ومت تسجيل قضية.
وقال مصدر أمني إن بالغا ورد إلى غرفة عمليات 
الداخلية عن حادث انقالب دراجة نارية، وعلى الفور 
توجه رجال اإلسعاف الى موقع البالغ في أحد طرق 
محافظة مبارك الكبير، وتبني أن الش���اب توفي في 
املوقع نتيجة اإلصابات التي حلقت به وسلمت اجلثة 
إلى الطب الشرعي، ومت نقلها عن طريق العاملني في 

اإلدارة العامة لألدلة اجلنائية.

اللواء ابراهيم الطراح خالل االجتماع مع  اللواء خالد املكراد ومديري قطاعات الوقاية

»الداخلية« و»اإلطفاء«  تشنان حمالت على املنشآت املخالفة
أكد نائب مدير عام اإلدارة 
العامة لإلطفاء لشؤون قطاع 
الوقاية الل���واء خالد املكراد 
اعتزام اإلدارة تطبيق عقوبات 
على جميع املنشآت املخالفة 
دون أي تهاون بتطبيق القانون 
للحفاظ على سالمة املواطنني 
واملقيمني، موضحا ان حمالت 
ستبدأ اإلدارة بشنها بالتعاون 
مع رجال األمن لتطبيق الغلق 
اإلداري، بعدما وجدنا كما هائال 
من هذه املنشآت املخالفة والتي 
تعتب���ر مخالفاتها ش���ديدة 

اخلطورة.
جاء ذل���ك عقب االجتماع 
ال���ذي عقد ب���اإلدارة العامة 
لإلطف���اء صباح ي���وم أمس 
الوكيل املس���اعد  بحض���ور 
العام باإلنابة  لشؤون األمن 
اللواء إبراهيم الطراح، وذلك 
بعد رص���د ف���رق التفتيش 
مخالفات ذات خطورة عالية 
ته���دد األمن الع���ام وأرواح 
املواطنني واملقيمني واملمتلكات 

العامة واخلاصة.

وذك���ر الل���واء املكراد أن 
هذا االجتماع التنس���يقي مع 
الطراح هو  ابراهي���م  اللواء 
بداي���ة انطالقة جلعل وطننا 
يعيش بأمان كون هذه األماكن 
املخالفة خطورتها ال تشمل 
أرواح القاطنني بها فقط بل قد 
تصل أيضا الى رجال اإلطفاء 

ورجال األمن عند تعاملهم مع 
احلرائق وقت حدوثها. ووجه 
اللواء املكراد رسالة الى مالك 
املنشآت املخالفة طالبهم فيها 
بإزالة جميع املخالفات بشكل 
ودي وسريع.  حضر االجتماع 
مدي���رو قطاع���ات الوقاي���ة 

باحملافظات.

مجهول هدد مواطنة بسكني
ثم الذ بالفرار في اجلهراء

..وسكران تهجم على مطلقته

77 »مستورد« و»محلي«
بحوزة وافدين في حولي

محمد الدشيش

حتفظ رجال امن اجلهراء على س���كني ومت تسليم 
االداة احلادة ال���ى االدلة اجلنائية لرفع البصمات من 
عليها وحتديد الش���خص الذي كان يستخدمها والذي 

ظل مجهوال حتى اعداد اخلبر للنشر.
وبحسب مصدر امني فإن مواطنة من مواليد 1983 
استنجدت بعمليات وزارة الداخلية لتبلغ عن مجهول 
يطرق باب منزلها، مشيرة الى انها سألت من الطارق، 
فأجاب انني اريد صاحبة املنزل، واضاف املصدر: فور 
تلقي البالغ  س���ارع رجال االمن الى املكان في منطقة 
الواحة اال ان رجال االمن شاهدوا السكني ولم يشاهدوا 
اجلاني والذي على ما يبدو هرب حال س���ماعه صوت 

دورية الداخلية.

هاني الظفيري

أوقف رجال امن مخفر صباح الس���الم مواطنا في 
العقد الرابع من عم���ره ومت نقله الى األدلة اجلنائية 
للوقوف على نسبة الكحول في دمه وما إذا كان متعاطيا 

ألي مواد مخدرة.
جاءت ه���ذه اإلجراءات عقب ب���الغ تلقته عمليات 
الداخلي���ة من مواطنة قالت فيه ان طليقها تهجم على 
منزله���ا في املنطقة واعتدى عليها بالضرب وهش���م 
ب���اب املنزل، ليتم االنتقال على عجل وتوقيف املدعى 

عليه.
من جهة أخرى، كشف حادث تصادم على الدائري 
الرابع عن مواطن في حالة سكر. وقال مصدر: ان احد 
اطراف احل���ادث والذي وقع في القيروان هو من ابلغ 
الداخلية عن الشخص الذي اصطدم بسيارته وحاول 

الهرب  حتى ال يكتشف امر سكره.

هاني الظفيري

اوقف رجال دوريات امن حولي وافدين من اجلنسية 
الهندية في منطقة حولي ومت العثور معهما على كمية 
من اخلمر احمللية التي ام���ر العميد عابدين العابدين 
بالتحفظ عليها وحجز الوافدين متهيدا البعادهما عن 
البالد وسجلت قضية. وقال مصدر امني ان دورية تابعة 
المن حولي بقيادة الرائد س���طام السعدون والنقيب 
علي العليوي اشتبهت مبركبة اثناء جتولها في منطقة 
حولي، وعند توقيفها والتدقيق على قائد املركبة ومرافقه 
مت رصد عدد من قناني املياه والتي تبني انها مملوءة 
مبش���روب محلي، فتم احتجاز الوافدين ورفع تقرير 
بالواقعة وضبط باملركبة 70 »محلي« و5 »مستورد« 

و2 بيرة مسكرة اعترفا ببيعها على ابناء جاليتهم.

اخلالد استقبل السفير األميركي 
مبناسبة انتهاء فترة عمله

مجهول قطع شرايني يده 
مبنتصف دوار العظام

مجهول انهال بالضرب على قائد 
باص  بـ »عجرة« في الشويخ

استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية 
ووزي���ر الدفاع باإلنابة الش���يخ محمد اخلالد مبكتبه 
مببنى »نواف األحمد« السفير دوغالس سيليمان سفير 
الواليات املتحدة األميركية لدى البالد مبناسبة انتهاء 

مهام عمله كسفير معتمد في الكويت.
وأعرب اخلال���د في هذا الصدد ع���ن تقديره لذلك 
اجلهد الكبير الذي بذله الس���فير األميركي في تعزيز 
أواصر الصداقة والتعاون بني البلدين الصديقني طيلة 
فترة عمله ف���ي الكويت، متمنيا له النجاح والتوفيق 

في عمله املقبل.
من جانبه، توجه السفير األميركي بالشكر والتقدير 
للكويت على كرم الضيافة وحس���ن الوفادة ومشاعر 

الود التي ملسها خالل عمله في البالد.

هاني الظفيري

نقل شخص مجهول الهوية الى مستشفى الصباح 
بعد محاولته االنتحار بقطع شرايني يده دون ان تعرف 

األسباب التي دفعته الى الشروع في االنتحار.
وق���ال مصدر امني ان بالغا ورد الى غرفة عمليات 
الداخلية من املارة عن وجود شخص ممدد في منتصف 
دوار العظام وهو غ���ارق في دمائه فأمر اللواء جمال 
الصايغ الدوريات بالتوجه الى موقع البالغ بالتعاون مع 
اإلسعاف واتضح من املعاينة األولية من قبل املسعفني 
ان الشخص شرع باالنتحار بقطع شرايني اليد وجار 

التحقيق معه بعد حتسن حالته الصحية.

هاني الظفيري

تعرض وافد الى االعتداء بالضرب على يد شخص 
مجهول الهوية في منطقة الشويخ والذ بالفرار الى جهة 

غير معلومة ومت تسجيل قضية في مخفر املنطقة.
وق���ال مصدر امني ان بالغا ورد الى غرفة عمليات 
الداخلية من وافد مس���اء اول من امس يفيد بتعرضه 
للضرب، فتوجه الى املوقع رجال االمن حيث افاد املجني 
عليه � وهو قائد باص � بأن شخصا انهال عليه بالضرب 
ب� »عجرة« مما اس���فر عن اصابت���ه بإصابات متفرقة 
بانحاء مختلفة من جسده وزود رجال االمن بأوصاف 
املعتدي ومت نقله الى املستش���فى الصدار تقرير طبي 

باالصابات التي حلقت به وتسجيل قضية.

ضبط 40 وافدًا »مادة 20«
 في حملة ملباحث اإلقامة

توقيف 34 شخصًا
مطلوباً  في األحمدي

نفذت اإلدارة العامة ملباحث ش���ؤون اإلقامة حملة 
أمنية في محافظة العاصمة شملت منطقة شرق واملنطقة 
الصناعية فيها، حيث طوقت العناصر املشاركة مداخل 
ومخارج املنطقة وانتش���ر رجال األمن فيها للتدقيق 
على بيانات املارة والعاملني واالستعالم عن وضعهم 

القانوني.
واسفرت احلملة عن ضبط 40 مقيما مادة )20( والتي 
ال جتيز لهم العمل في احملالت التجارية ويقتصر عملهم 
على املنازل والبيوت كعمالة منزلية فيها. وأحيلوا إلى 
جهة االختصاص الستكمال اإلجراءات القانونية بحقهم، 

وجار اتخاذ اإلجراءات املناسبة ضد كفالئهم.
وحذرت اإلدارة العام���ة للعالقات واإلعالم األمني 
أصحاب احملالت والشركات بعدم تشغيل أحد ال يحمل 
إقامة صاحلة على ذات املكان الذي يعمل به، إذ من شأن 

ذلك أن يعرضهم للمساءلة القانونية.

قامت ق���وة تابعة ملديرية أم���ن محافظة األحمدي 
ومبشاركة إدارة العمليات والدوريات بحملة تفتيشية 
ض���د مخالفي قانون اإلقامة واخلارجني على القانون، 
حيث أس���فرت تل���ك احلملة عن حتري���ر 42 مخالفة 
مرورية وحجز 9 مركبات، وضبط 34 شخصا مطلوبا، 
باإلضافة إلى مخالفات أخرى، ومتت إحالتهم إلى جهة 

االختصاص.

مخالفو اإلقامة بعد أن مت ضبطهم

اخلمور املضبوطة في حولي

الشيخ محمد اخلالد لدى استقباله السفير األميركي


