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قراءة في 
االنتخابات 

األخيرة 3/2
نستكمل مقالنا السابق عن القراءة باالنتخابات ونوضح 

الكثير من االحداث والنقاط املصاحبة لها من رؤيتنا 
القريبة لها ألننا شاركنا بها كمرشحني عن الدائرة 

الثالثة.
٭ االعالم الرسمي لم يواكب املسيرة الدميوقراطية 
واحداثها اال فيما ندر، فقد تواجد بإدارة االنتخابات 

في استقبال املرشحني والتقى البعض منهم كما فتح 
استديو التلفزيون ومنح كل مرشح ثالث دقائق 

يستعرض سيرته الذاتية، وكان األجدى ان تنتقل 
كاميراته على مقرات املرشحني والديوانيات لالستماع 

لوجهات النظر املطروحة ومطالب الناخبني من مرشحني 
وكذلك االستماع لرؤية املرشحني وبرامجهم االنتخابية 

وعرضها على الناخبني.
٭ االعالم اخلاص استغل تلك املناسبة واستفاد منها 

ماديا، ولكن كانت االموال املطلوبة ملقابلة املرشح 
مرتفعة جعلت الكثير من املرشحني يعزفون عن اجراء 
تلك املقابالت رغم حاجتهم لها في تعريف انفسهم امام 

ناخبيهم.
الكثير من االجراءات االنتخابية لم تكن واضحة 

سواء للقاضي او لرجال الشرطة او املرشحني وكذلك 
للناخبني ونستعرض بعضها:

ـ القضاة قراراتهم في ادارة اللجان ليست موحدة، 
فالبعض يطلب من ممثلي املرشح التوقيع وآخرون 

يستغنون عن تواقيعهم، وتختلف طريقة كل قاض في 
عملية فرز األصوات خاصة ملن يريد ان ينهي عملية 

الفرز بأسرع وقت فيكتفي بتوزيع األوراق على حسب 
اسماء املرشحني وال يبرز األوراق الباطلة لوكالء 

املرشحني، واكثرها حدثت في جلان النساء.
ـ خطأ كبير وقع باألوراق التي صوت عليها الناخب، 
حيث انها من النوع احلساس والتي تنطبع عليها اي 
عالمة، واستخدام االقالم ذات احلبر الشيني ساهم 

بطباعة العالمة على اسمني عند اغالقها لوضعها 
بالصندوق، ولو قامت احملكمة الدستورية بإعادة الفرز 

فسينكشف هذا اخلطأ الكبير.
ـ الداخلية ادت واجبها على اكمل وجه في توفير 

كل متطلبات العملية االنتخابية واغلقت االبواب في 
متام الساعة الثامنة حسب القوانني، ولكن ال ميكن 
منع الوكالء واملناديب املقيدين باملدرسة نفسها من 

الدخول بعد ذلك الوقت ألنهم عني املرشح في اللجنة 
اثناء عملية الفرز، فالكثير منهم ذهب لصالة العشاء 

والتراويح ومنعوا من الدخول.
ـ جتاوزات بعض املرشحني واالنفراد بالقاضي على 
حدة بالقاعة اثناء سير عملية التصويت امر مرفوض 

وقد ازعج الكثير من املوجودين بالقاعات سواء ناخبني 
او وكالء مرشحني.

ـ في الصوت الواحد، االغلبية من الناخبني مستقرين 
على اسم مرشحهم عند حضورهم للتصويت، لكن 
تبقى مشكلة لدى كبار السن ـ اطال اهلل بعمرهم ـ 
في صعوبة القراءة او معرفة اسم املرشح بالكامل، 

وكان بإمكان وزارة الداخلية وضع لوحة مصغرة بها 
اسماء املرشحني وصورهم داخل كل مدرسة على غرار 

املوجودة باملنطقة.

لواء شرطة متقاعد
 حمد السريع

قام سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر املبارك 
بزيارة ملقر وزارة الداخلية، حيث التقى النائب األول 
لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ احمد 
وذلك للتعبي���ر عن ثقته واعتزازه وتقديره البالغ ملا 
بذلته أجهزة األمن والسلطة القضائية من جهود مخلصة 
وعمل دؤوب إلجناح االنتخابات البرملانية ملجلس األمة 
التي جرت مؤخرا وتأكيد سموه على أهمية األمن وما 
متيز به من حكمة في تنفيذ القانون واحليادية التامة 

قبل وأثناء وبعد العملية االنتخابية.
وقد عبر الشيخ احمد احلمود عن شكره وتقديره لهذه 
اللفتة الكرمية والثقة الغالية من سمو رئيس مجلس 
الوزراء، مؤكدا ان ما قامت به أجهزة األمن والس���لطة 
القضائية وبدعم ومس���اندة جميع أجهزة الدولة هو 
واجب وأمانة ومسؤولية اقتضت منا جميعا العمل بجد 
وإخالص لكي تأتي االنتخابات تعبيرا عن إرادة األمة 
التي نعمل ونبذل كل اجلهد من اجل أمنها وراحتها وأن 
هذه اجلهود مستمرة، وستتواصل بإذن اهلل لتحقيق 
املزيد من األمن واألمان في إطار من اإلخالص واجلدية 

في العمل أمام اهلل والوطن واألمير.

الشيخ أحمد احلمود سمو الشيخ جابر املبارك

املبارك زار احلمود في الداخلية 
وثمن جهود رجال األمن

قبل وأثناء االنتخابات

متكن رجال اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات من ضبط 
آسيوي وبحوزته نصف كيلوغرام من الهيروين النقي.

وكان����ت املعلومات الواردة قد كش����فت عن قيام وافد 
آسيوي باالجتار باملواد املخدرة، فتم على الفور تشكيل 
فريق عمل للبحث والتحري، ووضعه حتت املراقبة، وبعد 
التأكد من املعلومات تبني أنه يتعامل بحرص ش����ديد مع 
املتعاطني واملدمنني، حيث يقوم بتحصيل قيمة املبيعات 
أوال ثم يقوم بتخزين املخ����درات في أماكن يحددها لهم 
لتسلمها واستخدامه أرقام هواتف مجهولة، وبعد اتخاذ 
اإلجراء القانوني الالزم مت ضبط املتهم مبسكنه وعثر على 
نصف كيلوغرام من الهيروين واعترف بأن املضبوطات 
تخصه.. وقد متت إحال����ة املتهم واملضبوطات إلى جهة 

االختصاص.
عبداهلل قنيص  ٭

الوافد اآلسيوي وامامه املضبوطات

ضبط نصف كيلو هيروين
»نقي« مع آسيوي

اللواء عبدالفتاح العلي

استطاع رجال مرور حولي 
بقيادة املقدم سعد الرجيب من 
فك غموض حادث مروري مروع 
العربي بتحديد  على اخلليج 
هوية ش���خص ص���رع وافدا 
نيباليا واصاب 3 آخرين من 
اجلنسية نفسها باصابات بالغة 
اثر دهسهم وهروبه من موقع 
احلادث، اذ التقط رجال مرور 
حولي لوحة مركبة الشخص 
املتسبب بارتكابه احلادث، ومن 
ثم ابالغ وكيل وزارة الداخلية 
املساعد لشؤون املرور اللواء 

عبدالفتاح العلي والذي بدوره 
امر بادراج اسم صاحب املركبة 
على قوائم املطلوبني للوقوف 

على هوية مرتكب احلادث.
وقال مصدر امني ان بالغا 
تلقته عمليات الداخلية مساء 
اول من امس عن قيام شخص 
مجهول بدهس 4 وافدين كانوا 
يعبرون احد الشوارع القريبة 
من شارع اخلليج، وعلى الفور 
توجه عدد م���ن رجال املرور 
بإيعاز من املقدم سعد الرجيب، 
وتبني ان احلادث ادى الى وفاة 

نيبال���ي واصاب���ة 3 آخرين 
باصابات بالغة.

واشار املصدر الى ان رجال 
املباحث وخالل معاينة موقع 
احلادث عثروا على لوحة يبدو 
انها سقطت من مركبة الداهس 
بع���د اصطدام���ه بالوافدين 
االربعة، مش���يرا الى ان جثة 
الوافد تركت للطب الشرعي 
فيما قام رجال الطوارئ بنقل 
املصابني الثالثة في حالة حرجة 

للعالج.
محمد الجالهمة  ٭

إدراج مجهول أصبح معلومًا بـ »لوحة مركبة« على قوائم املطلوبني 
عقب دهس على اخلليج صرع نيبالياً وأصاب 3 بجروح بالغة

احدى املركبات املضبوطة في حملة »األرتال«

»البدون« في مديرية أمن حولي وامامه املضبوطات

لوحات مرورية رفعت من على مركبات مخالفة

لليوم الثاني على التوالي، 
واص���ل رج���ال مديرية امن 
اجلهراء حمالتهم على طريق 
االرت���ال لوق���ف مسلس���ل 

االستهتار والرعونة.
وحسب مصدر امني، فإن 
حملة امس اسفرت عن حترير 

أحال رج���ال أمن حولي 
ال���ى االدارة العامة ملكافحة 
املخدرات ش���ابا م���ن غير 
محددي اجلنس���ية حليازة 
مواد مخ���درة، وقال مصدر 
امني ان رج���ال امن حولي 
وخالل جولة لهم في شارع 
اب���ن خلدون اش���تبهوا في 
مركبة كامري ولدى توقيف 
قائدها ظهر في املقعد املجاور 
للسائق سكني وباالستعالم 
عن قائد الس���يارة تبني انه 
ممنوع من السفر بتعليمات 
م���ن االدارة العامة ملكافحة 
املخدرات وبتفتيش البدون 
ذاتيا وتفتيش السيارة عثر 
فيها على اكياس بها هيروين 
وقطع من مادة احلش���يش 
وكذالك ملب���ة موصلة بقلم 
القل���م هيروين  وبداخ���ل 
املتهم عن هذا  ولدى سؤال 
القلم املوصول بلمبة تشحن 
بشاحن املركبة قال انها اداة 

حديثة لتعاطي الهيروين.
 ٭ محمد الجالهمة
هاني الظفيري

158 مخالفة مرورية وضبط 
37 ش���ابا متجمهرا وضبط 
16 مركبة س���بورت مخالفة 
الشتراطات السالمة ومصادرة 
18 لوح���ة معدنية واحالة 8 
مركب���ات النته���اء تأمينها 
وضبط 3 مركبات بال لوحات 

و5 مركبات متهالكة.
هذا واش���رف على حملة 
امس املقدم مطر سبيل واملالزم 
اول مب���ارك هيف واملالزمان 
محمد ع���وض وعبدالرحمن 

الشمري.
هاني الظفيري  ٭

158 مخالفة و37 متجمهراً في حملة جديدة على »األرتال«

سكني »يكشف عن« بدون يتعاطى الهيروين
بـ »ملبة وقلم كهربائي«

لقي مواطن ثالثيني مصرعه مساء أمس األول على 
طريق رحية اثر تصادم مروع ادخل الطرف اآلخر عناية 
مستش���فى اجلهراء وهو بحالة حرجة، اشرف ضابط 

االرتباط ماجد الصليلي على ادخاله العناية.
وقال مصدر أمني إن بالغا ورد إلى غرفة عمليات 
الداخلي���ة من املارة عن وقوع ح���ادث تصادم بني 
مركبتني وتوجه على الفور رجال األمن واإلسعاف 
وضابط االرتباط ماجد الصليلي وتبني أن احد الطرفني 
مواطن لفظ انفاس���ه األخيرة ف���ي موقع التصادم 
بينما نقل الطرف االخر وهو مواطن غرفة العناية 
وأشار املصدر إلى أن احلادث كان وجها لوجه ومت 

تسجيل قضية.
هاني الظفيري  ٭

مصرع ثالثيني على طريق رحية

مبشاركة 160 إطفائياً من 9 مراكز على مدار 7 ساعات

السيطرة على حريق ضخم اندلع في مخازن غير مرخصة في الصليبية 
واملكراد: اكتشفنا منطقة تتجاوز أمغرة في حجم جتاوزاتها

ستجري لتحديد بداية احلريق 
وسببه، وأشار الى ان رجال 
اإلطفاء ومن 9 مراكز تعاملوا 
مع احلريق ملدة 7 س���اعات، 
مشيرا الى ان قدر اإلطفائيني 
التعام���ل مع اخط���اء الغير، 
الفتا الى ان قبل هذا احلريق 
بس���اعات تعاملنا مع حريق 
ف���ي منطقة اجلليب  منجرة 
داخ���ل س���كن خ���اص وهذا 
استخفاف بالقانون وتوجه 
العميد املكراد بالشكر إلى وزير 
الدولة لشؤون مجلس الوزراء 
ووزير البلدية الشيخ محمد 
العبداهلل ملتابعته حلادث أمس 
الكبيرة في تنظيم  وجهوده 
وإزالة املخالفات اجلسيمة في 
منطقة أمغرة والى مدير عام 
اإلدارة العامة لإلطفاء والذي 
توج���ه الى موق���ع احلريق 
التعامل معه  وأش���رف على 
الى جانب شكر رجال إلطفاء 
لتعاملهم مع احلريق في وقت 
الصي���ام وفي درجات حرارة 
مرتفعة الى جانب شكر رجال 

الداخلية والطواري الطبية.
هاني الظفيري  ٭
محمد الجالهمة

هذه األمور غير متوافرة باملرة 
وهذا ما يدعونا الى دق ناقوس 
اخلطر والدعوة الى التخلص 
من هذه التجاوزات بأس���رع 
وقت مؤكدا ان اإلدارة العامة 
لإلطفاء سترفع تقرير عاجل 
الى األجهزة  الك���وارث  بهذه 
املختصة وحول حريق امس 
قال املكراد: تقلينا بالغا بحريق 
حاوية وما ان توجهت اولى 
فرق اإلطف���اء مت رصد دخان 
اسود وسحب دخانية سواد 
كثيفة وهذا ما دعانا الى إرسال 
املراكز إلدراكنا ان  املزيد من 
هذا الدخان ال ميكن ان يكون 
مصدره حاوية وامنا حريق 
ضخم وبعد ان وصلنا تبني 
ان احلريق في مخازن بها كل 
املواد سريعة االشتعال بدءا من 
األسفنج ومرورا بأدوات صحية 
وخزانات ملش���تقات نفطية 
وأعداد كبيرة من الس���يارات 
واآلليات مختلفة األحجام منها 
تالفة وأخرى صاحلة، مشيرا 
الى ان املعاينة األولية للحريق 
ترجح ان تكون بداية النيران 
في مخزن االسفنج وان هناك 
مزيدا من التحقيقات واملعاينة 

ال تتحمل اي مسؤولية جراء 
هذا االستخفاف بالقانون، حيث 
ان أجه���زة اإلطفاء تعاين أي 
منشآت حال الطلب منها إيصال 
التيار الكهربائي وهذا حدث في 
بداية تخصيص املنطقة ولم 
نستشر بعد حتولها الى مخازن 
غير مرخصة وإمنا مالكو هذه 
املخ���ازن او باألحرى املزارع 
التي حتولت في غفلة من الزمن 
الى قنابل موقوتة بقصد الربح 
املالي دون النظر الى املصلحة 
املقارنة  العامة وحول أوجه 
بني أمغرة وهذه املزارع، قال 
املكراد لألسف حجم التجاوزات 
في هذه املنطقة يفوق ما هو 
متواجد في أمغرة فعلى سبيل 
املثال نحن قمنا بالتعاون مع 
اجلهات احلكومية املعينة للحد 
من التجاوزات املوجودة فيها 
بتنظيم منطقة أمغرة وأوجدنا 
فوه���ات للحريق وش���وارع 
وفواصل إس���منتية وإنشاء 
مرك���ز مؤقت فيه���ا والعمل 
على تصويرها وتخطيطها من 
اخلارج متكننا من التعامل مع 
حرائق قد تندلع بها ولكن في 
منطقة الصليبية الزراعية كل 

كنا نعتقد ان االمر بس���يط، 
مش���يرا الى ان البالغ األولي 
كان يشير الى حريق حاوية 
ولكن ما ان انتقلت اولى فرق 
اإلطف���اء اكتش���فنا اننا أمام 
جت���اوزات صارخ���ة ومهمة 
صعبة حتتاج الى جهد كبير 
إلخماد الس���نة اللهب والتي 
تبني انه���ا في مخازن حتوي 
بداخلها مختلف املواد شديدة 
االش���تعال، وقال املكراد ليت 
األمر اقتصر على هذا فحسب 
بل تبني لنا عدم وجود فواصل 
بني املخازن تلك بعضها وبعض 
الى جانب عدم وجود فوهات 
للحريق وعدم وجود طرقات 
تس���مح بتنقل آليات اإلطفاء 
وهذا ما دعانا الى االستعانة 
بجرافات لعمل طرقات متكن 
آلياتن���ا من الوصول وإخماد 
احلريق بعد نحو 7 س���اعات 
مبشاركة نحو 160 رجال إطفاء 
من 9 مراكز وأعرب عن استيائه 
م���ن وجود هذا الك���م الهائل 
التجاوزات والس���تغالل  من 
قسائم مخصصة للزراعة في 
أعمال تخزين غير قانونية، 
مشيرا الى ان أجهزة اإلطفاء 

مت اكتشافه امس االول خالل 
احلريق ال ميكن السكوت عنه 
او غض البصر عليه، وأضاف 
املك���راد تلقينا بالغا  العميد 
في احلادية عشرة من صباح 
ام���س بوقوع حري���ق داخل 
احدى امل���زارع في الصليبية 
وألننا ن���درك ان هذه املزارع 
مستغلة في األنشطة الزراعية 

تعاملهم مع حريق مخزن غير 
مرخص كشف ان في الكويت 
ليست أمغرة واحدة كما كنا 
نعتقد ولكن كشف عن هناك 
منطقة أخ���رى تفوق منطقة 
أمغرة في حجم جتاوزاتها من 
حيث تالصق وتالحم املخازن 
وافتقادها ألدنى اش���تراطات 
األمن والس���المة مؤكدا ان ما 

اس���تطاع نحو 160 رجل 
إطفاء من 9 مراكز السيطرة 
عل���ى حريق ضخم اندلع في 
الزراعية  منطقة الصليبي���ة 
وأسفر احلريق الذي مت إخماده 
بعد نحو 7 ساعات عن خسائر 
مادي���ة كبيرة ج���راء التهام 
النيران ملواد متنوعة ما بني 
اسفنج مشتقات نفطية وأدوات 
صحية، ومن جهته حذر نائب 
مدير عام اإلدارة العامة لإلطفاء 
لشؤون املكافحة العميد خالد 
املكراد من وقوع كارثة يصعب 
السيطرة عليها لفترات طويلة، 
وقد تؤدي الى خسائر مادية 
ضخمة وتلوث بيئي في منطقة 
الصليبية الزراعية، مشيرا الى 
ان حريق���ا اندلع امس األول 
في هذه املنطقة واكتشفنا اثر 
التعامل معه هذا احلريق، كم 
من التجاوزات شكل بالنسبة 
ألجهزة اإلطفاء صدمة مت التغلب 
عليها باستحداث طرقات متكن 
آليات اإلطفاء من الوصول الى 
موقع احلريق والتعامل معه 
في غضون 7 س���اعات، وقال 
املك���راد في تصريح  العميد 
صحافي ان رجال اإلطفاء وحال 

رجال االطفاء تعاملوا مع احلريق من علو


