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الشويخ غرقت في الظالم

شارع الكندادراي في الشويخ الصناعية غرق في الظالم

دورية شرطة تنظم السير امام احدى االشارات مقابل الشويخ

هاني الظفيري
غرقت الشويخ الصناعية 
وكيف���ان في ظالم دامس امس 
األول بع���د انقط���اع التي���ار 
اثر تعطل محطتي  الكهربائي 
حتويل الكهرباء رقم 6 و7 في 

منطقة الشويخ.
وبدأ انقطاع التيار الكهربائي 
نحو الس����اعة 11 من ليل امس  
ونصف الساعة بعد ان قام فنيو 
وزارة الكهرباء بإصالح العطل 
التحويل  الذي اصاب محطتي 
واالس����تعانة مبول����دات ديزل 
لتغذية بقية املناطق، واضطر 
رجال مرور العاصمة امس الى 
االنتشار بشكل مكثف خاصة في 
التقاطعات املرورية سواء داخل 
منطقة كيفان او اس����فل جسر 
الغزالي خشية وقوع حوادث بعد 
تعطل اإلشارات املرورية تأثرا 
باالنقطاع الكهربائي، وبحسب 
مصدر امني فإن����ه خالل فترة 
االنقطاع لم تسجل اي حوادث 
مرورية وجاء انتشار دوريات 
األم����ن الع����ام ايضا مس����اندة 
لدوري����ات املرور ف����ي التجول 

مبنطقة الشويخ وكيفان.

»الداخلية«: نحذّر الشباب من معاكسة الشرطيات
ش����رطية تقوم بغ����رض األمن داخل 
االس����واق التجارية جهازا الس����لكيا 
مرتبطا مباشرة بغرفة العمليات بحيث 
إذا ما مت ابالغ العمليات باي بالغ يكون 
هناك جتاوب سريع من قبل االجهزة 

املعنية.
وجدد املصدر األمني التأكيد على 
الداخلي����ة حريص����ة على  أن وزارة 
حتقيق انضباط سلوكي  بحيث تكون 
االسواق مكانا للنزهة والتسوق ال مكانا 
للتحرش، بغ����ض النظر عمن يصدر 
عنه هذا التحرش، الفتا إلى ان الرداء 
العسكري الذي يرتديه الرجل أو املرأة 

يجب احترامه.
واش����ار املص����در ال����ى ان خروج 
الش����رطيات الى االسواق كان برغبة 
من وزير الداخلية الفريق الركن متقاعد 
الشيخ جابر اخلالد ملشاركة اخوانهن 

الرجال في حفظ االمن.
واضاف انه ليس ببعيد ان يكون 
هناك توسع في االستعانة بالشرطة 
النس����ائية ميداني����ا، مش����يرا الى ان 
العمل داخل  النسائية بدأت  الشرطة 
عدة قطاعات في وزارة الداخلية مثل 
املباحث اجلنائية وحماية الشخصيات 

وغيرها من القطاعات األخرى.

اجلنائية.
واشار املصدر الى ان توزيع الشرطة 
النس����ائية داخل االس����واق جاء بعد 
دراسة وحتديد اسواق ومرافق بعينها 
تتواجد بداخلها الش����رطة النسائية، 
مشيرا الى ان تواجد الشرطيات داخل 
االس����واق التجارية يتيح للنساء في 
حال تعرضهن ملضايقات االقتراب من 
الشرطة النسائية وإبالغهن مبا حدث 

دون حرج.
واكد ف����ي الوقت ذات����ه أن اللواء 
د.مصطفى الزعابي أم����ر باعطاء كل 

حلق رؤوس املتسكعني واملتحرشني 
بالشرطيات مع إلزام ذويهم بعدم تكرار 
ذلك أو إحالتهم إل����ى النيابة العامة، 
مش����يرا في الوقت ذاته الى ان هناك 
توجيهات م����ن وزير الداخلية البعاد 
الذين يستخفون بالشرطة  الوافدين 

النسائية.
وأعرب املصدر األمني عن ش����ديد 
أس����فه لتطاول بعض الوافدين على 
الش����رطيات بالقول، مؤكدا ان هناك 
عددا من الوافدين مت احتجازهم على 
ذمة مثل هذه التصرفات داخل املباحث 

أمير زكي
حذر مصدر أمني رفيع املس����توى 
القيام  الش����باب في األس����واق م����ن 
مبضايقة الش����رطة النس����ائية داخل 
االسواق التجارية سواء كان التحرش 
بقصد املعاكسة أو حتى بإلقاء كلمات 
ساخرة خالل جتوالهن في االسواق، 
مؤكدا في الوقت ذاته أن وكيل وزارة 
الداخلية الفريق أحمد الرجيب طلب من 
وكيل وزارة الداخلية املساعد لشؤون 
العمليات اللواء د.مصطفى الزعابي عمل 
مراقبة عن بعد للشرطيات باعتبار هذه 
اخلطوة جتربة أولى وتعد جديدة في 
الكويت بحيث يتم توقيف اي شخص 
تصدر من����ه أقوال متس أو حتقر من 
عمل الشرطة النسائية امليدانية، مشيرا 
إلى ان التعليمات الواردة الى د.الزعابي 
من الفريق الرجيب تتضمن احالة اي 
اشخاص يقومون مبضايقة الشرطة 
النسائية الى اإلدارة العامة للمباحث 
اجلنائية واخطار وكيل وزارة الداخلية 
املساعد لشؤون االمن اجلنائي الفريق 
غازي العمر مبثل هذه التصرفات من 
خالل تقرير تفصيلي مبوجبه يقوم 
الفريق العمر باتخاذ ما يلزم من عقوبات 
سواء كانت عقوبات تأديبية تتمثل في 

اللواء د.مصطفى الزعابي

جانب من استعراض تخريج الدفعة الثانية من الهيئة املساندة

الفريق أحمد الرجيب

جسر الغزالي كما بدا مساء أمس األول بعد االنقطاع الكهربائي  )هاني الشمري(


