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إنقاذ حدث من ذئب 

بشري في النقرة
هاني الظفيري

احتجز مواطن في مخفر النقرة 
متهيدا الحالته الى النيابة العامة 
بتهمة الش����روع في خطف حدث 
بدون بقصد االعتداء عليه، وكان 
احلدث قد استنجد باملارة والذين 
متكنوا م����ن توقيف اجلاني ومن 
ثم تسليمه الى رجال األمن، وقال 
احلدث ان املواطن حاول االعتداء 
عليه وعندما فشل قام باختطافه 
من أ1مام مجمع النقرة حيث متكن 
مواطنون ومقيمون هبوا لنجدة 
احلدث من القب����ض على اجلاني 

وتكبيله حلني حضور الشرطة.
من جهة أخ����رى، اتهم مواطن 
ش����قيقه باالعتداء عليه بالضرب 
خلالفات أسرية وسلب هاتفه النقال 
وطلب املتهم في القضية التمهل في 
تسجيل قضية حلني تدخل والده 

ووالد اجلاني ايضا.

مواطن يحمي خادمته 
من الموت ومريض 
»نفسي« يطعن نفسه

هاني الظفيري
حال شاب كويتي دون 
وفاة خادمته االندونيسية 
داخل منزل والده في منطقة 
العيون حينما س���ارع الى 
مطبخ األسرة وحمل سكينا 
وقام بقطع حبل استخدمته 

الوافدة لشنق نفسها.
وق���ال مص���در أمن���ي 
ابلغ  املن���زل  ان صاح���ب 
عمليات الداخلية، مش���يرا 
الى ان ابنه انقذ خادمتهم من 
شنق نفسها وقدم املواطن 
احلبل املقصوص الى رجال 
األم���ن كدليل عل���ى اقدام 
اخلادمة على االنتحار ومت 
اقتياد اآلسيوية الى املخفر 
لتسجيل قضية شروع في 

االنتحار.
من جه���ة أخرى، وضع 
مواطن نزيل قيد االحتجاز 
في غرفته مبستشفى الطب 
النفس���ي وابلغت عمليات 
الداخلية بعد ان اقدم املواطن 
على طعن نفسه بسكني في 
املستش���فى اثر دخوله في 
حالة هس���تيريا، وحضر 
رجال األمن وسجلت قضية 

شروع في االنتحار.

ضبط 15 متسواًل 
ومتسولة جاءوا 

بكروت زيارة
أمير زكي

15 متس���وال ومتس���ولة 
ألق���ي القب���ض عليهم يوم 
امس في مناط���ق متفرقة، 
هذا م���ا اكده مص���در امني 
ل� »األنباء«، مش���يرا الى ان 
فرقة تابع���ة لالدارة العامة 
للمباح���ث اجلنائية والتي 
ش���كلها مدير ع���ام االدارة 
العام���ة للمباحث اجلنائية 
العوضي  اللواء عبداحلميد 
متكنت من توقيف املتسولني 
في انحاء مختلفة من البالد، 
الفتا الى ان املتس���ولني من 
جنسيات عربية وآسيوية 
وجار ابعادهم عن البالد مع 
وضع اس���مائهم على قوائم 
غير املصرح له���م بدخول 

البالد مرة أخرى.

»الداخلية« خصصت محققين للتعامل مع الحوادث المرورية
وأطلعت مديري المناطق التعليمية على خطة »االنسيابية«

أمير زكي
أكد مصدر أمني ان وزارة الداخلية ممثلة في 
املشرف العام على خطة بدء العام الدراسي وكيل 
وزارة الداخلية املس���اعد لشؤون األمن العام 
اللواء ثابت املهنا قد انتهت من وضع اللمسات 
األخيرة على خطة وزارة الداخلية بشأن انطالق 
العام الدراسي في السابع والعشرين من الشهر 
اجلاري، مشيرا الى ان اإلدارة العامة للتحقيقات 
قامت بتخصي���ص محققني للتواجد في عدة 
مواقع مرجح ان تشهد حوادث مرورية تزامنا 
مع بدء العام الدراسي، إضافة الى فرز ضابط 
من قطاع األم���ن العام للتواجد في تقاطعات 
محددة بهدف تس���هيل حركة السير وفك أي 
اختناقات مرورية، الى جانب احالة مرتكبي 
احلوادث املروري���ة إلى أقرب مخفر أو نقطة 

أمن تقام على طرقات معينة.
وأشار املصدر األمني الى ان معظم اجهزة 
وزارة الداخلية سوف تشارك في خطة العام 

الدراس���ي حيث قام وكي���ل وزارة الداخلية 
املساعد لشؤون األمن العام اللواء املهنا املشرف 
على خطة بداية العام الدراس���ي بالتنسيق 
مع وكيل وزارة الداخلية املس���اعد لش���ؤون 
املرور اللواء محمود الدوسري ووكيل وزارة 
اللواء  العمليات  الداخلية املساعد لش���ؤون 
خليل الشمالي بشأن اعادة برمجة االشارات 
الضوئية مما يحقق انس���يابية مرورية، الى 
جان���ب قيام الدوريات الش���املة والدوريات 
املرورية باالنتش���ار في الطرقات مبا يسهل 

انسيابية احلركة املرورية.
وأشار املصدر الى ان اللواء املهنا اجتمع 
مؤخرا مع وكيلة وزارة التعليم ومديري املناطق 
الطالعهم على خطة وزارة الداخلية، مؤكدا ان 
مالحظات مديري املناطق بشأن ضرورة وجود 
دوريات عل���ى مقربة من مدارس البنات ملنع 
املعاكس���ات مت وضعها في عني االعتبار، ومت 

اللواء ثابت املهنااالتفاق على نشر دوريات في هذه األماكن.


