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خالل استقباله لخريجي أكاديمية الشارقة وخريجات الهيئة المساندة ألداء القسم

الخالد: على رجال األمن معاملة الجميع بإطار القانون وبكل احترام

إصابة 4 أشخاص في تصادم دورية
 »تنفيذ مدني« وسيارة مدنية

خمسيني غرق في حمام سباحة ناٍد

مصرع هندي دهسته »3 سيارات«
..ومراهقة حاولت االنتحار بـ »المهدئات«

 أمير زكي ـ محمد الدشيش
راح  »حس���ين 
الدائ���ري  عل���ى 
الخام���س، وتوفي 
بعد ان دهس���ته 3 
مركب���ات« هذا هو 
فحوى بالغ تلقته 
وزارة  عملي�����ات 
الداخلي�����ة فيم���ا 
التحقيقات  كشفت 
الت���ي اجريت مع 
الداهسين  عدد من 
للهن���دي انه تعمد 
امام  الق���اء نفسه 
المركبات وكان في 

حالة سكر شديد.
وقال مصدر امني ان بالغات تلقتها عمليات الداخلية عن 
تعمد وافد آسيوي إلقاء نفسه مقابل المركبات المسرعة على 
طريق الدائري الخامس لينقل البالغ الى وكيل وزارة الداخلية 
المساعد لشؤون العمليات والذي سارع الى توجيه 3 دوريات 
الى موقع البالغ ولدى وصول الدوريات تبين ان اآلس���يوي 
دهس ولقي مصرعه، وتبين انه هندي ويدعى حسين راح، 
ويبلغ من العمر 38 عاما، فيما قام رجال النجدة باالستماع الى 
إفادات الداهسين الذين اتفقوا على أن اآلسيوي كان سكرانا 

وتمت احالة الجثة الى الطب الشرعي.
من جهة اخرى لقي مواطن يدعى )ع.م( 55 عاما مصرعه 
اثناء تواجده في ناد صحي وق���ال مصدر امني ان المواطن 
نقل الى مستش���فى الصباح وتبين انه توفي نتيجة نزيف 

داخلي ناتج عن الغرق.
على صعيد آخر اقدمت فتاة كويتية 15 عاما على االنتحار 
داخل منزل اسرتها في منطقة المنصورية وقام رجال الطوارئ 
الطبية بنقل الفتاة الى المستشفى األميري وتبين بعد الفحص 
انه���ا اقدمت على االنتحار بتن���اول كمية كبيرة من الحبوب 

المهدئة.

أمير زكي ـ محمد الجالهمة
اس���تنفرت اجه���زة وزارة الداخلية وإدارة 
الطوارئ الطبية والتي أرسلت 6 سيارات اسعاف 
اثر حادث تص���ادم دورية تابعة إلدارة التنفيذ 
املدني بسيارة اخرى مقابل مقبرة الظهر اثناء 
عودة الدورية الى إدارة التنفيذ املدني واس���فر 
احل���ادث عن اصابة 4 اش���خاص هم رجال امن 

ومدني وسجني كويتي.
وق���ال مصدر امني ان بالغ���ا تلقته عمليات 
»الداخلية« ظهر أمس عن وقوع حادث تصادم بني 

سيارة وباص لنقل السجناء وفور تلقي البالغ 
مت إبالغ وكيل وزارة الداخلية املساعد لشؤون 
العمليات اللواء مصطفى الزعابي ووكيل وزارة 
الداخلية املساعد لشؤون املؤسسات اإلصالحية 
وتنفيذ األحكام وعمل طوق امني حول احلادث 
فيما نقل املصابون وهم رقيب )س.ط( ومرافقه 
)م.ح( والس���جني )ع.ر(، إلى مستشفى العدان 
بواس���طة رجال الط���وارئ الطبية ومنهم علي 
محمد ومس���اعد العازمي وعمار املشموم وعلي 

الشمري.

كونا: ح���ث وزير الداخلية 
الفريق الركن م.الش���يخ جابر 
اخلالد اخلريجني واخلريجات 
من الكليات األمنية أثناء أدائهم 
القسم على ان يعاملوا املواطنني 
واملقيمني في اطار القانون بكل 

احترام وحزم.
جاء ذلك ف���ي كلمة لوزير 
الداخلية خالل استقباله بقاعة 
االحتف���االت في مق���ر وزارة 
الداخلية امس اربعة من خريجي 
الش���ارقة للعلوم  اكادميي���ة 
الشرطية و31 من ضباط الصف 
من خريجات الدفعة الثانية من 
معهد الهيئة املساندة من بينهن 
8وكالء ضب���اط و7 رقباء و10 
وكالء عريف و6 شرطيات ألداء 

القسم.
وخاطب اخلالد اخلريجني 
بقوله: »لقد اقسمتم قسما كبيرا 

ينبغي ان حتترموه وتلتزموا 
به«، مؤكدا لهم ان »العقل يسمو 
على الرتبة وان اخلريج اذا ايقن 
ذلك فسيصل الى اعلى الرتب 

العسكرية«.
الداخلية  وطال���ب وزي���ر 
اخلريج���ات ان يك���ن ق���دوة 
لآلخريات ويخدمن اخواتهن 
املواطنات واملقيمات  النس���اء 
داعيا اياهن الى احملافظة على 
شرف املهنة والكلمة واالخالص 

في العمل.
اخلريج���ني  دع���ا  كم���ا 
واخلريجات الى مواصلة البحث 
العلمي والدراس���ي، مؤكدا ان 
انخراطهم في العمل الشرطي هو 
مجرد البداية وعليهم مواصلة 
التزود بالعلم واملعرفة بوصفهما 
السالح احلقيقي للحفاظ على 

أمن الوطن.

اخلريجون واخلريجات خالل اداء القسموزير الداخلية الشيخ جابر اخلالد متوسطا خريجات الهيئة املساندة خالل حفل القسم امس

..ومصافحا إحدى خريجات الدفعة الثانية من معهد الهيئة املساندة اخلالد مصافحا أحد خريجي أكادميية الشارقة

اللواء .دمصطفى الزعابي

العميد محمد طنا

التجوري كما عثر عليه رجال أمن اجلهراء في منطقة اخلويسات بعد أن دلهم اللصوص عليه

 محمد الجالهمة
متكن رجال األمن من ضبط ش���اب مطلوب عل���ى ذمة قضية خطف 
قاص���ر، وذلك بعد مط���اردة مثيرة بدأت من منطق���ة حولي وانتهت في 

منطقة صباح السالم.
وكان رجال أمن حولي أوقفوا مركبة لالشتباه، و لدى طلب رجال األمن 
من قائدها هويته الذ بالهرب لتتم مطاردته وإجباره على التوقف، وبعد 

االستعالم عنه تبني انه مطلوب ومت توجيه قضيتني اخريني له.

ضبط خاطف قاصر بعد مطاردة بوليسية

تتقدم ب�سادق العزاء واملوا�ساة من

عائلة �أمــان

لـــوفـــــــاة املغفـــــور لــه بـــــاإذن اهلل تعـالــــى

ع�صام عبد�لرز�ق �أمان

تغمد اهلل الفقيد بوا�سع رحمته واأ�سكنه ف�سيح جناته

واألهم اآله وذويه ال�سرب وال�سلوان

السادة أعضاء مجلس األمة
حتت رعاية

بـــحفـــل تكــريـــم

المتفوقين
وذلك يوم الأربعاء املوافق 2010/4/14

والمتفوقات
يف يوم اخلمي�س املوافق 2010/4/15

على م�سرح

مدر�سة اآمنة البتدائية بنات

يف متام ال�ساعة الثامنة م�ساًء

مع حتيات جمل�س الإدارة

حتتفل  جمعية الد�سمة وبنيد القار التعاونية

رجال أمن الجهراء يوقعون لصوص الـ 20 ألف دينار
 هاني الظفيري

متكن رج����ال أمن اجلهراء من 
توقيف 4 شباب اعترفوا بسرقة 
20 الف دينار من داخل منزل في 
جنوب اجلهراء، وكانت »األنباء« قد 

أشارت للخبر قبل ايام سابقة.
وقال مصدر أمني ان دوريات 
أمن اجلهراء بقي����ادة الرائد مطر 
السبيل وأثناء حملة روتينية لتفقد 
األمن في املناطق اشتبهوا في مركبة 
كان يقودها شاب وبرفقته 3 آخرون 
ومت الطلب منه����م التوقف لكنهم 
حاولوا الهرب لتتم مطاردتهم من 
قبل وكالء الضباط س����عد عاشق 
وحمود الهدين����ي وعادل الواوان 
وأحمد مهلي ليتم ضبطهم وكانت 
املفاجأة انه����م اعترفوا على آخر 
جرهم الى سرقة ال� 20 الف دينار 
وأرشدوا عن مكان التجوري الذي 

ألقوه في منطقة اخلويسات، وكان 
مدير أمن اجله����راء العميد محمد 
طنا قد أمر بسرعة ضبط لصوص 
ال� 20 الف بعد ان سجلت قضية 

قبل ايام.


