
الخميس
24  يونيو 2010

12
االمنية
الصفحة

الشارع المصري يطالب المباحث بدم الشاب المصري خالد
تابعت عن كثب ردود 
الفعل الكبيرة في الشارع 
املصري، وما تناقلته وسائل 
اإلعالم املرئي واملس����موع 
حول احلادثة التي تعرض 
لها الشاب خالد سعيد واتهم 
رجال أمن في االسكندرية 
وحتديدا )مباحث سيدي 
جابر( بالتسبب في وفاته 
بدعوى انه مطلوب لرجال 
األمن ألنه ضمن »املسجلني 
خطرا على األمن العام« ألنه 
سبق اتهامه بعدة قضايا، 
بحس����ب الرواي����ات التي 
تناقلتها وسائل اإلعالم له. 

وف����ي يوم احلادث حاول رجال األمن القبض 
على خالد س����عيد وعثر بحوزته على لفافة 
باجنو قام بابتالعها خشية ضبطه وحشرت 
في حلقه، ما أدى إلصابته باسفكسيا اخلنق، 
وبالتالي وفاته، وكان هذا ما جاء على لسان 
تبرير رجال األمن بعد وفاته، اال ان شهود العيان 
للحادث نفوا ما جاء على لسان األمن املصري 
جملة وتفصيال، وقالوا ان رجال مباحث قسم 
سيدي جابر اقتادوه داخل أحد محالت اإلنترنت 
كافيه وقاموا بضربه الى درجة ان صاحب احملل 
طلب منهم عدم ضربه في محله، فاقتادوا خالد 
الى خارج احملل وأوس����عوه ضربا في رأسه 
وجميع أنحاء جسده ثم أخذوه بسيارة املباحث 
وتع����دوا عليه مرة اخرى ثم قذفوه بالطريق 
العام بعد ان فارق احلياة. ولكن السؤال الذي 
يطرح نفس����ه هل التعدي على خالد س����عيد 
كان على خلفية انه مطلوب ألنه من أصحاب 
السوابق؟ بطبيعة احلال أستطيع أن أجيب انه 
ال أظن ان صحيفة سوابقه تدل على ذلك كونها 
خلت م����ن أي اتهام وامنا حقيقة الواقعة كما 

يروى هي ان خالد سعيد 
كان يحتف����ظ عل����ى النت 
اخلاص به ب� »س����ي دي« 
مصور به عدد من ضباط 
املباحث وهم يتاجرون في 
املخدرات ويحتفظون بها 
في مكاتبهم إللصاق التهم 
باألبري����اء م����ن املواطنني 
اتهامات،  ف����ي  والزج بهم 
وهو ما دفع رجال املباحث 
الى تتبعه ال للقبض عليه 
ولكن لقتله حتى ال يفضح 
أمره����م واملتتبع للصورة 
املرئية التي نشرت خلالد 
عقب مقتل����ه دليل قاطع 
عل����ى ان رجال األمن في س����يدي جابر قاموا 
بتعذيبه، وحسنا فعل النائب العام املصري 
بطلب استخراج جثة الشاب خالد سعيد وندب 
جلنة ثالثية من مصلحة الطب الشرعي إلعادة 
تشريح جثته لبيان سبب الوفاة واإلصابات 
املوجودة باجلثة وس����ببها وتاريخ وكيفية 
حدوثها واألداة املستخدمة في إحداثها. وهذا 
القرار يأتي من تأكيد شهود العيان على انه 
توفي بعد اعتداء رجال الشرطة عليه مبنطقة 
سيدي جابر وسط االسكندرية � وهذا ما دعا 
منظمة العفو الدولية الى ان تطالب السلطات 
املصرية بإجراء حتقيق فوري وش����امل في 
مقتل هذا الشاب الذي لم تبرأ ولن تبرأ ساحة 
الداخلية املصرية من دمه، وأعتقد ان العدل 
س����يأخذ مجراه في هذه القضية التي شغلت 
الرأي العام  املصري، ب����ل وأدت الى خروج 
عدد من الش����باب في مظاهرات منددة مبقتل 
خالد، وأعتقد أيضا ان املسؤولني عن احلادث 
سيلقون جزاءهم في حال ثبوت األمر عليهم 

قضائيا.

بقلم: المحامي رياض الصانع
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براءة 7 أشخاص »بدون«
 من خطف واغتصاب فلبينيتين

ألغت محكمة االس����تئناف برئاسة املستشار سالم اخلضير 
حكم محكمة أول درج����ة القاضي مبعاقبة 7 من فئة »البدون« 
باحلبس املؤبد وإبعادهم عن البالد بعد تنفيذ العقوبة وقضت 

ببراءتهم من تهمة خطف ومواقعة »فلبينيتني« بالقوة.
كانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمني األول والثاني أنهما 
قام����ا بخطف املجني عليهما عن طريق القوة بقصد مواقعتهما 
بأن اعترضا طريقهما وأجبراهما على الصعود مبركبتهما بالقوة 
وتوجها بهما إل����ى مخيم مبنطقة صحراوية حيث اغتصباهما 

بالقوة بغير رضاهما.
وأسندت للمتهمني من الثالث إلى السابع أنهم واقعوا املجني 
عليها األولى بغير رضاها باإلكراه. وتتلخص وقائع هذه القضية 
فيما قرره ضابط الواقعة أنه في غضون شهر يناير من عام 2009 
وأثناء تفقد حالة األمن مبنطقة اجلهراء وذلك أثناء جتوله مبركبة 
الدورية شاهد املجني عليهما ليال جتريان بالطريق مبنطقة بر 
املطالع وهو األمر الذي حداه على اس����تيقافهما وسؤالهما عن 
س����بب تواجدهما في ذلك املكان ليال فأخبراه بأنهما قد تعرضا 
للخطف من قبل شخصني وقاما بإرغامهما على ركوب سيارتهما 
بالقوة من أمام جمعية اجلهراء ومت اقتيادهما إلى تلك املنطقة 
ومت اصطحابهما إل����ى أحد املخيمات وقام����ا باالعتداء عليهما 
جنسيا هم وآخرون. وحضر دفاع املتهم األول احملامي فيصل 
محمد العتيبي وش����رح ظروف الدعوى ودفع ببطالن محضر 
التحريات العتماده على أقوال املجني عليهما وبعدم معقولية 
الواقعة وأن املجني عليها األولى صديقة للمتهم األول كما دفع 
ببطالن القبض على املتهمني لع����دم وجود حالة تلبس. وقال 
العتيبي انه طبقا ملا استقر عليه قضاء محكمة التمييز بالقول 
ان الركن املادي جلرمية اخلطف يقتضي قيام اجلاني بنش����اط 
إيجاب����ي ينقل به املجني عليه من امل����كان الذي خطف منه إلى 
مكان آخر يأخذه إليه، أما إذا كان املجني عليه هو الذي س����عى 

إلى اجلاني فإن ذلك الركن يكون منتفيا.

عبداهلل قنيص ـ محمد الجالهمة
شن رجال مديرية أمن األحمدي بقيادة اللواء عبدالفتاح 
العلي ومساعده العميد معتوق العسالوي واملقدم مطلق 
غ����ازي والرائد فالح الهذيلي حملة على املس����تهترين 
داخل نطاق محافظ����ة األحمدي، خصوصا في فترة ما 
بعد انتهاء االمتحانات ومت توقيف 12 شابا وحترير 23 
مخالفة أخرى جار استدعاء أصحابها. من جهة اخرى، 

متكن رجال أمن األحمدي من خالل احلمالت األمنية من 
توقيف 17 مطلوبا، كما مت ضبط وافد آسيوي عثر معه 
على 23 زجاجة خمر محلي س����عة ليتر ونصف الليتر 
واعترف اآلسيوي بأنه باع قبل ضبطه بدقائق 13 زجاجة 
أخرى، ومتت إحال����ة الوافد الى اإلدارة العامة ملكافحة 
املخدرات الستكمال التحقيق معه ومعرفة املصنع الذي 

تتم فيه عملية تصنيع اخلمور احمللية.

ضبط 12 مستهترًا في األحمدي بعد »االمتحانات«

مواطنة لرجال األمن: شاب رّقمني 
ويحرضني على الفجور

هاني الظفيري
اتهمت مواطنة ش���خصا تعرفه بأن���ه دأب على حتريضها على 
الفجور، مش���يرة الى انها تعرفت على شاب من خالل تبادل األرقام 
حيث وعدها بالزواج ولكن بعد فترة فوجئت بالش���اب يطلب منها 
ان تكون صديقته، فنهرته إال أن الش���اب اعتاد على ارسال رسائل 

فاضحة يحرضها فيها على الفجور.
على صعيد آخر اتهمت مواطنة طليقها بتهديدها عن طريق الهاتف 
بإحلاق األذى بها، مش���يرة الى ان لديها 3 اطفال في حضانتها وان 
زوجها يطلب رؤية ابنائه بصورة دورية بخالف ما حكمت به احملكمة 

وحينما ابلغته بأنها ملتزمة بحكم احملكمة هددها بالقتل.

القبض على مواطن دهس بنغاليًا 
وهرب لمدة 20 يومًا

عبداهلل قنيص
متكن رجال ادارة بحث وحتري محافظة األحمدي بقيادة العقيد 
عادل احلمدان ومساعده املقدم مشعل العدواني من توقيف مواطن 
اصطدم بوافد من اجلنسية البنغالية وأدخل على اثره الى العناية 

الفائقة وذلك بعد هروب دام 20 يوما.
وقال مصدر أمني ان معلوم���ات وصلت الى املقدم العدواني 
ع���ن ان املركبة التي اصطدم قائده���ا بوافد بنغالي قبل 20 يوما 
يقوم صاحبها بإصالح ما نتج عن اصطدامها بالبنغالي في احد 
كراجات األحمدي، حي���ث انتقلت قوة من مباحث الظهر وجرى 
توقي���ف قائده���ا املواطن وبالتحقيق معه اعت���رف بأنه هو من 
اصطدم بالبنغالي وهرب خش���ية من العواق���ب القانونية التي 
تنتظره، ومت ارسال املركبة للمعاينة وثبت من تقرير األدلة ان 
األضرار الواقعة باملركبة والتي حاول املواطن محوها كانت جراء 

التصادم بالبنغالي.
على صعيد آخر، تسببت مركبة عسكرية يقودها رقيب أول 
في إدخال بنغاليني العناية الفائقة في مستش���فى العدان، وقال 
مصدر أمني ان السيارة العسكرية حدث عطب في نظام البريك 
ولم يتمكن قائدها الرقيب من توقيفها اثناء دخوله على مصنع 
لتعبئ���ة الغاز ليصطدم بالبوابة اخلارجية وكان الوافدان خلف 

البوابة.

مواطن مطلوب يحطم دورية شرطة في األحمدي 
وفلبينية هربت من خاطفيها بالقفز من السيارة

محمد الجالهمة - هاني الظفيري
س���جل رقيب أول في دوريات جندة األحمدي 
عدة قضايا على مواطن هارب، حيث اتهم الرقيب 
أول املواطن باتالف دورية ش���رطة عمدا وإهانة 
موظف عام واالعتداء عليه بالضرب أثناء قيامه 
ب���أداء الواجب. وقال مصدر أمني ان الرقيب قال 
في بالغه انه رصد مركبة تخالف قواعد الس���ير 
وقام بتش���غيل الفالشر خلف املركبة وبعد نحو 
3 كيلومترات توقفت املركبة، وما ان توقف رجل 
األمن مبركبته خلف الس���يارة املخالفة حتى قام 
قائد املركبة بالرجوع الى اخللف متعمدا واصطدم 
بدورية الشرطة ثم نزل من املركبة وسب الرقيب 

وقام بضربه.
من جهه اخري فتح رجال ادارة بحث وحتري 

محافظة اجلهراء حتقيقا للوقوف على هوية 3 شبان 
اختطفوا وافدة اندونيسية بقصد االعتداء عليها، 
وهو م���ا دعا املجني عليها الى القفز من املركبة، 
واصيبت بكسور خطيرة ادخلت على اثرها الى 
مستشفى اجلهراء. وقال مصدر امني ان مسؤول 
االمن في مستشفى اجلهراء ماجد الصليلي ُأبلغ 
عن حالة وافدة مصابة بكسور وملقاة في الشارع 
العام حيث مت اخضاعها للتحقيق الس���ريع قبل 
ادخالها لتلقي العالج، وافادت بتعرضها للخطف 
من قبل 3 شبان كانوا يستقلون سيارة يابانية 
وانها طلبت من الشباب ان يتركوها حلال سبيلها، 
وحينما رفضوا ومضوا في طريقهم ألقت بنفسها 
هربا من مصير مجهول كان ينتظرها، وسجلت 

قضية خطف وتسبب في إحلاق أذى بليغ.

عشريني يتعرف على 3 معاقات قاصرات عن طريق اإلنترنت 
ويهددهن بفضحهن ما لم يدفعن له مبالغ مالية

صياد مصري أنقذ شابين وبريطانية من الموت غرقًا أمام األبراج

مواطن يتهم خادمته بسرقة مصوغات بـ 35 ألف دينار

هاني الظفيري
احتجز ش���اب كويتي )21 
عاما( ف���ي نظارة مخفر تيماء 
ووجهت اليه تهمة حتريض 3 
الفسق  قاصرات معاقات على 
والفجور وابتزازهن كما وجهت 
لوالدة الشاب املتهم تهمة التهجم 
على من���زل القاصرات الثالث 
وتهديد والدتهن باحلاق االذى 
البليغ. وق���ال مصدر امني ان 

سيدة كويتية ترددت على مخفر 
تيماء وقال���ت انها ابلغت من 
قبل بناتها القاصرات وعددهن 
3 بأنهن تعرفن على شاب عن 
طريق االنترنت وان هذا الشاب 
دخل الى منزلها خلس���ة للقاء 
الى  بناتها املعاقات، مش���يرة 
انها قامت بالذهاب الى اس���رة 
الشاب وطلبت منه ومن والدته 
االبتعاد عن بناتها الثالث، اال 

ان هذا الطلب لم يتحقق بل قام 
الشاب بتهديد بناتي القاصرات 
وطلب منهن ان مينحن له مبالغ 
مالية واال سوف يقوم بالتشهير 
بهن مؤكدة ان خش���يتها على 
بناته���ا املعاق���ات دفعتها الى 
تسجيل بالغ. ومضى املصدر 
االم���ني بالق���ول: مت توقي���ف 
الشاب واحتجازه في املخفر، 
مش���يرا الى ان والدة الفتيات 

ترددت مرة اخرى على املخفر 
وقالت ان والدة الشاب احملتجز 
حضرت ال���ى منزلها وطلبت 
منها التنازل عن الدعوى وفك 
احتجاز ابنها وحينما رفضت 
قامت وال���دة اجلاني احملتجز 
بتهمة االبتزاز والتحريض على 
الفجور بتهديدها بأنها ستلحق 
به���ا الضرر البالغ وس���جلت 

قضية.

أمير زكي
متكن صياد مصري من انقاذ شابني وفتاة 
بريطانية من اصول باكس����تانية من املوت 
غرقا بعد تعطل طراد نزهة وغرقه على بعد 
نحو 12 ميال بحريا من ابراج الكويت، حيث 
قام الصياد املصري بانتشال املواطن والفتاة 
فيما قام رجال خفر السواحل باملساهمة في 
انقاذ الشاب االخر والذي ابلغ عن انه مفقود. 

وقال مصدر امني ان عمليات وزارة الداخلية 
تلقت بالغا فجر امس من صياد سمك مصري 
قال فيه انه واثناء قيامه بصيد االسماك وجد 
زورقا يغرق فسارع الى تقدمي العون وانتشل 
فتاة وش����ابا، مش����يرا الى ان الشاب والفتاة 
ابلغاه بأن هناك آخر مفقودا حيث توجه عدد 
من آليات خفر الس����واحل ومشطوا املنطقة 
احمليطة لغرق الزورق ومتكنوا من انتشال 

الشاب. هذا وأعرب مصدر امني عن ضرورة 
ان يبلغ مرتادو البحر عن خروجهم وان تكون 
بحوزتهم معدات االمن والسالمة مع ضرورة 
ان يح����ددوا وقت الدخول الى البحر والوقت 
املتوقع للوصول، مشيرا في الوقت ذاته الى 
ان الشابني والفتاة حالتهم مستقرة وسوف 
يتم التحقيق معهم في اس����باب دخولهم الى 

البحر في هذا الوقت املتأخر من الليل.

محمد الجالهمة
تق����دم مواط����ن إل����ى مخفر 
ابوحليف����ة مبلغ����ا عن س����رقة 
مصوغات ذهبية بقيمة 35 الف 
دينار وح����رص املواطن على ان 
البالغ صورا للفواتير  يقدم في 
ولم يترك املواطن القضية لتسجل 

ض����د مجهول بل وج����ه باصابع 
االتهام ال����ى اخلادمة التي تعمل 
لديه، مشيرا الى انه يعتقد بنسبة 
99% أن من سرق املصوغات هي 
اخلادمة او انها تعرف من الذي 

سرق املصوغات.
وقال املواطن انه فوجئ بكسر 

جتوري وضعه في مكان سري ال 
تعرفه سوى اخلادمة وافراد اسرته 
وسرقة جميع املصوغات وعليه مت 
تسجيل قضية واخضاع اخلادمة 
للتحقيق ملعرفة حقيقة ما اكده 
املبلغ من انها هي من سرقت او 

تعرف اللص.

من جهة أخرى تقدم مواطن 
واتهم وافدا مصريا بسرقة 270 
دينارا من مقر عمله والهرب الى 
موطنه وسجلت قضية سرقة ومت 
ادراج املتهم على قائمة املطلوب 
القبض عليهم مبج����رد دخوله 

الكويت.

الفريق أحمد الرجيب خالل اجتماعه مع قيادات املباحث واألمن العام 

اللواء خليل الشمالي خالل الندوة

خالل اجتماع عقده مع قيادات المباحث الجنائية واألمن العام

خالل ندوة عقدتها وزارة الداخلية لضباط المخافر الجدد

الرجيب: األمن العام والمباحث والدوريات خط الدفاع األول ضد الجريمة

الشمالي: نسعى إلى تغيير الصورة النمطية للمخافر
الداخلية ندوة  عقدت وزارة 
لضباط مخافر الش���رطة اجلدد 
التي نظمها قطاع شؤون األمن 
الع���ام برعاي���ة وكي���ل وزارة 
الرجيب  الفريق أحمد  الداخلية 
وحتت إشراف ومتابعة الوكيل 
املساعد لشؤون األمن العام اللواء 
خليل الشمالي في بادرة تعد هي 
األولى من نوعها والتي تعقدها 

»الداخلية« لضباط املخافر.
وطرح اللواء الشمالي خالل 
الن���دوة فك���رة عقد مث���ل هذه 
الندوات إلعداد وتأهيل ضباط 
العام واكتساب اخلبرات  األمن 
وصقل املعلومات ونقل التجربة 
القيادات األمنية والضباط  بني 
اجلدد إلحداث التنمية املستدامة 
والتواصل مع مراعاة املستجدات 

واملتغيرات.
الش���مالي: عق���دت  وق���ال 
الندوة تطبيقا لتعليمات وزير 
الفريق ركن م.الشيخ  الداخلية 
جابر اخلالد وتوجهاته لتغيير 
الصورة النمطية ورسالة املخفر 
وخدمات���ه ورؤيته في ضرورة 
اختيار ضباط املخافر من ذوي 
الكفاءات واالستعدادات وتفاعلها 
مع البالغات والشكاوى وسرعة 
االس���تجابة ووضوح إجراءات 
اإلحالة الى جهات االختصاص.

وأكد الش���مالي ان توجهات 
اخلالد بالعمل على أن تتواكب 
عملية بن���اء وتطوير وحتديث 

التي تنظم عمل نقاط التفتيش 
التي  األمني وحاالت االعت���داء 
يتعرض لها رجال األمن وكيفية 
الكاذبة  البالغ���ات  التعامل مع 
والشكاوى الكيدية والتي تشمل 
حيزا كبيرا من البالغات وحتمل 
ضاب���ط املخفر جهودا مضاعفة 

ملتابعة تفاصيلها وأطرافها.
كما توجه مدير عام مديرية 
اللواء  العاصمة  أمن محافظ���ة 
ط���ارق علي حم���ادة نيابة عن 
وكيل وزارة الداخلية املس���اعد 
لشؤون األمن العام اللواء خليل 
الش���مالي بتحية شكر وتقدير 
لكل من ساهم في إجناح الندوة 
معربا عن أمله في أن تشكل هذه 
الندوة نقطة انطالقة نحو إحداث 
التغيير النوعي في أساليب أداء 
ضباط مخافر الشرطة وعالقتهم 

وتعاملهم مع اجلمهور.
وف���ي ختام الن���دوة مت فتح 
املناقشة وتوجيه األسئلة  باب 
واالستفس���ارات للرد واإلجابة 
عنها، وتوضيح بعض اجلوانب 
التنظيمية واإلدارية والقانونية. 
حضر الندوة املديرون العامون 
أم���ن احملافظ���ات  ملديري���ات 
املناطق  ومس���اعدوهم وق���ادة 
ورؤساء املخافر وضباط املخافر 
من حديثي التخ���رج والتعيني 
وأع���داد كبيرة من األجهزة ذات 
الصلة بأعمال املخافر وغيرهم 
من مختلف إدارات قطاع شؤون 

األمن العام.

مبان���ي املخاف���ر وف���ق أحدث 
العاملية وتناس���بها  املواصفات 
مع متطلبات الشرطة العصرية 
أمنية  وجعله���ا مراكز خدم���ة 
ومدنية، وذلك للتس���هيل على 
املراجعني وان تكون املخافر أشبه 
مبجمع���ات أمنية لتقدمي أفضل 
أداء ألجهزة الش���رطة واآلليات 
املراقب���ة ملتابعة ما  وكاميرات 
يح���دث داخ���ل مراف���ق املخفر 
واالهتمام برفع قدرات وتنمية 
العناص���ر البش���رية وتدريبها 

باستمرار.
وأض���اف ان مس���ألة تنمية 
القيادي���ة لدى ضباط  القدرات 
شرطة املخافر تعد من األولويات 
الت���ي حت���رص عل���ى تنميتها 
وتأهيله���م وحتفيزه���م ورفع 

انتاجيتهم وضمان جودة األداء 
خلفض معدالت اجلرائم.

وألقى مدير عام مديرية أمن 
الكبير باإلنابة  محافظة مبارك 
اللواء إبراهي���م الطراح الضوء 
على املهام والواجبات األساسية 
لضباط مخفر الشرطة من خالل 
توثي���ق العالقة م���ع املواطنني 

واملقيمني.
من جانبه، تناول مدير عام 
مديرية أم���ن محافظة األحمدي 
اللواء عبدالفت���اح العلي الدور 
القيادي لضباط املخفر وأهميته 
الش���خصية  لتنمي���ة املواهب 
االبت���كاري واإلبداعي  للعم���ل 
وحس���ن التصرف وغيرها من 
االستعدادات الذاتية التي يجب 
أن تتواف���ر في ضاب���ط املخفر 

ويتحلى بها لضمان جناحه في 
أداء مهام وظيفته وواجبه، وأن 
يتخذ فورا اإلجراءات املتعارف 

عليها في القانون.
إدارة  وأعقبه حدي���ث مدير 
الش���رطة املجتمعي���ة العقي���د 
عبدالرحمن العبداهلل الذي تناول 
مفهوم وأهمية الدور الذي ميكن 
ان تلعبه الشرطة املجتمعية في 
حشد الدعم والتأييد واملساندة 
الى جان���ب عملها في التخفيف 
من أعباء البالغات والش���كاوى 

ذات الطابع األسري.
كما تناول عضو هيئة التدريس 
بكلية الشرطة التابعة ألكادميية 
العبداهلل للعلوم األمنية  سعد 
العقيد د.فواز العنزي عددا من 
القانونية واإلجرائية  اجلوانب 

دعا وكيل الداخلية الفريق أحمد 
الرجيب اجلهات االمنية الى ضرورة 
حتديث انشطة وجنسيات سكان كل 
محافظة على حدة عن طريق آلية 
املباحث  تنسيق مكثفة بني قطاع 
واألم���ن العام والدوري���ات وذلك 
في سبيل حتديد طبيعة الظواهر 
الس���لبية لكل محافظ���ة واملواقع 
الساخنة وابرز جرائم كل محافظة 
كنوع م���ن التدبير الوقائي حلفظ 

االمن في جميع احملافظات.
ج���اءت دع���وة الرجيب خالل 
ف���ي مكتبه  اجتماع عق���ده امس 
بحض���ور كل م���ن وكي���ل وزارة 
الداخلية املس���اعد لشؤون األمن 
العام باإلنابة اللواء طارق حمادة 
ومدير عام اإلدارة العامة للمباحث 
اجلنائية اللواء الشيخ علي اليوسف 
وقيادات األمن العام واإلدارة العامة 
للمباحث اجلنائية واإلدارة العامة 
للدوريات. ورحب الفريق الرجيب 

ومؤسسات املجتمع املدني.
ودع���ا الفري���ق الرجي���ب الى 
عقد اجتماعات تنس���يقية مكثفة 
بني االجه���زة االمنية في احملافظة 
برئاس���ة مدير االم���ن تهدف الى 
بلورة اسس التعاون بني االجهزة 
االمنية في نطاق احملافظة، وتذليل 
جميع الصعوبات التي تعوق تكامل 
التنسيق. وطالب الرجيب بضرورة 
العمل على حتديث قاعدة البيانات 
اخلاصة مبكونات االنشطة والسكان 
وجنسياتهم وجميع االنشطة في 
احملافظات، وباالضافة إلى املؤسسات 
املدنية. وأكد ضرورة تنشيط الدور 
الوقائي ل���الدارة العامة للمباحث 
اجلنائية ف���ي مختلف احملافظات 
ملكافحة اجلرمية. واختتم الفريق 
الرجيب لق���اءه مؤكدا نهج وزارة 
الداخلية ف���ي تطبيق مبدأ الثواب 
والعقاب واالرتقاء املستمر مبستوى 
االداء في مجمل اخلدمات االمنية.

في بداية اللقاء باحلضور ونقل اليهم 
حتيات وزير الداخلية الفريق الركن 
م.الشيخ جابر اخلالد، مؤكدا اهتمام 
الوزير بقطاع االمن العام واالدارة 
العامة للمباحث اجلنائية واالدارة 

العام���ة للدوري���ات بوصفها خط 
الدفاع االول ضد اجلرمية. واوضح 
الرجيب ان الهدف هو العمل على أن 
تكون احملافظة اكثر امنا من خالل 
تعاون وثيق بني املؤسسة االمنية 

ومؤسس���ات املجتم���ع املدني في 
احملافظة عن طريق جتسيد التعاون 
الفعال بني االجهزة االمنية املسؤولة 
في احملافظة ومن خالل تش���كيل 
جلان مشتركة بني االجهزة االمنية 
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