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 أمير زكي
  تقدم صاحب محل للمجوهرات ببالغ الى مخفر 
األندلس متهما وافدا آسيويا يعمل لديه باالستيالء 
علـــى مجوهرات بـ ٢٠٠ ألف دينـــار والهرب الى 

موطنه.
  وقـــال مصدر امني ان املواطن تقدم الى مخفر 
األندلس مبلغا انه فوجئ بأحد موظفي احملل الراقي 

الذي يقع في سوق جتاري مشهور يبلغه بأنه ولدى 
حضوره صباحا وجد التجوري اخلاص باملجوهرات 

فارغا وان زميله اآلسيوي لم يحضر.
  وأضاف املصدر: مت عمل استعالم عن اآلسيوي 
اآلخر وتبني انه غادر البالد فجرا، أي قبل اكتشاف 
واقعة الســـرقة بساعات محدودة وسجلت بحقه 

قضية سرقة مجوهرات. 

 سرقة مجوهرات بـ ٢٠٠ ألف دينار من محل بالري

 الخليفة: فرق خاصة لرصد اإلسطبالت والشقق والڤلل
  والوافدون المضبوطون بها إلى اإلبعاد اإلداري

 حذر من إقامة حفالت ماجنة ومشبوهة في احتفاالت رأس السنة

قيم مجتمعنـــا واحملافظة على 
ثروتنا البشـــرية وهم الشباب 
وننصحهم بعدم االجنراف وراء 

احملرضني على كسر القوانني.
  ودعا اخلليفة الستقبال العام 
اجلديد باحملبة والطهارة وليس 
بشـــرب اخلمور وإقامة حفالت 
الدعارة الفتا الى ان هناك تنسيقا 
كامـــال بني كل من اإلدارة العامة 
للمباحث اجلنائية واإلدارة العامة 
ملكافحة املخدرات واإلدارة العامة 
للدوريات وذلك إلغالق كل املواقع 
املرجح أن تكون مشبوهة معربا 
عن امله في تعـــاون املواطنني 
واملقيمـــني بـــان يتواصلوا بنا 
واالبالغ عن هذه األماكن املشبوهة 
العامة  االدارة  الى مقر  والتقدم 

للمباحث وان يلتقوا بي. 

األماكن التي سوف تشن عليها 
مداهمات واسعة النطاق سوف 
يفتح لها ملف باآلداب وسوف 

حتال إلى جهات التحقيق.
  وأكد اخلليفة أننا نصرح مبا 
ســـوف نفعله لنكون قد أبلغنا 
النصيحـــة للجميـــع وبالعلن 
وبكافة وســـائل اإلعالم والذي 
يتحدى القانون ما عليه سوى 
حتمل ما ســـوف يحدث له ألنه 
املســـؤول عـــن تصرفاته وأن 
مثل هذه األفعال املشـــينة غير 
األخالقية لن متتد إلى مجتمعنا 
مهما كان خصوصا أن مجتمعنا 
مجتمع محافظ ويرفض ويبغض 
هذه التصرفـــات الدخيلة على 
مجتمعنـــا وأننـــا نرفض هذه 
التصرفات ونرجو احملافظة على 

واتالف مال الغير.
  يذكر ان «األنباء» اشـــارت 
القضية خالل االســـبوع  الى 
املاضي وتطرقت الى ان ام الفتاة 

  وافاد والد الطفل املفقود بأن 
ابنه تغيب عن منزل اســـرته 
في العام ١٩٩٦ وفشل االهل في 
العثور عليه، وقام بتســـجيل 

قضية تغيب.
  هذا وأكد املصدر االمني ان 
تقريـــر االدلة اجلنائية اكد ان 
الوفاة نتيجة الغرق، وذلك من 
خالل عملية تقنية معقدة قام بها 

فنيون من االدلة اجلنائية.
  يذكر ان الطفل مت العثور على 
جثتـــه متحللة في احـــد مناهيل 

املخطوفة قالت ان الشاب البدون 
تقدم للزواج من ابنتها وحينما 

رفض طلبه قام بخطفها.
  وقال مصدر امني ان قضية 
اختطاف الفتاة من داخل منزلها 
في واقعة اشـــبه ما تكون ملا 
السينمائية  يحدث في االفالم 
كانـــت موضع اهتمـــام كبير

 من قبل مديـــر ادارة مباحث 
العاصمـــة العقيـــد منصـــور 
العتيبي والذي قام بفرز قوة من 
املباحث لتتبع القضية وحترير 
الفتاة من خالل تعقب االتصاالت 
املتنقلـــة وجرى حتديد موقع 
تواجد اخلاطف في كبد وانطلقت 
القبض على اجلاني  قوة ومت 
والذي لم يوافـــق الفتاة على 

جزئية اخلطف. 

االحمـــدي، وهي محطـــة جتميع 
مجاري وذلك في نوفمبر املاضي.

    من جهة اخرى متكن رجال 
مباحث األحمدي بقيادة العقيد 
عادل احلمدان من توقيف مواطن 
مطلوب للسجن املؤبد في منطقة 
الفردوس، وقال مصدر أمني ان 
املواطـــن املوقوف متورط في 
قضية اجتـــار باملواد املخدرة 
وأديـــن بحكـــم نهائي يقضي 

باحلبس املؤبد.
  من جهة أخرى ألقى رجال 
جندة االحمـــدي القبض على 
مواطن مـــن منطقة الفنطاس 
وتبني انه مطلوب للســـجن ٥ 
سنوات على ذمة قضية هتك 
عرض طفلة وهو حكم نهائي 
كما القى رجـــال جندة حولي 
القبض علـــى مدين بـ ٢٢ ألف 

دينار كويتي.
  على صعيد آخر القى رجال 
جندة العاصمـــة القبض على 
مواطـــن على شـــارع اخلليج 
العربي وعثـــر معه على ٢٥٠ 
حبة مخدرة وطـــوق به مادة 

يشتبه ان تكون هيروينا. 

 هاني الظفيري
  «اختطفنـــي باالكـــراه من 
ســـرداب منزلي والذي هربت 
اليه.. وحـــاول االعتداء علي 
خالل احتجازه لي في جاخور 

بكبد».
  تلك هي ابرز االعترافات التي 
ادلت بها الفتاة التي تعرضت 
لالختطاف من منزل اســـرتها 
على يد شاب من غير محددي 
اجلنســـية وسحبها عنوة الى 
داخل سيارة، وجاءت اعترافات 
الفتاة بعد حتريرها يوم امس 
وإلقاء القبـــض على اخلاطف 
واحتجازه مع امر وكيل نيابة 
العاصمة بتهمـــة خطف انثى 
والشروع في املواقعة ودخول 
مســـكن بقصد ارتكاب جرمية 

 عبداهللا قنيص ـ محمد الجالهمة 
  بعد اكثر من شهر مع عمل 
متواصل قام به مدير ادارة بحث 
وحتري محافظة االحمدي العقيد 
عادل احلمدان ومساعده املقدم 
مشعل الظفيري، مت اغالق قضية 
العثور علـــى طفل متحلل في 
محطة لتقطير املياه في منطقة 
االحمدي، وكانت كبرى املفاجآت 
ان الطفل توفي قبل ١٤ عاما بعد 
سقوطه في منهول للمجاري، 
حيث كان الطفل قد توفي في 
العام ١٩٩٦ ومت تســـليم رفات 
الطفـــل الى ذويـــه لدفنه بعد 
التأكد من عدم وجود شـــبهة 
جنائية. وقال مصدر امني ان 
رجال مباحث االحمدي قاموا 
بتجميع جميع بالغات التغيب 
منذ عقدين، وتبـــني ان هناك 
بالغ تغيب لطفل كويتي منذ 
العـــام ١٩٩٦، وعليه مت الطلب 
من والد املتغيب احلضور الى 
الطب الشرعي ملطابقة احلامض 
النـــووي باحلامـــض النووي 
للطفـــل، وتطابقت االحماض 

النووية للطفل واالب.

  ونصح املواطنني واملقيمني 
بعدم االقتراب من هذه األماكن 
املشـــبوهة مؤكدا أن أي سيدة 
سوف يتم ضبطها في مثل هذه 

من إحالة أي شخص مهما كان 
ومهما كانت صفته إلى النيابة 

العامة.
  ولفت الى أن هناك فرقا خاصة 
ترصد املخيمات وفرقا خاصة 
ترصد الشـــقق وأيضـــا هناك 
فرق خاصة ترصد اإلسطبالت 
والفلل والشاليهات وكذلك رصد 
جميع األماكـــن التي من املمكن 
إقامة تلك احلفالت بها مشـــيرا 
الى أن رجال املباحث واملكافحة 
سوف ينتشرون في ليلة رأس 
السنة ملنع اقامة حفالت منافية 
لآلداب العامة وأكد ان أي شخص 
أجنبي سواء كان رجال أو امرأة 
يتـــم ضبطه في هـــذه األماكن 
املشبوهة سوف يتم إبعاده عن 

البالد فورا.

 أكد الوكيل املساعد لشؤون 
األمن اجلنائـــي بالوكالة اللواء 
الشيخ أحمد اخلليفة أنه قد أصدر 
تعليماته لإلدارة العامة للمباحث 
اجلنائية واإلدارة العامة ملكافحة 
املخـــدرات من أجل وضع خطة 
لليلة رأس السنة امليالدية مشيرا 
الى ان هناك معلومات وردت عن 
أن هناك مـــن يخطط لالحتفال 
بالطـــرق غير األخالقية وطرق 
غير قانونية منها إقامة احلفالت 
املشـــبوهة وتوزيع املخدرات 
واخلمور واملسكرات وكذلك إقامة 

حفالت ماجنة وداعرة.
   وقال ان من تسول له نفسه 
احملاولة أو التفكير في مخالفة 
قوانني الدولة فإننا له باملرصاد 
ولن نتخاذل ولو للحظة واحدة 

 العقيد منصور العتيبي 

 العقيد عادل احلمدان 

 اللواء الشيخ أحمد اخلليفة 

 العميد خالد التركيت 

عدل
و حماكم

 إعداد: مؤمن المصري 

 صرح احملامي احلميدي السبيعي املوكل 
للدفاع عن أستاذ قانون املرافعات بكلية 
احلقوق د.عبيد الوســـمي بأن املعوقات 
التي يواجهها الدفاع عن الوسمي والتي 
منعته من تصوير ملف الدعوى بالكامل 
«ال ســـابق لها» وهي ســـتؤثر حتما في 
بناء دفاعنا بشكل مالئم عن د.الوسمي. 
مضيفا: ان هذه املعوقات لن متنعنا من 
املضي قدما في الدفاع عن موكلنا د.عبيد 

الوسمي.
  واســـتغرب احملامي الســـبيعي منع 

تصوير ملف الدعوى بالكامل رغم احلصول 
على موافقة رئيس دائرة اجلنايات التي 
تنظر الدعـــوى، مؤكدا ان تصوير امللف 
كامال حق أصيل ألي متهم ليتمكن دفاعه 
من االطالع على وثائـــق الدعوى كاملة 

ويستطيع من خاللها إعداد دفاعه.
  وأعلن السبيعي أن هيئة الدفاع عن 
الوسمي ستحاول اليوم االلتقاء برئيس 
احملكمة الكلية املستشـــار خالد ســـالم 
واحملامي العام األول املستشـــار ضرار 

العسعوسي لبحث تلك املعوقات. 

 أصدرت محكمة اجلنايات الدائرة الثالثة 
برئاسة املستشار حمود املطوع حكمها ببراءة 
أستاذ دكتور جراحات التجميل مبستشفى كبير 
من تهمة هتك عرض مريضة، وفي التفاصيل 
اتهمت مقيمة مهووسة بإجراء عمليات جتميل 
بوجهها دكتورا بهتــــك عرضها أثناء إجرائه 
عملية عمل غمازات بوجهها. وقد ترافع عن 
املتهم احملامي جنيب الوقيان وشرح الواقعة 
موضحا للمحكمة مــــدى التناقض والكيدية 
واالبتزاز الواضح في تصوير املجني عليها 
للواقعة وان املجني عليها روت الواقعة بأكثر 

من خمس صور كلها مختلفة لم تصدق في 
رواية واحدة منها، ودلل احملامي جنيب الوقيان 
فــــي مرافعته على عدم معقولية الواقعة من 
أساسها وفق تصوير املجني عليها فالسياسة 
املتبعة باملستشفى ال تسمح بوجود مريضة 
مبفردها مع دكتور دون وجود طاقم متريض 
معاون للدكتور ودلل احملامي جنيب الوقيان 
على ذلك بشــــهادة الشهود واملستندات، وقد 
صرح احملامــــي جنيب الوقيان بأنه وموكله 
يثقان بالقضاء الكويتي الشامخ وهو ما عبر 

عنه املتهم باعتزازه بالقضاء الكويتي. 

 تقدم النائب مسلم البراك بشكوى ضد 
قناة «سكوب» ومحمد اجلويهل على خلفية 
مداخلة هاتفية لألخير مع املذيع ســـعود 
الورع خالل اذاعة حلقة من برنامجه، حيث 
تلفظ خاللها اجلويهل بألفاظ اعتبرها البراك 

مبثابة سب وقذف.
  وقد انكر اجلويهل االتهام املوجه له امام 

النيابة العامة مشـــككا في صحة الشريط 
املقدم من الشاكي ومتمسكا بحقه الدستوري 
والقانوني في ابداء رأيه بقضايا الساحة، 
ومطالبـــا البراك بتحمل النقد اذا كان فعال 
ضمير األمة. يذكر ان الناشط السياسي محمد 
اجلويهل تعرض لالعتداء خالل حضوره 

احدى الندوات السياسية. 

 محامي الوسمي: عدم تمكيني من تصوير ملف الدعوى «ال سابق له» 

 لم تعجبها نتيجة عملية التجميل فاتهمت الطبيب بهتك عرضها

 البراك يرفع دعوى ضد الجويهل و«سكوب»
 احملامي احلميدي السبيعي

 احملامي جنيب الوقيان

 محمد اجلويهل 

 ٤ خطفوا حدثاً  

 مصرع مواطن في حادث 
ونيبالية من سقوط 

 حدث ينتحل صفة مباحث 

 محمد الجالهمة
  تقدم حدث برفقــــة والده الى 
احــــد مخافر محافظــــة االحمدي 
وابلغ ان ٤ شبان قاموا باختطافه 
وتهديده بالقتل، وقال احلدث ان 
الشباب كانوا بصدد ارتكاب جرمية 
معه وهو ما دعــــاه الى القفز من 
مركبة اخلاطفني والدخول الى احد 
املخيمات حتى ينجو من اجلناة، 
وزود احلــــدث رجــــال املباحــــث 
بأوصاف مركبة اخلاطفني وجار 

البحث عن اجلناة. 

 أمير زكي
  لقي مواطن في العقد الرابع من 
عمره مصرعه في حادث مروري على 
طريق الوفرة. من جهة أخرى لقيت 
وافدة نيبالية (٢٩ عاما) مصرعها 
بعد محاولتها الهرب من منزل كفيلها 
في االندلس وسقوطها من الطابق 
الثالث. من جهة أخرى شهد طريق 
الدائري اخلامـــس باجتاه الرقعي 
حادث سير لباص مدارس وأسفر 
احلادث عن إصابة ٧ أشخاص منهم ٥ 

طالب ومشرف وسائق الباص. 

 محمد الجالهمة
  أحال رجال جندة محافظة مبارك 
الكبيــــر يوم أمس إلى إدارة بحث 
وحتري احملافظــــة حدثا كويتيا 
بجرم ســــلب طفل باالكراه. وقال 
مصــــدر امني ان احــــدى دوريات 
النجدة وفيما يقوم شرطياها بجولة 
اعتيادية شــــاهدا طفال يستغيث، 
ولدى االقتراب من الطفل افاد بأن 
شــــابا أوقفه وأبلغه بأنه مباحث 
وسلبه هاتفه النقال ليقوم رجال 
النجدة بتطويــــق موقع احلادث 
وإلقاء القبض على اجلاني والذي 
اعترف بانتحالــــه صفة مباحث 

وسلبه ألطفال آخرين. 

 مخطوفة «غرناطة» ضبطت في جاخور
  والنيابة توّجه للخاطف البدون ٤ تهم

 مباحث األحمدي تغلق قضية طفل المنهول بعد
   ١٤ عامًا على وفاته ومطابقة الحمض النووي لوالده

 اعتداء عشاري على موظف تحرش
  بزميلته داخل مستشفى حكومي

 مباحث الجهراء تضبط ١٥٦٠ زجاجة خمر 
  بعد صفقة  لشراء ٣ زجاجات في األحمدي 

 هاني الظفيري
  أقدم نحو عشـــرة اشخاص على تلقني موظف 
درســـا في احترام الزمالة وذلـــك من خالل علقة 
ساخنة جدا. وقال مصدر امني ان موظفا في قسم 
العالقـــات العامة في احد املستشـــفيات تقدم الى 
مخفر الشويخ وابلغ عن تعرضه للضرب املبرح 
من قبل اشخاص ال يعرفهم، ومتكن رجال املباحث 
من حتديد هوية احد اجلناة، وباستدعائه والتحقيق 
معه اعترف بأنه واقارب له فزعوا ملوظفة متت لهم 

بصلة قرابة بعد ان قام املوظف بالتحرش بها حيث 
تعمل هي االخرى موظفة في املستشفى، وسجلت 
قضية اعتداء بالضرب وقد ابلغ املدعى عليه بأن 
قريبته سوف تســـجل قضية حترش وحتريض 

على الفسق والفجور.
  من جهة اخرى شـــهد معهـــد متخصص مقره 
الشـــويخ مشاجرة نسائية بني ٣ فتيات جميعهن 
طالبات، وتدخل رجال االمن لفض املشاجرة بعد بالغ 

تلقته عمليات الداخلية بخصوص املشاجرة. 

 هاني الظفيري ـ عبداهللا قنيص
  أحبط رجال االدارة العامة للمباحث اجلنائية 
بقيادة وكيل وزارة الداخلية املساعد لشؤون األمن 
اجلنائي اللواء الشيخ أحمد اخلليفة محاولة مواطن 
ضخ ١٣٠ كرتون خمر الى أوساط املتعاطني تزامنا 
مع قرب إطاللة رأس الســـنة امليالدية واحتفاالت 
تقام فـــي هذا اليوم. وقال مصـــدر أمني ان مدير 
ادارة بحث وحتري محافظة اجلهراء العقيد سعد 
العدواني ومســـاعده الرائد عمر الرشيد افادا بأن 
مواطنا من أرباب السوابق جلب كمية من اخلمور 

من دولة خليجية، وانه يقـــوم باالجتار في هذه 
اخلمور، وعليه مت إخطار اللواء الشيخ أحمد اخلليفة 
الذي أمر بسرعة ضبط املتهم. وعليه قام العقيد 
العدواني والرائد الرشـــيد بعقد صفقة مع املتهم 
لشـــراء ٣ زجاجات خمر ليتـــم ضبطه في إحدى 
مناطق األحمدي، وبالتحقيق معه اعترف بأنه جلب 
مواد مسكرة لتصريفها في احتفاالت رأس السنة، 
خاصة أن اخلمور املستوردة تلقى إقباال شديدا في 
هذه املناسبة، ومن ثم أرشد رجال مباحث اجلهراء 

على مخزن عثر فيه على ١٥٦٠ زجاجة. 

 «اإلطفاء»: تنظم دورة ضباط اختصاص للجامعيين  
 كونــــا: اعلنت االدارة العامة لالطفاء عن تنظيم وبدء اجراءات دورة 
ضباط اختصاص للجامعيني خالل االسابيع املقبلة بناء على توجيهات 
وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان. وأوضح نائب 
املدير العام للشؤون املالية واالدارية في االدارة العامة لالطفاء العميد 
م.خالد التركيت في تصريح لوكالة االنباء الكويتية (كونا) ان االدارة 
تسعى من خالل هذه الدورة الى اســــتقطاب حملة املؤهالت اجلامعية 
في مختلــــف التخصصات املطلوبة في خطــــة العمل فضال عن تعديل 
اوضاع اجلامعيني العاملني في االدارة على نظام اخلدمة املدنية في مجال 
اختصاصهم. وذكر العميد التركيت ان الدورة ستكون مبشاركة ٦٠ شخصا 
من مختلف التخصصات اجلامعيــــة املطلوبة، موضحا ان املدير العام 
لالدارة العامة لالطفاء اللواء جاسم املنصوري وجه تعليماته بالبدء في 
إجراءات اقامة الدورة وفق الشروط التي سيتم االعالن عنها خالل ايام. 
واوضح ان الدورة مدتها ستة اشهر وستتم اقامتها في مركز اعداد رجال 

االطفاء، مشيرا الى اقامة تدريبات ميدانية ونظرية خالل الدورة.

 المجني عليها نفت خروجها مع الجاني برضاها

 ضبط محكوم بالمؤبد في الفردوس.. وهاتك عرض طفلة في المهبولة

 العلي: رجال المخافر خط الدفاع األول ضد الجريمة 
ومواصفات رجل األمن الناجح سرعة البديهة  

  وذكـــر ان رجـــال الدوريات 
ومن خالل تواصلهم مع غرفة 
العمليات ميكنهم الوصول الى 
كل املواقع بالســـرعة القصوى 
من خالل التوزيع اجلغرافي لكل 
الدوريات باإلضافة الى الدوريات 

الثابتة في بعض املواقع.
  وتأتي هذه احملاضرات ملزيد 
التثقيف وإثـــراء املعرفة  من 
واملعلومات للطلبة اخلريجني 
باالضافـــة الـــى التركيز على 
املشـــاكل الواقعية التي متس 
العمل األمني وابعاده  جوهر 
املواقـــف بأنواعها  ملواجهـــة 
والوقوف على احللول للمشاكل 
التي تعترض عملهم املكتبي 
وامليداني، حتى يكونوا على 
دراية كاملة بطبيعة العمل في 

االجهزة االمنية املختلفة.
  وقـــد اشـــرف علـــى هـــذه 
احملاضرات وأعد لها مدير كلية 
الشـــرطة العقيد حمد عبداهللا 
العمر ومساعد مدير كلية الشرطة 

املقدم علي الوهيب. 

شفافية ووضوح للوصول الى 
الدامغة والتي حتفظ  احلقائق 

احلقوق.
  واوضـــح ان احملقق البد ان 
يكون على اطالع دائم على كل 
القوانني الصادرة والتعديالت 
الالحقة حتـــى يتعامل مع كل 
القضايا الواردة إليه بكل حنكة 
واقتـــدار ممـــا يخـــدم العدالة 

والصالح العام.
  واكـــد العقيـــد الهمـــالن ان 
االدارة العامة لشرطة النجدة لها
 دور امني ووقائي وانســـاني 
حيث انها تقوم مبراقبة املناطق 
والطرق والقيام بالدوريات االمنية
الســـاعة فـــي  علـــى مـــدار 

 جميع انحاء الدولة للوقاية من 
اجلرمية والعمل على ضبط ما 
يقع منها، باإلضافة الى االنتقال 
السريع ألماكن احلوادث وتقدمي 
العون واملساعدة للجمهور وكذلك 
الدعم واالســـناد األمني  تقدمي 
لألجهزة األمنيـــة املعنية عند 

احلاجة.

د.العنزي الى اختصاصات االدارة 
ان  العامة للتحقيقـــات، مؤكدا 
رجال التحقيقات يلعبون دورا 
محوريا في كل القضايا الواردة 
إليهم، ومشـــددا على انه يجب 
بالنزاهة املطلقة  ان يتمتعـــوا 
واالبتعاد عن اي ضغوط خارجية 
والتعامل احلضاري مع جميع 
من يتعاملون معهم في القضايا 
الواردة إليهـــم، والتحقيق بكل 

في القيام بالواجبات االمنية.
  وأكد أن رجال امن املخافر تقع 
عليهم مسؤوليات جسام حيث 
انهم يعتبرون خط الدفاع األول 
ضد اجلرمية في نطاق عملهم من 
خالل انتشارهم في كل املواقع 
ملتابعـــة الوضع االمني واتخاذ 
التدابير الالزمـــة لفرض االمن 

والسيطرة.
العميد    ومن جانبه، أشـــار 

 أقامت أكادميية سعد العبداهللا 
للعلوم األمنية للطلبة اخلريجني 
الدفعة ٣٧ والدفعة ٢٢ جامعيني 
عدة محاضرات عامة شارك فيها 
مدير عام مديرية أمن محافظة 
اللـــواء عبدالفتاح  األحمـــدي 
العلي، ورئيس قســـم التدريب 
باملكتب الفني في اإلدارة العامة 
للتحقيقات عميد د.حمد العنزي 
العاصمة  إدارة دوريات  ومدير 

العقيد يوسف الهمالن.
  وتناول اللواء العلي متطلبات 
العمل امليداني في مخافر الشرطة 
وما يتطلب ذلك من يقظة وسرعة 
بديهة في التعامل مع كل البالغات 
الواردة وســـرعة متريرها الى 
اجلهات املعنية والقيادات التخاذ 
القرار املناسب حيالها، ومشددا 
على االنتقال الى موقع احلدث 
في أسرع وقت، وكذلك احلفاظ 
على اآلثار الناجمة عن اي حادث 
خلدمة العدالـــة، وكذلك كيفية 
التعامل مع اي ظواهر ســـلبية 
والتحلي بالصبر مع عدم التهاون 

 اللواء عبدالفتاح العلي  العقيد يوسف الهمالن 


