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هاني الظفيري
يجري رجال مباحث اجلهراء حتقيقات مكثفة من اجل كش���ف مصير 
30 ال���ف دينار اختفت بطريقة غامضة من عربة نقل اموال بعد خروجها 
من احد اسواق منطقة اجلهراء. وبحسب مصدر امني فان مسؤولي شركة 
نقل اموال تقدموا الى مخفر اجلهراء ببالغ قالوا فيه ان حارسي عربة نقل 
اموال كانا يفترض ان ينقال 4 أكياس مملوءة باالموال من شركة صرافة 
في اجلهراء بحيث يضم كل كيس منها 30 الف دينار، ومت تسلم االكياس 

االربعة مبوجب اوراق تسليم وتسلم، ولكن عند وصول احلارسني بعربة 
االموال تبني ان معهما 3 أكياس فقط، وقال مسؤولو الشركة في بالغهم انهم 
بالعودة الى محل الصرافة ابلغنا الباعة في احملل انهم سلموا حارسينا 4 
اكياس كاملة وقدموا ما يثبت ذلك. وقال املصدر مت التحقيق مع احلارسني 
اللذين انكرا معرفتهما بكيفية اختفاء الكيس الرابع من العربة التي تبني 
من فحصها انها سليمة 100%، وسلمت القضية لرجال املباحث الستكمال 

التحقيقات ومعرفة سر اختفاء ال� 30 الف دينار.

30 ألف دينار طارت من عربة نقل أموال في الجهراء

مركز رياض

اجلرمي����ة هي س����لوك 
انساني يحدث في املجتمع 
خلال وهذا اخللل واالضطراب 
قد يكون فع����ال أو امتناعا 
يخ����رق قواع����د الضب����ط 
االجتماع����ي وصاحب هذا 
الفع����ل أو االمتن����اع ه����و 
اإلنس����ان، انه الف����رد الذي 
سلك مسلكا ال اجتماعيا وال 
أخالقيا بارتكابه جرما يعاقب 
عليه القانون، فهو اإلنسان 
اخلارج عن قواعد الضبط 
االجتماعي وسلوكيات الدولة 
املتواجد بها، ومبا ان املجتمع 

يتطور دوما فإن تطوره وتغيره أديا إلى تغير 
في طبيعة اجلرمية وذلك تبعا لتغير تركيبة 
الس����كان واملتتبع للجرائم املرتكبة يس����تبني 
ظهور أمناط من اجلرائم أصبحت دخيلة على 
مجتمعنا نتيجة دخول أجناس هم وافدون للبالد 
وبدال من العمل الش����ريف استباحوا ألنفسهم 
االس����تيالء على املال بطرق مختلفة ومبتكرة 
حتى ولو كان ذلك على حياة وأموال اآلخرين 
وه����و ما أوقعهم في براثن اجلرمية، وملا كنت 
متابعا لألحداث الداخلي����ة في البالد الحظت 
ظهور أمناط غريبة من تلك اجلرائم تلك جرائم 
االحتيال باستعمال وسائل مبتكرة وفريدة من 
نوعها لالستيالء على أموال الغير، فقد قرأت في 
جريدة »األنباء« بعددها الصادر يوم 2010/7/15 
أن مواطنة في العقد الثالث من العمر وتعمل 
في احدى املؤسس����ات املصرفية تقدمت ببالغ 
إلى رجال املباحث اجلنائية بأنها قد تعرضت 
لعملي����ة نصب من نوع غريب على يد ش����اب 
عشريني وصفته بأنه على درجة من الوسامة 
وأنها تعرفت عليه بعد أن زارها في مقر عملها 
عدة مرات طالبا التعرف عليها وبعد ان تكررت 
زياراته لها وان غرضه شريف وانه ال يسعى 
إلقامة عالقة عابرة وسرعان ما تطورت العالقة 
بعد ان عرض عليها زيارة أسرتها لطلبها للزواج 
ولكنه بع����د فترة طلب التأني لزيادة التعرف 
بشكل أكبر قبل اإلقدام على تلك اخلطوة وأضافت 
أن����ه كان يأتي إلى مقر عملها بس����يارة فارهة 
فض����ال عن انها ش����اهدت بطاقته وأنه كويتي 
اجلنسية وأنه مؤسس لشركة ذات نشاط معروف 
وأنها التقت ب����ه أكثر من مرة في أحد املقاهي 
الشهيرة وفجأة ابلغها بأنه لن يستطيع تكملة 
مش����روع الزواج منها لكونه تعرض لضائقة 
مالية ويس����تدعي ذلك التأخير وأوهمها بأنه 
سيضطر إلى الس����فر خلالف نشأ بينه وبني 

الذي عرضت  أشقائه األمر 
علي����ه مبلغ عش����رين ألف 
دينار حلل تلك املشكلة إال 
انه رفض لكنها أصرت على 
أخذه املبلغ وهو ما جعلها 
تقترض ذلك املبلغ بضمان 
مرتبها وس����لمته املبلغ إال 
أنها فوجئت باختفائه حتى 
النقال أصبح خارج  هاتفه 
اخلدمة وحينما سألت عنه 
في الشركة التي رأت اسمها 
في بطاقته ابلغوها بأنه ال 
يوجد شخص في الشركة 
بهذا االسم، األمر الذي جعلها 
تقدم على بالغها، وقبل مناقشة هذا األمر مبنظور 
قانوني البد أن أقول ألهذا احلد وصلت السذاجة 
بهذه الفتاة لكي تسلم ذلك املبلغ لهذا النصاب 
احملتال احملترف ألهذا احلد وصل األمر بالفتاة 
االنخداع باملظاهر واملركز احلساس لتسليمه 
ذلك املبلغ؟ هذه أسئلة حتتاج إلجابة، صحيح 
انه إذا كان الزواج ضروريا لكل فتاة إال انه يجب 
أال تنخدع باملظاهر الزائفة دون بيان حقيقة من 
أقدم على زواجها فاخلطأ وقع منها في تسليمها 
املال لهذا النصاب احملترف، واملنظور القانوني 
لهذه الواقعة يلقي بظالل����ه عليها فاملادة 231 
من قان����ون اجلزاء يجرم النصب الذي هو في 
حقيقته تدليس باستعمال طرق احتيالية من 
شأنها تشويه حقيقة الواقعة واتخاذ اسم كاذب 
أو صفة غير كاذبة والتوصل بهذه الطرق إلى 
االستيالء على املال، فال شك أن املتهم احتال على 
املواطنة وأوهمها بحبه لها وأنه يريد االرتباط 
بها بعد أن أوهمها مبركزه االجتماعي ووسامته 
فانخدعت بهذه املظاهر الكاذبة وأعطته مالها 
الذي اقترضته وتوصل بهذه الطريقة االحتيالية 
إلى س����لب مالها، األمر الذي أوقعه في براثن 
اجلرمية وقد افرد املشرع عقوبة في املادة 232 
من قانون اجلزاء لهذه الواقعة باحلبس مدة ال 

جتاوز ثالث سنوات.
وفي النهاية أقول، يجب أال ننخدع باملظاهر 
الكاذبة ويجب أن تتروى الفتيات في اختيار 
الزوج املناسب وان يكون ذلك عن طريق األسرة 
التي متلك اخلبرة الالزمة في اختيار الزوج لها 
ال من العالقات اخلارجية والتعارف اخلارجي 
الذي كثيرا ما يكون مختلطا بالطرق االحتيالية 
والوسائل التدليس����ية التي يكون من شأنها 
وقوع الفتيات كضحايا وه����و ما كانت عليه 

واقعتنا املاثلة.
www.riyad-center.com

 يخدع النساء بوسامته...
ويستولي على أموالهن بحجة الزواج

بقلم: المحامي رياض الصانع

واجهة بناية املرقاب بعد احلريق

إصابة 22 شخصًا بسبب حريق سرداب بناية في األندلس
وإنقاذ 9 أشخاص احتجزتهم النيران في مخزن بخيطان

مواطنة تستنجد برجال األمن: »تكفون أبي صوري«
هاني الظفيري

ال أحد يعلم على وجه الدقة ما نوعية الصور التي 
أدت إلى أن تنهار مواطنة أمام رجال أمن أحد مخافر 
العاصمة ثاني ايام رمضان مطالبة اياهم بس���رعة 
البحث عن اللص الذي تمكن من سرقة هاتفها النقال 

قائلة: »اهلل يخليكم، تكفون أبي صوري«.
ووفق مصدر أمني فانه بدا لرجال األمن أن هذه 
الصور فيما لو خرجت إلى العلن يبدو أنها ستتسبب 
بمصيبة على المواطنة العشرينية التي دخلت إلى 

المخفر لتبلغ عن سرقة هاتفها النقال.
وقال المصدر ان المواطنة دخلت بحالة هستيرية 
للغاي���ة رغم أن القضية مجرد س���رقة هاتف نقال 
وتسجل بشكل يومي في جميع مخافر البالد إال أن 
المواطنة أصرت على مقابلة الضابط وروت أمامه 
حادثة السرقة قائلة: »هاتفي يحوي صورا خاصة 
جدا بي، وس���رق من أمامي اثناء تس���وقي من أحد 

المحالت المعروفة بالعاصمة«.
وقال المص���در ان المواطنة وبعد أن قدمت رقم 

ه�اتف��ها وقام�ت باس����ت�خراج الرقم الم�س�ل�س���ل 
له�اتف�ها كما تقضي اإلجراءات في مثل ه��ذه القضايا 
انهارت باكية موجهة حديثه���ا إلى الضابط قائلة: 
»تكف���ون ابي صوري واهلل ل���و طلعت راح تصير 

فضيحة«.
واشار المصدر إلى أنه وعلى الرغم من أن الشاكية 
ل���م تذكر تحديدا نوعية الص���ور إال أنه يبدو فعال 
أنها ستتسبب بفضيحة لها في حال وقعت بايدي 

اللص.

أمير زكي ـ هاني الظفيري
اندلع في  تس���بب حريق 
بناية باألندلس امس في إصابة 
إطفائي و22 شخصا آخرين من 
سكان البناية وأغلبهم جاءت 
إصابته بسبب الدخان الكثيف 
الذي امتد لجميع أدوار البناية 

المكونة من 3 أدوار.
وقال مصدر إطفائي ان بالغا 
ورد إلى غرف���ة العمليات في 
تمام الساعة 6.13 صباح أمس 
الجمعة عن حريق في سرداب 
بناية في األندلس مكونة من 3 
أدوار وملحق وسرداب، وفور 
ورود البالغ هرع رجال مركز 
إلى موقع  إطفاء الصليبخات 
الحادث وساندهم رجال إطفاء 

المدينة.
وتبي���ن ان الحريق بدأ في 
سرداب البناية لتصاعد الدخان 
لألدوار العليا مما تسبب في 
إصابة عدد كبير من س���كان 
األدوار العليا باالختناق وبلغ 
ع���دد المصابين 22 ش���خصا 
معظمهم اختناقات وعولجوا 

في موقع الحادث.
ولفت المصدر إلى أن سرعة 

تدخل رجال اإلطفاء ووصولهم 
وطريق���ة اخ���الء البناي���ة من 
السكان أدى لتقليص الخسائر 
وأصيب خ���الل العملية رج��ل 
إطفاء باختناق ووصفت حالته 
بالم��طمئنة، حيث عولج في موقع 
الحادث، هذا وقاد عملية المكافحة 

النقي���ب عبدالعزي���ز الحج���ي 
والنقيب أحمد المجادي.

من جهة أخرى، تمكن رجال 
اإلطف���اء م���ن إنق���اذ 9 عمال 
النيران في مخزن  احتجزتهم 
اندالع  بمنطقة خيط���ان بعد 
النيران ف���ي جميع أنحائه ما 

جعل من المستحيل على العمال 
الخروج لوال سرعة تدخل رجال 
اإلطف���اء واقتحامه���م المبنى 
أثناء مكافح���ة النيران وإنقاذ 

العمال.
ووفق مص���در إطفائي فإن 
بالغا ورد إلى غرفة العمليات 

في تمام الساعة 4.55 من صباح 
أمس الجمعة عن حريق في محل 
ومخ���زن مواد بناء في منطقة 
ابرق خيطان بجانب المدرسة 
الباكستانية، سارع رجال إطفاء 
مركز الفروانية وساندهم رجال 
إطفاء مركز العارضية بقيادة 
رئيس المركزين العقيد فيصل 
أشكناني وكان وصول الفرقتين 
إل���ى موقع الح���ادث في زمن 

قياسي.
وتمكنت فرق���ة من رجال 
اإلطفاء من إنقاذ 9 أش���خاص 
كانوا محاصرين بالدخان في 
المبنى نفس���ه دون وقوع أي 
إصاب���ات. كافح رجال اإلطفاء 
النيران ألكثر من ساعة ونظرا 
لشدة النيران تم استدعاء فرق 
إسناد إضافية وهم مركز إطفاء 
الشهداء ومركز إطفاء السالمية 
الشمالي. وقد تمت السيطرة 
على الحريق والحد من انتشاره 
وإخماده بجهود رجال اإلطفاء 
بقيادة العقيد فيصل اشكناني 
والنقيب خالد كنعان والنقيب 
الس���راج والنقيب علي  أحمد 

الخالد.

حريق محل نقليات يخلي بناية من سكانها في المرقاب
أمير زكي

أدى حري���ق في مح���ل نقليات إلى 
إخ���الء بناية في املرقاب من س���كانها 
بالكامل، واستنفر إثر البالغ عن احلريق 
مرك���زا إطفاء ومتكن رجال اإلطفاء من 
الس���يطرة على احلريق وإخماده دون 
تسجيل أي إصابات بني سكان البناية 

أو اإلطفائيني.
ووفق مصدر إطفائي فان بالغا ورد 
إلى غرفة العمليات في الس���اعة 4:03 
بعد عصر اخلمي���س عن حريق بناية 
مكونة م���ن 3 أدوار في منطقة املرقاب 
بشارع عبداهلل املبارك، وهرع رجال إطفاء 
مركز املدينة وساندهم رجال إطفاء مركز 
الهالل���ي إلى موقع احلادث، ومن خالل 

املعاينة األولية تبني أن احلريق نشب 
في البداية في سندرة محل نقليات فقام 
قس���م من رجال اإلطفاء بعملية إخالء 
فورية لسكان البناية وشرعوا في فتح 
ممرات للتهوية بشكل سريع وإخالء نحو 
50 شخصا من مختلف اجلنسيات، فيما 
قام الفريق اآلخر من رجال اإلطفاء باحلد 

من انتشار احلريق وإخماده.
قاد موقع احلادث رئيس نوبة مركز 
املدين���ة النقيب أحمد املجادي ورئيس 
نوبة مركز الهاللي النقيب محمد بارون 
واملالزم األول محمد سليم واملالزم األول 
محم���د املال وامل���الزم األول خالد املذن 
واملالزم األول عبداهلل املعتوق واملالزم 

مصعب احلبيل.

القبض على طاعن زوجته في »القصر« 
ووضعه تحت حراسة مشددة

هاني الظفيري
متكن رجال أمن اجلهراء من القبض على املتهم بطعن زوجته في 
أول أيام رمضان بعشر طعنات نافذة أدت الى دخولها غرفة العناية 
املركزة حتى اآلن، وقال مصدر أمني ان املتهم ضبط في منطقة »القصر« 
بعد رصده من قبل عدد من دوريات أمن اجلهراء ومت استيقافه وضبطه 
وإحالته الى مديرية األمن. وقال املصدر ان مدير أمن اجلهراء العميد 
محمد طنا قرر وضع حراس����ة مشددة على املتهم خاصة انه يعتبر 
خطرا للغاية على نفسه وعلى اآلخرين، وجار التحقيق معه متهيدا 

إلحالته الى النيابة العامة بتهمة الشروع في القتل.

لصوص عملية سطو صرافة الجليب 
في قبضة المباحث ويعترفون: خططنا 

للعملية من وقائع فيلم أجنبي
عبداهلل قنيص

متكن رجال املباحث اجلنائية من كشف هوية اجلناة الذين قاموا 
بعملية السطو املسلحة التي استهدفت محل صرافة في اجلليب ومتكنوا 
من اخلروج بنحو 40 الف دينار، وكانت »األنباء« قد اشارت في عددها 
امس الى القبض على ش����قيقني »بدون« بتهمة املش����اركة واخضعا 
لتحقيقات مكثفة حتى اعترف احدهما مبشاركته في اجلرمية وارشد 
عن ش����ركائه. وقال املصدر ان املتهم ارشد رجال املباحث عن سالح 
الكالش����ينكوف الذي استخدمه اجلناة في عملية السطو كما اعترف 
على ش����ريكيه وعثر في منزله عل����ى 20 الف دينار قال انها نصيبه 
من عملية الس����رقة، واضاف انه قام بتحويل 100 ريال سعودي من 
العملية لشخص سعودي، فيما اودع 4000 دينار باسم شقيقه وقام 
بصرف الباقي. واضاف املصدر ان املتهم اعترف على شريكيه اللذين 
مت ضبطهما وجميعهم من البدون واعترفوا بانهم خططوا للس����رقة 
منذ اش����هر وانهم قرروا تنفيذ سرقتهم قبل رمضان بيومني بعد ان 
رصدوا حركة نقل االم����وال من محل الصرافة الى عربة نقل االموال 
وبالعكس الكثر من 45 يوما قبل ان يشرعوا في تنفيذ العملية التي 
ق����ال احد املتهمني انه قرر ان يخطط لها من وقائع مش����اهدته لفيلم 
اجنبي، وقال لرجال املباحث انهم قاموا بسرقة سيارة الستخدامها في 

عملية السطو كما شاهد في فيلم اجنبي حتى ال يستدل عليهم.
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عملية التنفس هي عبارة عن شهيق وزفير حيث يتنفس 
االنسان ال إراديا مبعدل 12-14 مرة في الدقيقة الواحدة  

كم مرة تتنفس في اليوم الواحد؟
حوالي 21 ألف مرة
حوالي 12 ألف مرة
حوالي 7 آالف مرة

الدخان يتصاعد من مخزن مواد البناء قبل إخماد احلريق


