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هاني الظفيري
رمبا ه���ي القضية الثالثة التي تس���جل من هذا 
النوع في احد مخافر العاصمة في اقل من ش���هرين 
عندما تقدمت مواطنة عشرينية الى رجال األمن تبلغ 
عن س���رقة هاتفها النقال مشيرة في بالغها الى انها 
ال تريد الهاتف بقدر م���ا تريد الصور التي حتويها 

بطاقة الذاكرة.
وقال مصدر امني ان املواطنة العشرينية حضرت 
الى املخف���ر بصحبة والدتها وكان���ت بحالة انهيار 
تام وطلبت مقابلة الضابط الذي استمع الى بالغها 
حيث قالت: كنت في احد املطاعم مع صديقاتي عندما 

فوجئت باختفاء هاتفي النقال واعتقدت في البداية 
ان صديقاتي كن يدبرن لي مقلبا وظللت ابحث عنه 

حتى علمت انه سرق.
وقالت الفتاة إنها قامت مبقابلة مدير املطعم الذي 
ابلغها باستحالة قيام اي من افراد خدمة املطعم بسرقة 
الهاتف وان املطعم لم يشهد اي حادثة سرقة من اي 

نوع منذ افتتاحه قبل 10 سنوات.
واوضح املصدر ان الفتاة لم تتهم احدا بالسرقة 
ولكنها اشارت الى انها تعتقد ان من قام بسرقته هو 
احد افراد املطعم وقال املصدر انه س���يتم استدعاء 
كامل افراد خدمة املطعم ملواجهتهم بشكل ودي دون 

توجيه اتهام مباشر وذلك فقط كنوع من استجالء 
كامل احلقيقة.

واشار املصدر الى ان الفتاة ابلغت الضابط انها 
ال تريد الهاتف بل تريد الصور التي يحويها الهاتف 
قائلة: صور خاصة جدا جدا لي ارجوكم.. لو انتشرت 

فستكون فضيحة.
ه���ذا، ومت تس���جيل قضي���ة وج���ار متابع���ة 

اجراءاتها.
وكان املخفر ذاته قد شهد قضيتني مشابهتني لقضية 
الفتاة حيث تقدمت في كل منهما فتاة تبلغ عن فقدانها 

هاتفها وانها تخشى من انتشار صورها.

أمير زكي
ادخل���ت االدارة العامة للمرور كاميرات 
لقياس سرعة املركبات التي تعمل بالوقت 
الى اخلدمة، وبدأ عملها منذ االسبوع املاضي 
بعد ان اخضعت لفترة جتربة اثبتت خاللها 
جناحا كبيرا في ضبط مخالفات السرعة على 
الطرق الس���ريعة، فبينما كانت الكاميرات 
القدمية تعتمد على التصوير الفوري للمركبة 
التي تس���ير بسرعة فوق املعدل في حلظة 
ارتكاب املخالفة، ف���إن الكاميرات اجلديدة 
تعمل بنظام مختلف كلي���ا، اذ تعمل وفق 

نظام الكاميرتني، االولى تثبت وقت دخول 
السيارة والثانية تثبت وقت خروج السيارة 
من املس���افة الفاصلة بني الكاميرتني، فاذا 
دخلت السيارة نقطة الكاميرا االولى وعبرت 
الى الثانية في اقل من 10 دقائق فمعناه ان 
قائد املركبة كان يسير بسرعة فوق املعدل، 
مبعنى ان الوقت الالزم والطبيعي لعبور 
املركبة بني نقطتي الكاميرتني هو 10 دقائق 
او اكث���ر اذا كان قائد املركبة يس���ير وفق 
املعدل الطبيعي، اما اذا كان يسير بسرعة 
فوق املعدل الطبيعي فإنه سيعبر املسافة 

الفاصلة بني الكاميرتني بأقل من 10 دقائق، 
فمعناه انه جتاوز السرعة في مكان ما من 

املسافة الفاصلة.
واوضح املصدر األمني الرفيع الذي كشف 
بداية عمل النظام اجلديد لكاميرات السرعة 
ل���� »األنباء« انه بقياس الوقت الفاصل بني 
الكاميرتني ميكن حتديد متوس���ط سرعة 
املركبة، فمثال اذا عبرت املركبة في اقل من 10 
دقائق ولتكن 9 دقائق فهذا يعني ان صاحب 
املركبة اضطر لزيادة سرعته 10 كيلومترات 
في الساعة فوق املعدل الطبيعي وذلك طبقا 

لقياس وقت دخولها في الكاميرا االولى ووقت 
خروجها مع الكاميرا الثانية.

ومضى املص���در بالقول: ميكن بطريقة 
الكاميرتني حتديد متوسط سرعة املركبات 
بش���كل دقيق، فاذا عبرت املركبة املس���افة 
الفاصلة بني املركبتني بأقل من 5 دقائق مثال 
فمعناه ان قائد املركبة كان يس���ير بسرعة 
جنونية في املسافة الفاصلة، وهذا االمر في 
حال تسجيله سيتم مخالفة قائد املركبة بل 

وسحب املركبة ورخصة القيادة.
واوضح املص���در ان الكاميرات القدمية 

اثبتت فاعلية محدودة، لكن قائدي املركبات 
كانوا يقومون بتخفيف سرعات مركباتهم 
قب���ل الكاميرات او قبل مواق���ع الكاميرات 
التي اصبحت معروفة للجميع وبعد جتاوز 

الكاميرا يقومون بزيادة السرعة.
وكشف ان نظام الكاميرتني يعمل بشكل 
يشبه ساعات توقيت احلكام ويرصد وقت 
ودخول جميع الس���يارات التي تس���تخدم 
الطريق السريع، موضحا ان جميع املركبات 
سيتم تصويرها حلظة دخولها مجال الكاميرا 
االولى كما سيتم تصويرها مرة اخرى في 

حال خروجها، ولن يتم مخالفة سوى من 
يعبر املسافة الفاصلة بني الكاميرتني بوقت 
اقل من 10 دقائق، واشار املصدر الى ان بعض 
املسافات الفاصلة بني الكاميرات يستغرق 
عبورها 10 دقائق وبعضها 5 دقائق حسب 
نوعية الطريق ومعدل الس���رعة القانونية 

احملددة.
ومضى املصدر بالقول ان من يعبر املسافة 
بأكثر من الوقت احملدد )اكثر من 10 دقائق( 
لن تسجل عليه مخالفة السير بسرعة اقل من 
املعدل الحتمال ان تكون سيارته تعطلت.

إدارة مباحث  متكن رج���ال 
محافظ����ة حولي بالتع����اون مع 
إدارة شؤون املستهلكني بوزارة 
الكهرباء وامل����اء ومكتب مباحث 
النقرة من ضب����ط 4 متهمني من 
جنس����يات مختلفة بتهمة سرقة 
عدادات كهربائية ومحاولة رشوة 
موظف في الكهرباء إلدخال بيانات 
غير حقيقية في كمبيوترات وزارة 
الكهرباء وامل����اء. وجاء في بيان 
للداخلية أمس انه مت ضبط املتهم 
األول أثناء قيامه بعرض رشوة 
750 دينارا مقابل إدخال بيانات 
4 عدادات كهرباء داخل احلاسب 
اآللي التابع لوزارة الكهرباء واملاء، 
حيث قام بعرض رشوة على احد 
املوظفني، وبالتنسيق مع املوظف 

مت عمل كمني وبحوزته املعامالت 
النقدي����ة ومبواجهته  واملبال����غ 
اعت����رف مبا نس����ب الي����ه وأفاد 
بأنه يقوم بإجراء تلك املعامالت 
بإيعاز من ش����خص آخر )املتهم 
الثاني( نظير مبلغ 600 دينار لكل 
معاملة يقوم بتخليصها. وأوضح 
البي���ان ان رجال مباحث حولي 
قاموا بعمل كمني للمتهم الثاني 
وضبط بحوزته مبلغ 2400 دينار 
وعداد كهرباء ومنظمات كهربائية 
املتهم األول  ومبواجهته بأقوال 
أكد صحة أقواله وأفاد بأنه تسلم 
املبلغ م���ن املتهم اخلامس حيث 
يعمل مقاوال كهربائيا وبإعطائه 
اجلميع املبالغ النقدية لتخليص 
املعامالت بطريقة غير قانونية 

وبسؤاله عن مصدر حتصله على 
الع���داد الذي ضبط بحوزته أقر 
بأنه قام بشرائه من املتهم الثالث 
وبإج���راء التحري���ات مت ضبط 
املته���م الثالث مبواجهته بأقوال 
املتهم الثاني اعترف مبا نس���ب 
العدادات  اليه بأنه يقوم بشراء 
من املتهم الرابع بسعر 95 دينارا 
علما ان املتهم الرابع مغادر البالد 
كم���ا مت ضبط املته���م اخلامس 
ومبواجهته بأقوال املتهم الثاني 
اعترف بأن���ه يقوم بالبحث عن 
أشخاص يقومون بتلك العملية 
ويقوم بتزويدهم مببالغ نقدية 
لتخليص املعامالت بطرق غير 
قانونية، ه���ذا ومت احالتهم الى 
النيابة العامة على ذمة القضية.

أمير زكي
متكن رجال جندة مبارك الكبير من ضبط سيارة 
قام لص مجهول بسرقتها اثناء قيام صاحب املركبة 
بازاحة عربانة جملة كانت مرك��ونة خ�لف س��يارته 
ال� BMW احلديثة، والتي يبدو ان اللص وضعها ليجبر 
قائد الس����يارة على الترجل لتحريك عربة اجلمعية، 
وهي اللحظة التي قام بها اللص بركوب السيارة التي 

كانت بحالة دوران وانطلق بها.
واستطاع رجال جندة مبارك الكبير من ضبط املركبة 
بعد مطاردة في منطقة صبحان وجار رفع البصمات 
لتحديد هوية اللص الذي ركن السيارة وفر منها بعد 
ان حاصرته الدوريات. وقال مصدر امني ان مواطنا 
استنجد بعمليات وزارة الداخلية، مشيرا الى انه قد 
اشترى اغراضا من داخل اجلمعية ووضع االغراض 

في حقيبة املركبة، وحينما اراد املغادرة فوجئ بوجود 
عربانة جمعية اخرى خلف سيارته، فترجل ليزيحها، 
وعندها وجد سيارته تنطلق وبداخلها شخص، وعليه 
ابل����غ العمليات. واضاف املصدر: فور تلقي البالغ مت 
تعميم اوصاف املركبة ورصدت على طريق صبحان، 
حيث متت مطاردتها، مش����يرا الى ان اللص جتاوزت 

سرعته اثناء املطاردة 200 كلم.

لص يسرق »BMW« بخدعة »عربانة الجمعية«

الكاميرا الثانية تسجل توقيت خروج السيارات من املسافة الفاصة بني الكاميرتني الكاميرا األولى تسجل توقيت دخول السيارات 
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نحن نعيش ف����ي بلد حريات 
يحكم����ه القانون ال����ذي هو مالذ 
للجمي����ع مبا يعني التش����دد في 
تطبيقه على من يتجاوزه إال اننا 
امام ظاهرة اصبحت منتشرة في 
بالدنا اآلن وهي ظاهرة »املتسول 
احملترم« الذي ما ان شاهدته حتى 
وقرته لوسامته ومدى ما يتحلى 
به من مالبس جتبرك على احترامه 
هذا من الوضع الظاهري إال انه بعد 
اجللوس معه تشاهده يستجديك 
في طلب مساعدة أو معونة دون 
داع لذلك إال التس����ول املش����مول 
باألدب ولك����ن ال ميت بصلة إلى 

هذه العبارة � وهناك أمناط من هذه الظاهرة، فهناك 
شخص يدخل مؤسسة اقتصادية كبيرة عارضا كرته 
الشخصي مسطرا به هاتفه النقال مبا يحمله من أرقام 
تلفت النظر ويطلب من سكرتارية املؤسسة ان حتدد 
مقابلة هامة مع رئيس مجلس إدارتها ونظرا للهالة 
التي عليها، هذا الشخص يتم حتديد ميعاد مع رئيس 
مجلس اإلدارة الذي يتلهف ملقابلة هذه الش����خصية 
وتتم املقابلة واذا بالشخص ذي الهالة اجلذابة وبعد 
تداوله اطراف احلديث مع رئيس املؤسس����ة يفاجأ 
بأن هذا الش����خص يطلب مس����اعدة بأي مبلغ مالي 
بعد ان يعرض عليه اوراقا تدل على الضائقة املالية 
التي مير بها االمر الذي يجعل رئيس املؤسسة يقوم 
مبساعدة هذا الشخص لسداد مديونيته التي ادعاها، 
وال ينته����ي األمر عند هذا احلد بل يخرج الش����خص 
احملترم ذو الهالة اجلذابة من هذه املؤسس����ة قاصدا 
مؤسس����ة اخرى طالبا نفس املعونة بنفس الشموخ 
والعظمة وقد س����طرت بعض الصح����ف اليومية ان 
رجال الداخلية ضبطوا شخصا ميارس نفس االعمال 
)التسول( ووجدوا ان حصيلته اليومية تتعدى أكثر 
من ثالثمائة دينار وهناك تسول آخر وهو ما نشاهده 
في دخول اكثر من ش����خص مع بعضهم البعض الى 
الديوانيات يتصدرهم شخص ذو حلية بيضاء ما ان 
تشاهده حتى توقره ويوهم صاحب الديوانية بأنه 
من احدى القبائل العريقة في الدولة وان من معه من 
االشخاص اآلخرين هم من نفس قبيلته وانهم ضحية 
ضائقة مالية طالبني املساعدة اجباريا وليس تطوعيا 
وه����و ما يدفع صاحب الديوانية درءا للحرج الى ان 
يدفع املبلغ املالي لهؤالء االش����خاص وهناك تسول 
آخر يتخذ صورة الطبقة الراقية حيث جند شخصا 
ميتطي سيارة فخمة يجلس في املقعد اخللفي ويقف 
امام احدى املؤسس����ات وما ان تقف الس����يارة حتى 
يقوم الس����ائق بفتح باب السيارة حامال حقيبة هذا 
الشخص ويسير خلفه حيث املؤسسة التي يقصدها 
وما ان يدخلها هذا الش����خص بالهيلمان الذي فعله 
حتى تغتر فيه سكرتارية املؤسسة وتفتح له االبواب 
للدخول ملقابلة مديرها وما ان يجلس هذا الشخص 
مع مس����ؤول هذه املؤسسة حتى يخرج االوراق من 
حقيبته بها شهادات مرضية تفيد بأنه في حاجة للمال 
للمساعدة وللعالج االمر الذي يجد معه مدير املؤسسة 
نفس����ه امام حالة من حاالت »ارحموا عزيز قوم ذل« 
ويخرج ما في جيبه ملساعدة هذا الشخص ولو عرف 
ذلك من قبل ملا اجلسه معه إال ان واقع احلال اوهمه 
في لباسه ووقاره ظنا منه انه يريد ان يبرم صفقة 
جتارية معه. وهناك منط آخر من التسول نطلق عليه 
»التسول القضائي«، حيث يجد احملامي من يدخل عليه 
طالبا مقابلته ويظن احملامي ان هناك قضية سوف 

يترافع فيها عن هذا الشخص اال 
ان الواقع يناقض ذلك حيث يفاجأ 
احملامي بالش����خص حامال اوراقا 
تفيد بأن هن����اك احكاما قضائية 
عليه واجبة التنفيذ وانه يجب ان 
يسدد مبالغ هذه االحكام واال يكون 
مصيره الس����جن فيقوم احملامي 
بعرض مس����اعدته بأنه سيقوم 
مبس����اعدته في الدفاع عنه اال ان 
الشخص يصر على املبلغ النقدي 
على اعتبار ان االمر اس����تنفد كل 
الوسائل القانونية وانه يجب أن 
يسدده، االمر الذي يجعل احملامي 
ودرءا للحرج يدفع مبلغ املساعدة 
منعا الهتزاز صورته في املكتب وامام موكليه وحتى 
يتفرغ لعمله. تلك هي االفعال التي اصبحت ظاهرة 
في مجتمعنا وانتش����رت، واقول اس����تفحلت لدرجة 
اننا اصبحنا جنهل حقيق����ة بعض االمور وذلك مبا 
شاهدناه من نوعيات تلك البشر، إال اننا نطالب اجلهات 
املس����ؤولة في بالدنا بأن تقوم وبحق بعملية مسح 
اجتماعي واقصد بها جمع احلقائق عن الظاهرة التي 
نحن بصددها وذلك عن طريق استخدام املقابلة او 
دراسة احلال، والهدف من ذلك تغطية الظاهرة املراد 
بحثها من جميع اجلوانب اظهارا لسماتها الشخصية 
وذلك بهدف الكشف عن عوامل تكوين تلك الظاهرة 
ومعاجلتها. وبالنسبة لعالج تلك الظاهرة فاألنسب 
في رأينا وضع تدابير احترازية ملن يضبط بهذا الفعل 
)التس���ول( وهي عبارة عن مجموعة من االجراءات 
تفرض على من تثبت خطورته على املجتمع ال بقصد 
إيالم���ه وإمنا بقصد درء هذه اخلطورة عن املجتمع 
وذلك ألن التدبير يواجه اخلطورة في الش���خص ال 
اخلطأ في اجلرمية فهو ال يشير الى معنى التحقير 
بقدر ما يش���ير الى معنى االص���الح او التأهيل او 
العالج، ومبعنى آخر يتجه التدبير الى املس���تقبل، 
فغرض التدبير االوحد هو وقاية املجتمع من خطورة 
الش���خص واحتمال ارتكابه اي فعل مس���تهجن في 
املستقبل اي حتقيق االمن، اما وسائله فهي مجموعة 
من االساليب العالجية والتهذيبية تستهدف تأهيل 
ذلك الشخص أو تعجيزه عن ممارسة سلوكه الضار 
فالتأهيل هو عقد مصاحلة بني ذلك الفرد واملجتمع 
وذل���ك بعالجه ان كان مريضا او تهذيبه او تقوميه 
ان كان منحرفا او تعليمه ان كان عاطال فيخرج بعد 
اجناز التدبير متوافقا مع املجتمع مجردا من احلالة 
التي كان عليها لتكون تلك االماكن مركزا الستقبال 
تلك احلاالت تقوم بعمل هذا املسح االجتماعي فضال 
عن وضعها التدابير املالئمة حتى يستطيع الشخص 
التكيف ويخرج انسانا صاحلا مجردا من اي فعل ال 
اخالقي. ولعل من االنسب كما يحدث في مصر وضع 
قانون للتسول حيث يجري العمل في مصر على انه 
بعد ضبط املتسولني يعرضون على النيابة العامة 
التي تقوم بعرضهم على مفتش الصحة لبيان ما اذا 
كانوا قادرين على العمل من عدمه وفي احلالة األولى 
يطب���ق عليهم العقاب، اما اذا تبني عدم قدرتهم على 
العمل فإنهم يوضعون في إحدى املؤسسات للرعاية 
االجتماعية إلخضاعهم لبعض التدابير العالجية التي 
تس���تهدف باألحرى تقومي سلوكهم حتى يخرج كل 
منهم من املؤسسة بعد عالجه إنسانا منتجا مستهجنا 

الفعل الذي ارتكبه.
واهلل ولي التوفيق،،،

www.riyad-center.com

تسول المحترمين

بقلم: المحامي رياض الصانع

كاميرتان األولى تحسب وقت دخول المركبة والثانية تسجل الخروج والتوقيت يحدد السرعة

كاميرات المرور الجديدة تقيس سرعة السيارة بنظام »ساعة توقيت الحكام«

رجال األمن يستدعون أفراد مطعم للتحقيق بحثًا عن هاتف فتاة.. وصورها!

هاني الظفيري
أحيلت جثة آسيوي متحللة إلى الطب الشرعي لفحصها 
بعد ان عثر عليها هواة قنص ملقاة بالعراء في منطقة برية 
قرب منطقة األبرق مس����اء أول م����ن أمس وتبني من خالل 
املعاينة األولية لرجال األدلة اجلنائية أن وفاة اآلس����يوي 

مر عليها نحو شهرين.
ووفق مصدر امني فان 3 مواطنني خرجوا ملمارسة هواية 
القنص في منطقة االبرق واثناء ذلك استوقفتهم جثة ملقاة 
في العراء فذهبوا الستطالع األمر ووجدوا ان اجلثة متحللة 
بال مالمح وعليه قاموا باالتصال بعمليات الداخلية وفور 
ورود الب����الغ قام كل من مدير ام����ن اجلهراء العميد محمد 
طنا وقائد منطقة اجلهراء فالح محس����ن باستدعاء رجال 
األدل����ة اجلنائية وفرضوا مع رجال األمن طوقا أمنيا حول 
موقع اجلثة التي تبني انها تعود آلسيوي غير أنه لم يعثر 
بني طيات مالبس����ه على ما يدل على هويته. وقال املصدر 
األمني: لم يتمكن رجال األدلة اجلنائية من حتديد س����بب 
الوفاة وهل كان جنائيا أم طبيعيا نظرا للتحلل الش����ديد 
ال����ذي حلق باجلثة والفترة الطويلة التي مرت على الوفاة 
والتي حددها رجال األدلة اجلنائية بنحو شهرين على أقل 

تقدير، وأحيلت إلى إدارة الطب الشرعي لفحصها.

جثة آسيوي متحللة في األبرق كشف عصابة خماسية تتالعب بالعدادات الحكومية
وأحد أفرادها حاول رشوة موظف »الكهرباء«

جثة اآلسيوي كما عثر عليها في منطقة األبرق 

املقدم فالح محسنالعميد محمد طنا

أربعة من أفراد الشبكة اخلماسية في مبنى إدارة مباحث حولي

عدادات الكهرباء األربعة ونقود الرشوة التي ضبطت مع املتهمني


