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 الصفحة 

 االمنية  االمنية 
 الصفحة  الصفحة  الصفحة  الصفحة 

 ألسنة الدخان تغطي محيط الفحيحيل الصناعية ويبدو رجال اطفاء يتعاملون مع احلريق 

  هاني الظفيري
  وقعت مشـــاجرة بني ٥ أشخاص في منطقة تيماء مســـاء أمس األول وخلفت ٣ 

مصابني نقلوا الى مستشفى اجلهراء وسجلت قضية.
  وفـــي التفاصيل التي يرويها املصدر ان خالفـــا عائليا وقع بني أبناء عمومة في 
منطقة تيماء ليتطور اخلالف الى التشـــابك باأليدي واســـتخدام األسلحة البيضاء 
ليتدخل رجال األمن ويتم فض االشتباك الواقع في قطعة ٢ ويتم إرسال املصابني الى 

مستشفى اجلهراء لعمل العالج الالزم وإرفاق تقارير طبية تفيد مبا تعرضوا له. 

 ٣ مصابين في مشاجرة عائلية بتيماء 

 مركز رياض  مركز رياض 

 علــــى طريقــــة األفالم 
العربية التي شــــاهدناها، 
أسرد مقالي هذا للقارئ، 
وأخص الرجال ليحتاطوا 
من أن يقترنوا بزوجة أخرى 
على زوجاتهم، فالزواج في 
أيامنا هــــذه «كاللزقة» ال 
ميكن أن تنزعها من جسدك 
إال بإحداث األلم، وقد تسبب 
املواطنة  جروحا، ولنذكر 
«نصــــرة» وجرميتها وقد 
العيون»،  سميت «حارقة 
فقد تسببت في قتل ما يزيد 
على ١٠٠ امرأة وطفل حرقا 
بعــــد أن أقدم زوجها على 

االقتران بأخرى عليها، أما في مقالنا هذا فقد 
مت تغيير األسلوب، وابتكار اجلرمية القتران 
الزوج بأخرى على زوجته، فقد رأت مواطنة 
أن تعاقــــب زوجها الذي تزوج بأخرى عليها 
بحرقه وهذه املرة ليس أثناء انعقاد عرســــه 
كما فعلت «نصرة» وإمنا بسكب «ماء النار» 
علــــى وجهه في حالة عتــــاب بينهما حتى ال 
يســــتطيع مشاهدتها أو مشــــاهدة غيرها أو 
على حد املثل القائل «ال أنا وال هيه»، وكانت 
نتيجة فعلها إحلاق أضرار جسيمة قد تصل 
إلى إصابة زوجها بعاهة، وهذه الواقعة تبدأ 
من أن مواطنا في العقد الرابع من العمر نقل 
للعالج ملستشفى العدان وكانت حروقه من 
الدرجة األولى جراء ســــكب ماء النار عليه، 
وبانتقال رجال مباحث األحمدي ملكان الواقعة 
أفادت اخلادمة بأن كفيلها كان يجلس في غرفة 
الصالون وبرفقته زوجته، وفجأة ســــمعت 
صوت صراخ صادر عن الزوج، وشــــاهدت 
زوجته تطلق العنان لرجليها هاربة من املنزل، 
ما دعا اخلادمة لالتصال بشقيق كفيلها الذي 
حضر ونقل شقيقه للمستشفى وبتحليل املادة 
املستخدمة في حرق وجه الزوج تبني أنها ماء 
نار مشتراة من محل يبيع بطاريات املركبات، 
وقد مت القبض على الزوجة التي اعترفت بأنها 
تأكدت من زواج الزوج عليها فقامت بشراء 
كمية من ماء النار وأثناء تواجدها معه بغرفة 
الصالون جتاذبا أطراف احلديث وطلبت منه 
تطليق الزوجـة الثانية فرفض بإصرار، األمر 
الذي قررت معه أن تعاقبه على فعله بإلقاء 
ماء النار عليه حيث كانت حتتفظ به في قنينة 
مياه وبررت الزوجة فعلتها بأنها لم تكن تتوقع 
أن يقترن زوجها بأخرى غيرها، وذلك ألنها 
حتملت الكثير من املعانــــاة في احلياة معه 
فضال عن أنها ســــاندته في مفترقات احلياة 
التي مرت بهما إال انه بدال من رد اجلميل تنكر 
لها وتزوج عليها بأخرى فقررت أن تعاقبه 
علــــى فعله باحلرق، هذا ما قرأته في جريدة 
«األنباء» في عددهــــا الصادر يوم ٢٠١٠/١١/١، 

القانوني لهذه  واملنظــــار 
الواقعة الذي يلقي بظالله 
هو: هذه الواقعة تشــــكل 
اجلنحة املؤثمــــة باملادة 
١/١٦٢ من قانــــون اجلزاء 
ألن إلقاء مــــاء النار على 
وجه الزوج ال شك سيؤدي 
إلى حدوث عاهة بالوجه 
والسيما فقدان البصر وهو 
ما جّرمه املشرع اجلزائي 
واضعا عقوبة له بالسجن 
الذي ال جتاوز مدته عشر 
سنوات، فضال عن انه من 
املمكن أن يترتب على هذا 
الفعل احتمال وفاة الزوج 
ألن املادة احلارقة قد طالت رأسه وهو ما قد 
يسبب إصابته بإصابات شديدة تؤدي لوفاته 
ومن ثم يتم تعديل التهمة من ضرب افضى 
إلى عاهة إلى ضرب افضى للموت وهو املجرم 
بنص املادة ١٥٢ من قانون اجلزاء الذي أفرد 
له املشرع عقوبة السجن مدة ال تتجاوز عشر 
سنوات، أما إذا كانت نية الزوجة قد اجتهت 
إلى إحداث الوفــــاة فإنه من املمكن أن تطبق 
عليها جرمية القتل العمد، التي تصل عقوبتها 
إلى اإلعدام في حال وجود سبق إصرار عمال 
باملادة ١٥٠ من قانون اجلزاء أو إلى الســــجن 
املؤبد في حالة عدم توافر الظرف املشدد عمال 
باملــــادة ١٤٩ فقرة ١ من قانون اجلزاء وهو ما 
ستســــفر عنه التحقيقات.وفي نهاية مقالي 
هذا البد أن أسجل مشاعري إزاء تلك الواقعة، 
فهذه اجلرمية التــــي ارتكبتها الزوجة فضال 
عن بشاعتها، لها أيضا غرابتها، فالفاعل هو 
الزوجة، واملصاب هو الزوج، وان املرء ليعجب، 
هل هذه حقا كانت زوجة له؟ وهل هذه حقا ـ  
كما قالتـ  عانت معه طيلة حياتها الزوجية؟ 
وكيف احتملت أن تلقي مباء النار على وجهه 
وعينيه؟ ما الذي جرى للناس، ما الذي دهى 
البشر، ما الذي أصاب القيم هل هي عالمة من 
عالمات الساعة تذكر الغافلني باقتراب امليعاد؟ 
أم هي لعنــــة اهللا حلت مبن في األرض، ملن 
ضلوا عن سبيله وأكثروا فيها الفساد؟ أم هي 
مصداق لقول احلق تبارك وتعالى في محكم 

آياته (يا حسرة على العباد)؟ 
  انني آلســــف على فعــــل الزوجة فقد كان 
في إمكانها أن تطلب الطالق القتران زوجها 
بأخرى، أما أن ترتكب فعلتها الشنعاء وتفقده 
أغلى ما ميتلكه اإلنسان وهو البصر، ورمبا 
حياته فأمر ال ميكن أن يصدقه العقل، السيما 
ان من حقه الزواج بأخرى عليها شرعا، وإذا 
كانــــت العقوبة التي ســــردتها هي أقصى ما 
متلكه عدالــــة األرض، فلنترك اجلزاء األوفى 
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 زوجة تحرق زوجها

 بقلم: المحامي رياض الصانع

 مشاجرة تكشف عن قضية اعتداء على حدث

 صورة للذكرى تبكي فتاة في مجمع تجاري

  هاني الظفيري
  كشــــفت مشاجرة بني ثالثة أحداث في منطقة الصباحية عن قضية 
هتك عرض.وقال مصدر أمني انه خالل بالغ عن مشاجرة، توجه رجال 
األمن للتعامــــل معها تبني ان اطرافها شــــقيقان وآخر، وبالتحقيق في 
أسباب املشاجرة قال الشــــقيقان ان الطرف اآلخر اعتدى على احداهما 
ليتم نقل املتشــــاجرين الثالثة إلحالتهم الــــى نيابة االحداث التخاذ ما 

يلزم من اجراءات.

  محمد الدشيش
  اقتيد شاب في مقتبل العمر الى مخفر الفحيحيل بتهمة الشروع 
في ابتزاز فتاة. وقال مصدر أمني ان عددا من مرتادي سوق جتاري 
مشـــهور في منطقة الفحيحيل كادوا ان يفتكوا بالشاب خاصة بعد 
ان اخذت الفتاة تبكي بحرقة شديدة جراء ما حدث لها.وقال مصدر 
أمني ان عمليات الداخلية تلقت بالغا عن شاب التقط صورة لفتاة 
دون علمها باستخدام هاتفه النقال ولدى انتقال رجال األمن شوهد 
الشاب وقد توســـط مجموعة من املواطنني ومت االطالع على هاتفه 
وظهرت صورة الفتاة.وأشار املصدر الى ان شقيقة الفتاة كانت تسير 
على مسافة من شقيقتها واذ بها جتد شابا يلتقط صورا لشقيقتها 

لتستغيث باملارة. 

 تجاوز «اإلشارة» يهشم مركبتين وينقل آسيويين إلى المستشفى
  محمد الدشيش

  فتح رجال مرور األحمدي 
تحقيقـــا لتحديد واحدة من 
بين مركبتين تجاوزتا اإلشارة 
الضوئية الحمراء وهو ما أدى 
الى تعرض المركبتين لتلفيات 
شديدة وإصابة وافدين كانا 

في المركبتين.
  وقال مصدر امني ان بالغا 
ورد عن حادث تصادم بين 
مركبتيـــن فـــي الصباحية، 
وفور تلقي البالغ سارع رجال 
المرور وتبيـــن من معاينة 
حـــادث التصـــادم ان إحدى 
المركبتين تجاوزت اإلشارة 
الضوئية الحمراء، مشيرا الى 
ان الوافدين اللذين أصيبا في 
الحادث ونقال الى مستشفى 
العدان حمل كل منهما اآلخر 
المسؤولية في تجاوز اإلشارة 

الضوئية. 

  أمير زكي
  لقيت ســـيدة لبنانيـــة ٣٧ عاما 
مصرعها صباح امس وأصيب زوجها 
بحروق من الدرجة األولى كما أصيب 
٣ أطفـــال أكبرهم ١٣ عاما اثر حريق 
اندلع في شقتهم الواقعة في منطقة 
النقرة وتعاملت مع احلادث ٣ مراكز 
لالطفاء فيما تواجد في موقع احلريق 
عدد كبير مـــن رجال االمن يتقدمهم 
الرائد حسني  النقرة  ضابط مباحث 
دشـــتي ومدير أمن محافظة حولي 
العميد عبداللطيف الوهيب الى جانب 
رئيس مخفر النقرة املقدم بدر الناصر.
وقال مدير إدارة العالقات العامة في 
االطفاء املقدم خليل األمير ان السيدة 
التي لقيت مصرعها القت بنفسها من 
الطابـــق اخلامس قبل وصول آليات 
االطفاء بدقيقة واحدة، مؤكدا أن أولى 
فرق االطفاء وصلت بعد تلقي البالغ 

بـ ٤ دقائق.
  وأوضح األمير ان عمليات االطفاء 

تلقت بالغا نحو التاســـعة صباحا 
يتضمن اندالع حريق في شـــقة في 
الطابق اخلامـــس وانتقل فور تلقي 
البالغ رجال اطفاء حولي والساملية 
ولدى وصولهم آليات تبني ان سيدة 

القت بنفسها من الطابق اخلامس.
  واضاف: قام رجال االطفاء بإخالء 
الطوابق العلوية كما مت عمل تهوية 
في البنايـــة وانقاذ الزوج و٣ اطفال 

كانوا محاصرين.
املقـــدم األمير مناشـــدته    وجدد 
بضرورة تواجد اجهزة كاشف دخان 
ومطفأة للحريق  في السكن اخلاص 
مؤكدا ان تواجـــد مثل هذه االجهزة 
البسيطة اصبح ضروريا بل وحتميا 
وان حيازتها يقي من اضرار احلريق 
خاصـــة ان احلرائق غالبـــا ما تبدأ 
صغيرة وتتضخم ما لم يتم التعامل 
معها.ولفت الـــى ان وحدة التحقيق 
شرعت في الوقوع على سبب اندالع 

السنة اللهب. 

 المقدم األمير: أجهزة كاشف الدخان حتمية في السكن الخاص

 مصرع لبنانية ألقت بنفسها من الطابق الخامس قبل وصول
   اإلطفاء بدقيقة وإصابة زوجها و ٣ أطفال بحروق واختناق 

 «اإلطفاء»: حريق الفحيحيل امتد على ١٠٠٠ متر 
والزيوت ساعدت على تضخمه 

  أمير زكي
  كشف تقرير اصدرته ادارة العالقات العامة في االدارة العامة لإلطفاء عن حريق 
الفحيحيل الذي اشـــارت إليه «األنباء» في عددها امس، عن ان مساحة احلريق 
جتاوزت الـ ١٠٠٠ متر، مشـــيرا الى ان ما زاد مـــن صعوبة التعامل مع احلريق 

احتواء الكراجات وعددها ٤ على زيوت ومواد اخرى قابلة لالشتعال.
  وقال مدير ادارة العالقات العامة لإلطفاء املقدم خليل االمير ان بالغا ورد إلى 
مركز العمليات الســـاعة ٢:٢٤ ظهر أمس االول عن حريق كراج وأربعة محالت 
فـــي ظهر الكراج ومســـاحتها تقارب الـ ١٠٠٠ متر مربع فـــي منطقة الفحيحيل 
الصناعية، فتم توجيـــه مركزي إطفاء الفحيحيل واملنقـــف، واضاف مت ايضا 
توجيـــه مركزي مبارك الكبير للمواد اخلطرة واإلســـناد، وعند الوصول ملوقع 
احلادث متت مكافحة احلريق، مشـــيرا الى ان خطة العمل مع احلريق اعتمدت 
علـــى عزل النيران واحلرارة عن الكراجات املجاورة وحصر احلريق في الكراج 
نفســـه، ولفت املقدم االمير الى ان احلريق كان بقيادة نائب املدير العام لقطاع 
املكافحة وتنمية املوارد البشرية العميد يوسف األنصاري كما تواجد في موقع 
احلادث محافظ األحمدي الشيخ د.إبراهيم الدعيج الذي أشاد بالدور الذي يقوم 
به رجال اإلطفاء ورجال األمن وسرعة االستجابة والتعامل مع احلادث دون أي 

تهاون أو تقصير.
  وذكر االمير ان محافظ االحمدي دعا أصحاب الكراجات واحملالت إلى االلتزام 
باشتراطات األمن والسالمة من احلريق وذلك لسالمتهم، هذا وتواجد في موقع 
احلريق مدير إطفاء محافظة األحمدي باإلنابة العقيد سعد سيف العتيبي ومدير 
إطفاء محافظة مبارك الكبيـــر العقيد وليد األنصاري ورئيس مركز الفحيحيل 

العقيد طالل الصراف ورئيس مركز املنقف املقدم مخلد العتيبي. 

 آثار احلريق تبدو واضحة داخل غرفة النوم الشقة التي ألقت الوافدة بنفسها منها

 أحد رجال اإلطفاء ينقذ طفال حاصره الدخان وألسنة اللهب

 عربي عرض ٨٠ دينارًا على رجل أمن إلطالق آسيوي
 مدير الدوريات أمر بإحالته بتهمة رشوة موظف

  هاني الظفيري
  أحال رجال جندة اجلهراء الى 
مخفر اجلهــــراء وافدين احداهما 
مخالف لقانــــون االقامة واآلخر 
مصري لتقدميه رشــــوة لرجال 
النجدة مقابل اطالق سراح املخالف 
اآلســــيوي. وفي التفاصيل التي 
يرويهــــا املصدر ان دورية جندة 
كانت بجولة اعتيادية قرب منطقة 
العماير االستثمارية وشاهد رجالها 
وافــــدا يخرج من احــــد العماير 
وبتوقيفه وطلب اثباته تبني انه 
بنغالي متغيب وفي هذه االثناء 
حضــــر وافد مصري اجلنســــية 

وحتدث لرجال االمن طالبا منهم 
ترك الوافــــد البنغالي ليقدم لهم 
٨٠ دينارا، واضاف املصدر االمني 
ان رجــــل األمن طلب من العربي 
امهاله بعض الوقت وقام باالتصال 
باملدير املناوب والذي بدوره اجرى 
اتصاال مع مدير عام االدارة العامة 
للدوريات الشاملة العميد زهير 
النصراهللا والذي امر بالقاء القبض 
على الوافد والراشــــي وتسجيل 
قضية له بعنوان رشوة موظف 
عام مع احتجاز املخالف اآلسيوي 
في نضارة املخفر متهيدا البعاده 

 العميد زهير النصراهللا عن البالد. 

 أحد املصابني يتلقى العالج في سيارة اإلسعاف  تلفيات شديدة حلقت باملركبتني 


