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نبش القبور واالستيالء على الجثث من المقابر
سرقة أم انتهاك لحرمة الموتى؟!

بقلم: المحامي رياض الصانع

هاني الظفيري
احتجز مواطن في مخفر تيماء بتهمة إهانة 
موظف عام وكان رجال اإلطفاء يتعاملون مع 
حريق منزل في منطقة القيروان ووجدوا شابا 
يعترض طريقه���م ويعرقل مهمتهم فطلبوا 
من���ه االنصراف، اال ان الش���اب أهان رجال 
اإلطف���اء. من جهة اخرى أرس���لت فتاة الى 

مخفر اجلليب ملعرفة أس���باب وجودها في 
مط���ار الكويت ملدة 48 س���اعة، وكان رجال 
أمن املطار رصدوا الفتاة متواجدة في املطار 
وتنام في عدة أماكن باملطار ولدى التحدث 
معها لم يفهم س���بب تواجدها الدائم، فيما 
رجح مصدر امني ان تكون الفتاة تعاني من 

اضطرابات نفسية.

مواطن يهين رجل إطفاء في القيروان

النيران كادت متتد إلى احملالت املجاورة

)أحمد باكير(أحد رجال اجلمارك محاوال استخراج الزجاجات 

)محمد ماهر( رجل إطفاء وسط الدخان بحثا عن مصابني

رجال اجلمارك أثناء قص جدران األقماع احلديدية حيث مت إخفاء زجاجات اخلمر

السجن 10 سنوات لصومالي قتل صديقه 
طعنًا  في الشارع العام بعد احتسائه الكحول

قضت محكمة اجلنايات أمس برئاسة 
املستشار صالح احلوطي وأمانة سر هشام 
سماحة بحبس وافد صومالي ملدة 10 سنوات 
وإحالة الدع���وى إلى احملكمة املدنية بعد 

إدانته بتهمة القتل العمد.
وتلخ���ص الواقعة في قي���ام عدد من 
الوافدين من اجلنسية الصومالية بتناول 
اخلمر احمللي في ساعة متأخرة من إحدى 
ليالي ش���هر رمضان الفائت واس���تمرت 
سهرتهم حتى الفجر حينما حدثت خالفات 
شخصية بني أحدهم وقريبه، ما حدا باألخير 
إلى الهروب إلى الشارع العام أمام مجمع 

النقرة في منطقة حولي.
وعلى الفور قام املتهم وهو من اجلنسية 
الصومالية مبطاردة صديقه في الش���ارع 
العام وهو في حالة س���كر وكان يصرخ 

عليه بطريقة هستيرية.
وما ان أحكم قبضت���ه عليه حتى قام 
بتوجيه طعنة في صدره بسكني كانت بيده 
عجلت مبوته على الفور وسط ذهول كل 
من كان في الشارع حينها، وفر املتهم بعد 
ارتكاب اجلرمية في حني قام آخرون باإلبالغ 
عن اجلرمية ومت إلقاء القبض على املتهم 

وتسليمه إلى اجلهات املختصة.

اثي���رت ف���ي اآلونة 
االخيرة في بعض الدول 
العربي���ة ظاهرة نبش 
القبور واالستيالء على 
ما بها من رفات الشخاص 
وافتهم املنية، وهدف ذلك 
بيعها لطلبة كلية الطب 
إلجراء بح���وث عليها 
وتش���ريحها واالعتماد 
عليه���ا في اس���تذكار 
دروس���هم وذلك نظير 
امل���ال يأخذه  مبلغ من 
احلانوتي املكلف بعناية 

تلك املقابر، وسبب تلك الظاهرة واكتشافها 
ان بعض األسر حينما تقوم بدفن موتاها 
تكتشف اختفاء جثة كانت باملقبرة فتقوم 
باإلبالغ عن اختفائها فتقوم الش���رطة 
مبهمتها بجمع األدلة والتحريات وتتوصل 
الى مرتكب الواقعة، انه احلانوتي املعني 
على تلك املقبرة وغيرها من املقابر، فقد 
قام بفتحها واستولى على ما بها من رفات 
وبيعها � كما سلف � لطلبة كلية الطب، 
والسؤال الذي يطرح نفسه: ما التكييف 
القانوني لهذا الفعل؟ هل يعد سرقة ام 
تكتنفه جرمية أخرى؟ اجابت عن ذلك 
املادة 110 من قانون اجلزاء بنصها »كل 
من انتهك حرمة مكان معد لدفن املوتى 
او حلفظ رفاتهم، وكان عاملا بداللة فعله 
يعاقب باحلبس مدة ال تتجاوز س���نة 
وغرامة«، لذا فإن االستيالء على رفات 
امليت من قبل احلانوتي بعد نبش املقبرة 
يعد انتهاكا حلرمة القبور، اما اذا قدمت 
اجلثة او بعض اجزائها من قبل الورثة 
بعد وصية امليت بإيصائه بجثته ملعهد 
للبحث والدراسة فإنها تصبح مملوكة 

للمعهد وتكون السرقة 
باختالس���ها او اخذ أي 
اجزاء منها دون استئذان 

قانوني.
لكن ما حكم األشياء 
الت���ي توضع في قبور 
املوتى كاألكفان واحللي 
واملالب���س � عند بعض 
� واألعضاء  الش���عوب 
الصناعي���ة الت���ي كان 
يس���تعني بها املتوفى 
حال حياته؟ هذه االشياء 
تكون على ملك الورثة، 
فهذه األشياء اعتاد الناس إيداعها القبور 
مع املوتى فهي مملوكة لهم وقد خصصوها 
لتبقى مع جثث أهليهم ملا وقر في نفوسهم 
واستقر في ضمائرهم من وجوب إكرامهم 
في جثثهم على النحو الذي رأوه، موقنني 
بأنه ال حق ألحد في العبث بش���يء مما 
أودع، لذا فإن هذه األشياء ال ميكن بحال 
من األحوال ان تعد من قبيل املال املباح 
يسوغ للكل ان يتملكه مبجرد االستيالء 
عليه كاملال املتروك، فاالس���تيالء على 
االشياء املدفونة بالقبور يكون جرمية 
سرقة مشددة املأثمة وفق املادة  222 من 
قانون اجلزاء، وذلك لتوافر الظرف املشدد 
في تلك اجلرمية، حيث ان القبور مكان 
مسور بحائط واالستيالء على ما به يكون 
باستعمال وس���يلة للدخول لهذا املكان 
الذي توجد به املقبرة وباستعمال مفاتيح 
مصطنعة، فضال عن ان السرقة تكون 
ليال ألنه من غير املمكن الدخول للمقبرة 
واالستيالء على ما بها من رفات وجثث 
موتى نه���ارا وعلى مرأى من املترددين 

على املقابر.

المحكمة تأمر بإيداع طالبة جامعية الطب النفسي 
بعد ضبطها مع مواطنين وبحوزتهم مواد مخدرة

قضت الدائرة اجلزائية السادسة باحملكمة 
الكلية أمس برئاسة املستشار صالح احلوطي 
وأمانة سر هشام سماحة بإيداع طالبة كويتية 
تبلغ من العمر 19 س����نة ومواطنني آخرين 
مستشفى الطب النفسي لتلقي العالج من 
إدمان املخدرات ملدة من ثالثة ش����هور إلى 

سنتني.
كما قضت احملكمة باالمتناع عن النطق 
بعقاب املتهم األول )طالب كويتي يبلغ من 
العمر 19 س����نة( على أن يقدم تعهدا بكفالة 
مالية قدرها مائتا دينار يتعهد فيه بحسن 

السير والسلوك ملدة سنة.
تخل����ص واقعة الدعوى فيما ش����هد به 
ضابط الواقعة بأنه أثن����اء جتواله األمني 
بس����يارة الدورية مبنطقة العمرية ش����اهد 
س����يارتني متوقفت����ني خلف صال����ة أفراح 
باملنطقة وبداخلهما املتهمون األربعة، فتوجه 
إليهم وطلب إثباتاته����م فوجدهم في حالة 
غير طبيعية. وأخرج له املتهم األول كمية 
من األقراص يشتبه فيها من جيب بنطاله، 

وش����اهده وهو يلقي أنبوبا بجانب إحدى 
السيارتني مما يستخدم في تعاطي املخدرات، 

فقام الضابط بالتقاطه.
ومبواجهة املتهم األول باملضبوطات أقر 
بحيازته لألقراص، وأقرت املتهمة الثالثة بأن 
األنبوب يخصها للتعاطي، كما اعترفت بأنها 
تتعاطى مادة الهيروين املخدرة وأضافت أنها 
تتعاطى مادة احلشيش املخدرة واملؤثرات 

العقلية.
وقد أسندت النيابة العامة للمتهم األول 
)طالب( أنه أحرز مادتني مخدرتني )كوكايني 
وهيروين( وإح����راز مؤثرات عقلية بقصد 
االجتار والتعاطي، كما أسندت للمتهم الثاني 
إحراز مادة احلشيش املخدرة بقصد التعاطي. 
أما املتهمة الثالثة فقد أس����ندت لها النيابة 
العامة تهم����ة إحراز مواد مخدرة )هيروين 
ومورفني وكوكايني وحشيش( بقصد التعاطي. 
وأسندت للمتهم الرابع تهمة تسهيل تعاطي 
املواد املخدرة للمتهمة الثالثة وإحراز مادة 

احلشيش املخدرة بقصد التعاطي.

العقيد محمد الصبر

حّذر مدير إدارة اإلعالم األمني الناطق 
الرسمي باسم وزارة الداخلية العقيد محمد 
الصبر من ان الشائعات هي أحد أساليب 
التخريب وإش����اعة الفوضى في املجتمع 
يقوم به����ا مجموعة من ضعاف النفوس 
لبث اخلوف بني الن����اس وإلرباك البناء 
االجتماعي والسياس����ي للدولة من أجل 

حتقيق مصالح خاصة آنية وضيقة.
وأكد في مداخلة له بالدورة التدريبية 
التحقيقات الصحافية  ألسس وضوابط 
األمني����ة املنعقدة في إم����ارة دبي بدولة 
اإلمارات العربية املتحدة انه إذا كانت احلرب 
السافرة تستهدف بأسلحتها الفتاكة جسد 
اإلنسان وأرضه وعمرانه فإن الشائعات 
حرب نفسية مس����تمرة تستهدف عمقه 
وعقله ونفسه وقيمه ومبادئه ووحدته 
وهويته. وش����دد العقيد الصبر على ان 
الشائعة خطر داهم وسالح مدمر لتضامن 

املجتمع وثقافته وتس����تهدف بث الفرقة 
والبغضاء بني فئ����ات املجتمع، والبد أن 
يتعاون الشعب بأسره للقضاء عليها بكل ما 
ميلك من قوة. وأشار الى ان الشائعة تهدف 
الى صرف أنظار أبناء الوطن عن مشكالتهم 
احلقيقية والسعي بقوة لتحقيق طموحاتهم 
االقتصادية واالجتماعية والسياس����ية، 
وتوجيه األنظار الى مش����اكل مفتعلة أو 
مختلفة وهامشية لتفتيت اجلبهة الداخلية، 
األمر الذي يهدد بناء املجتمع ويؤدي الى 

زعزعة األمن واالستقرار فيه.
وأضاف العقيد الصبر ان خبراء الطب 
النفسي مجمعون على ان مروجي الشائعات 
هم أيضا أش����خاص إما مرضى نفسيون 
أو منتفعون، وانهم يعانون من الشعور 
بالنقص وعدم الثقة بالنفس ويفتقرون 
الى توازن الشخصية. وشدد العقيد الصبر 
على أهمية دعم التعاون القائم بني أجهزة 

األمن ورجال اإلعالم الذين توفر تغطياتهم 
اإلعالمية لألح����داث بعدا إضافيا لإلعالم 
األمني. وذكر ان خدم����ة الصالح األمني 
مهمة مشتركة بني وزارة الداخلية ورجال 
الصحافة واإلعالم وتعميق وترسيخ هذا 
التعاون والتنسيق يصب في نهاية املطاف 

في صالح أبناء املجتمع.
وأملح ال����ى أهمية التدقيق في نش����ر 
املعلومات واملوضوعات الشائكة التي تؤثر 
على أمن املجتمع واستقراره، وضرورة 
حتري الدقة في نش����ر األخبار والتقارير 
والبحث ع����ن املصدر األصلي لكي تظهر 
احلقيقة كاملة دون إخفاء بصورة متعمدة 
أو غير متعمدة مبا يحقق األهداف املنشودة. 
وأضاف مشيرا الى أهمية االلتزام بالصدق 
واألمانة واحليدة في نقل النشاطات األمنية 
لتحصني اجلبهة الداخلية ضد اإلشاعات 

وإثارة النعرات الطائفية.

الصبر: الشائعات حرب نفسية  تستهدف أمن األوطان

محمد الدشيش
متكن رجال اطفاء مركز الش���ويخ الصناعي من 
السيطرة على حريق نفايات داخل حوطة في منطقة 
الشويخ، وقال مدير ادارة العالقات العامة في االطفاء 
املقدم خليل االمير ان بالغا ورد الى عمليات االطفاء 
ظهر امس حيث طلب من رجال مركز الشويخ معرفة 

طبيعة احلريق، ليتبني انه داخل حوطة، ليتم التعامل 
معه دون وقوع اي اصابات، هذا وقام رجال دوريات 
العاصمة بفرض س���ياج حول موقع احلريق لتمكني 
سيارات االطفاء من الوصول الى موقع احلريق والتعامل 
معه، خاصة بعد ان تسبب احلريق في ارباك حركة 

السير في شارع كندادراي.

ورجح االمير ان يكون احلريق نتيجة عبث ارتكبه 
البعض كقيام ش���خص بالقاء سيجارة مشتعلة، اال 
انه اكد في الوقت ذاته ان هناك حتقيقا س���يفتح في 
اسباب حريق احلوطة واذا ما كان نتاج عمد فسيدون 
ذلك ويرف���ع تقرير الى وزارة الداخلية الس���تكمال 

حترياتها.

أمير زكي
متكن رجال جمارك الشويخ في وقت متأخر أمس من 
احباط محاولة تهريب كميات كبيرة من زجاجات اخلمر 
املستوردة، وكان رجال اجلمارك قد اشتبهوا في شحنة 
أقم���اع حديدية عمالقة وصلت الى امليناء صباح امس، 

وقدم مندوب عربي اجلنس���ية بصحبة سائق آسيوي 
إلخراجها عندما استوقفهما رجال جمارك الشويخ وقاموا 
مبعاينة األوراق وتفتيش احلمولة التي كانت عبارة عن 

أقماع حديدية خاصة بالصناعات اإلنشائية.
وقال مساعد مدير جمارك املوانئ الشمالية ومشرف 

فريق اجلوالة وليد الناصر ان الشحنة كانت قادمة من 
دولة خليجية وبدأ رجال اجلمارك مبعاونة فنيي اجلمارك 
بفحص احلديد حيث متت تخبئة زجاجات اخلمور التي 
تقدر باملئات في جيوب سرية في األقماع احلديدية وجار 

حصرها والتحقيق في القضية.

القبض على حدث أبلغ 
عن »إرهابيين« في الجليب

هاني الظفيري
متكن رج���ال ادارة بحث وحتري محافظة الفروانية من اغالق 
ملف قضية كانت مسجلة بعنوان »البالغ الكاذب وازعاج السلطات« 

وذلك بتوقيف حدث اعترف بأنه من يقف وراء البالغ الكاذب.
كانت عمليات الداخلية ق���د تلقت اتصاال من محمول افاد فيه 
بوجود مجموعة ارهابيني في منطقة اجلليب، وتبني كذب البالغ، 
ومن ثم مت حتديد صاحب الهاتف الذي حاول التنصل من اجلرمية 
باالدعاء ان هاتفه مسروق قبل اشهر، لكن بعد اعادة التحقيق معه 

اعترف بأنه هو من اتصل واحيل الى نيابة االحداث.

شاب يجبر فتاه على توقيع  شيكات 
ادعت فتاة ضد ش���اب انه اجبرها على ان توقع شيكات تقدر 
قيمته���ا ب� 6 آالف دينار، وقال مصدر ان الفتاة قالت ان ش���خصا 
تعرفه اجبرها على ان توقع على اوراق تش���ير الى انها تسلمت 

منه املبلغ الكبير وهذا بخالف احلقيقة.

محارم ملوثة بالدماء في »اآلداب« تستنفر أمن العاصمة و»الجنائية«

هندي ينصب على لبناني بـ 5 آالف دينار 

هاني الظفيري
تس���بب العثور على محارم ورقية ملوثة 
بالدماء في إحدى دورات مياه كلية اآلداب أمس 
في استنفار أمني خاصة بعد ان اعتقد مسؤولو 
األمن في اجلامعة ان احملارم الورقية قطعة حلم 
وظنوا أنها جنني مت اجهاضه ليصل البالغ الى 
عمليات الداخلية كالتالي أمس »جثة جنني غير 
مكتمل النمو في دورة مياه بكلية اآلداب«، وقال 
مصدر أمني ان رجال أمن العاصمة وعددا من 

رجال املباحث اجلنائية توجهوا الى موقع البالغ 
وفرضوا طوقا أمنيا حول دورة املياه، وحضر 
رجال األدلة اجلنائية الذين كشفوا ان »اجلنني 
غير املكتمل« ما ه���و اال مجموعة من احملارم 
الورقية امللوثة بالدماء، وعليه قاموا بنقلها الى 
اإلدارة العامة لألدلة اجلنائية إلجراء مزيد من 
الفحوصات عليها، ورجح مصدر أمني ان تكون 
هذه احملارم استخدمت حلالة الرعاف »نزيف 

دموي من األنف« وسجل اثبات حالة.

محمد الجالهمة ـ هاني الظفيري
تقدم وافد لبناني الى مخفر الصاحلية وابلغ 

عن تعرضه للنصب من قبل وافد هندي.
 مشيرا الى انه تعرف على الهندي باعتباره 

رج���ل اعمال ث���م اعطاه مبل���غ 5 آالف دينار 
الستثماره له في البورصة، اال ان الهندي اغلق 
هاتفه ورفض الرد على الهاتف، وسجلت قضية 

نصب واحتيال.

»حريق نفايات« يربك حركة السير في »كندادراي«

رجال جمارك ميناء الشويخ يحبطون محاولة
تهريب مئات من زجاجات الخمر في »أقماع حديدية«

قادمة من دولة خليجية والقبض على مندوب عربي وسائق آسيوي


