8

عدالة

الحركة العدد 9194 :
األربعاء  10يناير 2018

من إعداد فاطمة ماحدة

تلميذة تضع حدا لحياتها شنقا بسال

اعتقال عصابة بتهمة ترويج أوراق التبغ بزاكورة

أقدمت تلميذة تتابع دراستها بالسنة
الثانية إعدادي بثناوية احمليط اإلعدادية
بسال ،على وضع حد حلياتها “شنقا”
مبنزل أسرتها.
وحسب بالغ للمديرية اإلقليمية لسال،
فإن أسباب احلادث “تعود ملشاكل عائلية
حيث أقدمت الضحية على هذا الفعل
بعد تضييق اخلناق عليها من طرف
أسرتها”.
وتابع البالغ أن التلميذة أنهت حياتها،
بعد “منعها من الذهاب إلى املدرسة
واتهامها بارتكاب سلوكات ال أخالقية”.

من

هناك

هنا و

قدمت عناصر املركز الترابي للدرك امللكي بتزارين ،التابعة لسرية زاكورة،
متهمني بترويج أوراق التبغ «طابا» مبجموعة من مناطق جهة درعة
تافياللت أمام وكيل امللك لدى احملكمة االبتدائية بزاكورة ،بعد االنتهاء
من البحث معهما وقضائهما املدة القانونية للحراسة النظرية باملركز
املذكور.
وأفادت مصادربأن املتهمني ،أحدهما ينحدر من أرفود والثاني من الفقيه
بن صالح ،مت توقيفهما نهاية األسبوع املاضي مبركز جماعة تزارين ،من
طرف عناصر الدرك امللكي ،ومت حجز بحوزتهما ما يزيد عن  20كيلوغراما
من أوراق التبغ «طابا» على منت سيارة مستأجرة.
وذكرت املصادر نفسها أن املوقفني كانا قادمني من جهة أرفود ،ومت توقيفهما من قبل رجال الدرك امللكي من أجل مراقبة أوراق السيارة
والتأكد من هويتهما ،قبل أن يكتشفوا أن املوقوفني يحمالن معهما كمية مهمة من هذه األوراق اخملدرة ،ليتم إشعار النيابة العامة التي
أمرت بوضعهما رهن احلراسة النظرية وحجز السيارة وما بداخلها إلى حني تقدميهما أمامها.

إهانة شرطية

قضت
احمل���ك���م���ة
االبتدائية ،مساء أول
أمس ،بأكادير باحلبس شهرا
نافذا في حق مهندس يشتغل
أستاذا في مؤسسة جامعية
خاصة بأكادير ،بتهمة إهانة
موظف.
وتعود أطوار القضية ،حسب مصادر  ،إلى أواخر الشهر املنصرم ،عندما
أوقفت شرطية مواطنا إثر ارتكابه مخالفة مرورية بأحد شوارع مدينة
أكادير ،قبل أن تتهمه بإهانتها واالستخفاف بعملها.
وأضافت مصادر اجلريدة أنه رغم محاولة الصلح بني الطرفني ،فقد متت
متابعة األستاذ اجلامعي ،واحلكم عليه بشهر نافذ وغرامة مالية قدرها
 500درهم.
ويأتي هذا احلكم بعد أيام على مذكرة جديدة موجهة إلى موظفي
الشرطة ،أصدرها املدير العام لألمن الوطني ،عبد اللطيف احلموشي،
تشدد «على ضرورة تطبيق القانون في حق اجلميع».

جثة هامدة معلقة

استقبل مستودع األموات
باملستشفى اإلقليمي
بإنزكان ،أول أمس ،جثة
طالب جامعي يبلغ من
العمر حوالي  22سنة،
بعدما عثرت عليه أسرته
جثة هامدة معلقة بحبل
إلى سقف غرفة بالطابق
العلوي للمنزل الذي يقطنه،
في حي «اجلرف» بإنزكان.
وبأمر من النيابة العامة ،فتحت السلطات األمنية بإنزكان حتقيقا
في ظروف وأسباب إقدام الطالب على وضع ح ّد حلياته بهذه الطريقة،
واستمعت إلى عدد من أفراد أسرته في إطار التحريات األولية للبحث.
وكانت السلطات احمللية واملصالح األمنية اخملتصة قد انتقلت إلى
مسرح الواقعة حيث باشرت معايناتها األولية ،قبل أن تقرر النيابة
العامة إخضاع جثة الضحية إلى التشريح الطبي لفائدة البحث
القضائي املفتوح لكشف ظروف انتحار الشاب.

خارج
الحدود
اعترف ثالثيني من تورونتو في كندا بأنه
قتل والدته واثنني من إخوته خلوفه من فقدان
خطيبته قبل أسابيع من زواجهما .وأدانت
احملكمة بريت ريان 36 ،عاماً ،بارتكاب جرمية
قتل من الدرجة األولى بحقّ شقيقه األكبر
كريستوفر ،وكذلك جرميتي قتل من الدرجة
الثانية بحقّ والدته سوزان وشقيقه األصغر
ألكسندر .واعترف بأنه فشل بقتل شقيقه لي.
وحكمت عليه احملكمة ،بثالثة أحكام بالسجن
املؤبد دون إمكانية اإلفراج املشروط.
ويبدو أن إصراره على إخفاء فشله في اجلامعة
والعمل عن خطيبته ،قد دفعه لقتل والدته
واثنني من أشقائه قبل زفافه بفترة قليلة.
وكانت خطيبته «كريستني باكستر» ،على
استعداد للزواج منه رغم معرفتها بكل شيء
عن حياة ريان كـ «لص بنوك» .ومع ذلك كان
هناك س ّر آخر لم يستطع ريان إخبارها به،
فهددته والدته وأخواه بكشف احلقيقة قبل
حفل الزفاف؛ ما دفعه إلى قتل عائلته .وأصيب
ريان باالكتئاب ،قبل عقد من الزمن تقريباً،
عندما انتهت عالقته مع صديقته السابقة؛ ما
دفعه الرتكاب جرمية سطو على بنك متنكرا ً بزي
عجوز .وكان هذا خالفا ً لشخصية ريان ،الوسيم
احملبوب ،حتى أن القاضي رفض احلكم بسجنه
عشر سنوات كما طلب املدعون العامون،
وحكم عليه فقط بثالث سنوات .وبسبب

ة ال

يوم

قضي

إرجاء ملف مقتل البرلماني مرداس إلى األسبوع المقبل

املتهم الرئيسي يقر مبلكيته للسالح الناري..و بأنه قناص ماهر

قضت غرفة اجلنايات مبحكمة األستئناف بالدار
البيضاء إرجاء ملف مقتل البرملاني عبد اللطيف
مرداس إلى األسبوع املقبل ،استجابة مللتمس دفاع
املتهم حمزة الذي تعذر عليه احلضور بسبب إجرائه
لإلمتحانات داخل السجن ،وهو األمر نفسه الذي تقدم
به دفاع املستشار اجلماعي نظرا لظروفه الصحية.
وخالل جلسة أول أمس ،أكد املستشار اجلماعي
الذي حضر مستعمال عكازا يتكئ عليه لسوء حالته
الصحية عندما عرض عليه احملجوزات ومن ضمنها
السالح الناري الذي استعمل كأداة لتنفيذ اجلرمية
أن البندقية تعود إلى ملكيته ،غير أنه كشف خالل
استعماله لها أنها تعرضت لتعديل ،خاصة على
مستوى رأس الزناد ،مما جعل اجلميع يستغرب ملا اقر
به من تغيير.وأوضح هشام املشتراي ،الذي سمحت
له هيئة احلكم بحمل السالح وإلقاء نظرة عليه ،إن
«هاته البندقية هي في ملكيتي ،غير أن الرأس املوضوع
بها ال يعود إليها ،ألن الرأس الذي كنت أستعمله أسود
وليس نحاسيا».
وخاطب املتهم الرئيسي والدته وهو يهم باخلروج
من القاعة ،بعد رفع اجللسة من طرف الرئيس ،قائال:
«أخبري الصحافة بأنني قناص ماهر وال ميكنني أن
أضيع هدفي بواسطة البندقية في مسافة ال جتاوز
نصف متر» ،في إشارة منه إلى أن اخلبرة التقنية التي
أجريت أثبتت أن مرداس تعرض لرصاصة على بعد 50
سنتمترا.
وطالب دفاع املتهم الرئيسي هيئة احلكم بضرورة
إجراء خبرة مضادة على السالح الناري املعروض ،بالرغم
من كونه خضع خلبرتني ،مؤكدا أن السالح يتضمن

يقتل عائلته
حتى ال يخسر خطيبته

رقما تسلسليا بعد خروجه من املصنع ،وكل أجزائه
تكون مرقمة وال ميكن تغييرها بدون ترخيص مكتوب
من محل قطع غيار األسلحة.
وفي سياق آخر ،اتهم دفاع املتهم الرئيسي في
القضية إدارة السجن احمللي بالدار البيضاء «عكاشة»
مبمارسة تصرفات ضد موكله ،مشيرا إلى أنه يعامل

بطريقة انتقامية.
من جهتها ،أرملة الراحل لم تستطع التغلب على
دموعها التي انهمرت على خديها مباشرة بعد عرض
رئيس اجللسة صور للضحية داخل سيارته وهو مدرج
في دمائه ،بعدما تعرض لطلق ناري من طرف مستهدفه
أمام منزله بحي كاليفورنيا بالدار البيضاء.

خطط جلرمية القتل الثالثية خلشيته إيقاف خطيبته حلفل الزفاف

حسن سلوكه حصل على إفراج مشروط بعد
 15شهرا ً فقط .وبعد  6سنوات فقط ،حت ّول
لص إلى قاتل .ويذكر أن خطيبته كريستني
من ّ
اختصاصية للعالج الطبيعي ،تعرفت عليه
خالل فترة اإلفراج املشروط ولم تعترض على
تاريخه اإلجرامي السابق .وص ّرح ريان خلطيبته
بأنه تخرج من الكلية بينما هو تس ّرب منها.
وخسر وظيفته عندما اكتشف مديره تاريخه
السابق «كلص بنوك» وقام بطرده .وبسبب
تهديدات والدته وخشيته إيقاف خطيبته حلفل
الزفاف بسبب أكاذيبه ،خطط جلرمية القتل
الثالثية ،حيث خبأ ريان القوس والنشاب في
مرآب بيت والدته وحينما التقى بها في منزلها
وحصلت مشادة ،اتصلت بشقيقه كريستوفر
طلبا ً للمساعدة .وأحضر ريان القوس والنشاب،
وطعن والدته ثم خنقها بحبل نايلون .وجلس
بانتظار كريستوفر ،الذي أطلق عليه سهما ً
في الرأس ثم غطى اجلثتني وأخفاهما .وانتظر
وجه
ظهور شقيقه األصغر ألكسندر ،الذي ّ
له طعنة قاتلة بسهم .أما األخ الثالث «لي»
فسمع الهياج وشاهده واقفا ً فوق جثة أخيه
ألكسندر في مدخل املنزل .وعندما سارع
لالتصال بالشرطة ،هاجمه ريان ،ولكن لي متكن
من الهرب إلى منزل اجليران واتصل بالشرطة
التي وصلت واستمعت العترافاته بجرائــم
القتل الثالث.

