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من إعداد فاطمة ماحدة

إيقاف فتاة ووالدتها بتهمة اإلتجار باألقراص المهلوسة بآيت ملول
متكنت فرقة الشرطة القضائية مبفوضية الشرطة آليت ملول من إيقاف  05أشخاص ،من ضمنهم فتاة قاصر ووالدتها،
لالشتباه في تورطهم في قضايا تتعلق باالجتار باألقراص املهلوسة والسرقة حتت التهديد بالسالح األبيض والفساد وإعداد
منزل للدعارة.
وحسب مصدر أمني ،فقد جرى إيقاف املشتبه فيهم إثر مداهمة منزل بحي موالي عمر ،استغالال ملعلومات تفيد باحتضانه
لبعض ذوي السوابق القضائية ،إذ جرى ضبط مشتبه فيه أول متحوزا حلوالي  20قرصا مهلوسا ومبلغ مالي متحصل من
ترويجها ،كما ضبط مشتبه فيهما اثنان وبحوزتهما سالحان أبيضان عبارة عن سيف وزبارة ،وقاصر متلبسة مبمارسة
الفساد مع أحد املشتبه فيهم.
وزاد املصدر ذاته أن اثنني من املوقوفني يشتبه في تورطهما في مجموعة من قضايا السرقات حتت التهديد بالسالح األبيض،
حيث جرى استدعاء مجموعة من الضحايا فتعرفوا عليهما.
وأكد املصدر أنه جرى إخضاع املوقوفني الثالثة الراشدين لتدابير احلراسة النظرية ،واالحتفاظ القاصر حتت املراقبة ،فيما
سيتم تقدمي والدتها في حالة سراح ،فور االنتهاء من البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة املختصة.
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العثور على جثة بفاس

ع��ث��ر ص��ب��اح أول أم���س ع��ل��ى ج��ث��ة شخص،
مجهولة الهوية ،أسفل القنطرة الكائنة بحي زواغة
ب��ف��اس ،م��ا استنفر مصالح والي��ة أم��ن ف��اس التي هرعت
عناصر تابعة لها إل��ى ع�ين امل��ك��ان للمعاينة وفتح حتقيق في
مالبسات الوفاة.
وأفادت مصادر ،بأن بعض املارة اكتشفوا اجلثة بالصدفة وهي
مرمية بني األحراش غير بعيد عن مجرى وادي زواغة ،موردة أن
اجلزء السفلي للهالك كان عاريا.
وأوضحت املصادر ذاتها أنه لم تعرف أسباب هالك الضحية في
ذلك املكان اخلالء ،متسائلة ما إن كان ذلك له عالقة بفعل إجرامي
أو بحادث عرضي .ونقلت جثة الهالك نحو مستودع األموات
مبستشفى الغساني بفاس إلخضاعها للترشيح الطبي لتحديد
سبب الوفاة.

سرقة مجوهرات بمراكش
باشرت عناصر من الشرطة القضائية والشرطة العلمية بوالية
أمن مراكش ،أول أمس ،حترياتها األولية ،حتت إشراف النيابة
العامة ،من خالل جمع املعطيات والقرائن واألدلة التي ستساعد
في فك لغز السرقة التي تعرض لها محل لبيع املجوهرات بديور
الصابون باملدينة العتيقة ،بعد وضع خطة أمنية محكمة لتتبع
حتركات املتهمني .وأوضحت مصادر عليمة ،أن الشرطة العلمية،
التي انتقلت إلى مسرح اجلرمية ،شرعت في حتليل املعطيات
التي توفرت لديها ،في انتظار حتديد هوية املتهم أو املتهمني
بالسطو على احملل املذكور.

إيقاف شخص متلبس بالسرقة من داخل سيارة
متكنت مصالح املنطقة األمنية لسيدي يوسف بن علي  ،في إطار
خطة أمنية محكمة  ،من إيقاف شخص متلبس بالسرقة من داخل
سيارة .أطوار العملية متت بعد أن مت جتميع عدة معطيات حتليلية
لبعض الشكايات الواردة على مصالح األمن مت على إثرها وضع
خطة محكمة اعتمادا على تقنيات الترصد واحلراسة  ،أسفرت عن
إيقاف الفاعل وهو متلبس مبحاولة السرقة من داخل سيارة كانت
مركونة بأحد الزوايا.
البحث اجلنائي املنجز حتت إش��راف النيابة العامة املختصة
أفضى إلى حجز مجموعة من املسروقات املتحصلة من بعض
عمليات ال��س��رق��ة .املشتبه فيه  ،وه��و ف��ي العشرينيات  ،متت
إحالته على املصلحة الوالئية للشرطة القضائية بهدف تعميق
البحث وإخضاعه لتدابير احلراسة النظرية إلى حني تقدميه أمام
العدالة.

حريق بحمام شعبي بالبيضاء
شب حريق في حمام شعبي للنساء بحي م��والي رشيد بالدار
البيضاء ،عشية أول أمس ،مما أثار حالة من الهلع في صفوف
السيدات اللواتي تواجدن آنذاك داخل احلمام ،حيث اظطر عدد
منهن إلى مغادرته عاريات ،خوفا من اإلختناق.
وبحسب مصادر محلية فإن متاسا كهربائيا تسبب في اندالع
حريق بغرفة املالبس في أحد احلمامات الشعبية بحي موالي
رشيد املجموعة  ،6الشيء الذي دفع السيدات إلى الفرار من داخل
احلمام ،بعضهن كن عاريات.
وف��ور علمها ،حتركت عناصر الوقاية املدنية ورج��ال اإلطفاء
بسرعة إلى عني املكان ،إلخماد احلريق ،فيما مت نقل طفلة الى قسم
املستعجالت بعد إصابتها باختناق ،و لم تسجل أية إصابات
أخرى.
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إرجاء النظر في ملف المتابعين على خلفية أحداث الحسيمة إلى يوم الجمعة

ممثل النيابة العامة:الفحوصات الطبية
املجراة أكدت عدم وجود أي أثر للعنف

أفاد الوكيل العام للملك لدى محكمة
اإلستئناف بالدار البيضاء ،مساء
أول أمس  ،في تصريح صحفي أعقب
جلسة محاكمة املتابعني على خلفية
أح��داث احلسيمة ،أن ممثل النيابة
العامة أكد أن جميع الفحوصات و
اخلبرات الطبية املجراة املأمور بها
في اإلب��ان من طرف النيابة العامة
وقاضي التحقيق أكدت عدم وجود
أي أثر للعنف»  ،مبرزا أن «الدفاع
ق��ام ب  64زي���ارة للموقوفني أثناء
وج��وده��م حت��ت احل��راس��ة النظرية
دون إبداء أية مالحظة بشأنهم».
و ف��ي م��ا يخص االس��ت��ج��واب��ات و
إج��راءات التقاط املكاملات الهاتفية
و التفتيش و احل��ج��ز  ،أك��د ممثل
النيابة العامة مجددا أنها « متت
في احترام تام للقانون «.
كما ذك��ر الوكيل العام للملك لدى
محكمة االستئناف بالدار البيضاء
،ف��ي تصريح صحفي ،أن اجللسة
أحضر لها جميع املتهمني املعتقلني
ك��م��ا ح��ض��ره��ا امل��ت��ه��م��ون ف��ي حالة
س���راح م��ؤازري��ن بدفاعهم و دفاع
االطراف املدنية
وأف�����اد ب��أن��ه ف���ي ب���داي���ة اجللسة

»،واص���ل ممثل النيابة العامة رده
على الطلبات و الدفوع املثارة من
ط��رف ال��دف��اع ،حيث أوض��ح ف��ي ما
يخص االدع��اءات بتعرض املتهمني
للتعذيب بأنها مجرد مزاعم  ،إذ أنه
لم يعاين عليهم أي أثر للعنف خالل
تقدميهم أمام النيابة العامة و أثناء
اس��ت��ن��ط��اق��ه��م االب��ت��دائ��ي م��ن طرف
ق��اض��ي التحقيق  ،ول���م يصرحوا
بذلك ».
وقد أرجأت هيئة القضاء النظر في
ملفات املتابعني إل��ى  12من يناير
اجلاري.
ي���ش���ار إل����ى أن ه�����ؤالء املتهمني
يتابعون ،كل حسب املنسوب إليه،
م��ن أج��ل جناية املشاركة ف��ي املس
بسالمة الدولة الداخلية عن طريق
دفع السكان إلى إحداث التخريب في
دوار أو منطقة ،وجنح املساهمة في
تنظيم مظاهرات بالطرق العمومية
وف��ي عقد جتمعات عمومية بدون
سابق تصريح ،وإهانة هيئة منظمة
ورج��ال القوة العامة أثناء قيامهم
بوظائفهم ،والتهديد بارتكاب فعل
م��ن أف��ع��ال االع��ت��داء على األم���وال،
وال����ت����ح����ري����ض ع���ل���ى العصيان

خارج المؤبد لمرتكب جريمة
الحدود قتل طفل قبل نصف قرن
جرمية م � ّر عليها نصف ق��رن تقريب ًا ارتكبها
زوج أم أبدى وحشية مفرطة جتاه ابنها الذي لم
يتجاوز عمره الـ  19شه ًرا.
وكذب املتهم البريطاني «ديفيد ديولوف» الذي
عاما) منذ ما يقرب من  50عام ًا
يبلغ حالي ًا(ً 71
على اجلميع وزع��م أن الطفل ب��ول ب��وث توفي
بعد سقوطه من السرير .وفي احلقيقة أنه قد مت
مشاهدة ديفيد وهو يقتل الطفل بول بوث مبسكه
م��ن قدميه وض��رب��ه ب��ق��وة مب��وق��د ال��ن��ار ف��ي عام
 1968من قبل أخيه األكبر (بيتر) الذي كان يبلغ
من العمر  3سنوات ،عندما كان قد نزل مصادفة
للطابق السفلي من املنزل لتناول بعض املاء.
وبعد أن نشرت ص��ورة لديفيد وه��و يحتضن
الطفل املتوفى بول شعر الشقيق األكبر بالغضب
ودفعته لالتصال بالشرطة .وكان القاتل يدعي أن
الطفل قتل في منزل العائلة في ستوكتون عندما
سقط م��ن ال��س��ري��ر .ول��ك��ن احمللفني ف��ي محكمة
تيسايد البريطانية اكتشفوا أكاذيبه وأدين بتهمة
القتل وثالث تهم عن قسوته املفرطة مع األطفال.
وق��د أص��در القضاء البريطاني حكمه بالسجن
املؤبد بحق «ديفيد ،بعدما ثبتت عليه تهمة قتل
ابن زوجته عمدًا سنة .1968
وأع�����ادت ال��ش��رط��ة ال��ت��ح��ق��ي��ق��ات ف���ي اجلرمية
ب��إص��رار م��ن الشاهد ال��وح��ي��د« ،بيتر» الشقيق
األكبر للضحية ،ال��ذي لم يفهم في حينها ماذا
يجري رغم أنه شاهد زوج أمه ،وهو يضرب أخاه
الصغير بقوة على موقد النار ،وقد فارق الضحية

وال��ت��ح��ري��ض ع��ل��ن��ا ض���د الوحدة
الترابية للمملكة.
كما يتابعون من أجل جنح املشاركة
في املس بالسالمة الداخلية للدولة
عن طريق تسلم مبالغ مالية وفوائد
لتمويل ن��ش��اط ودع��اي��ة م��ن شأنها
امل��س��اس ب��وح��دة اململكة املغربية

وسيادتها وزعزعة والء املواطنني
لها ومل��ؤس��س��ات الشعب املغربي ،
وامل��س��اه��م��ة ف��ي تنظيم مظاهرات
بالطرق العمومية وعقد جتمعات
ع��م��وم��ي��ة ب�����دون س���اب���ق تصريح
واملشاركة في التحريض علنا ضد
الوحدة الترابية للمملكة.

املجرم كذب طوال  50عام ًا مدعي ًا سقوط الطفل

احلياة بعد إصابة خطيرة في الدماغ نتيجة كسر
في اجلمجمة حسب التقرير الطبي.
وأدل��ى بشهادته للشرطة سنتي  1990و2000
لكنها لم تنظر بها بجدية» ،إلى أن شاهد صورة
للقاتل برفقة أخيه الصغير على فيسبوك نشرها
ابن املتهم ،فقرر أن يقتص من زوج والدته املتوفاة،
التي انفصل عنها بعد سنتني من اجلرمية ،فرجع
سنة  2015إلى الشرطة مطال ًبا بإعادة فتح ملف
القضية.
وأظهرت التحقيقات أن أقوال الشاهد تنطبق مع

الكدمات ،التي وجدت على جسد شقيقه القتيل،
وأدانت احملكمة «ديفيد» بالسجن املؤبد ،ضمنها
 13سنة غير قابلة للتقليص ،رغ��م أن��ه ما يزال
مصر ًا على اإلنكار.
وع ّبرت العائلة عن سعادتها ،ألن العدالة أخذت
مجراها أخي ًرا ،وشكروا احملققني ملا بذلوه من
جهد ،كما ت��ذك��روا الصغير ب��ول ،ال��ذي ك��ان من
امل��ف��روض أن يكون اليوم رب أس��رة ول��ه أبناء،
لكنه لم يستطع أن يعيش حياته بسبب رجل من
املفروض أنه كان مكل ًفا برعايته.

