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جشن تولد خونین در آسمان
گــروه حوادث /معصومه مرادپور  /پســر جــوان کرجی که
میخواســت جشــن تولد خاطرهانگیزی برای نامزدش
اخــــبار ترتیــب دهد در حالی که ســوار بالگرد بر فراز آســمانها
پرواز میکردند بر اثر حادثهای تلخ جان باخت.
بــه گزارش خبرنگار حوادث «ایران» ،حدود ســاعت  2بعدازظهر پنجشــنبه
22فروردین بهدنبال خبر مرگ پســر  24ســالهای به نــام آرمین در محدوده
مرکز آموزشی بالگرد در کرج به پلیس اعالم شد.
نخســتین بررسیها نشان میداد آرمین که ســوار بر بالگرد آموزشی بوده بر
اثــر اصابــت پرههای بالگرد به ســرش جان باخته اســت .همزمــان با اعالم
ایــن خبر بــه بازپرس ویژه قتــل و کارآگاهان پلیس ،تیــم جنایی راهی محل
حادثه شدند و به تحقیق از خلبان بالگرد و دختر جوانی پرداختند که همراه
آرمین بود.
دختــر جــوان گفت :مــن و آرمین نامزد بودیم .او میخواســت برایم جشــن
تولــدی رؤیایــی و خاطرهانگیز ترتیب دهد به همین خاطر قرار شــد با اجاره
یک بالگرد ســوار بر آن در آســمان شهر پرواز کنیم .وقتی سوار بالگرد شدیم
آرمیــن کیــک تولدم را در حالی که شــمعهایش را روشــن کــرده بود مقابلم
گرفت و من هم آن را فوت کردم .دقایقی بعد آرمین با خوشــحالی ســرش
را از پنجره بیرون برد تا عکس سلفی بگیرد اما نمیدانم چه شد که ناگهان
سرش با پره بالگرد برخورد کرد و....
ســرهنگ نادربیگــی  -رئیــس پلیس آگاهی اســتان البرز  -با اعــام این خبر
گفت :بر اســاس تحقیقات اولیه این حادثه زمانی رخ داده که خلبان هنگام
برگشت به پایگاه بر اثر مایل شدن بالگرد به سمت راست و به خاطر نزدیک
شــدن بیش از حد پسر جوان به پرههای بالگرد سرش با پرهها برخورد کرده
و جــان باختــه اســت .در حال حاضــر خلبــان این بالگرد بازداشــت شــده و
تحقیقات بیشتر برای روشن شدن جزئیات این حادثه ادامه دارد.

واژگونی مرگبار اتوبوس شیراز

گــروه حــوادث /واژگونــی اتوبــوس مســافربری تهــران  -شــیراز یــک کشــته و
18مصدوم داشت .غفور راستین -مدیر حوادث و فوریتهای پزشکی استان
اصفهــان  -گفــت :این حادثه ســاعت یک و  42دقیقه بامداد روز گذشــته در
مســیر اصفهــان بعد از دوراهی موتــه به میمه رخ داد و مرد  50ســاله ای که
از سرنشــینان این اتوبوس بود ،در دم جان باخت .وی اضافه کرد :همچنین
18نفــر شــامل  14مــرد و چهــار زن هم مصدوم شــدند که به دو بیمارســتان
حضرت محمد(ص) میمه و بیمارستان گلدیس شاهین شهر منتقل شدند.

حوادث
جـــهان

آرزو کیهان
مترجم

دستگیری قاچاقچی پوست ببر

یــک زن امریکایی با همدســتی دختــرش  5نفر از اعضای خانــوادهاش را به قتل
رســاند.بهگزارش یاهو ،متهم «شــانا دکری» و دخترش «دومنیک» با همدســتی
یکدیگــر پــدر ،خواهر و بــرادران خود را به قتل رســاندند .پلیــس ایالتی فیالدلفیا
اجســاد قربانیان را در حالی در آپارتمانشــان پیدا کرد که مســئوالن مدرسه نگران
غیبــت بچهها شــده و همــراه بــا نماینــده اداره حمایت از کــودکان بــه خانه آنها
مراجعه کرده بودند.
بنا بر گزارشهای این مسئول ،شیشههای آپارتمان شکسته ،مبلمان به هم ریخته
بود و بهنظر میرســید قاتالن قبل از جنایتهایشــان با قربانیان خود درگیر شــده
بودند .گزارشهای پلیس تاکنون انگیزه این جنایتها را روشن نکرده است.

تلفن گروه حوادث021 - 88761621 :

کشف  1300سکه عتیقه از مسافران مترو
گروه حوادث/فرمانده یــگان انتظامی متروی
پایتخــت از دســتگیری دو قاچاقچــی و کشــف
 1300عدد سکه تاریخی خبر داد.
ســرهنگ علی راقی در تشریح این خبر گفت:
ســاعت  10صبــح دیــروز مأمــوران انتظامــی
گشــت مترو صحــن مطهر ،هنگام گشــتزنی
در سکوی ایستگاه مترو ،متوجه رفتار مشکوک
دو مرد شدند که یک ساک دستی همراه آنان
بود.

برادرکشی به خاطر ارثـیه پدری
گــروهحوادث/مرد کینه جو که به خاطر ارثیه پدری
برادرش را با شــلیک گلوله به قتل رســانده بود سه
ســاعت پس از این جنایت دســتگیر شد.ســرهنگ
سهرابشفقی-فرماندهانتظامیشهرستانبناب-
در تشــریح ایــن خبــر گفــت :روز جمعــه در یکی از
محلههایشهرستانبنابخبرقتلمردی 34ساله
به پلیس اعالم شــد .نخستین بررسیهای پلیسی
نشــان میداد این مرد با شــلیک گلوله برادرش به
قتل رســیده اســت .به گفتــه خانواده مقتــول وی از

وی بــا اشــاره به اینکــه متهمان فامیــل بوده و
از شهرســتان همــدان برای فروش ســکهها به
تهــران آمدهانــد ،افــزود :در بازرســی از ســاک
آنان 1300 ،عدد سکه عتیقه کشف شد.
یکــی از متهمــان اظهــار داشــت که ســکهها را
چهار سال پیش از فردی خریداری کرده است
و حــاال برای فــروش آنها بــه تهــران آمدهاند.
هــر دو متهم برای بررســی جزئیات پرونده به
پلیس پیشگیری منتقل شدهاند.

مدتــی قبل با برادرش بر ســر ارثیه پــدری اختالف
شدید پیدا کرده بودند تا اینکه روز حادثه برادرش با
اسلحه گرم به سراغ وی آمده و مرتکب این جنایت
شده است .بدین ترتیب ردیابیها برای دستگیری
متهم آغاز شد و تیم جنایی سه ساعت پس از قتل،
این مرد را در مخفیگاهش دستگیر کردند.فرمانده
انتظامی شهرستان بناب در پایان گفت :متهم بعد
از تشکیل پرونده ،برای سیر مراحل قانونی به مقام
قضایی ارسال شد.

فرجام تلخ خرید دوچرخه قرمز
گروه حوادث -زهره صفاری /پســرک دســتش را
در جیب شلوار فرو برد و چاقوی ضامن دار را در
مشت گرفت با عصبانیت و ناراحتی دستش را
روی زنگ خانه گذاشت .وقتی دوستش در را باز
کرد با دیدن چهره خشمگین او ناخودآگاه عقب
کشید اما پسرک به او فرصت عکسالعمل نداد
یقــهاش را گرفــت و با هم درگیر شــدند .ناگهان
دستش را داخل جیب برد و در یک چشم بر هم
زدن چاقو تا دسته در شکم دوستش جا گرفت.
«ســعید» ناباورانــه بــه دســتانش کــه در میــان
دستبند آهنی به یکدیگر قفل شده بود نگاه کرد.
قرار بود او را به کانون اصالح و تربیت بفرستند .از
یادآوری گذشته اشکهایش بیاختیار روی گونه
میریخت .درس و مدرســه را رها کرده بود تا در
مکانیکی دوست عمویش شاگردی کند و کمک
خرج خانواده باشد اما حاال با این اشتباه باری بر
دوش مادر پیرش شده است.
بــاورش نمیشــد دوچرخــهای کــه از کودکــی
رؤیاهایــش بــا آن رنــگ گرفتــه بــود حــاال در
واقعیــت ،زندگــیاش را به مرز نابودی رســانده
باشد« .از وقتی خودم را شناختم پدرم زمینگیر
و علیل بــود .آنطور که مادرم میگفت او پیش
از تصادف با موتورســیکلت کار میکرد و نان آور
خانــواده بود اما حاال حتی توانایی نداشــت یک
قاشق دســتش بگیرد .مادرم با کارگری در خانه

مــردم خرج زندگیمان را مــیداد .گاهی اوقات
هــم وقتی عموهایم به ما ســر میزدند پولی به
مادرم میدادند که برای هزینههای درمان پدرم
و خرج خانه کم نیاورد.
همیشــه هشــتمان گــرو نهممــان بــود بــا این
حال مادرم به همین شــرایط راضــی بود و تنها
بــه بهبودی پــدرم فکر میکرد .اما سرنوشــت با
مادرم نیز یار نبود و با مرگ پدر همین آرزویش
نیز نابود شد .بعد از مرگ پدر ،مادرم برای اینکه
خرج من و خواهرم را تأمین کند در خانه پیرزنی
کار پیــدا کرده بود و از صبح زود تا شــب آنجا کار
میکــرد .گاهــی هم مــرا برای کمک بــا خودش
میبــرد .بعضی روزها هم که خیلی خســته بود
با کوچکترین اتفاقی مــرا به باد کتک میگرفت
و گریه میکرد .همیشه حسرت زندگی دوستانم
را میخوردم .دلم میخواســت مانند آنها بازی
کنم ،خوراکی بخرم و ...اما همین خواســتههای
کوچکم نیز برآورده نمیشد.
در آخرین ســالهای دبیرستان تصمیم گرفتم
تــرک تحصیل کنــم و ســرکار بروم .چنــد جایی
کارگــری کــردم امــا پولــی درنمیآمــد .تــا اینکه
عموی بزرگم پیشنهاد کرد در مکانیکی دوست
او شــاگردی کنم .صاحبکارم قول داد اگر زود کار
را یــاد بگیرم ،حقوق خوبی به من میدهد .من
هــم همــه توانــم را بــه کار گرفتم تا یک شــاگرد

خوب باشــم .تالشهایم جــواب داد و پایان ماه
دوم ،اولیــن دســتمزدم را گرفتــم .آن روز آنقدر
خوشــحال بــودم کــه نمیدانــم چطور تــا خانه
رســیدم .مــادرم که از شــادی من بــه وجد آمده
بود ،حتی یک ریال از پول را برنداشــت در حالی
که مرا میبوســید گفت« :پسرم؛ حقوق اولت را
فقط برای خودت خرج کن».
مــن هــم از خدا خواســته بــه ســراغ دوچرخه
رؤیاهایــم رفتــم .قســطی آن را خریــدم و بــا
خوشــحالی پیش دوســتانم رفتــم .چند روزی
گذشت که یکی از هم محلیها به بهانه اینکه
دوچرخــهاش خــراب شــده ،از مــن خواســت
دوچرخــهام را به او قرض بدهم .خیلی برایم
ســخت بود اما آنقدر اصرار کــرد که پذیرفتم.
آن دوچرخــه همــه دارایــیام بــود و به همین
دلیل تا شــب دلهره داشــتم .وقتی دوستم به
خانــه آمــد فهمیــدم دلشــوره هایــم بیدلیل
نبــوده او بــا دوچرخــهام تصــادف کــرده و
بشدت خســارت دیده بود .از عصبانیت حتی
نمیتوانســتم حرف بزنم .از همــه بدتر اینکه
او حاضــر نبود تقصیرش را بپذیرد و خســارت
دوچرخــهام را بدهــد .آن شــب از عصبانیــت
خوابــم نمیبــرد .من بــرای به دســت آوردن
این دوچرخه خیلی صبر کرده بودم و حاال که
رؤیای خرید این دوچرخه به واقعیت پیوسته

بــود دوســتم بــر اثــر ســهلانگاری آن را نابود
کرده بــود .در همیــن افکار بودم کــه در کمال
نابــاوری خودم را مقابل خانه دوســتم دیدم.
زنگ در را زدم و...
رفیقم سه روز بعد در بیمارستان به هوش آمده
بــود و مرا به پلیس معرفــی کرد .عمویم نیز که
از موضــوع باخبــر شــد مــرا پیــش پلیــس آورد.
حــاال هــم خانــواده او از مــن شــکایت کردهاند.
بــاور کنیــد از مــادرم خجالــت میکشــم .حتــی
نمیتوانم به چشمانش نگاه کنم .میخواستم
کمک خرجش باشــم اما آبرویــش را هم بردم.
امیدوارم مرا ببخشد...

نگاهکارشناس
کارشناس مرکز مشاوره آرامش پلیس کرمانشاه
گفت :وقتی شــرایط ســخت خانوادهای مانع از
فراهم شــدن نیازهای کــودک و نوجوان شــود و
آنهــا خود را فــردی اضافی در زندگــی بدانند ،با
ســرخوردگی به جامعه پناه میبرند .این اتفاق
تبعاتی مانند افزایش خشــم دارد که در برخی
موارد عامل بزهکاری نیز خواهد شــد .از اینرو
باید با فرهنگسازی و آموزشهای صحیح به
فرزنــدان ،مهارتهــای کنترل خشــم و تبعات
آن را بــه آنها گوشــزد کنیم تا مانــع از بروز یک
فاجعه شویم.

پاکسازی اورست از زباله

دههــا کوهنــورد نپالــی بــرای پاکســازی زبالههای
پالستیکی از قله اورست راهی این منطقه شدند.
ب ه گــزارش گاردین ،زبالههای باقــی مانده باعث
تخریب و زشتی محیط زیست در قله اورست شده
اســت .در میان این زبالهها تجهیزات کوهنوردی،
قوطیهای نوشیدنی و قوطی کنسروهای خوراکی
نیــز دیــده میشــود« .دنــدو راد گیمیــر» ،از گــروه
گردشــگری نپال در این باره گفت«:پاکســازی کوه
از آلودگــی زبالههــا ســبب شــد تــا دههــا کوهنورد
وارد عمــل شــده و خود را بــه اردوگاههای موجود
در اورســت برســانند تا زبالهها را از محیط زیست
جمعآوری کنند».

 10کشته در سیل چین

مشاهده تصویر پنگوئن در مریخ

انتشــار تصاویــری از ســطح مریخ از ســوی ســازمان
فضایی ناسا بار دیگر این سیاره سرخ را خبرساز کرد.
بهگزارش میرر ،در تصویر منتشــر شــده یک پنگوئن
روی صخره ســنگی دیده میشــود کــه بهنظر برخی
کارشناســان یوفــو نشــانی از حضــور موجــودات
فرازمینی است.
«اســتیو»  56ســاله کارشــناس موجودات فرازمینی

پلیس ویتنام مردی را بازداشــت کردند که سالها پوست و استخوانهای ببر را به
چین قاچاق میکرد .به گزارش  24نیوز ،این مرد قاچاقچی در مرز استان «کوانگ
نین» در حالی بازداشت شده که پوست ببر و استخوانهای این حیوان را به همراه
داشــته اســت .هر پوســت کامل ببر  6هــزار دالر در ویتنــام و  10هــزار دالر در چین
فروخته و قاچاق میشــود .گفتنی اســت اســتخوان و دندانهای این حیوان برای
دکوراسیون و جواهرات و وسایل تزئینی مورد استفاده قرار میگیرد.

رژه خون آشام ها در انگلیس

w w w. i r a n - n e w s p a p e r. c o m

سهل انگاری پدر
عامل مرگ دختر بچه

پدر فراموشکار که قرار بود دختر کوچولویش
را بــه مهد کودک برســاند او را تنها در خودرو
جا گذاشت و باعث مرگ وی شد.
ب ه گــزارش اینترنشــنال بیزینس تایمــز ،این
دختــر چهــار ســاله چینــی مــدت  ۹ســاعت
داخــل خــودرو در گرمــای بســیار بــاال حبس
بــوده و در نهایت بهدلیل خفگی جان خود را
از دست داد ه اســت.پلیس در رابطه با علت
فــوت این کــودک گفت :پــدر ایــن دختربچه
قصــد داشــته فرزنــد خــود را بــه مهدکودک
برســاند امــا بهدلیــل اینکــه ســرگرم بــازی با
تلفن همراهش بــوده فراموش میکند بچه
را از خــودرو پیــاده کــرده و بــه مســئول مهــد
تحویل دهد.
این مرد با تصور اینکه فرزندش را به مسئول
مهــد ســپرده ،روانه محل کارش میشــود در
حالــی که کودک در صندلــی عقب به خواب
رفته بود.
بنابــر اعــام پلیــس چیــن ،مــادر کــودک که
هنــگام عصر بــرای تحویل او بــه مهدکودک
مراجعــه کــرده بــود متوجــه شــد فرزنــدش
نیست .پلیس پس از مطلع شدن از موضوع
و آغــاز جســتوجوها ،کــودک را در حالی که
بهدلیــل گرمازدگی و خفگی جــان باخته بود
داخل خودروی پدرش پیدا کرد.

در ایــن بــاره گفت«:همواره بــر این بــاور بودهایم که
موجــودات فرازمینــی وجود داشــتهاند اما بــا وجود
تصاویر ناســا بزودی میتوانیم ایــن فرضیه را ثابت
توگو بــا فضانوردان و برخی
کنیــم».وی افزود« :گف 
دانشمندان نیز نشان می دهد که آنها نیز به حضور
بیگانــگان در فضــای کیهانــی و دیگــر ســیارات بــاور
دارند».

بارش شدید باران و وقوع سیل در جنوب چین منجر به مرگ دستکم 10نفر
شد .بهگزارش تلویزیون دولتی چین ،مقامات این کشور روز شنبه اعالم کردند
یک نفر نیز در این سیل ناپدید شده است .بارش شدید باران از پنجشنبه شب
در مناطــق جنوبــی چین باعــث ایجاد طوفان و ســیل و همچنیــن آبگرفتگی
معابــر و باال آمدن آب رودخانهها شــد به طوری که در بســیاری از بخشهای
این منطقه مانند لوخو و فوتیان خسارت زیادی به روستاییان و کشاورزان وارد
شده است .دادههای اداره هواشناسی شنزن نشان داد که میانگین بارندگی در
ســه ساعت اول شب پنجشــنبه در منطقه لوخو به 65میلی متر رسیده است.
مردم نواحی جنوبی چین هرساله بهدلیل نزدیکی به آب های آزاد در ماههای
مه ،ژوئن و ژوئیه (اردیبهشت تا مرداد) تجربه بارانهای سیل آسا و سیالب را
همراه با خسارات جانی و مالی دارند.

محاکمه قاتل سریالی زنان مسافر
یک راننده تاکســی که به  8زن تعرض کرده و  4نفر از آنها را به قتل رســانده بود
در اوکراین به حبس ابد محکوم شد.
بهگزارش میرر« ،دیمیتری لوبد»  33ساله در جلسه دادرسی پروندهاش اعتراف
کرد که تحت تأثیر مواد مخدر به مســافران زن خود تعرض کرده و حتی  4نفر از
آنها را کشته است.
بنا بر گزارشهای پلیس اوکراین این متهم دارای قربانیان بیشتری است که هنوز
هویت آنها شناسایی نشده است.
ایــن قاتــل ســریالی در دادگاه از خانــواده قربانیان خــود به خاطــر جنایتهایش
عذرخواهی کرد.

تمساح و مار همبازیهای کودک
اندونزیایی

بازی پســر بچه اندونزیایی با تمســاح و مار سوژه
رســانههای اجتماعــی شــد .بــه گــزارش دیلــی
میــل« ،دیــان مهارانی» بدون ترس ســاعتها
بــا حیوانــات عجیب و غریب خــود بازی میکند
و آنهــا را بــه حمام میبــرد .این کودک  3ســاله
بــا تمســاحش همچون عروســک بــازی میکند
و هیــچ ترســی از این حیوانات نــدارد .پدر و مادر
ایــن کــودک امیدوارنــد کــه عالقــه فرزندشــان
بــه حیوانــات بتوانــد او را تبدیــل به یــک حامی
حیوانات کند.

