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حکم اعدام برای  2ایرانی در کویت

جنایتخانوادگی
به خاطر یک دوست

دادگاه تجدیــد نظــر کویــت حکــم اعــدام دو
شــهروند ایرانی به اتهام قتل ســه نفــر از جمله
یــک شــیخ ســالمند از خانــواده خانــدان حاکم
کویت را صادر کرده است.
به گزارش ایســنا به نقــل از القدس العربی ،در
نوامبر  ۲۰۱۶جســد ســه نفر از جمله یک شــیخ
از خانواده حاکم ،یک پیرمرد  ۷۰ســاله کویتی و
یــک خدمتکار زن اندونزیایی در منطقه ســلوی
واقع در استان حولی یافت شده بود.

گروهحوادث-معصومهمرادپور/پسرنوجوانیکهباهمدستی
دوستش پدر و مادر خود را به قتل رسانده بود برای دومین بار
خـــبر از کانون اصالح وتربیت به شــعبه دوم دادگاه کیفری اســتان
تهران منتقل شد و پای میز محاکمه ایستاد.
به گزارش خبرنگار حوادث «ایران» ،رسیدگی به این پرونده از سال  95و در حالی
کلید خورد که پســر نوجوانی به نام میثم با مأموران تماس گرفت و مدعی شــد
پدرومادرش بر اثر گازگرفتگی جان خود را از دست دادهاند.
ایــن پســر و خواهــر نوجوانش مدعی شــدند صبــح کــه از خانه بیــرون میرفتند
والدینشــان در خواب بودند اما وقتی برگشتند متوجه مرگ آنها شدهاند .هرچند
گفتههــای ایــن خواهر و برادر در ظاهر با واقعیت مطابقت داشــت ،اما زمانی که
پزشــکی قانونی نظریه خود را اعالم کرد مشخص شــد زن و شوهر جوان بهدلیل
خفگی ناشــی از فشار جســمی نرم و منعطف بر گردنشــان جان خود را از دست
دادهاند؛ بهاینترتیب مشــخص شــد مرگ این دو ،حادثه نبوده بلکه قتل اتفاق
افتــاده اســت.میثم بــار دیگر بهعنــوان تنها مظنــون پرونده تحــت بازجویی قرار
گرفت وخیلی زود راز جنایت را برمال کرد .او درباره انگیزه قتل گفت :با پدرومادرم
مشــکل داشــتم آنها بیش از حد به من گیر میدادند پدرومادرم با دوستی من و
فرید مخالف بودند و بههمیندلیل مدام باهم جروبحث داشتیم .وقتی موضوع
را بــه دوســتم فرید گفتم او هم ناراحت شــد و گفت تنها راهــی که بتوانیم به این
دوســتی ادامه بدهیم کشــتن پدرومادرت اســت؛ آنها مــا را از هم جــدا میکنند.
بعد از اعترافات این پســر نوجوان ،همدســتش نیز بازداشــت شــد .این دو متهم
در نخســتین جلســه محاکمه در شــعبه هفتــم دادگاه کیفری به ریاســت قاضی
کیخا محاکمه شدند ،در این جلسه خواهر میثم درحالیکه بشدت گریه میکرد،
برادرش را بخشــید و از متهم ردیف دوم هم درخواست دیه کرد.فرید به قضات
گفت :باور کنید من نقشه قتل را نکشیدم .میثم به من گفته بود اگر پدر ومادرش
را بکشیم ارثیه خوبی به او میرسد .او قول داده بود یک موتورسیکلت و مغازهای
برایمبخرد.
در پایــان جلســه هیأت قضایی وارد شــور شــد و بــا توجه به مــاده  ٩١قانون جدید
مجازات اسالمی ،متهمان را از قصاص مبرا اما هر کدام از آنها را به پرداخت دیه
و چهار ســال حبس محکوم کرد.اما این حکم ازسوی دیوانعالی تأیید نشد چون
عدم رشد کمال عقلی دو متهم از نظر قضات دیوانعالی دارای شبهه بود بنابراین
پرونده بار دیگر در شــعبه چهارم دادگاه کیفری اســتان تهران به ریاســت قاضی
عبداللهی و با حضور قاضی واعظی مستشــار دادگاه مورد رســیدگی قرار گرفت.
در ابتــدای این جلســه که صبــح دیروز برگزار شــد خواهر میثم برخالف جلســه
قبلی خواســتار قصاص برادرش شــد سپس فرید به جایگاه آمد .فرید به قاضی
گفت :نمیدانســتم قتل چه مجازاتی دارد و فقط در فیلمها دیده بودم که قاتل
زندانی میشــود.پس از پایان اظهارات دو متهم وکالی آنها به ترتیب برای دفاع
در جایگاه ایستادند و به دو نکته اشاره کردند؛ اول اینکه نقض این پرونده فقط به
خاطر شبهه در عدم رشد کمال عقلی دو متهم بوده است این درحالی است که
براســاس قانون ،دیوانعالی کشور صالحیت موضوعی دراین مورد را ندارد و دوم
اینکه دختر مقتول برخالف جلسه قبلی خواستار قصاص متهمان شده است که
بایــد مــورد توجه قرار گیرد.پــس از پایان دفاعیات دو وکیل پرونده ،مشــاور کانون
اصالح وتربیت به حســن رفتار متهمان در کانون تاکید کرد .سپس قضات ختم
جلسه را اعالم کرده وبرای صدور حکم وارد شور شدند.

مرگ مغزی پسر جوان بعد از جراحی آپاندیس
گــروه حوادث -زهــره صفاری /پســر جــوان که
از درد شــدید آپاندیــس راهــی بیمارســتان
شــده بود بــا پای خود بــه اتاق عمــل رفت اما
سهلانگاری پزشک بیهوشی و کادر پرستاری
وی را دچار مرگ مغزی کرد.
بــه گزارش خبرنــگار حوادث «ایران» ،اواســط
ســال  93مرد میانســالی پســر  27ســالهاش را
بــه اورژانس یکــی از بیمارســتانهای پایتخت
انتقــال داد« .شــهاب» از درد شــدید شــکمی
قــادر بــه ایســتادن نبــود و با کمک پــدرش راه
میرفت .پزشــکان با دیدن وضعیت بیمار ،او
را معاینــه کرده و اعالم کردنــد باید آپاندیس
وی بالفاصله جراحی شــود .بــا توجه به اینکه
وضعیت بیمار بســیار وخیم بــود ،آزمایشها
به صــورت اورژانســی انجام شــد و «شــهاب»
به اتاق عمــل انتقال یافت .مراحل بیهوشــی
و ســپس عمل جراحی انجام شــد و «شهاب»
با تأیید متخصص بیهوشــی بــه بخش انتقال
یافــت امــا لحظاتی بعــد ناگهان دچار ایســت
تنفســی شــد و به کمــا رفــت .پزشــکان تالش
زیــادی برای نجــات او انجام دادنــد اما  8روز
بعد پسر جوان دچار مرگ مغزی شد.
ëëشکایت از کادر اتاق عمل
خانواده «شــهاب» که از مرگ پســر جوانشــان

شــوکه شــده بودنــد ،بــا حضــور در دادســرای
ناحیــه ( 19جرایــم پزشــکی و دارویــی) از تیم
جراحــی و پرســتاری شــکایت کردنــد .پرونده
مرگ مشــکوک پســر  27ســاله برای رسیدگی
به شــعبه پنجم دادسرا ارجاع شــد و بازپرس
بــا توجه بــه نتیجــه کالبدشــکافی ،موضــوع را
بــرای بررســی و تعییــن علت دقیــق مرگ به
کمیسیون پزشکی فرستاد.
نخســتین کمیســیون چنــد مــاه بعــد از مرگ
«شــهاب» با حضور سه کارشناس تشکیل شد
و اعضا پس از بررســی نتیجه پزشــکی قانونی
و شــنیدن اظهــارات طرفیــن احتمــال دادنــد
بیمار بهدلیل عوارض ماندگار داروی بیهوشی
و نبــود نظــارت متخصــص هنــگام انتقــال به
بخش دچار افت اکســیژن و بــاال رفتن ضربان
قلب شــده و به کما رفته اســت .به این ترتیب
کمیســیون ســه نفره ،متخصص بیهوشی را به
میزان  25درصد ،ســوپروایزر و پرســتار بخش
مــردان را  20درصــد و دو پرســتار اتــاق عمــل
را بهدلیــل کنترل نکــردن وضعیت تنفســی و
هوشــیاری بیمــار هنگام تحویــل وی به بخش
بــه میزان  10درصد مقصر شــناختند .این رأی
با اعتراض متهمان به کمیســیون دوم ارســال
شد.

مراحــل قانونــی بــرای تشــکیل جلســه دوم
کمیســیون تا یک سال پس از مرگ پسر جوان
ادامه داشت .کمیسیون  5نفره پس از بررسی
پرونــده و نظریــه کمیســیون اول ،قصــور کادر
بیهوشی و پرستاری را تأیید کرده و متخصص
بیهوشــی را بهدلیــل کنتــرل نکــردن وضعیت
بیمــار هنــگام تحویــل از اتاق عمل بــه میزان
 10درصــد ،مســئول فنــی وقت بیمارســتان به
خاطــر نداشــتن هماهنگی الزم بیــن بخش و
اتــاق ریکاوری به میزان  40درصد ،سرپرســتار
و دو پرســتار بخــش جراحی بهدلیل نداشــتن
نظارت کافی در زمان تحویل بیمار  30درصد
مقصــر اعالم کردنــد .این رأی نیــز با اعتراض
مسئول فنی وقت بیمارســتان به کمیسیون 7
نفره فرستاده شد.
کمیســیون سوم نیز با  7کارشــناس  6ماه بعد
تشــکیل شــد و اعضا با بررســی رأی کمیسیون
قبلــی ،متخصــص بیهوشــی را بــه میــزان 20
درصــد ،سرپرســتار و یکی از پرســتاران بخش
جراحــی را به میزان  20درصد و مســئول فنی
وقت را  30درصد مقصر شناختند.
بــه این ترتیــب پرونده با صدور کیفرخواســت
قتل غیرعمدی ناشــی از قصور پزشــکی برای
رســیدگی بــه شــعبه  1043مجتمــع شــهید

ایران

حوادث
جـــهان

وزارت کشــور کویت در نوامبر  ۲۰۱۶از دستگیری
 ۲تبعــه ایرانی در رابطه با ایــن حادثه خبر داد.
نــام متهــم اول «محمــد عبدالرضــا نواصری»
متولــد  ۱۹۷۶که بهعنوان آشــپز در خانه مقتول
مشــغول بــه کار بــوده اســت و نــام متهــم دوم
«علی محمد آلبوغبیش» متولد  ۱۹۸۵است.
در این گزارش آمده اســت :هدف آنها سرقت
 ۲۷۶هــزار دینــار کویتــی معادل بــا  ۸۸۳هزار
دالر بوده است.

در مــه ۲۰۱۷دادگاه جنایــی کویت حکم اعدام
این دو شــهروند ایرانی را صادر کرد ،همچنین
ایــن دادگاه  ۲شــهروند کویتــی را نیز بــه اتهام
ارائه اسلحه برای مجرمان به پرداخت جریمه
نقدی به مبلغ  ۲۰۰دینــار کویت محکوم کرده
اســت .دادگاه تجدید نظر کویت نیز این حکم
را تأیید کرده است.
برخــی منابع گفتهاند که این حکم نهایی شــده
است و برای اجرا نیاز به دستور امیر کویت دارد.

قدوســی (دادگاه کیفــری )2بــه ریاســت قاضی
محبوب افراسیاب فرستاده شد.
قاضــی پــس از بررســی شــواهد و نظریههــای
کمیسیون پزشکی و همچنین شنیدن اظهارات
طرفیــن ،متهمــان پرونــده را بــه تحمــل یــک
ســال حبــس تعزیــری از جنبه عمومــی جرم و
همچنین مســئول فنــی وقت بیمارســتان را به

پرداخــت  40درصــد دیه کامل ،پرســتار بخش
جراحــی بــه میــزان  20درصــد و متخصــص
بیهوشــی و سرپرســتار بخش جراحــی را نیز به
میــزان  20درصد محکوم کرد که بهدلیل وقوع
مــرگ در ماه حرام پرداخت یک ســوم دیه نیز
بهعنوان تغلیظ دیه از جنبه خصوصی جرم به
این مجازاتها اضافه خواهد شد.

خروج میله فلزی از سر

آرزو کیهان
مترجم

وایرد

ورود تمساح به استخر خانگی

محققان اســکاتلندی موفق شــدند سر یک
ســگ  4هــزار ســاله را کــه جمجمــهاش در
آرامگاه جزیره «اورکنی» اسکاتلند پیدا شده
بود بازسازی کنند.به گزارش ساینس« ،امی
تورنتــون» هنرمنــد و محقــق اســکاتلندی
در این باره گفت« :انجام ســی تی اســکن و
اســتفاده از چاپ سه بعدی امکان بازسازی
را آســانتر کــرده اســت».جمجمه حیــوان
در ســال  1901در یــک آرامگاه کنار  8جســد
انســان پیــدا شــده بــود .بــه نظــر میرســد
ســگها نیز در ســالهای دور کنار صاحبان
خود در آرامگاهشــان در اســکاتلند به خاک
سپرده می شدند.

سقوط هواپیمای کوچک در زمین بیس بال

ســقوط هواپیمــای کوچــک خصوصــی در زمین بیــس بالــی در ایالت
کانکتیکات امریکا  2زخمی برجا گذاشت.
بــه گزارش یاهــو ،در زمان حادثه هیچکس در زمیــن بیس بال حضور
نداشته و مجروحان دو مسافر هواپیما بودهاند که با کمک اورژانس به
بیمارستان منتقل شدند.
بنــا بــر گزارشهــای رســیده جراحــات وارده هیچکــدام از مســافران
خطرناک نیست و تحت نظر پزشکان قرار دارند.

دیلی میل

یک تمساح غول پیکر که با ورود به یک ویالی خصوصی در فلوریدا در استخر
خانه شنا میکرد باعث وحشت ساکنان ویال شد.
بــه گــزارش دیلی میل ،تمســاح چند متری پــس از ورود بــه ملک خصوصی
«مایــک ایوانــز» در خلیــج «پالــم بیــچ» فلوریــدا وارد اســتخر شــده و از شــنا
کردن لذت میبرد که ســاکنان ویال با مشــاهده آن ،وحشــت زده از امدادگران
درخواســت کمــک کردنــد .در پی تماس تلفنــی این خانواده یک دامپزشــک
حرفهای به همراه تیم امدادگران فلوریدا به محل رفته و موفق به زندهگیری
این حیوان شده و تمساح را به زیستگاهش بازگرداندند.

yahoo

بازسازی سگ  4هزارساله

کارگر هندی که هنگام کار در تعمیرگاه میله فلزی در جمجمهاش فرو رفته بود به شکل معجزهآسایی
از مرگ نجات یافت .به گزارش دیلی میل« ،سانجای بائه»  21ساله در حال انجام کار بود که ناگهان
پایش سر خورد و در گودال تعمیرگاه افتاد اما میله فلزی در سرش فرو رفت.
دکتــر «پرامودگیــری» از تیــم جراحی بیمارســتان دهلــی در این باره گفــت« :بیمار دچار افت شــدید
فشــار خون بود اما پس از  90دقیقه جراحی موفق شــدیم میله را از ســرش خارج کنیم بدون آنکه به
عصبهای مهم سرش آسیب وارد شود».

نجات دو سوارکار
در ساحل بریتانیا

کشف مقبره ای زیبا در قاهره
باستانشناســان مقبــرهای زیبــا
متعلق به یکی از اشراف سلسله
ســلطنتی پنجــم را یافتنــد کــه
بهدلیل رنگها و نقاشــیهایش
مورد توجه محققــان قرار گرفته
اســت.به گــزارش اســکای نیــوز،
تحقیقــات نشــان داده که مقبره
متعلق به فردی به نام «خووی» بوده که در گذشــتههای دور مســئولیتهای
دولتــی برعهــده داشــته و از طبقــه اشــراف جامعــه بــوده اســت.مقبره در 20
کیلومتری قاهره پیدا شــده و با رنگ رزین ســبز و نارنجی پس از گذشت 4300
ســال بخوبی حفظ شده است«.محمد مگاه» از تیم حفاری در این باره گفت:
«آرامگاه با یک راهرو کوچک به سمت یک اتاق هدایت میشود که در نهایت
به اتاقی بزرگتر که قبر در آن قرار گرفته ختم میشــود».به عقیده کارشناسان،
هنرنقاشــی دیوارههــا و کتیبههــای زیبــا میتوانــد بســیاری از گردشــگران را
شگفتزده کند.

میرر

اسکای

دو ســوارکار کــه در ســاحل بریتانیــا در میــان گلوالی گرفتــار شــده بودنــد بــا کمک
امدادگران نجات یافتند.
بهگزارش میرر ،امدادگران ساحلی بریتانیا هنگامی که با یک هواپیمای کوچک
در حال گشــت زنی در منطقه بودند ،دواســب و ســوارکارانش را که درون گل و الی
ساحلی به دام افتاده بودند از مرگ حتمی نجات دادند.
امدادگــران اعــام کردنــد کــه دو ســوارکار و اســب هایشــان را بــا اســتفاده از یک
هواپیمای کوچک بدون سرنشین پیدا کرده و موفق به نجاتشان شدهاند.

سقوط دختر کوچولو به چاه  34متری

برخورد مرگبار هواپیما
و بالگرد در نپال

هواپیمای مســافربری نپال هنگام برخاستن
از فرودگاه با یک بالگرد برخورد کرد.
بــه گزارش مقامهای نپالی ،این حادثه چهار
کشــته و پنج مجروح برجا گذاشــت .هواپیما
کــه متعلــق بــه شــرکت ســومیت ایر بــود در
حــال برخاســتن از فــرودگاه لوکال بــه مقصد
کاتمانــدو پایتخــت نپال با یــک بالگرد پارک
شده در فرودگاه برخورد کرد.
مــاه گذشــته نیــز براثــر ســقوط یــک بالگــرد
در منطقــه تاپلجونــگ در شــرق ایــن کشــور،
هفــت سرنشــین ایــن بالگــرد از جملــه وزیر
جهانگردی نپال کشته شدند.

مرگ  6کارگر
در آتشسوزی خانه

 6کارگر مهاجر در حادثه آتشسوزی شهر العین
امارات جان خود را از دست دادند.
به گزارش پلیس امارات ،در حادثه آتشســوزی یک خانه کارگری در شــهر العین امارات  6کارگر که
از اتباع آسیایی بودند کشته و چند نفر دیگرمجروح شدند.
براســاس این گزارش ،علت این آتشســوزی غیر عمدی اتصال برق بوده که پلیس امارات در حال
بررسی و کارشناسی علت اصلی حادثه میباشد.
اجساد کارگران به پزشکی قانونی منتقل شده است.

آتشنشــانان هنــدی یــک دختربچه  5ســاله را  8ســاعت پس از ســقوط
بــه چــاه  34متــری زنــده بیــرون کشــیدند.بهگزارش «اندیتــی وی»،
دختـــــربـــــــــچه هنگامــی کــه تــاش میکــرد تــا میــوه درختــی را کــه در
نزدیکــی چــاه بود بچیند ناگهــان به درون چاه ســقوط کرد.این حادثه در
نزدیکــی روســتای «آگاریــاال» در هنــد رخ داده و کودک پــس از نجات به
بیمارستان منتقل شد تا تحت نظر پزشک قرار بگیرد.

