سال بیستوپنجم شماره 7080
چهارشنبه  22خرداد 1398

زن زندانی درخواست آزادی مشروط داد

گــروه حوادث :معصومــه مرادپور  /زن میانســال کــه به اتهام
معاونت در قتل یک مرد با همدســتی شــوهرش به  15ســال
اخبار
زندان محکوم شــده بود با گذشت  10سال از این ماجرا صبح
دیروز در دادگاه کیفری تهران خواستار آزادی مشروط خود شد.
بــه گزارش خبرنگار حوادث «ایران» ،این جنایت در ســال  88رخ داد .راز
این قتل زمانی فاش شــد کــه دختر جوانی به اداره پلیــس مراجعه کرد و
گفت دو مرد ناشناس وارد خان ه ما شدند و پس از کشتن پدرم دست و پای
مرا بستند و از خانهمان فرار کردند.
کارآگاهــان پلیــس درباره ایــن واقعه به تحقیــق پرداختنــد و دریافتند که
مرد مقتول به خاطر رابطه با یک زن کشــته شــده است .با بررسی آخرین
تماسهــای تلفنی مقتول با زن جوانی به نام ســیما ایــن زن به همراه دو
مرد دیگر به نامهای یاسر و فرید بازداشت شدند.
فریــد که شــوهر ســیما بود گفــت :وقتی همســرم گفــت که مــردی غریبه
مزاحمش شــده من بشــدت عصبانی شــدم و با دوســتم تصمیم به قتل
گرفتیم .برای همین به خانهاش رفتیم و پس از کشتن او برای اینکه ماجرا
را طور دیگری جلوه بدهیم ،دســت به ســرقت زدیــم و دختر مقتول را که
شــاهد این جنایت شده بود با طناب بســتیم و فرار کردیم .قضات دادگاه
فرید را به قصاص و دو متهم دیگر را به  15سال حبس محکوم کردند .با
گذشت  10سال صبح دیروز سیما که در زندان به سر میبرد ،با درخواست
آزادی مشــروط از شــعبه  9دادگاه کیفــری بــه ریاســت قاضــی کشــکولی
خواست تا کمکش کنند .قضات نیز پس از شنیدن درخواست این زن وارد
شور شدند تا در اینباره تصمیم بگیرند.
قاضی کشــکولی رئیس دادگاه درباره شــرایط آزادی مشروط گفت :آزادی
مشــروط تنهــا بــه محکومی اعطا میشــود که بــرای اولینبار بــه مجازات
حبــس محکــوم شــده باشــد و عــاوه بــر حســن اخــاق دو ثلــث مــدت
محکومیتش را بگذراند.
بنابراین تا زمانی که محکوم مدت معینی از محکومیت خود را در زندان
ســپری نکرده باشــد ،حــق اســتفاده از آزادی مشــروط را نخواهد داشــت.
کشــکولی حســن اخالق و رفتــار را از شــرایط دیگر اعطای آزادی مشــروط
دانســت و گفت :مجرم باید در مدت اجرای مجازات ،حسن اخالق نشان
داده باشــد .ایــن روش از نظر قانونگــذار به معنای اصــاح محکوم تلقی
شده و او را مستحق استفاده از آزادی مشروط میکند .البته معیار سنجش
حســن اخالق در قانون مشــخص نشده است و به نظر میرسد که رعایت
مقررات زندان ،مالک تشخیص حسن اخالق از ضداخالق باشد.
بنابراین اصلح است که عدهای از افراد متخصص و آگاه به امور اجتماعی،
روانــی و کارشناســان فنی ،حاالت و ســکنات مجرم را تحتنظــر قرار داده
و تحوالت شــخصیت زندانی را بررســی کنند و هنگامی که شــخص واقعاً
اصالح شده باشد ،به وی آزادی مشروط اعطا نماید .این قاضی ادامه داد:
از دیگر شــروط اعطای آزادی مشروط آن است که بتوان اطمینان حاصل
کــرد کــه محکوم پــس از آزادی از زندان ،دیگر بــار مرتکب جرمی نخواهد
شد.
بــه عبارت دیگــر ،باید از اوضــاع و احوال محکوم پیشبینی شــود که پس
از آزادی ،دوباره دســت به ارتکاب جرم نخواهد زد .البته احراز این شــرط
بسیار مشکل است ،چرا که به سهولت نمیتوان به اندیشه و افکار انسانها
پی برد و آن را مورد ارزیابی قرار داد.

ربودن کودک برای انتقام از مادر

گروه حوادث /مرد جوان وقتی فهمید همسر صیغهایاش حاضر به ادامه
زندگی با او نیست ،دختر  2ساله او را دزدید و تهدید به مرگ کرد.
به گزارش خبرنگار حوادث «ایران» ،ســاعت  7شامگاه دوشنبه  20خرداد
زنی هراسان در تماس با پلیس ورامین مدعی شد همسر موقتش ،دختر
خردسال او را از مقابل خانه ربوده است.
با رســیدن مأموران کالنتری به محل ،زن جوان در حالی که بشــدت گریه
میکرد ،به مأموران گفت« :من از همســرم جدا شــده و با دختر  2سالهام
زندگی میکنم .مدتی قبل با مردی آشنا شده و به عقد موقت او درآمدم.
پــس از پایــان مدت صیغــه به او گفتــم دیگر حاضر بــه ادامه ایــن رابطه
نیســتم ،اما او بر ارتباط مان پافشــاری میکرد .حتی تهدیــد کرد که اگر به
زندگــی او برنگــردم دخترم را میکشــد اما من حرفش را جــدی نگرفتم.
تــا اینکه امــروز دخترم بــرای بازی با دوســتانش جلوی در خانــه رفت اما
دقایقــی بعــد ایــن مرد بــا من تمــاس گرفــت و گفت دختــرت پیش من
است ،اگر میخواهی زنده بماند باید برگردی .وقتی دیدم دخترم نیست
بالفاصله با پلیس تماس گرفتم».
بــا این گــزارش مأمــوران وارد عمل شــدند و بــا اطالعاتی کــه زن جوان از
محلهای زندگی و تردد همسر سابقش داده بود ،پس از دو ساعت موفق
به شناسایی محل اختفای او شدند.
سردار عبدالرضا ناظری ،فرمانده انتظامی شرق استان تهران به خبرنگار
«ایــران» گفت« :با توجه به حساســیت موضوع ،مأمــوران بالفاصله وارد
عمــل شــده و مرد جــوان را دســتگیر کردند و دختر  2ســاله را بــه مادرش
تحویــل دادنــد .متهــم پــس از دســتگیری ،انگیــزهاش از کــودک ربایی را
وادارکــردن مــادر دختــرک به ازدواج بــا خودش اعالم کــرد .متهم پس از
تشکیل پرونده تحویل مراجع قضایی شد».

فروش کارت بلیت مترو  30میلیون تومانی

گروه حوادث  /دو دانشــجوی فوق لیســانس وقتی قصد داشتند یک کارت
بلیــت متــرو را  30میلیــون تومان بفروشــند نمیدانســتند با پلیــس وارد
معامله شــدهاند .ســرهنگ علــی راقی -فرمانــده یــگان انتظامی پلیس
متروی پایتخت -در تشــریح این خبر گفت :چند روز قبل مأموران پلیس
آگاهــی متــروی تهــران متوجــه آگهــی فــروش کارت بلیــت متــرو در یک
ســایت خرید و فروش اینترنتی شــدند که فروشــنده مدعی شــده بود این
کارت بلیت تا ســال  ۱۴۴۵اعتبــار دارد و آن را به قیمت  ۳۰میلیون تومان
میفروشد.
وی ادامــه داد :از آنجایــی کــه بهنظر میآمــد این آگهی یــک کالهبرداری
اســت و چنین کارت بلیتی توســط متروی تهران صادر نشده است ،با فرد
ارسالکننده آگهی تماس گرفته شد تا طی یک برنامهریزی دستگیر شود.
ایــن فــرد بــا حضــور در محــل کارت بلیــت را جلــوی چشــمان مأمــوران
آزمایــش کــرد و مشــخص شــد ایــن کارت تــا ســال  ۱۴۴۵اعتبــار دارد.
بــه ایــن ترتیــب متهــم کــه با یــک نفــر دیگــر در متــرو حضــور یافتــه بود
دســتگیر و بــه کالنتــری تحویــل داده شــدند .در ادامــه متهمــان کــه هــر
دو دانشــجوی فــوق لیســانس بودنــد ،مدعــی شــدند بــا همــکاری یکــی
از دوستانشــان و بــا انجــام عملیــات ســخت افــزاری و نرمافــزاری موفق
شــدند اعتبــار کارت بلیــت متــرو را افزایــش داده و ایــن کارت بلیــت را
 ۳۰میلیون تومان قیمتگذاری کنند.
بهگفتــه فرمانده یگان انتظامی پلیس متروی پایتخــت ،هماکنون در این
رابطه پروندهای تشکیل و متهمان برای انجام تحقیقات تکمیلی به مقام
قضایی معرفی شــدند .براســاس گزارش پلیس پایتخت ،راقــی در پایان
گفت :چنانچه شــهروندان قصد خرید کارت بلیــت اعتباری مترو را دارند
از جایگاههای معتبر مستقر شده در ایستگاههای مترو اقدام به خرید این
کارتها کنند چراکه به تازگی مشــاهده شده در سایتهای خرید و فروش
مجــازی این شــکل معامالت انجام میشــود و هیچ نظارتی هم از ســوی
ناظران سایتهای خرید و فروش اینترنتی بر اصالت کاال نمیشود.
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مرگ راننده اتوبوس و شاگردش در تصادف با تریلی

گروه حوادث /برخورد شــدید اتوبوس
مســافری با تریلی در اتوبان کاشــان-
قــم ،راننده اتوبوس و شــاگردش را به
کام مــرگ بــرد و  26مســافر نیز راهی
بیمارســتان شدند .این حادثه ساعت
 3بامــداد دیــروز در  40کیلومتری قم
اتفاق افتاد .نخستین بررسیها نشان
میداد اتوبوس در بزرگراه قم -کاشان
از مسیر منحرف شده و به یک دستگاه

تریلــی که کنار جاده پارک بود برخورد
کرد .شــدت این تصادف به حدی بود
که قســمت جلویــی اتوبوس بشــدت
تخریــب شــد .ســردار محمد حســین
حمیدی ،رئیــس پلیس راه راهور ناجا
در ایــن باره به خبرنگار «ایران» گفت:
«اتوبــوس از یاســوج به ســمت تهران
در حرکــت بــود کــه در  40کیلومتــری
قــم ،راننده بهدلیل خســتگی و خواب

آلودگــی از مســیر منحــرف شــده و به
پشــت تریلی پارک شدهای در حاشیه
بزرگــراه قــم –کاشــان برخــورد کــرده
است .در این تصادف راننده  45ساله
و شــاگرد  25ســالهاش در دم کشــته
و  26مســافر اتوبــوس نیــز مصــدوم
شــدند ».دکتر محمد شهیدی ،رئیس
اورژانــس پیــش بیمارســتانی و مدیــر
حــوادث دانشــگاه علــوم پزشــکی قم

نیــز گفــت« :نخســتین آمبوالنــس در
کمتــر از  4دقیقه به محل اعزام شــد و
پــس از آن ســه آمبوالنس دیگر و ســه
دســتگاه اتوبــوس آمبوالنــس نیــز بــه
محل اعــزام شــدند .در ایــن تصادف
 2نفر کشته و  26مصدوم این تصادف
بــه مراکــز درمانــی شــهید بهشــتی و
فرقانی قم انتقال یافتند و حال همگی
آنها مساعد است».

دو جنایت
پشت میلههای زندان
گروه حــوادث /دو زندانی جنایتکار که در
یــک درگیری شــبانه در ندامتــگاه تهران
بزرگ پســر جوانی را به قتل رســاندهاند،
انگیزه خود را از این جنایت فاش کردند.
بــه گــزارش خبرنــگار جنایــی «ایــران»،
ســاعت  10شــب دوشــنبه  20خــرداد
مأموران ندامتگاه تهران بزرگ در جریان
درگیــری خونینــی در یکــی از بندهــای
زنــدان قرار گرفتند .با حضور مأموران در
محل نزاع مشخص شــد که یک زندانی
 22ســاله بــه نــام علیرضا بــا ضربههای
چاقوی دســت ساز مجروح شــده است.
بالفاصله دو عامل این درگیری دستگیر
و پسر مجروح به بیمارستان منتقل شد.
اما ســاعتی بعد با وجود تالش پزشــکان
پســر جوان بــر اثر شــدت خونریزی جان
باخــت .بــه دنبــال مــرگ پســر زندانی،
موضــوع بالفاصلــه به بازپرس کشــیک
قتل پایتخت و تیم بررســی صحنه جرم
اعــام شــد .بالفاصله بازپــرس جنایی و
تیم صحنــه جرم راهــی ندامتگاه تهران
بزرگ شده و تحقیقات آغاز شد.
نخســتین بررسیها نشــان میداد مقتول
از تیر ســال گذشــته با محکومیت  8ســال
حبــس به ندامتــگاه تهران بــزرگ منتقل
شده بود.
ëëاعترافاتدومتهمبهقتل
به دســتور بازپرس رضوانی تحقیقات از
دو مــرد جوان کــه در ایــن جنایت نقش
داشــتند آغاز شــد .حمیدرضــا – یکی از
متهمان – گفت :ســال  88به اتهام نزاع
منجر به قتل بازداشت شدم .چند سالی
از حبســم گذشته بود که در زندان با یکی
از زندانیها اختالف پیدا کردم .بعد هم

در یک درگیری با چاقوی دست ساز مرد
زندانی را مجروح کــردم که جان باخت.
مــن که بــه اتهام دو قتــل در زنــدان و در
انتظــار اجرای حکــم بــودم ،مدتی بعد
دوباره با یکی دیگر از زندانیها در زندان
درگیر شدم .درگیری ما خیلی شدید بود
اما این بار شانس آوردم و او زنده ماند.
متهــم ادامــه داد :حــدود یک ســال و نیم
قبل با محمدرضا – همدســتم در آخرین
جنایت  -تصمیم به کالهبرداری گرفتیم.
شــگرد کالهبرداریهــای تلفنــی از طریــق
ارســال پیامک را از هم سلولی هایمان یاد
گرفتیم و با همدستم شروع به کالهبرداری
کردیــم .همه چیز خوب پیــش میرفت و
مالباختهها با دریافت پیامک برنده شدن
در مســابقات رادیویــی خیلــی زود فریــب
میخوردند و به مقابل دســتگاههای عابر
بانک میرفتند و پولهایشان را با ترفندی
به حســاب ما واریز میکردند .اما وقتی راز
کالهبرداریهای ما برمال شد ،برای اینکه
من و محمدرضا تنبیه شویم ما را از زندان
رجایــی شــهر بــه ندامتــگاه تهــران بزرگ
انتقال دادند.
حمیدرضــا در ادامه گفــت :در مدتی که
زنــدان بودیم خیلی اعتــراض کردیم که
مــا را بــه زندان رجایــی شــهر برگردانند.
اما قبول نکردنــد و از این موضوع خیلی
ناراحت بودیم .مدتی قبل شماره تلفن
همــراه دختــرم را به علیرضــا -مقتول-
دادم تــا به او زنگ بزند و از او بخواهد که
به حسابم پول بریزد .اما دخترم به طرز
مرموزی ناپدید شــد و من تصور میکنم
که ناپدید شــدن دخترم به علیرضا ربط
داشته باشد .به همین خاطر از او کینه به

اعتراف تلخ پدر
به قتل دختر معتاد

دل گرفتم .محمدرضا هم از یکی دیگر از
زندانیها به نام میالد کینه به دل گرفته
بــود .برای همین هر دویمان تصمیم به
انتقامگیریگرفتیم.
او ادامه داد :شــب حادثه شــام مفصلی
درســت کردیــم و بــه بهانــه اینکــه
میخواهیــم بــرای یکــی از دوســتانم به
بنــدی که علیرضا و میالد بود ببریم وارد
بند شــدیم .در ســالن علیرضــا را دیدیم
و بــا چاقو بــه او حمله کردیــم .هم من و
هم محمدرضــا ضرباتی را زدیم و قصد
داشتیم به سراغ میالد برویم که دستگیر
شدیم.
ëëتوهینبههمبندی
محمدرضــا نیز در تحقیقــات گفت :من
به اتهــام آدم ربایی و حمــل مواد مخدر
بــه حبس ابد محکوم شــدم .قبــل از آن

نیز چندین بار بازداشــت شــده بودم .در
زنــدان رجایی شــهر بــا حمیدرضا آشــنا
شــدم و به خاطر کالهبــرداری تلفنی که
در زنــدان مرتکــب شــده بودیم مــا را به
ندامتــگاه تهــران بــزرگ انتقــال دادنــد.
مدتی قبل یکــی از زندانیان به نام میالد
به یکی از دوستانم که از سرکردههای بند
بود توهین کرد .ســر همین مســأله کینه
او را بــه دل گرفتــم و بــه فکر انتقــام از او
افتادم .برای همین زمانی که حمیدرضا
ماجــرای انتقامگیری را مطــرح کرد من
هــم همــراه او شــدم تــا بعــد از کشــتن
علیرضا به سراغ میالد برویم.
با اعتراف متهمان به قتل پسر جوان ،به
دســتور بازپرس رضوانی از شعبه هشتم
دادســرای جنایی تهــران ،تحقیقــات در
رابطه با این جنایت ادامه دارد.

ربودن جوان آهنگساز برای تسویهحساب

گروه حوادث /نگهبان ســاختمان که به
اتهــام ربودن پســر آهنگســاز بازداشــت
شــده ،مدعی اســت اختالف آنها بر سر
پول مواد مخدر بوده است.
بهگزارشخبرنگارجنایی«ایران»،هفته
گذشــته پسر جوانی به اداره پلیس رفت
و از ربــوده شــدنش توســط  5مرد جوان
خبر داد .او گفت :من آهنگســاز هســتم
و چنــد روز قبــل مرد جوانــی که نگهبان
ســاختمانی نیمــه ســاز بــود به ســراغم
آمد .او از من خواســت تا برایش آهنگ
بسازم .من هم قبول کردم و در ازای این

کار از او یک میلیون و پانصد هزار تومان
گرفتم .اما بعد از مدتی به ســراغم آمد
و گفــت از قطعهای که برایش ســاختم
راضــی نیســت و خواســت تــا پولــش را
برگرداندم .من که میدانســتم او بهانه
گرفته اســت موافقت نکردم و پول را به
او ندادم .روز حادثه به همراه دوستم در
پارک نشسته بودیم که محسن -نگهبان
جوان -به همراه چهار نفر از دوستانش
به سراغم آمدند .آنها با چوب به جانم
افتادنــد و بــا زور مــرا ســوار بر خــودروی
پژو خود کردند .بــا تهدید گردنبند طال،

گوشی تلفن همراه و پولهایم را گرفتند.
بعــد هــم بــه خانــوادهام زنــگ زدنــد و
تهدیــد کردند که مــرا ربودهانــد و اگر به
حساب آنها پول واریز نکنند مرا خواهند
کشــت .خانــوادهام نیز  4میلیــون و 500
هــزار تومــان به حســاب او واریــز کردند.
آنهــا بعــد از ســاعتی مرا گوشــه خیابان
رهــا کردنــد .با شــکایت پســر جــوان ،به
دســتور بازپرس شعبه ششــم دادسرای
امــور جنایی تهران تحقیقات آغاز شــد.
کارآگاهــان اداره یازدهــم پلیس آگاهی
پایتخت بالفاصله محســن را بازداشت

کردنــد .پســر جوان در تحقیقــات گفت:
شــاکی دروغ گفته اســت .او مواد فروش
اســت .من مقداری پول برای تهیه مواد
مخدر به او داده بودم ،اما او پولهایم را
برداشــت و مواد مخدر هم به من نداد.
چنــد باری به ســراغش رفتم امــا هر بار
بهانه آورد .من هم به خاطر انتقامگیری
و گرفتن پولهایم به همراه دوستانم او
را به زور سوار ماشین کردیم.
با اعتراف متهم ،بازپرس زمانی دستور
بازداشت چهار همدست او را نیز صادر
کرد.

گــروه حــوادث  -زهره صفــاری /راز قتــل دختر جوانی که جســدش
در بیابان پیدا شــده بود پس از دو مــاه با اعترافات تلخ پدر خانواده
فــاش شــد .بــه گــزارش خبرنــگار حــوادث «ایــران» 27 ،فروردین،
مردی در تماس با پلیس  110مدعی شد جسد یک زن را در حاشیه
ریــل راهآهــن دیده اســت .وی بــه پلیس گفت :من ســوار یک قطار
مســافری بودم و هنگام حرکت از پنجره بیرون را نگاه میکردم اما
وقتی قطار از کنار پل راهآهن جاده قدیم ســاوه -تهران رد میشــد،
ناگهان چشمم به یک جســد افتاد که زیر پل افتاده بود .پس از این
تماس تلفنی پلیس تحقیقات خود را آغاز کرد ،این در حالی بود که
فرد تماس گیرنده تلفنش را از دســترس خارج کرده بود ،مأموران
کالنتــری و پلیس آگاهی زرندیه بالفاصله به محل مورد نظر اعزام
شــدند و جســد زنی را پیدا کردند که چند روزی از مرگش گذشــته و
صورتش متالشــی شــده بود .با اعالم موضوع به بازپرس ویژه قتل
تحقیقات برای شناسایی هویت مقتول و دستگیری عامل یا عامالن
جنایت در دستور کار قرار گرفت.
ëëکشف سرنخ در اطراف پایتخت
با انتقال جســد به پزشــکی قانونی ،مشــخص شــد مقتــول دختری
 30ســاله و معتاد بوده اســت .با تعییــن هویت این زن بــا اقدامات
پلیسی ،خانواده او در شهرستان بهارستان شناسایی شدند .مأموران
آگاهــی شهرســتان زرندیــه در ادامــه تحقیقــات بــا دریافــت نیابت
قضایــی دو بار به خانه پدر دختر جوان رفتند اما خانوادهاش حاضر
به پاسخگویی نبودند .بدین ترتیب با توجه به اینکه خانواده مقتول
بــا پلیس همــکاری نمیکردند و منکر گم شــدن دخترشــان بودند
ایــن فرضیــه که قتل
خانوادگــی و قاتــل
یکــی از اعضــای
خانــواده باشــد،
قــوت گرفــت .با این
ســرنخ بررسیهای
از
تخصصــی
اعضــای خانــواده
آغــاز و مشــخص شــد پــدر
خانواده از زمان قتل ناپدید شده است.
ëëاعترافبهقتل
ســرهنگ «محمدرضا روشــندل» ،فرمانده انتظامی شهرســتان
زرندیه به خبرنگار «ایران» گفت« :با توجه به اینکه ارتکاب قتل از
سویپدرخانوادهبرایپلیسمحرزشد،کارآگاهانبرایدستگیری
وی وارد عمــل شــدند و روز  12خــرداد متهــم را در اســتان قزویــن
شناســایی و دستگیر کردند ».متهم درباره نحوه قتل به کارآگاهان
گفــت« :دختــرم اعتیــاد داشــت و بــا رفتارهــای غیراخالقــیاش
آبروی ما را برده بود .دیگر نمیتوانســتم کارهایش را تحمل کنم.
تذکرهایم فایده نداشت و از دستش خسته شده بودم .روز جنایت
به بهانهای او را سوار خودرویم کردم و به خارج شهر رفتیم .بین راه
دخترم از من خواست جای خلوتی نگه دارم تا به دستشویی برود.
اما وقتی پیاده شد متوجه شدم میخواهد مواد مصرف کند ،دیگر
نتوانســتم خودم را کنترل کنم ،چوبی را که همراهم بود برداشتم
و به ســرش کوبیدم .وقتی روی زمین افتاد و مطمئن شــدم نفس
نمیکشد برای اینکه شناسایی نشود صورتش را با سنگ متالشی
کــردم و جســد را داخل ماشــین انداختم و به ســمت جاده قدیم
ســاوه -تهران رفتم و جسد را زیر پل راهآهن انداختم .در این چند
ماه هم عذاب وجدان ،لحظهای رهایم نمیکرد اما نمیتوانستم
خودم را معرفی کنم و فرار کردم».
سروان سیف  -رئیس پلیس آگاهی شهرستان زرندیه  -نیز در این باره
گفــت :متهم پس از اعتراف به قتل دخترش ،تحویل مراجع قضایی
شهرســتان زرندیه شــد امــا از آنجا که قتل در اســتان تهــران رخ داده،
پرونده پس از تکمیل برای رسیدگی به تهران فرستاده خواهد شد.

حوادث
جهـــان
آرزو کیهان
مترجم

حراج موی بتهوون

چنــد تار موی بتهوون موزیســین مشــهور آلمانی به قیمت  12هــزار پوند در
حراج ساتبی در معرض فروش قرار گرفت.
بهگــزارش دیلی اســتار ،بتهوون در ســال  ۱۸۲۶میالدی به درخواســت
دوستش آنتوان هالم چند تار موی خود را قیچی کرد و به او هدیه داد.
موهای بتهوون که ســالها بهعنوان یک یادگاری ارزشــمند در خانواده
هالم باقی ماند ،حاال قرار اســت در حراجی ســاتبی در لندن به فروش
برسد.
به گفته کارشناسان با توجه به شهرت بتهوون احتمال فروش موهای وی با
قیمت باالتری وجود دارد.

مسابقه با صندلی چرخدار

مســابقه صندلیهای چرخــدار در ژاپن بــا حضور دهها
شرکتکننده برگزار شد .به گزارش شینهوا ،این مسابقه
هیجانانگیز در شــهر «هانیــو»  60کیلومتــری توکیو برپا
شــده اســت .از حدود  10ســال قبل این مســابقه با الهام از
مسابقات اتومبیلرانی فرمول یک آغاز شده و شرکتکنندگان
در حالی که روی صندلیهای چرخدار مینشــینند باید یک مســیر
 200متــری را در حالــی که دور خود میچرخند طی کنند .برنده کســی اســت که بتواند
تعداد بیشــتری دور خود بچرخد و به خط پایان برســد .جایزه امســال این مسابقه 20
کیلو برنج بود.

فرود مرگبار هلی کوپتر در منهتن

فرود اضطراری هلیکوپتر بر ســقف آســمان خراشی در منهتن نیویورک با
مــرگ خلبان همراه بود .بهگزارش بیبیســی ،خلبــان هلیکوپتر که قصد
داشت بر بام آسمان خراش  54طبقه فرود اضطراری داشته باشد بهدلیل
مه غلیظ و نبود دید کافی با ســاختمان آســمان خراش برخورد کرد .در این
حادثه هلیکوپتر دچار آتشســوزی شــد و خلبان جــان باخت .گزارشهای
رســیده نشان میدهد که بهعلت شرایط نامناسب جوی خلبان درخواست
فرود اضطراری کرده بود .ســخنگوی پلیس نیویورک نیز اعالم کرد :افرادی
که در زمان حادثه در ساختمان حضور داشتهاند لرزش شدیدی را به همراه
صدای مهیب احساس کرده اما در این حادثه ساکنان برج آسیب ندیدهاند.

