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شوك ویژه
رهايي از اعدام با حفظ كل قرآن
زندانی محکوم به اعــدام با حفظ کل قرآن
مجید از اعدام رهایی یافت.
محمدحســن نصیــری رئیــس اردوگاه
کاردرمانــی و حرفهآمــوزی اســتان مرکزی
درخصوص یــک زندانی مــواد مخدر محکوم
به اعدام اظهــار کرد :زندانی ح-ر  36ســاله با
تحصیالت متوســطه دو ســال قبــل به جرم
نگهــداری  1/5کیلوگــرم شیشــه در حوزه
قضایی شهر شازند دســتگیر و تحویل اردوگاه
کاردرمانی و حرفهآموزی استان شد.
وی با اشــاره به اینکه در حــال حاضر این
زندانــی از اعدام نجات یافته اســت ،گفت :این
زندانی در دو ســال اخیر به اتهام نگهداری مواد
مخدر در اردوگاه کاردرمانی استان تحمل کیفر
میکرد و منتظر اجــرای حکم اعدام بود ،اما به
دلیل شرکت در برنامههای فرهنگی و حفظ کل
قرآن کریم با یک درجه تخفیف حکم اعدام وی
به حبس ابد تقلیل یافت.
رئیس اردوگاه کاردرمانــی و حرفهآموزی
اســتان مرکزی افزود :در مراسمی که در سالن
اردوگاه به منظور تشــریح بخشنامه مرخصی
نوروزی توســط معاون دادستان برای زندانیان
برگزار شــد ،تخفیف مجــازات زندانی نامبرده
درخواســت و مورد موافقت دادستان مرکزی
استان و نهایتاً دادستانی کل کشور قرار گرفت.

هالکت  3سوداگر مرگ
در سیستان و بلوچستان
عملیــات ســوداگران مرگ با هشــیاری
مرزداران ناکام ماند.
ســه قاچاقچي پس از درگیری مسلحانه با
نیروهای مرزبانی جنوب سیستان و بلوچستان
به هالکت رســیدند .فرمانده مرزبانی سیستان
و بلوچســتان گفت :قاچاقچیان که قصد عبور
محموله مواد مخــدر را از طریق مســیرهای
کوهســتانی داشــتند با دخالت و هشــیاری
مرزداران هنگ مرزی سراوان ناکام ماندند.
ســردار حبیبــی افزود :در ایــن درگیری
مسلحانه سه نفر از سوداگران مرگ به هالکت
رســیدند و بقیه قاچاقچيان نیز با اســتفاده از
تاریکی شب و صعبالعبور بودن مسیر به خاک
پاکستان گریختند.

لو رفتن شوهر مواد فروش
توسط زن درستکارش
زن درســتکار وقتــی متوجــه میشــود
شــوهرش موادمخدر میفروشد او را به پلیس
معرفی میکند.
به گزارش خبرنگار شــوک روز گذشته زن
جواني با مراجعــه به کالنتری  ۲۲مهرشــهر
کرج ادعا کرد همســرش چند وقتی اســت که
مواد مخدر میفروشد با اظهار این زن مأموران
کالنتری شــوهر این زن را دستگیر کردند زن
جوان که فرزند خردسالش را در آغوش داشت و
چشمانش از اشک لبریز شده بود در گفتوگو با
خبرنگار ما گفت :از اینکه شوهرش را به پلیس
لو دادهام ناراحت نیســتم چون برای من مهم
بود که رزق فرزندم حالل باشــد .مرد دستگیر
شده بود و خبر نداشــت همسرش او را لو داده
است .در بازجویی پلیس ادعا کرد فقر و بیپولی
باعث شد من دســت به این کار بزنم .سرهنگ
ســیدحقیقی کار شایســته این زن درستکار
را مورد ســتایش قــرار داد و از همه خانوادهها
خواست نسبت به چنین مسائلی هشیار باشند
چون خانواده رکن اصلی پیشگیری از جرايم به
شمار میرود.

قاتل نامرئي جان كودك
 11ماهه را در حمام گرفت
قاتل نامرئــي جان كــودك  11ماهه را در
حمام گرفت .مســئول روابــط عمومي مركز
مديريــت حــوادث و فوريتهــاي پزشــكي
آذربايجانشــرقي گفت :كــودك  11ماهه به
دنبال مســموميت با منواكسيدكربن در داخل
حمام ،جانش را از دست داد.
حبيب حســينقليزاده ديروز گفت :ســه
شنبه شــب گزارش كاهش هشياري از خيابان
شمس تبريزي به اپراتوري فوريتهاي پزشكي
تبريز داده شد.
وي افــزود :با اعــزام پايــگاه  219تبريز به
محل حادثه و بررســي صحنــه ،از فوت نوزاد
 11ماهه خبر دادند كه به دنبال مســموميت با
منواكسيدكربن روي داده بود.
مســئول روابــط عمومي مركــز مديريت
حوادث و فوريتهاي پزشكي آذربايجان شرقي
گفت :وجــود محلي بــراي ورود و خروج هوا،
امكان مسموميت با منواكسيدكربن را كاهش
ميدهد.

چرت زدن حادثهساز
برخورد سه دســتگاه تریلر در كيلومتر 40
محور سیرجان – شیراز ســه مصدوم بر جای
گذاشت.
بــه گزارش پليــس ،این حادثــه که منجر
به واژگونی یکی از تریلرها شــد ،ســه مصدوم
بر جای گذاشــت که پس از حضــور مأموران
امدادی به مراکز درمانی انتقال یافتند.
علت حادثه از ســوی کارشناســان خواب
آلودگی و بيتوجهي به جلو اعالم شده است.

گروه شوك :گوگل مپس ،نرمافزار جالبي است كه نقشههاي
دقيق و كاملي از زمين را نشان ميدهد.
بنابر ادعاي يك محقق فضايي براســاس نقشــههاي گوگل
مپس ،يك يوفوي عجيب در منطقهاي از نواداي امريكا پيدا شده
كه كام ً
ال در آشيانه بازسازي شدهاي قرار گرفته است.
اين يوفوي  30متري به وضوح از زاويه باال ديده ميشــود كه
دقيقاً در منطقه ( 51منطقه نظامي فوق ســري در نواداي اياالت
متحده امريكا) قرار دارد.
به گفته دانشمندان فضايي ،هدف اين پايگاه نظامي آزمايش
سيســتمهاي نويــن پــروازي و جنگافزارهاي فوق ســري در
امريكاســت .پنهانكاري براي محرمانه نگهداشتن آزمايشهاي

كشف يوفوي عجيب
با گوگل مپس

فوق سري از جمله مقرراتي است كه در اين پايگاه رعايت ميشود.
به گفته شاهدان ،يوفوي ديده شده حدود  30متر طول داشته
اســت و اين در حالي است كه در ســال  2010ميالدي «اسكات
وارينگ» از دانشمندان فضايي ادعا كرده كه چند بشقاب پرنده را
در اين منطقه رؤيت كرده و حتي دستورالعمل يافتن يوفوها را به
وسيله گوگل مپس در وبسايت خود منتشر كرده است.
از ســوي ديگر باب لدزار از السوگاس ميگويد :هنگام كار در
منطقه  ،51يك موتور جت ارتقا يافته را براي رهگيري بشــقاب
پرندهها طراحي كردهايم.
الزار يكبار نيــز در مصاحبه خود در ســال  1989ميالدي با
ايستگاه تلويزيوني السوگاس تأكيد زيادي بر اين مورد داشت.

خواستگاري مجازی به آبروريزي ختم شد

گروه شوك -خواســتگار كينهجو پس از شنيدن جواب
منفي از سوي دختر مورد عالقهاش در فضاي مجازي ،براي او
مزاحمتهايي را رقم زد.
آذر مــاه ســالجاري دختر  35ســالهاي در حالي كه اشــك از
ديدگانش جاري ميشد در دادســراي جرايم رايانهاي نشسته بود تا
به پروندهاش رسيدگي شود .وي به قاضي شعبه دوم دادسراي جرايم
رايانهاي گفت :مدتي است كه افراد ناشناسي با شماره همراهم تماس
ميگيرند و برايم مزاحمت ايجاد ميكنند .ديگر خسته شدهام .آبرويم
جلوي خانوادهام رفته است .نميدانم چه كنم؟
با ادعاي دختر جوان پرونده براي رســيدگي در دستور كار پليس
قرار گرفت .تحقيقات نخســت نشان ميداد اين مزاحمتهاي تلفني
از ســوي مرد جواني صورت گرفته اســت كه قب ً
ال با فرزانه آشنا بوده
اســت .همچنين وي با ساختن صفحهاي جعلي با عكس دختر جوان
و گذاشتن شماره تماس وي در صفحه برايش دردسرهايي را نيز رقم
زده بود.

وقتي اين موضوع به شــاكي پرونده گفته شد وي به دادسرا احضار
شد و قاضي گفت :چندي پيش در تانگو (يكي از نرمافزارهاي موبايل)
با مرد جواني آشنا شدم كه خودش را مهندس معرفي كرد و ميگفت
وقتي عكس و مطالبم را كه در ســايت ميگذاشتم ديده ،مشتاق شده
تا با من آشــنا شــود .من هم با ديدن عكسي كه در پروفايلش بود از او
خوشم آمد به نظر مرد موجه و خوبي ميآمد.
فرناز ادامه داد :پس از مدت كوتاهي از آشــناييمان مرتضي به من
پيشــنهاد ازدواج داد به همين خاطردر ايــن مدت ارتباط تلفنيمان
نيز بيشــتر شــد و تا حدودي با خصوصيات و عاليق هم آشــنا شده
بوديم پس از آن مرتضي خواســت تا به ديدنش بروم و از نزديك با هم
مالقات كنيم ولي به يكباره از نوع حرف زدنش نگران شدم و از ازدواج
اينترنتي ترسيدم.
پس از آن به مرتضي گفتم پشــيمان شدم و نميخواهم او را ببينم
و پس از آن تهديدهايش شروع شــد و با داشتن عكسهايي كه براي
آشنايي برايش فرســتاده بودم تهديدم كرد ولي من جدي نگرفتم تا

گروه شــوك – معصومه مرادپور :دو
قاچاقچي سكههاي عتيقه دوره ساساني
در يــك عمليات غافلگيرانه از ســوي
پليس گرمدره دستگير شدند.
در تحقيقــات پليســي از ســوي مأموان
تجسس و اشراف اطالعاتي مشخص شد مردي
 42ســاله به نام «ميثم» كه يكي از قاچاقچيان
سابقهدار اشــياي عتيقه اســت با همدستش
«عبداهلل»  60ســاله اقدام بــه قاچاق و فروش
مقادير قابل توجهي سكههاي عتيقه ميكند.
بــا تكميل شــدن تحقيقات و شناســايي
منطقه عبور متهمان با هماهنگي مقام قضايي
بالفاصله تيمهاي عملياتي براي دستگيري اين
دو جوينده گنج وارد عمل شدند.
ســرهنگ ســيد حقيقي فرمانــده پليس
كرج به خبرنگار شــوك گفت :در يك عمليات
تعقيــب و مراقبــت كوتــاه مأمــوران موفق
شــدند هر  2تبهكار را كه ســعي داشــتند با
خودرويشــان ســكههاي عتيقــه را جابهجا
كنند ،بازداشــت كرده و موفق شــدند پس از
دســتگيري آنها از خودرو  478ســكه عتيقه
دوره ساســاني و همچنين  32سكه خرد شده
و يك كوزه شكســته به همراه يك جلد كتاب
ساساني به دست آورند.
اين دو مــرد در بازجويي كارآگاهان ،قاچاق

عتيقه و سكههاي زيرخاكي را به گردن گرفتند.
هر دو مرد شــياد كه بارها بــه خاطر قاچاق
عتيقــه و ســرقت بــه زنــدان افتادنــد براي
بررسيهاي بيشتر به دســتگاه قضايي معرفي
شدهاند.

پايان جوالن  2مرد افيوني
در يك شهرك
گروه شــوك 2 :مرد افيوني كه در كرج جوالن ميدادند در
تجسسهاي پليسي به دام افتادند.
اين دو مرد جوان سوار بر خودرويي به پرسهزني در شهرك سهرابيه
كرج اقدام كرده و موادمخدر ميفروختند.
در پي گزارشهايي از ســاكنان محلهاي در شهرك سهرابيه مبني
بر فروش موادمخدر از ســوي دو مرد ناشــناس ،تيم ويژهاي از مأموران
وارد عمل شدند و با گشتزنيهاي پي در پي از سوي پليس كالنتري 22
تيم تجســس در نيمه شب هجدهم اسفندماه سال جاري با تردد مرموز
خودرويي با دو سرنشين مواجه شدند و دستور ايست داد.
دو مــرد افيوني كه پليس را پيش روي خود ميديدند با ســرعت به
حركت خود ادامه دادند و در حالي كه به دستورات پليس بياعتنا بودند
با حركات زيگزاگي و مخاطرهآميز ســعي كردند راهي براي فرار داشته
باشند تا اينكه شــليك  4گلوله آنان را زمينگير كرد .اين دو مرد افيوني
پس از بازداشــت در حالي كه ادعاي بيگناهي ميكردند با كشف يك
كيلوگرم هروئين از خودرويشــان چارهاي جز اعتراف نديدند و فروش
مواد را به گردن گرفتند.

رئيس پليــس كرج در پايــان گفت :اموال
مكشــوفه پس از صورتجلســه براي انجام كار
كارشناســي درخصــوص اصالــت و قدمت به
كارشناسان ســازمان ميراث فرهنگي سپرده
شد.

در جستوجوي سارقان
جواهرفروشينيوكاسل
 15سال زندان
براي سرقت پوستر تبليغاتي
نجات معجزهآسا از مرگ

تلفن گروه شوک88500100-88500101 :

 2دزد شيطانصفت در آستانه اعدام

اينكه مزاحمتها هر روز برايم بيشتر شد و حاال نميدانم چه كنم.
با اظهارات اين دختر مشــخصات مرد جوان در اختيار پليس قرار
گرفت تا وي براي دفاع از خود به دادسرا احضار شود.
بنابرايــن گــزارش ،تحقيقات تكميلــي در رابطه بــا اين پرونده
همچنان ادامه دارد.
قاضــي دادســراي جرايــم رايانهاي گفــت :فضــاي مجازي و
دوســتيهاي اينترنتي هرگز محل مناســبي براي آشنايي و ازدواج
نيســت حتي اگر براي مدتي نيز دوستي يا حتي ازدواج هم رخ دهد،
حتماً منجر به طالق خواهد شــد .افراد بايد آگاه باشند و از قرار دادن
عكسهاي شخصيشــان در فضاي مجازي و ارســال به افراد غريبه
خودداري كنند چرا كه هويت واقعي كاربران اينترنتي هميشه مخفي
ميماند و آنها با نقابي دروغين ســاده لوحــان را فريب ميدهند و در
فرصتي مناسب نقشههاي شومشان را عملي ميكنند و اگر در اين راه
ناكام بمانند با تهديد و آزار و اذيت آسايش را از افراد ميگيرند كه تنها
با آگاهي ميتوان از چنين نقشههاي شومي پيشگيري كرد.

قاچاقچيان گنجهاي ساساني در دام پليس

شــــــوک امروز

قتل مرد  88ساله
در شهران
گروه شوك-رامين حسيني :مرد  88سالهاي در
شهران پايتخت قرباني جنايتي خاموش شد.
ساعت  10شامگاه سه شنبه بيست و پنجم اسفند
ماه سال جاری مأموران کالنتری  142کن درجریان
کشته شــدن پدر خانواده ای درسناریویی خونین
قــرار گرفتند و زمانی که مأمــوران پای در قتلگاه
گذاشتند با جسد مرد  88ساله در آشپزخانه روبهرو
شدند.
دقايقــي بعد بازپــرس مرادی از شــعبه دوم
دادسرای امور جنایی تهران همراه تیمی از مأموران
اداره  10پلیس آگاهی برای تحقیقات فنی در صحنه
جنایت حاضر شدند.
کارآگاهان دختر خانواده را که با دیدن جســد
پدرش با پليس تماس گرفته بود ،هدف تحقیق قرار
دادند و وی گفت :پدرم پس از فوت مادرم به تنهایی
زندگی میکرد و هر روز من و خواهرم به پدرم زنگ
میزدیم و کارهایش را انجام میدادیم اما امروز هر
چه با پــدرم تماس گرفتم جواب نداد و این ماجراي
نگرانکننده باعث شد تا به خانه پدرم بیایم.
دختر جوان ادامه داد :وقتی وارد خانه شدم هر
چه پــدرم را صدا زدم بی نتیجه بود و زمانی که وارد
آشپزخانه شدم با جسد خونآلود وي روبهرو شدم.
تجسسهای پلیســی درصحنه جنایت نشان
از آن داشــت که پدرخانواده با ضربــات چاقو به
قتل رســیده وآثار روی گردن مرد  88ساله فرضیه
درگیری و خفه کردن مقتول قبل از ضربات کشنده،
پیش روی مأموران قرار گرفت.
کارآگاهان در این مرحله پــی بردند که قربانی
جنایــت از وضعیت مالی خوبي برخوردار اســت و
مشخص شد که چندی پیش یکی از دوستان مقتول
نزدیک به نیم میلیــارد پول از وی گرفته تا تجارتی
را انجام دهد و قرار بوده صبــح روز حادثه در قرار
مالقاتی پولهــا را برگرداند که دیگر هیچ خبری از
وی نشده اســت .همین کافی بود بدهکار میلیونی
به عنوان مظنون اصلــی پرونده هدف ردیابیهای
پلیســی قرار گیرد و کارآگاهان با اقدامهاي فنی با
گذشت یک ســاعت موفق شدند مظنون جنايت را
در خانهاش دســتگیر کنند .این مرد روز گذشــته
در شعبه دوم بازپرســی دادسرای ناحیه  27هدف
تحقیق قرار گرفت و وی در اعترافات ابتدایی خود،
منکر هرگونه جنایت شد.
بنا بر این گزارش ،بازپرس مرادی در این مرحله
دستور داد تا جســد قرباني در اختیار کارشناسان
پزشکی قانونی قرار گیرد تا علت مرگ مشخص شود
و مظنون اصلی پرونده نیز برای تحقیقات بیشتر در
اختیار مأمــوران اداره  10پلیس آگاهی تهران قرار
گیرد.

حکم اعدام  2دزد شــيطانصفت در پردیس تأييد شد .حيدر فتاحي دادستان
پرديــس گفت :پرونده درخصوص اتهامات دو دزد بود كه آنان به همراه ســرقت به
اقدامات سياه نيز دست ميزدند.
وی افــزود :در این پرونده پس از وصول گزارشها و دســتورات قاطع دســتگاه
قضایی و پیگیریهای ویژه دادســتانی پردیــس و تعامل ناجا پس از مدتی منجر به
شناسایی و دستگیری متهمانی که متواری شده بودند ،شد.
دادستان پردیس در خصوص شیوه سرقت این دزدان متجاوز گفت :این دزدان،
 20و  22ســاله هســتند و یکی از این افراد ســوابقی در پرونده خود دارد ،اما شیوه
سرقت آنها متفاوت بوده است.
فتاحی با بیان اینکه این ســارقان در دو زمان مختلف اقدام به سرقت میکردند،
تصریح کرد :برخی از ســرقتها صبح و برخی شب بوده است؛ در سرقتهای صبح
دزدان در انتظــار خروج افراد از خانهها بودند و بعد از اطمینان از خروج افراد و رفتن
آنها به ســمت محل کار ،وارد خانهها میشدند .وی ادامه داد :در برخی موارد با زنگ
زدن و اطمینان از خالی بودن خانه از دیوار وارد میشدند و در برخی خانههاي دیگر،
عموماً با زنان مواجه میشدند که با اعالم اینکه مأمور کنترل کنتور هستیم با ضرب و
شتم فرد وارد خانه شده و هنگام سرقت اقدامات شيطاني انجام میدادند که چندین
پرونده سرقتهای این دزدان به این شــیوه بوده است .دادستان پردیس افزود :در
روشهای دیگر ،دزدان شــبها با باال رفتن از دیوار و ورود به خانههاي خالی اقدام
به سرقت میکردند.
دادســتان پردیس تصریح کرد :ســرقت به عنف و تجاوز جــزو جرايم غیرقابل
گذشت اســت .به همین دلیل به عنوان مدعیالعموم ورود کرده و پس از شناسایی
و دستگیری متهمان و ارجاع به شعبه برای این دو سارق ،کیفرخواست صادر شد.
دادســتان فتاحی گفت :پس از صدور کیفرخواست در روز  16شهریورماه سال
 ،94حکم محکومیت این مجرمان صادر شــد و با اعتــراض این افراد به حکم صادر
شــده ،پرونده در دیوان عالی کشور مورد رسیدگی قرار گرفت و پس از مدتی احکام
صادر شــده مورد تأیید قرار گرفت و پرونده برای اجرای حکم به دادسرای پردیس
ارجاع شد و این حکم در ماههای آینده اجرا خواهد شد.
وی اضافه کرد :حوزه کاری مجرمانه این ســارقان در تمام شهرهای شهرستان
پردیس بوده که حکم هر دو نفر اعدام اســت و در آینده در خصوص اجرای حکم در
مألعام یا در زندان تصمیمگیری خواهد شد.

ثبت نام کنکور دکترا بهانه سرقت بود

شوک

مجازی

کارآگاهان پليس فتاي سيستان و بلوچستان ،عامل برداشت غيرمجاز از حساب
بانكي يك شــهروند را شناسايي و دســتگير كردند .به گزارش پلیس فتا ،سرهنگ
دوم کارآگاه «ســيدمحمد حسينيپور» در تشــريح اين خبر گفت :در پي دريافت
خبري مبني بر برداشت غيرمجاز از حساب بانکي يك شهروند زاهداني  ،موضوع در
دستور كار كارشناســان پليس فتا قرار گرفت .حسينيپور افزود :با رصد اطالعاتي
و كنترل فضاي مجازي ،متهم شناســايي و توسط کارشناسان پليس فتا جهت اخذ
توضيحات احضار شد.
ايــن مقام انتظامي ادامه داد :متهم که دختر همکار شــاکي بــود در اظهاراتي
صريــح اعتراف کرد که مدتي پيش به محل کار مادرم رفتــم .در آنجا همکار وي از
من خواست براي شــرکت در آزمون مقطع دکترا از طريق اينترنت برايش ثبت نام
کنــم و اطالعات کارت بانکي خود را نيز به هميــن منظور در اختيارم قرار داد و من
با سوءاســتفاده از اطالعات بانکي وي اقدام به برداشت غير مجاز از حسابش کردم.
رئيس پليس فتاي اســتان سيستان و بلوچستان با اشاره به معرفي وي به دادسرا به
شهروندان توصيه کرد :از در اختيار گذاشــتن اطالعات حساب شخصي و رمز دوم
کارتهاي بانکي خود به ديگران خودداري و در حفظ و نگهداري آن دقت کنند.

فريب دانشآموزان دختر در فضاي مجازي

جوانــي كه اقدام به فريب و انتشــار عکسهاي دختران نوجوان اســتان فارس
ميكرد ،بازداشــت شد .به گزارش پلیس فتا ســرهنگ سيدموسي حسيني گفت:
شاکي اين پرونده چند خانواده دختران نوجوان هستند که با مراجعه به پليس فتا و
ارائه مرجوعه قضايي مدعي شده اند عکسهاي فرزندشان در فضاي مجازي انتشار
يافته که با توجه به حساســيت موضوع ،پرونده بالفاصله در دستور کار کارشناسان
اين پليس قرار گرفت.
وي ادامه داد :با تشکيل پرونده در پليس فتا ،مأموران اقدامات فني خود را جهت
شناسايي متهم آغاز کردند که بالفاصله پس از شناسايي آدرس و مشخصات متهم،
با کسب حکم قضايي وي را دستگير کردند و به پليس فتا انتقال دادند.
رئيس پليس فتاي اســتان فارس گفت :متهم در ســاعات ابتدايي دســتگيري
خود مدعي مي شــود که از موضوع بيخبر است و اشتباهي صورت گرفته که پس از
رؤيت مستندات و ادله ديجيتال به بزه انتسابي خود اعتراف کرد و داستان را اينگونه
تشــريح مي کند که همه روزه پس از تعطيلي دختران مدرســه اي و به بهانههاي
مختلف از جمله ازدواج ،با اين دختران کم ســن و سال ارتباط برقرار کرده و از آنان
مي خواهد تا عکسهاي خود را در شبکههاي اجتماعي براي او بفرستند.
سرهنگ حســيني افزود :متهم بالفاصله پس از دريافت عکسها و با استفاده از
نرم افزار فتوشــاپ آنها را با عکسهاي مســتهجن در يک قالب قرار داده و پس از
ارسال آن عکس براي آن دختران و تهديد ،از آنها تقاضاهاي نامعقول و خالف عفت
مي كرد که متهم بالفاصله پس از انتقال به دادگاه روانه زندان شد.
وي از خانوادهها درخواســت كرد با ارتباط مثبت و مفيد با فرزندان خود آنان را
از عواقب دوســتيها و ارتباطات ناصحيح آگاه سازند و از ارسال عکسهاي شخصي
خود در شبکههاي اجتماعي جداً خودداري كنند.

در جستوجوي سارقان جواهرفروشي نيوكاسل

نجات معجزهآسا از مرگ

دستگيري نوجوانان مسلح در سرقت از بانك

گروه شوك :پليس نيوكاسل جستوجوهايي را براي دســتگيري يك زوج سارق حرفهاي آغاز
كرده است.
در فيلم دوربينهاي مداربســته ديده ميشــود كه زن و مرد ســارق به همراه يك دختربچه وارد
جواهرفروشي در نيوكاسل انگليس شدهاند و با برنامهريزي جالبي جواهراتي را دزديدهاند.
سارقان كه همچون اعضاي يك خانواده به نظر ميرسيدند پس از ورود به جواهرفروشي درخواست
خريد يك قطعه جواهر را كردهاند و هنگامي كه صاحب
جواهرفروشي قصد داشته كاالي مورد درخواستشان
را به آنها نشــان دهد ناگهان دســت به كار شدهاند و با
استفاده از دختر كوچك همراهشان حواس فروشنده
را پرت كردهاند و مرد سارق يك حلقه به ارزش 1500
پوند را ربوده است.
صاحب  56ســاله فروشــگاه ميگويــد :بارها به
جواهرفروشي دستبرد زدهاند اما هيچكدام تاكنون در
سرقت از يك كودك سوءاســتفاده نكردهاند .در حال
حاضر جستوجوهاي پليس براي
دستگيري سارقان ادامه دارد.

گروه شوك :جوان اسكيت ســواري كــه قصد شيرينكاري داشــت در جريان انجام يك
نمايش خطرنــاك از مرگ نجات
يافت .در فيلم منتشر شده از اين
جوان ديده ميشــود كه با بر سر
گذاشــتن كاله ايمنــي در جاده
در حال اسكيتســواري است و
به دليل شــيب جاده سرعت وي
لحظــه به لحظه زيادتر شــده اما
هنگام عبور از پيچ جاده با انتخاب
مسيري اشتباه با يك خودروي در
حال حركت شاخ به شاخ برخورد
كرده است.
كليــپ  50ثانيـــــــــهاي
اسكيتســواري اين جوان بسيار
هيجانانگيز بوده و ديده ميشود
كه چطــور برخورد ايــن جوان با
خودرو باعث آسيب ديدن قسمت
جلــوي خــودرو شــده و جوان
اسكيت سوار بر زمين افتاده است.
پليــس ميگويد ايــن جوان
بسيار خوششــانس بوده و تنها
دچار جراحات جزئي شده است.
دوســت اين جوان كه در حال
فيلمبرداري از شــيرينكاري وي
بوده و از پشــت ســر او را تعقيب
ميكرده از لحظــه لحظه حادثه
فيلم گرفته است.

گروه شوك :پليس منطقه «اوسئوال» در فلوريدا يك جوان سارق مسلح
را با  2همدســت اسلحه بدســت بازداشــت كرد .به گزارش پليس فلوريدا،
«توكو آن جيمز»  19ســاله به همراه  2همدســت  16سالهاش روز دوشنبه
گذشته دســتگير شدهاند .پليس ميگويد :متهمان به جرم سرقت مسلحانه،
آدمربايي ،كودكآزاري و سرقت خودرو بازداشت شدهاند .هويت  2همدست
 16ســاله اين جوان به دليل پايين بودن سنشان فاش نشده است« .توئيس
ليزاســوان» سخنگوي كالنتري ميگويد :ســارقان مسلح سوار بر خودروي
مســروقه در يك خيابان بنبست پس از تعقيب و گريز پليس دستگير شدند.
مأموران پليس درون خودروي آنها يك دختر  13ســاله را نيز يافتهاند .در اين حمله دختر دچار جراحات
جزئي شده است .ســارقان مســلح پس از حمله به بانكي در فلوريدا قصد فرار داشتهاند كه پليس آنها را
غافلگير كرده است.

 15سال زندان براي سرقت پوستر تبليغاتي
گروه شــوك :يك جوان
امريكايــي در كــره شــمالي
به جرم ســرقت پوســترهاي
تبليغاتي-سياســي در كــره
شــمالي بــه  15ســال زندان
محكــوم شــد .دانشــجوي
امريكايي در طول محاكمهاش
اذعان كــرد هــدف خاصي از
انجام اين كار نداشــته اســت.
«اتو وارم بير» دانشجوي مقطع
كارشناسي دانشگاه ويرجينيا
در طول دادرســي ديوانعالي كشور در كره شمالي به براندازي حكومت محكوم شده است .اتو قصد داشته
با اعضاي يك تور از كشور خارج شود كه مأموران امنيتي وي را بازداشت كردهاند.

