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 3کودک روستایی در آتش سوختند

خبر
گروه حوادث /ســـه کودک که درخانه تنهـــا مانده بودند
درآتشسوزی جان سپردند.
مدیر عامل سازمان آتشنشانی شهرستان خوی دراین
باره گفـــت :شـــامگاه چهارشـــنبه ،خانهای در روســـتای
عزت آباد طعمه حریق شـــد .همزمان با اطفای حریق توسط اهالی روستا،
آتشنشـــانها نیز خود را به محل حادثه رســـانده و پـــس از خاموش کردن
شـــعلههای آتش ،وارد خانه شـــدند .اما متأســـفانه با پیکرهای بیجان سه
کودک روبهروشدند .به گفته محمدزاده ،این حادثه هولناک به خاطرکوتاهی
والدین بچهها و تنها گذاشـــتن آنها درخانه رخ داد .بررســـیها هم نشان داد
خانه بهدلیل بازیگوشـــی بچههـــا و هنگامی که آنها با کبریت ســـرگرم بازی
بودند آتش گرفته است.

محاكمه دو مأمور پليس به اتهام آدمربايي

گروه حوادث /سرنشـــینان خودرو پژو 206درتصادف هولناک با تریلی کشته
شدند.مســـئول اطالعرســـانی مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی
کرمانشـــاه با بیـــان اینکه این حادثه خونیـــن بعد ازظهر پنجشـــنبه درجاده
کرندغـــرب  -ســـرپل ذهـــاب رخ داد اظهار داشـــت :متأســـفانه سرنشـــینان
خودروی سواری دردم و به طرزدلخراشی کشته شدند.
آزادی بیان کرد :شدت جراحات در حدی بود که قربانیان حادثه پیش از
رسیدن آمبوالنس اورژانس جان باخته بودند.

حوادث

حبس ابد در انتظار جراح امریکایی

جهان
جراح مغز و اعصاب اهل شـــهر داالس درامریکا ،به اتهام
دست کم  2خطای پزشکی منجر به مرگ و  4مورد ایجاد
زهره صفاری
نقص عضو در بیمارانش در یکقدمی حبس ابد قرار دارد.
به گـــزارش منابع خبری« ،کریســـتوفر دانتش»  44ســـاله
متهم اســـت در فاصله ســـالهای  2012تا  2013با خطـــای جبرانناپذیر در
جریان عملهای جراحی ،مرگ دســـت کم دو نفـــر از بیمارانش را رقم زده
و با قرار دادن نادرســـت پیچ و پالک در ستون فقرات یک بیمار ،جاگذاشتن
اســـفنج در بـــدن بیماری دیگر ،بریـــدن رگ اصلی یک مصـــدوم و جراحی
بخش اشـــتباهی در ســـتون فقرات یک زن باعث ایجـــاد نقص عضو و حتی
فلج کامل بیماران شـــده اســـت .هیأت منصفه دادگاه «داالس کانتی» پس
از بررســـی این مدارک با اعالم اینکه ابزار پزشکی در دستان این جراح مانند
سالحی مرگبار برای بیماران بوده است ،او را بیمسئولیت خوانده و مجازات
حبس ابد را نیز برای او در نظر دارند.
براساس اسناد پرونده ،این جراح در سال 2011
در ایمیلـــی به نامـــزدش اعالم کـــرده که قصد
دارد یک قاتل خونســـرد شود که با دستگیری او
و لـــو رفتن این ایمیل ،برخی کارشـــناسها این
جراحیها را بخشی از نقشه شومش میدانند.
بعضی هم معتقدند این یک شوخی بین زن و
مرد جوان بوده اســـت .در صورت اثبات جرایم
پزشک جراح ،او به احتمال فراوان به حبس ابد
محکوم میشـــود .تاکنون  15بیمار از این جراح
شکایت کردهاند.

سارق بدشانس

سارق مسلح با شلیک مأموران کشته شد
گروه حوادث/درگیری مسلحانه نیمه شـــب در اسالم آباد غرب،
با کشـــته شدن سارق مســـلح و مجروحیت یکی از مأموران پایان
یافت.به گزارش «ایران» ،ســـه ساعتی از بامداد پنجشنبه گذشته
بود که مأموران گشـــت پلیس شهرستان اسالم آباد غرب-در55
کیلومتری کرمانشـــاه -به یک وانت بارمشـــکوک شـــده و دســـتور
ایســـت دادند.مأموران برای بازرسی به سوی خودرو می رفتند که
ناگهان یکی ازسرنشینان وانت بار با کالشنیکف به سوی مأموران
آتش گشود.همان موقع مأموران نیز به سوی سرنشینان وانت بار
آتش گشودند تا اینکه یکی از آنها هنگام فرار کشته شد.
فرمانده انتظامی اســـام آباد غرب در این باره گفت :مأموران
ساعت سه بامداد ،هنگام گشت شبانه به یک دستگاه وانت پیکان
در شـــهرک جهاد این شهر مشکوک شدند .اما ناگهان سرنشینان

خودرو با اســـلحه کالشنیکف به سمت مأموران شلیک کردند که
یکی از آنها از ناحیه دست زخمی شد.
سرهنگ بهروز سرتیپ نیا افزود :بهدنبال این تیراندازی ابتدا
مأموران چند تیر هوایی شلیک کردند .اما سرنشینان وانت بدون
توجـــه به اخطار نیـــروی انتظامی ،خودروی مأمـــوران را به گلوله
بستند که در نهایت برای کنترل شرایط امنیتی منطقه ،فرد مسلح
با شـــلیک گلوله مأموران کشته شد .دربررسیها نیز مشخص شد
ضارب کشته شده از سارقان بوده که هنگام فرار  28گلوله به سوی
مأموران انتظامی شلیک کرده بود.
ســـرتیپ نیا گفت :پرونده این ماجرا در حال بررســـی اســـت و
تالش برای شناسایی همدستان احتمالی وی ادامه دارد و بزودی
گزارش و جزئیات دقیقتری به اطالع عموم خواهد رسید.

قصاص و زندان ،مجازات عامالن جنايت در خانه وياليي

گروه حوادث /دو پســـر جوان كه به اتهام قتل دوستشـــان زنداني
شدهاند ،در شـــعبه چهارم دادگاه كيفري استان تهران به رياست
قاضي اصغر عبداللهي قاضي توكلي -مستشار -محاكمه شدند.
بـــا حكم قضات ،متهم رديف اول بـــه قصاص و متهم رديف
دوم به  15سال زندان محكوم شدند.
بهگزارش خبرنگار حوادث «ايران» در اين ماجرا كه شـــهريور
ســـال  92در حوالي منطقه آبســـرد واقع در دماوند رخ داد ،پســـر
جواني بهنام «كامران»  24ساله با ضربههاي چاقو به قتل رسيد و
جســـدش در ويالي متروكه رها شد .راز اين جنايت پس از سرقت
 10هزار دالري دو متهم از دوســـت مجارستانيشـــان ،در فرودگاه

امام(ره) فاش شد.
هـــر دو متهـــم پـــس از دســـتگيري و در جريـــان اعترافهـــاي
متناقضشان در جلسه محاكمهاي كه  24بهمن امسال در شعبه
چهارم دادگاه كيفري تهران برگزار شـــد ،قتـــل را به گردن ديگري
انداختند.
اما پس از تحقيقات ويژه ،قضات جنايي ســـهراب 25 -ساله-
را بهعنوان عامل جنايت شـــناخته و او را به اتهام قتل به قصاص
و همدســـتش «حسين» را به اتهام مشـــاركت در قتل به  15سال
حبس محكوم كردند .پرونده سرقت  10هزار دالري نيز در دادگاه
ديگري رسيدگي خواهد شد.

فرود اضطراری برای پرسیدن آدرس

خلبان بالگرد ارتش قزاقستان که در هوای برفی
و کوالک ،مسیرش را گم کرده بود برای پرسیدن
نشانی ،وسط بزرگراهی شلوغ فرود آمد.تصاویر
این فـــرود جالـــب و عجیب که در رســـانههای
مختلف به صورت گســـترده منتشر شده است
در بزرگراهی واقع در حوالی روستای کارابوتاک
قزاقستان گرفته شـــده است .گفته میشود این
خلبـــان در هنگام انجام یک تمرین آموزشـــی
مسیررابهصورتچشمیدنبالکردهبودکهگم
شد.نکته جالب اینکه خلبان بالگرد پس از اینکه با خونسردی از راننده کامیون مسیر را
پرسید ،بدون توجه به رانندگان دیگر تشکر کرده و به پروازش ادامه داد.

فرار مادر و فرزند
از قربانگاه

مـــرد اســـترالیایی مقیم تایلند کـــه پس از
جر و بحث با همســـر جوانـــش ،خانه را به
آتش کشـــیده بود ،قبل از جنایت دستگیر
شـــد.به گزارش پلیـــس تایلنـــد ،این مرد
پس از مشاجره شـــدید با همسرش خانه
را بـــه آتـــش کشـــید .امـــا همســـر و فرزند
خردسالشـــان در فرصتـــی مناســـب بـــه
خیابان دویـــده و فریادزنان از مردم کمک
خواســـتند .امـــا ناگهان شـــوهرعصبانی با
چاقـــوی بزرگـــی در دســـت بهدنبـــال آنها
دوید .ولی همان موقع ،یکی از همسایهها
در حرکتی غافلگیرانه چاقو را از دست مرد
خشـــمگین گرفـــت و مأمـــوران هم موفق
به دستگیریاش شـــدند.این مرد که چند
ســـالی است برای زندگی به تایلند رفته در
بازداشت است و تحقیقات از او ادامه دارد.

قتل مرموز
متجاوز زندانی

قتل مرمـــوز یک زندانی متجـــاوز در اتوبوس
محکومـــان ،ابهامـــات زیـــادی را پیـــش روی
پلیس گذاشـــته اســـت.در این حادثه ،دیوید
جانســـون  61ساله در حالی بر اثر خفگی جان
باخت کـــه عالوه بر متهمان دســـت بســـته،
نگهبانان نیزدراتوبوس حضور داشـــتند .این
اتوبـــوس در حال انتقال متهمـــان به زندانی
دیگر در اوهایو بود که جنایت عجیب رخ داد.
با توجه بـــه اینکه در زمـــان انتقال محکومان
همه آنها دست بســـته بوده و با دستبندی به
صندلی نیز ثابت میشوند اینکه چگونه یکی
از زندانیـــان موفق به این جنایت شـــده هنوز
مشـــخص نیســـت.دیوید جانســـون به اتهام
تجاوز و خشونت  8سال در زندان بود و با یکی
از زندانیـــان از مدتـــی قبل مشـــکل پیدا کرده
بود .این مظنون که نامش هنوز فاش نشـــده
است ماه گذشته به اتهام قتل به زندان اوهایو
انتقال یافت و هم بند جانسون بود .تحقیقات
در این باره همچنان ادامه دارد.

پلیس تهران
در تعقیب دزدان مسلح صرافی

گروهحوادث/دزدان مسلح ،پس از هجوم به یک صرافی در خیابان فردوسی تهران و شلیک به مالک
صرافی ،مقداری دالر و یورو به سرقت برده و گریختند.
به گزارش خبرنگارحوادث «ایران» ،ساعت  13و  30دقیقه پنجشنبه  3سارق مسلح وارد یک صرافی
درحوالی خیابان فردوســـی تهران ،شدند .دزدان خشن با شـــلیک تیرهوایی و ایجاد رعب و وحشت،
صاحب صرافی را هدف شـــلیک قرارداده و پس از سرقت مقداری دالر و یورو ،سوار بر خودروی پراید
گریختند .دقایقی بعد از این سرقت مسلحانه ،مأموران پلیس و کارآگاهان مبارزه با سرقت مسلحانه
خود را به صرافی رساندند .در نخستین بررسیها مشخص شد صاحب صرافی از ناحیه پا هدف قرار
گرفته که بالفاصله به بیمارســـتان انتقال یافت.در ادامه نیز مشخص شـــد دزدان مسلح ،حدود 70
میلیون تومان(دالر ،یورو و )...از این صرافی سرقت کردهاند .درحال حاضر تحقیقات ویژه کارآگاهان
پلیس آگاهی تهران برای شناسایی و دستگیری دزدان مسلح فراری ادامه دارد.

واژگونی تریلی غول پیکر در بزرگراه

تریلی غول پیکربه دلیل وزش باد شـــدید در بزرگراه «ویومینگ» امریکا ،روی یک خودروی پارک شده پلیس
واژگون شـــد.در این حادثه که تصاویر آن با دوربین خودروی پلیس دیگری گرفته شـــده اســـت ،دیده میشود
تریلی  18چرخ در مسیر مستقیم در حال حرکت بود که ناگهان قسمت بار آن در اثر شدت باد ،منحرف شد و
تریلـــی را چند متر جلوتر واژگون کرد .این تریلی پس از واژگونی روی یک خودروی پلیس افتاد و به طور کامل
آن را له کرد.به گزارش پلیس امریکا ،با توجه به اینکه همه مأموران پلیس در زمان این تصادف خودرو را ترک
کرده بودند این حادثه تلفات جانی نداشت.

میرر

زن  64ساله دوقلو زایید

زن اســـپانیایی که ســـالها درحســـرت مادر شـــدن بود
سرانجام در  64سالگی یک دختر و پسر دوقلوی سالم
به دنیـــا آورد.ایـــن زن که نامـــش فاش نشـــده از چند
ســـال قبل در امریکا تحت درمـــان ناباروی بود تا اینکه
با روشهای پیشـــرفته پزشکی ســـرانجام باردار شد .او
به تازگی در بیمارســـتان «رکولیتاس» واقع در شـــمال
اســـپانیا زایمان کرد و دختری  2.2کیلوگرمی و پسر 2.4
کیلوگرمی به دنیا آورد که هردو نیز در شرایط خوبی به
سر میبرند.
با توجه به اینکه زن اسپانیایی از نظر روحی در شرایط خوبی قرار ندارد ،مشخص نیست سرپرستی دوقلوها
را به او بدهند یا نه.فیلم این زایمان موفقیتآمیز در شبکههای اجتماعی به عنوان یک دستاورد موفق پزشکی
منتشر شد.

غرامت213میلیون دالری کلیسا به قربانیان آزارجنسی

دیلی میل

حمله به کالنتری برای انتقام از زن جنایتکار

صدها نفر از مردم یکی ازشـــهرهای برزیل باشـــنیدن خبردســـتگیری زن
جنایتکاری که سه کودک را زنده زنده سوزانده بود در اوج خشم و نفرت به
یکی ازکالنتریهای پلیس هجوم برده و متهم را ازسلولش بیرون کشیدند.
بـــه گزارش منابع خبری ،این زن  30ســـاله بهدلیـــل اختالف با والدین
کـــودکان ،خانه آنها را به آتش کشـــیده و گریخته بود .دقایقی پس از اعالم
آتشســـوزی ،آتشنشـــانها و نیروهای امدادی به خانه مورد نظررسیده
و پـــس ازاطفای حریق وارد خانه شـــدند .آنها بالفاصلـــه مصدومان را به
بیمارســـتان انتقال دادند .اما یکی از آنها که کودک دو سالهای بود به طرز
دلخراشـــی جان باخت .دوکودک نیمه جان تحت درمـــان قرارگرفتند .از
سوی دیگردرجریان تحقیقات پلیســـی ،عامل این جنایت هولناک که زن
جوانی بود شناسایی و دستگیرشد.
او پـــس از انتقـــال به کالنتری درحال بازجوییهای مقدماتی بود که همزمان با اعالم خبر دســـتگیریاش صدها نفر از مردم خشـــمگین که از ماجرا باخبرشـــده
بودند راهی کالنتری شده و همزمان با آتش زدن چند خودروی سواری و یورش به ایستگاه پلیس و شکستن در سلول متهم ،او را در حالی که با موهایش روی زمین
میکشیدند به سمت آتش برده و بدنش را سوزاندند .اما قبل ازکشتن او ،نیروهای کمکی رسیده و متهم نیمه جان را نجات دادند .سپس متهم که بشدت مجروح
شده بود به بیمارستان انتقال یافت و تحت درمان قرار گرفت.

آساهی

دزد بدشـــانس که برای خـــروج از
پنجـــره خانـــه یـــک زن ،در چارچوب
پنجـــره گیر افتـــاده بود با کمـــک پلیس و
آتشنشـــانان نجات یافت و پـــس ازبازجویی به
زنـــدان رفت.به گزارش پلیس شـــهر «منچســـتر» انگلیـــس ،روزحادثه ،زن
 60ســـاله پس ازخرید به خانه بازگشـــته بود که با صحنه عجیبی روبهروشد
وبالفاصله با پلیس تماس گرفت .این زن به مأموران گفت« :چند ســـاعت
قبل برای خرید از خانه بیرون رفته بودم اما وقتی برگشتم ناگهان این مرد را
در چارچوب کوچک پنجره اتاق خواب دیدم ..اول فکرکردم دلقک است اما
بعد متوجه شدم واقعاً گیر افتاده است ».با رسیدن پلیس ،آنها آتشنشانان
را نیز خبر کردند و این دزد نگون بخت پس از  20دقیقه تالش نجات یافت.
اما سارق  47ساله فقط گوشش خراشیده شده بود که سرپایی پانسمان شد
و پس ازبازجویی به زندان انتقال یافت.

گروه حـــوادث /دو مأمور پليـــس كه نگهبان
يك پاســـاژ تجاري را ربوده بودنـــد به اتهام
آدمربايي در شـــعبه هشـــتم دادگاه كيفري
محاكمه شـــدند.بهگزارش خبرنگار حوادث
«ايران» 28 ،دی ماه امسال نگهبان  42ساله
بـــه نام مجيد به اداره آگاهـــي تهران رفت و
با تنظيم شـــكايتي گفت :چنـــد روز پيش دو
مأمـــور پليس با مراجعه بـــه محل كارم مرا
به محل ناشناسي پردند و شكنجهام كردند.
بعـــد هم از من خواســـتند كه به دســـتورات
صاحب پاساژ تجاري كه نگهباناش هستم
عمل كنم و سرم بهكار خودم باشد.
بهدنبـــال اظهـــارات ايـــن مـــرد و بـــا
پيگيريهاي كارآگاهان ،دو مأمور مورد نظر

شناســـايي شـــدند و در بررســـيها مشخص
شـــد هيچ مأموريتي به آنها براي بازداشت
نگهبان داده نشده و هر دو خودسرانه اقدام
به اين كار كردهاند.
بنابراين هر دو مأمور دستگير شدند .آنها
در بازجوييها گفتند :صاحب پاساژ تجاري
كه از دوستان ما بوده خواست اين مرد را كه
قبالً به همسر صاحب پاساژ تعرض كرده و
از او مداركي پيشخودش دارد ادب كنيم.
گرچـــه اشـــتباه كـــرده و قبـــول داريـــم
نميبايســـت از ماشـــين و لباس ســـازماني
سوءاستفاده ميكرديم.
بدينترتيب پرونـــده دو مأمور پليس به
شعبه هشـــتم دادگاه كيفري اســـتان تهران

به ریاســـت اصغـــر زاده و با حضـــور قاضی
توکلی ـ مستشـــار ـ فرستاده شد و آنها تحت
محاكمه قرار گرفتند .در جلسه دادگاه مدير
پاساژ تجاري گفت :وقتي از همسرم شنيدم
كه مورد آزار و اذيت شـــيطاني مرد نگهبان
قرار گرفته است تصميم گرفتم او را حسابي
گوشمالي بدهم بههمين منظور با دو مأمور
كه از دوســـتانم بودند برنامـــهاي براي ادب
كردن او طراحي كرديم.پس از طرح ادعاي
مدير پاساژ مرد نگهبان به صورت غير علني
بهخاطر تعرض به زن جوان محاكمه شد و
در مـــورد دو مأمور متخلف هم قضات وارد
شور شدند و بزودي حكمشان را درباره آنها
صادر خواهند كرد.

ایران

سرنشینان پژو
زیرچرخ های تریلی کشته شدند

ایران

کشف جسد خونین
مرد میوه فروش

گروه حوادث -حســـین خانی /کشـــف جســـد خونیـــن مرد میوه فـــروش در
خانهاش ،پلیس جنایی را با پرونده جنایت مرموزی روبهروکرد.
به گزارش خبرنگارحوادث«ایران»چند شـــب قبل اعضای خانواده مرد
میانسالی ازاهالی شهرستان مینودشـــت استان گلستان ،درتماس با پلیس
 ،110از کشـــف جســـد خونین مـــرد خانـــواده خبردادند.بدنبـــال این تماس
مأموران راهی خانه مورد نظرشـــدند .آنها پس از ورود به خانه با جسد خون
آلود مرد میوه فروش روبهرو شدند که کف پذیرایی روی زمین افتاده بود.
در نخســـتین برســـیها مشخص شـــد که مرد  50ســـاله با اصابت جسم
برندهای به گردنش ،از پای در آمده اســـت .این در حالی بود که نشـــانهای از
شکستگی و ورود با زور به داخل خانه دیده نشد.
همزمان بـــا اعالم ایـــن ماجرا به بازپرس کشـــیک و تیـــم جنایی پلیس
آگاهـــی ،تحقیقـــات ویـــژه برای کشـــف راز قتـــل مرمـــوز مرد میـــوه فروش
دردســـتورکارقرارگرفت.پس ازتحقیقات مقدماتی ،به دستور قاضی کشیک
جنایی پیکر قربانی حادثه برای انجام مطالعات تخصصی و تعیین علت و
زمان دقیق مرگ به پزشکی قانونی انتقال داده شد.
رئیس پلیس آگاهی با تأیید خبر کشف این جسد خاطرنشان کرد :هرچند
که شواهد موجود و وضعیت جسد نشان از وقوع قتل میدهد اما برای اظهار
نظر نهایی باید در انتظار نظر پزشکی قانونی و تحقیقات بیشتر باشیم.
وی با تأیید بریده شـــدن رگ گردن مقتول ،اضافه کرد :اینکه این واقعه،
یک جنایـــت و قتل عمد یا موضوع دیگری بوده اســـت ،بعـــد از اعالم نظر
پزشکان قانونی مشخص خواهد شد.

تلفن گروه حوادث88761621 :
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کلیســـایی در اســـترالیا به اتهام
فســـاد اخالقی مقـــام های خود
درمورد آزار  4500کودک در 35
ســـال گذشـــته به پرداخت 213
میلیـــون دالر غرامـــت محکوم
شـــد.به گـــزارش شـــبکههای
خبری ،این غرامت برای درمان و دیگر هزینههای مرتبط با آزار جنسی کودکان
در سالهای گذشته پرداخت میشود.
«گایل فورنس» -وکیل مدافع کمیسیون سلطنتی دولتی استرالیا -در گزارشی
اعالم کرد میانگین تأخیر برای شـــکایت در مورد سوءاستفادههای انجام شده
علیه مقام های کلیسا 33 ،سال بوده است چراکه بسیاری از قربانیان به دلیل
موانع مختلف از ارائه گزارش به دستگاه قضایی یا نهادهای مسئول خودداری
کردهانـــد .ایـــن تحقیقات از ســـال  2013آغاز شـــد و بر آزار جنســـی کودکان در
ســـازمانهای ورزشی ،دولتی و مذهبی متمرکز شـــد .در جریان این تحقیقات
مشخص شد هفت درصد از کشیشهای کلیسای کاتولیک استرالیا در فاصله
لهای  1950تا  2010متهم به آزار جنسی کودکان بودهاند که تعداد کمی از
ســـا 
آنها تحت تعقیب هستند.

