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خلبان بر اثر سكته
قلبي از هوش رفت
و سرنشينان هواپيما
در آسمان
به وحشت افتادند

ترس از مرگ
در هواپيماي بدون خلبان
در آسمان

سكته ناگهاني خلبان باعث بيتعادلي
هواپيما بين زمين و آسمان شد

گروه شوك :حمله قلبي خلبان هواپيماي خطوط هوايي
يونايت�د ايرالين�ز ،مس�افران را در بين زمين و آس�مان به
وحشت انداخت.
اي��ن هواپيما كه از دس موين��س به مقصد دن��ور در پرواز بود،
در ارتف��اع  9144متري زمين با بيهوش ش��دن خلب��ان به حالت
معلق درآمد و حركات عجيب و بيتعادل هواپيما مس��افران و كادر
پروازي را به وحشت انداخت .از طرفي كمك خلبان نيز تجربه كافي
براي هدايت هواپيما نداش��ت به همين خاط��ر هواپيما در وضعيت
خطرناكي كاهش ارتفاع داشت .اين شرايط وحشتآور ادامه داشت
ت��ا در نهايت يكي از مهمانداران با عجله از كابين خلبان بيرون آمد و
به جستوجوي يك پزشك در ميان مسافران پرداخت.

زن جواني كه پرستار بيمارس��تان كاليفرنيا بود از جا برخاست
و به كم��ك آنها رفت اما كس��ي خلباني بلد نبود ك��ه هواپيما را از
س��قوط نجات دهد.پرس��تار جوان پس از اينكه خلبان هواپيما را
معاينه كرد س��كته قلبي او را تشخيص داد و بالفاصله درمان اوليه
را ش��روع كرد .از طرفي كمك خلبان ك��ه با راهنمايي كادر پروازي
در برج مراقبت كنترل هواپيما را بهدس��ت گرفته بود ،هواپيما را به
نزديكترين فرودگاه رساند و مسافران را به سالمت به زمين نشاند.
پس از ف��رود موفقيتآمي��ز هواپيما ،خلبان بیمار به بيمارس��تان
منتقل شد و تحت درمان قرار گرفت و از مرگ نجات يافت.به گفته
سخنگوي خطوط يونايتد ايرالينز ،همه مسافران در سالمت كامل
بهسر ميبرند.

جنايت خونين
در دعواي مادر و پسر

دعواي مادر و پسر وقتي به خود رنگ
خون گرف�ت كه برادر خش�مگين از راه
رسيد.
برادركش��ي در خياب��ان آبن��وس كرمان
چهارشنبه شب گذشته ماجراي تلخ ديگري
را رقم زد كه دعواي كوچك قرباني با مادرش،
جنايت آفرين شد.س��اعت  8شب  18ديماه
س��ال جاري پليس آگاهي از طريق كالنتري
 13متوج��ه قتل عم��دي در خيابان آبنوس
ش��د.پس از اطالع از موضوع بازپرس حسين
ميرزابيگ��ي در ش��عبه ويژه قت��ل كرمان به
محل حادثه اعزام ش��د و با جس��د مردي 27
س��اله و درش��ت هيكل كه با ضربات چاقو از
پاي درآمده ب��ود ،روبهرو ش��د.بازپرس ويژه
قتل دادس��راي عمومي و انقالب كرمان بيان
كرد :در مرحله نخست خانواده قرباني ،قتل را
نوعي خودكشي اعالم كردند كه با تحقيقات
به عمل آم��ده از اهالي محل متوجه ش��ديم
برادركشي صورت گرفته است.
ميرزابيگي ادام��ه داد :مادر قرباني پس از
نزاع با مصطفي براي حل مسأله با پسر بزرگتر
خود تماس ميگيرد كه نه تنها مش��كل حل
نميشود بلكه قتل صورت ميگيرد .بازپرس
ميرزابيگي افزود :درگيري بين دو برادر شدت
ميگيرد و برادر بزرگتر با گرفتن چاقو از دست
قرباني ،او را به قتل رسانده و فرار ميكند .وي با
بيان اينكه قاتل پس از دستگيري دليل قتل
خود را عصبانيت عنوان كرد ،اظهار داش��ت:
پليس آگاهي پس از پنج ساعت قاتل را هنگام
خروج از شهر دستگير كرد.
بازپرس وي��ژه قتل دادس��راي عمومي و
انقالب كرم��ان در ادامه به عوام��ل اين قتل
اش��اره كرد و گف��ت :فقدان رابط��ه عاطفي
مناسب و رفتار قهرآميز بين اعضاي خانواده،
نداشتن كنترل روحيه پرخاشگري و گرفتن
حالت تهاجمي و كمبود قدرت ش��ناختي در
قاتل كه سبب شده نتواند پيامد رفتار خود را
محاسبه و تجسم كند از اين عوامل است .وي
ادامه داد :بياعتنايي خانواده نس��بت به رفتار
فرزندان خود و عدم مديريت صحيح بر اعضاي
خانواده ،اقدامات تنبيهي و تشويقي بيضابطه
و بيقاعده نس��بت به فرزندان كه احس��اس
تبعي��ض و تنفر را بين آن��ان ايجاد ميكند ،از
ديگرعوامل منج��ر به وقوع اين چنين قتلها
است .ميرزابيگي ،مراوده با همساالن منحرف
را يك��ي ديگر از عوام��ل قتلهاي اينچنيني
دانست و بيان كرد :طرد قاطع از سوي خانواده
توگو و تبادل نظر و نبود
و نداشتن قدرت گف 
آگاهي از احساس��ات يكديگر در ارتكاب قتل
نقش مؤثري داشته است.
وي در پايان خاطرنش��ان كرد :خانوادهها
باي��د با مالحظ��ه و دق��ت ،در علتهاي ذكر
ش��ده با آگاهي و ش��ناخت كامل نس��بت به
تربي��ت فرزندان اقدام كنند تا از وقوع حوادث
اينچنيني پيشگيري شود.

نقابخوشبختی
برچهره عروس بلغاري
گروه ش�وك :مردم روس�تاهايي در بلغارستان
طبق س�نت ديرينهاي در هر مراسم عروسي پس
از رنگآمي�زي چهره عروس ،س�ر و روي�ش را با
پولكهاي رنگين تزيين ميكنند و س�پس او را به
خانه بخت ميفرستند.
معم��والً ع��روس در اين مراس��م مجاز ب��ه بازكردن
چشمهايش نيست تا روحاني مسلمان براي زن و شوهر

راز جسد

مردي در عمق دريا
صیادی که به دلیل اختالفات مالی
اقدام به قتل مردي کرده و جسدش را
با وزنههاي سنگين به دريا انداخته بود،
دستگير شد.

از خداوند درخواست بركت و خوشبختي كند.
چنين مراس��مي در اين هفته در روستاي ريبنوو در
كوهستان پوشيده از برف جنوب غربي بلغارستان برگزار
ش��د كه انعكاس گس��تردهاي در مطبوعات و رسانههاي
تصويري بلغارستان داشت.
در اين روس��تا كه داراي 3ه��زار و  500تن جمعيت
اس��ت عروس با جهيزيهاي كه از وسايل خانگي تشكيل

ميشود به خانه شوهر ميرود.
در هر جش��ن تقريب��اً تمامي روس��تاييان ش��ركت
ميكنن��د و به ش��ادي ميپردازند .آنچه اين عروس��ي را
از ديگر عروس��يها متمايز ميكند چهره نقاش��ي شده
عروس اس��ت و خانـــــــوادهها اس��كناسهايي را به
لباس او آويزان ميكنند و آن را نش��انه خوش��بختياش
ميدانند.

چندی پیش مأموران دریابانی بندرلنگه مش��غول گشتزنی در آبهای بندرحصینه بودند که ناگهان با جسد يك مرد که وزنههایی
به وزن حدود  40کیلوگرم به پاهایش آویزان بود روبه رو ش��دند و موضوع را به ماموران پليس اطالع دادند .خيلي زود تيم پليس��ي به
محل اعزام ش��ده و پس از مشاهده ش��واهد و آثار به جا مانده از صحنه قتل ،با دستور قضایی تحقیقات و اقدامات خود برای دستگیری
قاتل یا قاتالن را آغاز کردند که پس از گذش��ت کمتر از دو روز در بررس��یهای انجام ش��ده از قایق و دیگر شناورهای موجود در اسکله
حصینه ماموران به یکی از صیادان مظنون شدند و پس از انجام هماهنگیهای الزم وی را دستگیر کردند.
پس از انتقال این صیاد به مقر و انجام اقدامات پلیسی و بازجویی فنی از وی ،متهم لب به اعتراف گشود و به ارتکاب قتل با همکاری
دو تن دیگر اعتراف کرد .س��رهنگ علی دامن افش��ان رئيس پليس بندرلنگه گفت :برابر اعترافات متهم ،علت و انگیزه قتل اختالفات
مالی بوده است.

اجير شدن آدمكش
از سوي برادر كينه جو

پدري با  2فرزندش
در ميان شعلهها سوختند

گروه ش�وك :در آتشسوزي مرگبار
س�اختماني در كاليفرنيا ي�ك مرد با دو
فرزند خردس�الش در ميان ش�علههاي
آتش جان سپردند.
به گزارش پليس كاليفرنيا ،مادر كودكان
نيز در اين حادثه بش��دت زخمي شده بود كه
در حال حاضر در بيمارستان تحت درمان قرار
دارد.مأموران آتشنش��اني هر چه��ار نفر را از
ساختمان س��وخته در لسآنجلس كاليفرنيا
بيرون كش��يده بودند اما نتوانستند پدر و دو
فرزند را نجات دهند.
برايانهامفري س��خنگوي آتشنش��اني
منطق��ه در اين ب��اره گفت :آتشس��وزي در
ساعت  4/30صبح اتفاق افتاده است .اعضاي
خان��واده در آن زمان در خ��واب بودند كه در
محاصره آتش قرار گرفتند .مأموران بالفاصله
پس از گ��زارش انتش��ار دود و آتش در محل
حادثه حاضر ش��دند اما متأسفانه نتوانستند
پدر و دو فرزند  12و  8سالهاش را نجات دهند.
وضعيت مادر نيز بحراني است و در بيمارستان
به س��ر ميبرد.هنوز علت آتشسوزي روشن
نشده است.

برادر قرباني كه آدمكش
اجير كرده بود

متهم به قتل هنگام بازسازی صحنه در محل جنایت

گروه ش�وك :دختر  25س�الهاي در
ش�يكاگو در اث�ر حادثهاي از ب�االي تپه
بلندي به پايين سقوط كرد و جان باخت.
آنا باچمن ،حوالي عصر دوش��نبه  23دي
به همراه خواهرش به تپه بلندي در سنديگو
رفته بود كه در جريان عكاسي پايش سر خورد
و به پايين افتاد.
بالفاصل��ه پ��س از گ��زارش اي��ن حادثه
گروههاي امداد و نجات به محل اعزام ش��دند
ام��ا با توجه به ارتفاع زياد تپه دختر بيچاره در
دم جان سپرده بود.

جنايت هولناك در سالن سينما
راز جسد مردي در عمق دريا
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تراژدي مرگ دختر جوان
در سقوط از تپه بلند

حـــــوادث امـروز

ادامه از صفحه 15
بنا ب��ر اين گزارش ،جنايت س��اعت  8ش��ب
ش��نبه  14دي ماه  92رخ داد و در جريان آن مرد
 38س��الهاي به نام مهرداد كبيري شهميرزادي
بر اثر اصابت گلوله ش��ليك ش��ده از يك تپانچه
كش��ته شد .قرباني حادثه از س��اكنان روسـتاي
باي��ع كالي بود .گلوله ش��ليك ش��ده به پهلوي
قرباني حادثه اصابت كرده و مهرداد توسط مردم
به بيمارس��تان منتقل شد اما با وجود تالشهاي
صورت گرفته از سوي تيم پزشكي بيمارستان بر
اثر ش��دت خونريزي جان خود را از دست داد.با
مرگ مهردادتحقيقاتپليسبرايبهدستآوردن
ردي از عامل قتل و انگيزهاشآغاز شد .در مرحله
نخست بررس��يها مشخص ش��د قرباني حادثه
مدتي پيش با عامل تيراندازي درگيري پيدا كرده
بود و با هم اختالف داش��تند تا اينكه نيمه ش��ب
شنبه در حالي كه در خيابان ماكروويو نكا در حال
تردد بود هدف ش��ليك گلوله قرار گرفته اس��ت.
در حالي كه تجس��سهاي پليسي براي شناسايي
عامل ش��ليك بر اين اطالعات متمركز ش��ده بود،
يك��ي از زندانيان نكا مدعي ش��د اطالعاتي درباره
ماج��راي اين جنايت دارد .ب��ا توجه به اخباري كه
وي در اختيار مأموران آگاهي اين ش��هر قرار داده
بود ،مأموران يك زنداني جوان به نام محمد را براي
بازجويي و تحقيق به آگاهي انتقال دادند .اين مرد
در جريان بازجوييهاي پليس اعترافاتي را مطرح
كرد كه روند رس��يدگي به پرونده را تغيير داد .وي
ادعا كرد :چند ماه پيش برادر قرباني جنايت بهنام
علياصغر پيش وي رفته و درخواس��ت كرده برای
قتل برادرش آدمكش��ي را به وي معرفي كنم .يك
ماه پيش ماج��را را با يكي از دوس��تانم به نام علي
درمي��ان گذاش��تم .وي نيز قبول كرد اي��ن كار را
انجام دهد .براي اين جنايت  30ميليون تومان به
وي پرداخت ش��د .روز حادثه يك اسلحه تك لول
متعلق به خودم را در اختيار علي قرار دادم .وي هم
با اس��تفاده از اين اسلحه ،قرباني حادثه را با شليك
گلول��ه از پ��اي در آورد.با توجه به اي��ن اعترافات،
علي از ساكنان روس��تاي طوسكالي نكا توسط
مأموران رديابي و بازداشت شد .وي در بازجويي
فني و مواجهه حضوري ب��ا متهم به قتل مهرداد
اعتراف كرد .تجس��سهاي پليسي براي رديابي
متهم ديگر پرونده ادامه دارد.

ريزش آوار س�قف كالسهاي درس
در يك دبستان دخترانه در زرند كرمان
جان  90دانشآموز را به خطر انداخت.
ب�ه گ�زارش ایرن�ا ب�ر اث�ر بارندگی
روزهاي گذش�ته بخشهایی از س�قف
کالسهای درس مدرس�ه چهار کالسه
شهید اکبر مومنی ریحان شهر زرند فرو
ریخت .آوار ناگهانی بخش�ی از س�قف
کالسه�ای درس ای�ن دبس�تان باعث
رع�ب و وحش�ت دانشآموزان ش�د و
بالفاصله دانشآموزان با کمک معلمان
کالس را ترک کردند.
یک�ی از دانشآم�وزان در حال�ی که
بسیار پریش�ان بود ،گفت :در حالی که
در کالس درس بودی�م ،ناگهان س�قف
ریزش کرد و لباسهایمان پر از گل شد.
یک�ی دیگ�ر از دانشآم�وزان گفت:
نمیتوانم به درستی گوش به حرفهای
معلم بدهم .هر لحظه فکر میکنم سقف
روی س�رم ری�زش کند .یک�ی دیگر از
دانشآموزان هم میگوید :از مسئوالن
میخواهم ب�ه فکر جان ما دانشآموزان
باش�ند.این مدرس�ه فرس�وده اس�ت،
س�رویس بهداش�تی درس�تی ندارد و
کالسها سرد هستند.
نایب رئیس انجمن اولیا و مربیان این

دبس�تان دخترانه نيز گفت 27 :سال از
قدمت این مدرسه میگذرد.
احمد بذی افزود :این واحد آموزشی
باي�د در اعتبارات زلزله چهارم اس�فند
م�اه س�ال  83بازس�ازی ميش�د ام�ا
مسئوالن کوتاهی کردند و حاال جان 90
دانشآموز آن در خطر است.
برخ�ی اولی�ای دانشآم�وزان نیز از
وضعی�ت س�اختمان این مدرس�ه ابراز
نگرانی میکنند و برای سلامت و جان
فرزن�دان خ�ود نگرانند.رئی�س اداره
آموزش و پرورش ش�هر زرند نیز به ایرنا
گفت :پس از اطالع ش�خص ًا از این واحد
آموزشی خسارت دیده بازدید کردم.
«حمید صادقی» اظهار کرد :با توجه
به اینکه سازه مدرسه قدیمی است و در
زمان س�اخت از کاه گل به جای سیمان
یا خاک و گچ اس�تفاده شده قسمتی از
سقفهای کالسها ریزش کرده است.
صادقی گف�ت :از این پس کالسهای
درس ای�ن مدرس�ه را در کانک�س
برگ�زار میکنی�م.وی کمب�ود اعتبار را
از مش�کالت اصل�ی در روند بازس�ازی
مدارس این شهرس�تان عن�وان کرد و
افزود 11 :واحد آموزش�ی در شهر زرند
نیاز به بازسازی دارد.

 15سال زندان براي
 2دزد خشن

گروه شوك :دو دزد خشن كه از رانندگان مسافركش زورگيري ميكردند
به  15سال زندان محكوم شدند.

اواسط مردادماه سال جاري مرد  40سالهاي
در حالي كه آش��فته و پريشان به نظر ميرسيد
به شعبه  5دادسراي ش��هرري رفت و وقتي در
برابر بازپرس ايستاد با دستپاچگي گفت :راننده
مس��افركش هستم ،ساعت  10دیشب سه پسر
جوان را در برابر آموزش و پرورش دربستي سوار
كردم تا ب��ه گلتپه ببرم .هنوز چندمتري نرفته
بوديم ،پس��ري كه در صندلي جلو نشسته بود
ناگهان چاقويي را از جيبش درآورد و زير گلويم
گذاش��ت و خواست به سمت بيابانهاي اطراف
شهرري تغيير مسير بدهم ،دو دوست ديگرش
نيز طنابي را دور گردنم انداختند و خواستند در
برابر خواستههايشان سكوت كنم.
وقتي ديدم جانم در خطر اس��ت ،از ش��دت
ترس سكوت كرده و به التماس افتادم تا رهايم
كنن��د .در حالي ك��ه خودرويم هن��وز حركت
ميكرد س��ه جوان خش��ن با تهدي��د چاقو مرا
داخل يك چاله پرت كردند و با سرقت پرايدم پا
به فرار گذاشتند.
وي اف��زود :زخمي ش��ده بودم ،به س��ختي
توانس��تم خودم را بيرون بكشانم و با كمك يك
راننده رهگذر به نزديكتري��ن درمانگاه رفتم.با
ادعاهاي اي��ن مرد ،بازپرس به تيمي از مأموران
پليس دس��تور داد تحقيقاتي را براي رديابي و
دستگيري مسافران تبهكار آغاز كنند.در همان
اقدامهاي اوليه تصوير عباس در آلبوم مجرمان
خطرناك شناسايي شد و كارآگاهان پي بردند با
يك تبهكار قديمي كه بارها بهخاطر زورگيري و
آدمربايي تحت تعقيب بود روبهرو هستند.
همزم��ان بــــــا بررس��يهاي پليس��ي،
زورگيريهاي مش��ابهي رخ ميداد و مأموران

جنايت هولناك
در سالن سينما

احتم��ال دادند اي��ن زورگيره��ا اعضاي همان
گروه تبهكار قديمي هستند و همين كافي بود تا
عباس دستگير شود.
عباس ابتدا خود را بيگناه دانست اما وقتي
با راننده جوان روبهرو ش��د چارهاي جز اعتراف
ندي��د و گفت :ب��ا آزادي از زندان با همدس��تي
پدرام و س��هراب باندي تش��كيل داديم ،ابتدا با
كرايه خودروهاي دربس��تي در قرچك ورامين
و شهرري رانندگان را با چاقو زخمي ميكرديم
س��پس پول ،تلفن هم��راه و خودروهاي آنان را
س��رقت ميكرديم ،اگر رانن��دهاي هم مقاومت
ميكرد طنابي ب��ه دور گردنش ميانداختيم و
با تهديد به مرگ وي را به بيرون پرت ميكرديم.
چن��د روزي ب��ا خودروه��اي دزدي ب��ه بهانه
مسافركشي ،به زورگيري از مسافران مرد دست
ميزديم و سپس خودروها را رها ميكرديم.
ب��ا ادعاه��اي تبه��كار قديمي ،پ��درام نيز
شناس��ايي و پ��س از دو م��اه زندگ��ي پنهاني
دس��تگير شد.س��هراب وقتي متوجه ش��د دو
همدس��تش از س��وي مأموران پليس دستگير
شدهاند پا به فرار گذاشت و پس از گذشت ماهها
هنوز مخفي زندگ��ي ميكند.پرون��ده اين دو
دزد با كيفرخواست به دادگاه جزايي و عمومي
شهرري فرستاده شد.
دو دزد خشن از سوي قاضي جورابراهيميان
رئي��س ش��عبه  101تح��ت محاكم��ه ق��رار
گرفت��ه و زورگيريه��ا را ب��ه گ��ردن گرفتند.
قاض��ي جورابراهيمي��ان ،عباس را ب��ه خاطر
زورگيريهاي خشن به  10سال زندان و پدرام
را نيز به خاطر معاونت در سرقت به  5سال زندان
محكوم كرد.

م�ردي هن�گام تماش�اي
فيلم يك�ي از تماش�اگران را
بهخاطر س�ر و صدا ب�ا گلوله
كشت و همس�رش را مجروح
كرد
كوريتس ريوس  71ساله
گروه شوك :مرد خشمگين
كه از صداي دكمههاي گوشي
همراه تماشاگر جوان عصبي
ك��ه از ص��داي بلن��د دكمههاي
شده بود صاحب تلفن را با
يك شليك به قتل رساند
گوش��ي موبايل تماش��اگر رديف
پشتياش در سكوت سالن سينما
خشمگين شده بود ،صاحب تلفن
را با گلوله كشت و همس��رش را مجروح كرد.كوريتس
ريوس  71ساله در آخرين س��انس سينماي فلوريدا از
چاد اولسون بهخاطر صداي آزار دهنده دكمههاي گوشي
همراهش مورد حمله تماشاگر خشمگين قرار گرفت و كشته شد
ابتداي اك��ران فيلم مورد عالقهاش كه ب��ا صداي بلند
همسر اين مرد پس از مرگ شوهرش هدف گلوله قرار گرفت
و بشدت مجروح شد
دكمه گوشي فرد رديف پشتياش تمركزش را از دست
داده بود در يك لحظه صبرش را از دس��ت داد و با اسلحهاي كه در جيب داشت گلولهاي به سمت مرد
شليك كرد و باعث مرگ او شد.با اين شليك ،همسر مرد كشته شده فريادكنان از جايش بلند شد اما او
نيز با يك شليك ديگر مرد خشمگين مجروح شد و بر زمين افتاد.اين اتفاق عجيب ،تماشاگران را به ترس
و وحش��ت انداخت و همه سعي كردند پا به فرار بگذارند و سالن سينما را موجي از وحشت فرا گرفت.در
همين زمان نيروهاي امنيتي وارد سالن سينما شدند و ضارب را كه ظاهرا ً از خاموش شدن صداي آزار
دهنده گوشی آرام شده بود ،دستگير كردند.اين مرد  71ساله در حال حاضر به اتهام قتل از نوع درجه
دوم در زندان به س��ر ميبرد.بهگزارش پليس ،چاد اولسون كه پدر يك دختر سه ساله بود در دم جان
سپرده اما همسرش با تالش پزشكان از مرگ نجات يافته است.

