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شوك ویژه
شهادت  2پليس
در تيراندازي قاچاقچيان
دو مأم��ور پلي��س در درگي��ري ب��ا
قاچاقچي��ان م��واد مخدر در بيلهس��وار به
شهادت رسيدند.
مأموران پليس بيلهسوار شب دوشنبه
قاچاقچي��ان را ردياب��ي ك��رده و ب��راي
دستگيري آنان وارد عمل شدند.
قاچاقچيان با مش��اهده پليس اقدام به
تيران��دازي كرده و درگي��ري مرگباري را
به راهانداختند .بهگ��زارش فارس ،در اين
درگي��ري كه چند دقيقه طول كش��يد دو
مأمور پليس ش��هيد ش��دند همچنين دو
قاچاقچي به هالكت رسيدند.
سردار ابراهيم كريمخاني ،رئيس پليس
اردبيل درباره اين خبر گفت :جزئيات اين
حادثه در حال بررسي است.

درگیری خونين در جشن
عروسي
عامل يك ن��زاع مرگبار در يك مجلس
عروسي از سوي پليس دستگير شد.
سرهنگ حسيني رئيس پليس فيروزه
خراسان رضوي در تشريح اين خبر گفت:
ساعت  2:46بامداد روز  29اسفندماه سال
گذشته گزارشي مبني بر نزاع دسته جمعي
در يکي از محالت حاش��يه شهر فيروزه به
مرک��ز  110مخاب��ره و بالفاصل��ه تيمي از
مأم��وران کالنتري مرکزي براي بررس��ي
موضوع به محل اعزام ش��دند که با حضور
مأم��وران در مح��ل ،نزاع دس��ته جمعي
مهار ش��د اما در بررس��يها مش��خص شد
در اي��ن نزاع امير پس��ر  20س��الهاي كه از
شركتكنندگان در مجلس عروسي بود با
ضربه چاقو بشدت مصدوم شده است كه با
وجود انتقال به بيمارستان  22بهمن شهر
نيش��ابور بخاطر ش��دت جراحات وارده و
خونريزي شديد در بيمارستان جان خود را
از دست داد .وي افزود :در ادامه تحقيقات
و بررس��يهاي پليسي مش��خص شد نزاع
بين  18ت��ن از مهمانان ب��وده که به علت
مش��اجره لفظي با چوب و چاق��و و زنجير
يکديگر را مورد حمله ق��رار دادهاند که در
اين رابطه  15تن از طرفين نزاع شناسايي
و در همان شب دستگير و به پليس آگاهي
منتقل شدند.
به گزارش ايس��نا ،در ادامه تحقيقات و
بازجوييهاي فني کارآگاهان سرانجام بعد
از گذشت  28روز از وقوع حادثه قاتل را که
جواني  29ساله به نام محمد بود شناسايي
كرده ك��ه وي لب به اعتراف گش��وده و به
قتل جوان  20ساله با وارد کردن يک ضربه
چاقو به پهلوي س��مت چپ مقتول اعتراف
کرد.

تصادف زنجيرهاي
11خودرو در ورودي رودهن
ورودي رودهن باز ه��م حادثه آفريد و
 11خودرو به هم كوبيدند.
«ناص��ر اميري��ان» رئي��س پلي��س
راهنمايي و رانندگ��ي دماوند در ارتباط با
وقوع اين حادثه اظهار كرد :صبح سهشنبه
كاميوني با بار س��فال به س��مت تهران در
حرك��ت بود كه در ابتداي ش��هر رودهن و
باالتر از بريدگي بانك ملت و در مسير شرق
ب��ه غرب ج��اده هراز ،پس از خالي ش��دن
ترم��زش ،در برخورد ب��ا كاميونت باري و
كاميونت جرثقيل ،اي��ن دو كاميونت را به
سمت چپ و راست جاده منحرف كرد.
وي ادام��ه داد :در اين هنگام ،كاميونت
جرثقيل به سمت راس��ت جاده منحرف و
پس از برخورد با وانت مزدا واژگون شد.
رئي��س پلي��س راهنماي��ي و رانندگي
دماوند گف��ت :همچني��ن كاميونت باري
ديگر به سمت چپ منحرف شد و پس از رد
شدن از مسیر مخالف با هفت تاكسي خط
رودهن به آبعلي كه كنار جاده پارك ش��ده
بودند ،برخورد كرد.
اميريان افزود :اين كاميونت باري پس
از تصادف با تاكس��يها ،ب��ه پيادهرو وارد و
واژگون شد.
وي اضافه ك��رد :همچنين كاميوني كه
عامل وقوع اين تصادف بود ،پس از ورود به
پيادهرو و برخورد با چندين درخت و قطع
كردن آنان ،واژگون و متوقف شد.
رئي��س پلي��س راهنماي��ي و رانندگي
دماوند افزود :در اين حادثه 11 ،خودرو كه
يك كاميون ،دو كاميونت ،يك وانت مزدا و
هفت تاكسي بودند ،آسيب ديدند.
اميريان از مصدوميت هشت نفر در اين
حادث��ه خبر داد و بيان ك��رد :از اين تعداد
مصدوم ،س��ه تن به بيمارس��تان منتقل و
بقيه پس از درمان سرپايي مرخص شدند.

«ادوارد اندرتون» ،زوج سارق خوشگذران
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«ژوسلين
كايرش»،
زوج سارق
خوشگذران

محاكمه زوج
خوشگذران
به خاطر دزدي
از دوستان

گروه ش�وك :زوج خوش��گذران امريكايي به خاطر دزدي از دوستانشان براي
چندمين بار محاكمه ش��دند .به گزارش پليس فيالدلفيا« ،ژوسلين كايرش» زن
 28ساله امريكايي همراه نامزدش «ادوارد اندرتون» به جرم سرقت  12هزار دالر از
دوستانشان دادگاهي شدند .اطالعات پليس نشان ميدهد اين زوج سابقهدار بوده و
در سال 2007ميالدي نيز يكبار به جرم سرقت بازداشت شده و چند ماهي را پشت
ميلههاي زندان گذراندهاند« .ژوس��لين» در سال  2011ميالدي به خاطر داشتن
رفت��اري خوب به مجازاتش تخفيف خورد و از زندان آزاد ش��د .وي بالفاصله پس از
آزادي با همراهي نامزدش دست به سرقت و كالهبرداري از دوستانش زد .اطالعات
و ش��واهد موجود نش��ان ميدهد اين زوج تمامي پولهاي به دست آورده را صرف
خوش��گذراني ،مسافرت و خريد اجناس گرانقيمت كردهاند .پليس فيالدلفيا براي

اين زوج س��ارق خوشگذران اسم مستعاري به نام «باني و كاليد» در نظر گرفتهاند.
«باني پاركر» و «كاليد بارو» زوج مش��هور سارق و قانونشكن امريكايي بودند كه
به دليل س��رقتها و درگيريهاي متعددشان با پليس و انعكاس ماجراجوييهاي
پرهيجانشان در روزنامههاي س��ال  1930ميالدي شهرت يافتند .زوج سارق در
دادگاه به ديگر سرقتهاي كوچكشان اعتراف كرده و پرونده خود را قطورتر كردند.
قاضيپروندهعالوهبرصدورحكمزندان،آنهاراموظفبهپرداختماهانه 250دالر
به قربانيان خود كرد تا تمامي پولهاي سرقت رفته را به آنها بازگردانند .مأموران
پليس توانس��تهاند اين زوج را در حالي كه در آپارتمان لوكسشان حضور داشتند
بازداشتكنند.زوجسارقآپارتمانرابانامجعليخريداريكردهوكارآگاهانپليس
به وسيله يك بسته پستي توانستند محل اختفاي اين زوج را بيابند.

راز پرونـده جنـایی جــاده تلـــو فاش شد

بوديم كه در مس��ير و براي انجام عمليات بانكي ،لحظهاي از خودرو
پي��اده و در حاليكه داي��يام داخل آن بود به بان��ك رفتم .در حال
انجام كارهايم بودم كه از پشت شيشه بانك متوجه شدم داييام در
حال قرار دادن وس��يلهاي در زير صندلي سمت شاگرد است ،بدون
آنكه به موضوع ش��ك كرده و از دايي س��ؤالي كنم هر دو به مراسم
ختم رفتيم تا اينكه پس از بازگش��ت به خانه ،به وارسي زير صندلي
پرداخته و در كمال تعجب كارت شناسايي و طال و جواهرات عمهام
را در زير صندلي پيدا كردم.
همين كافي بود تا دايي خانواده دس��تگير شود ،وي در حالي كه
ادعاي بيگناهي ميكرد و ميگفت طال و جواهر و كارت شناسايي
خواهرش از سوي خواهرزادهاش به س��رقت رفته است ،وقتي ديد
داس��تان دروغينش باور كردني نيس��ت روز  31فروردينماه لب به
اعتراف باز كرد و قتل خواهرش را پذيرفت.
اين مرد گفت« :س��اعت  11ش��ب چه��ارم عي��د در حالي كه
ميخواس��تم خواهرم را به قتل برس��انم با يك س��اندويچ ،همراه با
نوش��يدني مس��موم به در خانه س��كينه رفتم و از وي دعوت كردم
براي صحبت درخصوص برخي اختالفات ،س��وار خودروام شود تا
همراه با گردش در س��طح شهر و همچنين خوردن ساندويچ ،با هم
حرف بزنيم.
زماني كه خواهرم نوش��يدني مسموم را خورد ،بيهوش شد و من
نيز وي را به صندلي بسته و به سمت جاده تلو حركت كردم؛ پس از
رس��يدن به جاده تلو و اطمينان از مرگ خواهرم ،جسد را از خودرو
پياده و بالفاصله به خانه خواهرم برگشتم و پس از پیدا کردن محل
نگهداري مدارك طالهایش ،پس از برداش��تن مدارك شناسايي و
همچنين طال و جواهراتش ،از خانه خارج شدم».
بنابراين گ��زارش ،هنوز انگيزه اين م��رد از قتل خواهرش فاش
نشده و تجسسهاي ويژه پليسي ادامه دارد.

فراری خطرناک امريكايي در كليسا كار ميكرد

گروه شوك :پليس پنسيلوانياي امريكا اعالم
كرد قاتل س��ابقهدار امريكايي سالهاست كه با نام
مستعاردركليساخدمتميكند.
به گزارش پليس پنس��يلوانيا« ،جوزف لوئيس
ميلر» در س��ال 1982ميالدي 32س��ال پيش به
قتل و تيراندازي در يك پاركينگ در همين منطقه
محكوم شده بود .مارش��ال ايالتي امريكا ميگويد:
ميلر يكباردر سال 43-1971سالپيش-بهجرم
قتل10 ،سال را در زندان گذرانده سپس پس از آزادي دوباره مرتكب جرم شده
و متواري شده بود .اطالعات پليس نشان ميدهد اين مرد 78ساله امريكايي در
سالهايگذشتهباهويتجعليدرخدمتكليسابودهوهيچكسازهويتواقعي
اواطالعينداشته.سهشنبهگذشتهمأمورانپليس«،ميلر»رادركليسايتگزاس
دستگيركردند.هنوزمشخصنيستكهاوبرايخودوكيلگرفتهيانه،امامارشال
ايالتيميگويدمأمورانشدرحالبررسيپروندهميلر،قاتلفراريهستند.

پایان 9سال فرار با ثبت نام یارانه

ی��ک قاتل پس از  9س��ال فرار در مخفیگاهش در کرمان دس��تگیر ش��د.
سرهنگ فتاح بابانژاد رئيس پليس مهاباد به ایرنا گفت :این قاتل فراری  9سال
پیش در جریان یک درگیری ،فردی را در محله باغ شایگان این شهر با ضربات
چاقو به قتل رسانده و پس از این جنایت متواری شده بود .وی افزود :پرونده این
قاتل فراری که در 9سال گذشته در شهرهای ساوه ،تربت حیدریه،بندرعباس،
تهران،تبریزوکرمانبهطورمخفیانهزندگیمیکردهمچنانبازبودوسرانجام
در جریان ثبت نام برای یارانه شناس��ایی ش��د و با تالش مأموران اداره آگاهی
مهاباد ،این فرد در کرمان پس از انجام یک س��ری اقدامات امنیتی و اطالعاتی
مورد شناسایی قرار گرفت و دستگیر شد.

با دس��تور بازپرس شعبه  4دادسراي امور جنايي تهران تيمي از اداره ويژه قتل پليس آگاهي
دس��ت به كار شد و پي برد حسين پس��ر مسافري بوده كه براي ديد و بازديد بستگانش به تهران
آمده و شب جنايت به همراه آنها براي كشيدن قليان به سفرهخانه رفته بود.
خيلي زود مشخص شد قاتل جوان  29س��الهاي بهنام «ماجد» است كه در لواسانات زندگي
ميكند و پساز قتل فراري شده است.
«ماجد» توانست تا غروب يكم ارديبهشتماه سالجاري زندگي پنهاني داشته باشد تا اينكه
س��اعت هفت عصر توس��ط كارآگاهان كه با اقدامهاي اطالعاتي مخفيگاهش را شناسايي كرده
بودند ،دستگير شد.
«ماجد» كه در زمان فرار با اس��م مس��تعار زندگ��ي ميكرد در بازجوييه��ا گفت :من اص ً
ال
«حس��ين» را نميش��ناختم ،اختالف و درگيري من با يكي از بس��تگان وي بهنام «هادي» بود
كه ش��ب حادثه با هم به س��فرهخانه آمده بودند ،زمانيكه با هادي بر سر اختالف خودم در حال
صحبت بودم ،ناگهان با هم درگير ش��ديم و در آن زمان «حسين» به هواخواهي دوستش با من
درگير شد ،من كه كتك خورده بودم در يك لحظه كنترل خودم را از دست داده و با چاقويي كه
همراه داشتم ،چند تن را زده و از محل فرار كردم.

گروه ش�وك:
فو تبا ليس��ــــت
انگليس��ي در يك
حادثـــ��ه مرموز
و پرابهــــ��ام در
نيويــورك جــان
باخت.
«پيت��ر مـ��ك
آووي»  22س��اله اه��ل اس��كاتلند بود
ك��ه ب��راي ب��ازي در تيم فوتب��ال كالج
«هركيمر» امريكا به نيويورك رفته بود.
همخانه اين جوان ورزشكار كه هنوز در
شوك مرگ ناگهاني دوستش اس��ت ،ميگويد« :همه چيز
عجيب بود و لحظهاي اتفاق افتاد .او صبح س��الم و س�لامت
بود اما اواس��ط روز ناگهان بيه��وش روي زمين افتاد و ديگر
بلند نشد.
ما بالفاصله ب��ه اورژانس زنگ زديم اما امدادگران پس از
حضور در محل اعالم كردند او جان باخته است».
جس��د اين فوتباليست جوان براي پيداكردن علت مرگ
به پزش��كي قانوني انتقال داده شده اما هنوز گزارشي از اين
آزمايش ها فاش نشده است.
به گفت��ه هم تيميهاي اين فوتباليس��ت« ،مك آووي»
به هيچ وجه دنبال حواش��ي نبوده و با هيچ كس��ي دشمني
نداشته است.
«مك آووي» در دوران فعاليت حرفهاياش در نيويورك
با تيم كالج «هركيمر» دوبار قهرمان شده بود.

معماي مرموز
مرگ فوتباليست جوان

تلفنگروه شوک88761620-21 :

ترفند زنانه
برای دزديدن خودروهاي مدلباال

پايانفرار2سالهقاتلپسرمسافر

معماي مرموز مرگ فوتباليست جوان

پایان 9سال فرار
با ثبت نام یارانه

گروه ش�وك :جوان  20س��الهاي كه با ضربه چاقو ب��رادرش را به قتل
رسانده بود دستگير شد.
عقربهها س��اعت  2بعدازظهر را نش��ان ميداد و اعض��اي خانوادهاي در
روس��تاي «جرتوده » از توابع قوچان در حال خوردن ناهار بودند كه ناگهان
درگيري لفظي بين دو پسر  20و  30ساله خانه باالگرفت.
غالمرضا جوان  30ساله كه به مواد مخدر صنعتي (كراك و شيشه) اعتياد
داش��ت از كوره در رفته بود .وي سابقه خوبي نداش��ت و بارها خانوادهاش را
م��ورد حمله قرار داده بود .انگار آن روز با روزهاي ديگر فرق ميكرد و زماني
كه مادر جلو آمد تا ميانجي دعواي دو برادر باشد ناگهان غالمرضا با مشت به
سمت مادرش حملهور شد و ضربهاي به سر وي زد.
همزمان قاسم ،پسر  20ساله خانواده كه با ديدن اين صحنه كنترل خود
را از دس��ت داده بود با چاقويي به س��مت برادرش حملهور شد و ضربهاي به
ش��كم وي زد .مادر خانواده كه با ترس و وحشت از خانه بيرون دويده بود از
همسايهها كمك خواست .ثانيههايي بعد غالمرضا با لباسهاي خون آلود از
خانه بيرون رفت و به مادرش گفت چرا همسايهها را خبركردهاي؟
مادر كه ترس��يده بود پش��ت جمعي��ت خودش را پنهان ك��رد .در اين
لحظه قاس��م هم بيرون دويد ،دو برادر دوباره با هم درگير ش��دند و قاسم پا
به فرار گذاش��ت .غالمرضا در اثر ضربه چاقو ،خونريزي ش��ديدي داشت .او
نميتوانست روي پاهايش بايستد و روي زمين افتاد .اهالي روستا بالفاصله
پيكر خونآلود جوان  30ساله را به بيمارستان موسي ابن جعفر(ع) قوچان
رساندند اما وي با وجود تالش پزشكان به كام مرگ فرو رفت.
ب��ا گزارش مرگ غالمرضا ،بازپرس احمدي دس��تورات تخصصي الزم را
براي پيگيري س��ريع موضوع به پليس قوچان صادر كرد و مأموران پاسگاه
انتظامي «بيگلر» مأموريت يافتند موضوع را پيگيري كنند.
بازپ��رس احمدي ،لحظ��ه به لحظه رون��د پيگيري اين پرون��ده را رصد
ميك��رد و تحقيق��ات ميداني برابر اظهارات ش��اهدان حاك��ي از آن بود كه
قرباني به شيشه آلوده بوده و خانواده خود را آزار ميداده كه در روز درگيري
نيز به همين خاطر از س��وي برادر كوچك خود مورد اصابت ضربه چاقو قرار
گرفته اس��ت .مأموران پاسگاه انتظامي بيگلر تحقيقات خود را ادامه دادند و
توانس��تند برادر فراري را شش ساعت پس از وقوع قتل در حالي كه به خانه
برگش��ته و با شستن س��ر و صورت و محو آثار خون روي بدنش ،لباسهاي
ديگري پوشيده و قصد فرار داشت را در طبقه دوم خانه دستگير كنند.
اين پس��ر در تحقيقات پليس��ي به جنايت اعتراف كرد و گفت :به خاطر
اختالف حساب و همچنين آزار و اذيتهاي روحي كه برادرش داشته با وي
درگير شده و ناخواسته دست به اين قتل زده است.

گروه شوك :برادري با انگيزه مرموز خواهرش را به گردش مرگ برد و وي را قرباني نقشه قتل كرد.از ساعت  10صبح
پنجمين روز عيد وقتي جسد يك زن ناشناس در جاده تلو پيدا شد در نخستين اقدام مأموران كالنتري  166لواسانات وارد
عمل شدند و خود را به باالي سر جسد اين زن رساندند و متخصصان پزشكي قانوني نيز علت مرگ را خفگي دانستند و
پرونده جنايتي مرموز پيش روي پليس قرار گرفت.

گروه شوك :عامل جنايت در سفرهخانهاي كه در آن پسر مسافري قرباني يك
هواخواهي شده بود پس از دو سال فرار دستگير شد .ساعتشش عصر ششم
بهمنماه سال  91جنايتي در سفرهخانه شمال شهر رخ داد و بررسيهاي ميداني
نشان داد گروهي جوان كه به اين سفرهخانه درخيابان گالب دربند رفته بودند با
چاقو بهجان هم افتاده و پسر  30سالهاي بهنام حسين كشته شده است.

فراری خطرناک امريكايي در كليسا
كار ميكرد

حملهمرگباربرادرشيشهايدرروستا

اعتــراف تلـ�خ

رازگش��ايي از اين جنايت خاموش با دس��تور قاضي شعبه 102
دادگاه بخش لواس��انات ،در دس��تور كار تيم��ي از اداره  10پليس
آگاه��ي تهران ق��رار گرفت و كارآگاه��ان در حالي ك��ه هيچگونه
گزارش��ي مبني بر گم ش��دن زني با مش��خصات قربان��ي جنايت
در اختي��ار پليس نب��ود و در بازرس��ي از اين جس��د هيچ مدارك
شناسايياي به دس��ت نيامد ،روز  24فروردينماه نخستين سرنخ
پيش روي تيم تحقيق قرار گرفت.
مردي با مراجعه به پايگاه  4پليس آگاهي از گم شدن خواهر 54
س��الهاش خبر داد و گفت :از  20روز پيش از خواهرم كه «سكينه»
نام دارد اطالعي ندارم ،س��كينه با متاركه از همس��رش ،به تنهايي
زندگي ميكند و نميدانم االن چه سرنوشتي دارد.
وقتي برادر س��كينه در بانك اطالعاتي اجس��اد ناشناس ،عكس
جن��ازه خواهرش ك��ه در ج��اده تلو پيدا ش��ده بود را دي��د ،آن را
شناسایی کرد.
برادر سكينه خيلي زود برابر افسر بازجو قرار گرفت و گفت :چند
سالي است كه خواهرم به تنهايي زندگي ميكند و ارتباط چنداني
ب��ا اعضاي خان��وادهاش ندارد ت��ا اينكه چند روز پي��ش تعدادي از
بستگان با من تماس گرفته و گفتند خواهرم جوابگوي تماسهاي
تلفني آنها نيس��ت؛ من نيز براي پيگيري چندين بار با تلفن خانه
و همراهش تماس گرفته و زماني كه پاس��خگوي تماسهاي تلفني
من نشد به خانهاش واقع در تهرانپارس رفتم و همسايه طبقه بااليي
خواهرم ادعا كردند كه چند روزي است وي را نديدهاند.
هنوز س��رنخي از چگونگي جنايت در دس��ت نبود تا اينكه روز
ش��نبه  30فروردينماه خواهرزاده س��كينه خ��ود را به كارآگاهان
جنايي رساند و ادعاي عجيبي كرد.
وي درخصوص سرنوش��ت خالهاش گفت« :روز پنجش��نبه 28
فروردينماه با داييام در مسير رفتن به مراسم ختم يكي از بستگان

حـــــوادث امـروز

زن جواني كه با همدستي يكي از دزدان قديمي اقدام به فريب رانندگان
پولدار كرده و خودروهاي مدل باال را به سرقت ميبرد ،دستگير شد.
به گزارش پليس ،سرپرست پليس مشهد با اعالم اين خبر گفت :گزارش
چند سرقت از خودروهاي سواري مدل باال به شيوه مشابه ،پليس را در برابر
پروندهاي قرار داد كه نش��ان ميداد اين سرقتهاي سريالي توسط اعضاي
يك باند حرفهاي انجام ميشود.
سرهنگ «حجت نيكمرام» افزود :مالباختهها اظهار داشتند زني جوان با
س��وار شدن به خودرو پس از دقايقي به بهانه خريد ،صاحب خودرو را راهي
مغازه و فروشگاه كرده و در فرصتي مناسب مرتكب سرقت ميشده است.
وي خاطرنشان كرد :در بررسي چند پرونده ديگر نيز مشخص شد زني با
همين مش��خصات سوار خودروهاي مدل باال شده و پس از چند دقيقه ،مرد
جواني در حالي كه بشدت عصباني بوده جلوي خودرو را گرفته و اقدام به سر
و صدا و اخاذي از افراد فريب خورده كردهاند.
با توجه به اهميت و حساس��يت موضوع ،طرح ويژهاي براي شناس��ايي و
دس��تگيري عامالن اين س��رقتهاي فريبكارانه در دستور كار قرار گرفت و
تيم آگاهي كالنتري  15در اين مأموريت ضربتي توانستند با انجام اقدامات
اطالعاتي و پيگيري سرنخهاي موجود ،محل زندگي متهم اصلي پرونده كه
زني  24س��اله بود را در حوزه استحفاظي خود شناس��ايي و وي را دستگير
كنن��د .نيکمرام در ادامه گفت :اين زن در برابر ش��واهد و ادله غير قابل انكار
راهي جز بيان حقيقت نديد و اعتراف كرد كه به شيشه و كراك اعتياد دارد و
از چندي پيش با همدستي مردي جوان كه قب ً
ال همسر موقتش بوده اقدام به
سرقتهاي سريالي از رانندگان خودروهاي مدل باال كرده است.

نجات معجزهآساي خانواده از اتومبيل سوزان

گروه ش�وك :دو رهگذر فداكار با ب��ه خطر انداختن
جان خود ،مسافران اتومبيل ش��علهوري را در «تاتنهام»
لندن از مرگ حتمي نجات دادند.
به گزارش پليس اين خودرو كه با  3سرنشين بزرگسال
و يك كودك در خيابان در حال حركت بود ،در ميانههاي
راه به علتي نامعلوم و در برابر ديدگان وحش��تزده مردم و
رانندگان عبوري آتش گرفت.
اينآتشازكاپوتشروعشدوبهسرعتبههمهبخشهاي
اتومبيل س��رايت كرد طوري كه امكان فرار براي هيچ يك
از سرنشينان فراهم نبود .در همين شرايط دو مرد رهگذر
كه اتفاقي از محل حادثه رد ميشدند بيمحابا با كنار زدن
مردم خود را به اتومبيل سوزان رساندند و پيش از رسيدن
مأموران آتشنشاني سرنشين مسنتر و كودك خردسال
را بيرون كش��يدند .مأموران آتشنشاني پس از حضور در
محل در عملياتي همزمان به اطفاي حريق و نجات دو سرنشين ديگر
پرداختند و موفق شدند جان هر  4سرنشين را نجات دهند .هنوز علت
اين حادثه مشخص نيست ،اما پليس لندن
هر گونه نكته مش��كوكي را در رابطه
با اي��ن آتشس��وزي رد كرده و
مدع��ي اس��ت اين آت��ش به
خاطر نق��ص فني خودرو به
وجود آمده اس��ت .در حال
حاضر هر چهار سرنش��ين
خودرو از مرگ گريختهاند،
اما با جراحات مختلف تحت
درمان قرار دارند.

فداكاري دو مرد رهگذر ،جان سرنشينان خودروی شعلهور شده را نجات داد
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