حــــوادث امروز
حمله جنونآميز مرد انگليسي به
نامزدش در دادگاه
دستگيري پسر تاجر برجسته
امريكايي به اتهام آدمربايي
زن انگليسي شوهر خيانتكارش
را كشت

شوخي جالب
عكاسان با
رئيسجمهوري
زيمبابوه

شوك مجازی
بازداشت عامل فروش
داروي غيرمجاز در فيسبوك
عامل فروش داروي غيرمجاز در شبكه
اجتماعي فيسبوك دستگير شد.
سرهنگ «اصغر باقريان» رئيس پليس
فتاي غرب تهران گفت :كارشناسان پليس
ط��ي رصدهاي انج��ام گرفت��ه در فضاي
مجازي صفحهاي را در ش��بكه اجتماعي
فيس��بوك شناس��ايي كردند ك��ه اقدام
به ف��روش داروي غيرمج��از در اينترنت
ميكرد .اين مقام پليس��ي افزود :موضوع
در دس��تور كار كارشناس��ان پلي��س قرار
گرفت و با بررسيهاي فني در اسالمشهر
مورد شناسايي قرار گرفت.
«باقري��ان» ادام��ه داد :مته��م ط��ي
عمليات��ي در اسالمش��هر دس��تگير و از
مخفيگاه وي تعداد قاب��ل توجهي داروي
خطرناك كشف شد.
رئيس پليس فتاي غرب استان تهران
گف��ت :متهم انگيزه خ��ود از ارتكاب جرم
را كس��ب درآمد به هر طريق اعالم داشت
و پس از تش��كيل پرون��ده تحويل مرجع
قضايي ش��د .اي��ن مقام پليس��ي در پايان
خطاب به كس��اني كه احس��اس ميكنند
فض��اي مجازي محيطي ام��ن براي انجام
اعمال مجرمانه و به خط��ر انداختن جان
و سالمتي شهروندان اس��ت ،هشدار داد:
پليس فتا با تمام توان در جهت ايمنسازي
فضاي مجازي و تأمين امنيت شهروندان
در اين فضا خواهد كوشيد.

سرقت اينترنتي  14ميليون
ريالي از پدربزرگ

دزد اينترنتي ك��ه  14ميليون ريال از
حس��اب پدربزرگش س��رقت ك��رده بود،
دستگير شد.
س��رهنگ «حس��ين رضايي» رئيس
پليس فتاي ي��زد گفت :مأم��وران مطلع
ش��دند از حس��اب م��رد بازنشس��ته يك
ميليون و  400هزار تومان س��رقت ش��ده
است .وی تصريح كرد :مأموران با بررسي
ش��ماره كارت عابربان��ك ش��اكي متوجه
شدند شخصي به حساب شاكي دسترسي
داشته و از حس��اب شاكي شارژ خريداري
كرده كه با تحقيقات محرز ش��د ش��اكي
چن��د مرتبه به نوهاش اجازه خريد ش��ارژ
بهصورت اينترنتي داده است.
در بررس��ي بيش��تر حس��اب شاكي،
مشخص شد پول س��رقتي نيز به حساب
ش��خصي ديگر به غير از نوه ش��اكي واريز
ش��ده و تراكنشهايي كه روي اين كارت
صورت گرفته متعلق به سايت بازي است و
براي اينكه بازي شروع شود و ادامه داشته
باش��د فردي كه بازي ميكند بايد س��كه
خري��داري كند و اين اكانت را نوه ش��اكي
انجام داده و اقدام به خريد سكه بازي كرده
و مبلغ فوق را از حساب پدربزرگش سرقت
كرده است.

بازداشت عامل انتشار
عكسهاي سياه يك آشنا
در اينترنت

ي��ك م��رد ك��ه در ش��بكه اجتماعي
بيتال��ك ب��ه انتش��ار عكسه��ا و مطالب
سياه درخصوص آش��نايي دست زده بود،
دستگير شد.
س��رهنگ «عبدالمطلب مرتضویان»
رئیس پلی��س فتاي کهگیلویه وبویراحمد
گفت :در پی ارجاع یک پرونده به دادخواهی
ش��خصي مبنی ب��ر اینکه يك ناش��ناس
عک��س وی را در لوگ��وی صفحه پروفایلی
با ن��ام «ویآیدی» ق��رار داده موضوع نیز
در اس��رع وقت در دس��تور کار پلیس قرار
گرفت .وی بیان کرد :با بررس��ی های فنی
و پلیس��ی کارآگاهان ،عامل هتک حیثیت
به این شخص در شبکه اجتماعی موبایلی
شناس��ایی و با هماهنگی قضایی دستگير
ش��د .س��رهنگ مرتضویان اظهار کرد :با
توجه به ادلههای دیجیتال کش��ف شده از
متهم ،وی نیز به صراحت نس��بت به انجام
جرم خود اعتراف کرد و یادآور ش��د که از
روی نادانی و سرگرمی عکسهای شخص
مالباخت��ه را برای پروفای��ل خود انتخاب
کرده است .رئیس پلیس فتاي کهگیلویه
و بویراحم��د افزود :ب��ا تکمی��ل پرونده،
متهم نیز به دادس��را معرفی که از س��وی
مراجع قضایی نیز ب��رای وی قرار تأمینی
الزم ص��ادر ش��د .وی ابراز داش��ت :حریم
خصوصی و آب��روی افراد خط قرمز پلیس
اس��ت.مرتضویان یادآور شد :هر کس که
از طریق پیامرسانهای موبایلی یا فضای
مجازی به حریم خصوصی و حیثیت افراد
وارد شود با برخورد جدی ،قانونی و قاطع
پلیس مواجه خواهد شد.

گروه ش�وك :عكاس��ان فرصت طلب در ش��كار لحظهه��اي ناب از
رئيسجمه��وري زيمباب��وه عكسهاي جالبي گرفتهان��د كه مورد توجه
س��ايتهاي خبري واقع شده اس��ت .اين تصوير در حالي گرفته شده كه
«رابرت موگابه» در س��فر به آفريقاي جنوبي درس��ت در يك صف جلوي
دختر  24س��الهاش قرار گرفته بود به طوري كه تنها مو و گوش��وارههاي
دخت��رش ديده ميش��د و در نگاه اول به نظر ميرس��يد ك��ه اين موهاي
پرپشت متعلق به خود رئيسجمهوري است .اين تصوير با نام «مدل موي
تازه آقاي رئيسجمهوري» روي س��ايتها رفت .موگابه  91ساله پيش از
اين نيز س��وژه عكاسان شده بود .اين رئيسجمهور قصد دارد پس از خود
دختر  24سالهاش را به جاي خود بنشاند.

در حمله اين تبهكار پسركي گلوله خورد

آمادهباش براي دستگيري دزد مسلح در امريكا
گروه شوك :دزد مسلح امريكايي در جريان غارت خانهاي در «لسآنجلس» پسر هشت سالهاي را زخمي كرد و پا به فرار
گذاشت .به گزارش پليس ،اين كودك در زمان اين اتفاق كنار در ورودي با برادر  17سالهاش خوابيده بود كه دزد بالفاصله با
ورود به خانه متوجه او شد و با تصور اينكه چهرهاش را ديده باشد ،با سرعت به پسرك شليك كرد و از خانه پا به فرار گذاشت.
با صداي شليك ،اعضاي خانواده كودك زخمي از خواب بيدار شدند و به سمت اتاق او دويدند .طبق آخرين گزارش پليس و
گفتههاي شاهدان عيني ،اين دزد  10بار به سمت اعضاي اين خانواده شليك كرده اما هيچكدام از تيرهايش به هدف نخورده
اس��ت .به گفته پزشكان ،حال اين كودك وخيم گزارش شده است .پليس كه سرنخي از اين سارق ندارد با انتشار بيانيهاي از
مردم و همس��ايگان خانه اين پسرك خواس��ته تا در صورت ديدن هر صحنهاي پليس را در جريان بگذارند .براساس آخرين
اظهارات اين دزد مسلح پياده فرار كرده اما پليس احتمال ميدهد كه او خودرويش را كمي دورتر پارك كرده باشد.

هشدار پليس براي جلوگيري از سرقت

اعتراف«خالدار»بهدزديهايبیدرد سر
گروه شوك-معصومه مرادپور:
دو دزد كه به  11آپارتمان در كرج
دستبرد زده بودند ،با تالش پليس
بازداشت شدند.
به گزارش خبرنگار شوك ،در پي سرقتهاي
سريالي كه در برخي مناطق كرج در چند هفته
گذش��ته بخصوص در ايام تعطيالت نوروز رخ
داد ،پلي��س تيم وي��ژهاي از كارآگاه��ان دايره
مبارزه با س��رقت را براي دس��تگيري عامالن
تش��كيل داد .در اين س��رقتها دزدان در يك
فرصت مناس��ب از باز ب��ودن در آپارتمانهايي
كه قب ً
ال شناس��ايي كرده بودند ،استفاده كرده
و با ورود ب��ه طبقه همكف ي��ا اول آپارتمانها
در يك چش��م بر هم زدن اشياي گرانقيمت را
سرقت ميكردند.
«مهدي» معروف به مهدي خالدار  27ساله
كه با همدس��تي برادرش «كامران»  24س��اله
باند س��رقت از خانهها را تش��كيل داده بودند،
چهاردهم فروردين ماه با تحقيقات گس��ترده
پليس كه حاصل بررس��ي صحنههاي جرم بود
ردپاي آنها شناسايي و دستگير شدند.
س��رهنگ «سيدحس��ين س��يدحقيقي»
فرمانده انتظامي شهرستان كرج ميگويد :اين
دو دزد حرفهاي در ماههاي اخير س��رقتهاي
زيادي را با همين روش انجام دادهاند.
آنان با تش��كيل بان��دي به لق��ب خالدار به
طرز ماهران��هاي از طريق پنجره ي��ا باز ماندن
در وارد آپارتمانها ميش��دند و طال را سرقت
ميكردند.
وي ادامه داد :تا قبل از دس��تگيري متهمان
 11فقره س��رقت به اين روش انجام گرفته بود
كه مهدي خال��دار و برادرش در بازجوييهايي

مرگ تلخ  2كودك
در تصادف شبانه

دو كودك در تصادف موتور با خودرويي در قم
به كام مرگ فرو رفتند.
«محمدج��واد باق��ري» رئي��س اورژانس قم
گف��ت :دو كودك ي��ك خان��واده در حادثه تلخ
تصادف موتوري با خودرو جان باختند.
وي افزود :اين حادثه ساعت  9شب سهشنبه
بر اثر برخورد يك موتورس��يكلت ب��ا خودرويي
در مح��ور  72ت��ن  -ش��هر قائم ،خروج��ي بلوار
بهاءالديني رخ داد .وي اضافه كرد :در اين حادثه
دو ك��ودك يك خانواده كه از سرنش��ينان موتور
بودند در دم جان باختند و پدر و مادر زخمي با دو
آمبوالنس به مركز درماني منتقل شدند.
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 9آوریــــــــ��ل 2015
ســـــــال بیست و یکــم
ش��ـــــمــــــاره 5900

گدايي مرد تبهكار با لباس زنانه

مرد تبهكار لباس زنانه ميپوشيد تا در محلههاي شلوغ گدايي كند .سرهنگ
«رضا شيرزادي» فرمانده پليس كرمانشاه گفت :يكي از آسيبهاي جدي كه
اجتماع را تهديد ميكند ،گس��ترش روزافزون تكديگري است كه متكديان به
روشهاي گوناگون بخشی يا همه اوقات خود را در خيابانها سپري ميكنند.
اين مقام پليس��ي افزود :پديده تكديگري ،پديدهاي جهاني و هش��داردهنده
است ،تقريباً هيچ شهر و كشوري در دنيا نيست كه متكدي نداشته باشد ،همه
ما هر روز در معابر و خيابانها شاهدحضور افرادي هستيم كه با ظاهري ژوليده
و غبارآلود به دستفروش��ي ،تكديگري و ...مشغولند و سماجت آنها در تحريك
احساس��ات ما ،آنقدر آزاردهنده است كه مظلوميتش��ان را تحتالشعاع قرار
ميدهد .سرهنگ شيرزادي عنوان داش��ت :همين عوامل باعث شده افرادي
با سوءاستفاده از احساس��ات مردم اقدام به استفاده از پوششهاي مختلف به
منظور درآمدزايي بيش��تر كنند .وي افزود :هش��ياري مأموران كالنتري ۲۲
باعث ش��د مرد جواني كه با استفاده از پوش��ش چادر و لباس زنانه در مناطق
ش��لوغ تكديگري ميكرد دس��تگير ش��ود .فرمانده پليس در پايان با اشاره به
تشكيل پرونده براي فرد دس��تگير شده گفت :تكديگري را ميتوان درعوامل
اقتصادي ،اجتماعي ،فرهنگي و ...خانوادهها جستوجوكرد زيرا كمرنگ شدن
بنيان ارزشهاي اخالقي و اعتقادي درجامعه و نبود فرهنگس��ازي در زمينه
شيوههاي برخورد مردم با متكديان زمينهساز اين عوامل است.

تسليم قاتل به پليس پس از  4سال فرار

ك��ه از آنها صورت گرفت به تمام س��رقتهاي
خود اعتراف كردند .همچنين بخش��ي از اموال
مس��روقه را كه در مخفيگاه خ��ود پنهان كرده

بودند در اختيار پليس گذاشتند.
رئيس پليس كرج از ش��هروندان خواس��ت
ب��ا نصب سيس��تمهاي ايمن��ي و دوربينهاي

چشمي در خانههاي خود از سرقت پيشگيري
كنن��د و اش��ياي گرانقيمت خ��ود را در خانه
نگهداري نكنند.

گفتوگ�وي خبرنگار ش�وك با
مهدي خالدار

پول ميكردي؟
ما بيشتر طال سرقت ميكرديم و براي
فروختن آنها س�عي ميكرديم به س�اير
شهرستانها مراجعه كنيم.
تا حاال چقدر از طالها را فروختي؟
تقريب ًا  4ميليون.

به چه جرمي؟
سرقت.
ازدواج كردهاي؟
خير.
بع�د از طي ك�ردن دوران مجازاتات
براي آيندهات چه برنامهاي داري؟
ميخواهم كار كنم و بس�يار پشيمان
هستم.
نميترس�يدي وقت�ي س�رقت
ميكردي؟
برايم عادي شده بود.
ب�ه گ�زارش خبرنگار ش�وك ،مهدي
خال�دار و همدس�تش هم اكن�ون براي
بررسيهاي بيشتر در اختيار كارآگاهان
آگاه�ي ق�رار دارن�د و ب�زودي جه�ت
رس�يدگي به پروندههايش�ان به مراجع
قضايي منتقل ميشوند.

چند سال داري؟
 27سال.
سابقه كيفري هم داري؟
بله ،سه فقره.
چطور توانس�تي در عرض چند هفته
اين تعداد فقره سرقت را انجام بدي؟
براحتي چ�ون ما خيل�ي راحت وارد
خانهها ميش�ديم و هي�چ مانعي وجود
نداشت.
ازدواج كردهاي؟
نه.
براي آيندهات چه برنامهاي داري؟
تصمي�م گرفت�م ديگر ب�ه راه خالف
نروم.
اموال مس�روقه را چگون�ه تبديل به

گفتوگو با كامران

چند سال داري؟
 24سال.
چرا با برادرت در س�رقتها همكاري
ميكردي؟
از بيكاري.
چقدر درس خواندي؟
ديپلم دارم.
قب ً
ال هم سابقه كيفري داشتي؟
بله ،دو فقره.

تبهكاريهاي باند چهار دست و  21نوچه حرفهاي
تبه��كار چه��ار دس��ت و 21نوچ��هاش در
تجسسهاي اطالعاتي پليس گرگان دستگير
شدند.
س��رهنگ «ش��عبان غربا» فرمانده پليس
گرگان گفت :با تالش مأم��وران پلیس آگاهی
شهر گرگان باند دزدان خانه در گرگان متالشی
شد .وی افزود :در پی افزایش سرقتهای خانه
در س��طح ش��هر و اخبار و اطالع��ات مبنی بر
نقش داش��تن فردی معروف به «چهار دست»
در انجام این س��رقتها ،دستگیری این فرد در
دس��تور کار مأموران پلیس آگاهی گرگان قرار
گرف��ت .وی تأکید ک��رد :در تحقیقات ابتدايي
مش��خص ش��د این مرد در روزهای گذش��ته
اموال س��رقتي را به یکی از مالخ��ران معروف
منطقه فروخته اس��ت .فرمان��ده پليس گرگان

حمله جنونآميز مرد انگليسي به نامزدش در دادگاه
گروه ش�وك :يك مرد انگليس��ي كه به جرم آزار و اذيت نامزدش
محاكمه ميشد ،با حمله به نامزد خود در مقابل چشمان قاضي دادگاه
همگان را به تعجب واداش��ت .به گزارش پليس «لينكلن» متهم «لي
كلي»  38س��اله سهشنبه گذش��ته به جرم ضرب و شتم و آزار و اذيت
نام��زدش در دادگاه حض��ور يافت و هنگامي كه قاض��ي عليه او حكم
صادره را خواند ،به نامزدش هجوم برد .گزارش پليس حاكي اس��ت در
اين حمله وحش��يانه در دادگاه ،نامزد جوان اين مرد دچار شكستگي
دندهها ،كبودي و تورم بدن ش��ده و الله گوشاش بريده است .دادستان پرونده در اينباره ميگويد :متهم
رفتار بس��يار وحشيانه و دور از انتظاري از خود نشان داده است .قاضي «مايكل هيت» در اينباره ميگويد:
متهم به خاطر رفتار وحشيانه خود در دادگاه بايد چند سالي را پشت ميلههاي زندان بگذراند .اين در حالي
اس��ت كه وي طي سالها مرتكب آزار و شكنجه نامزدش شده بود .نامزد وي بارها ادعا كرده اين مرد ديوانه
چند بار قصد كشتن او را داشته و تا حد مرگ او را مورد آزار و اذيت قرار داده است.

دستگيري پسر تاجر برجسته امريكايي به اتهام آدمربايي
گروه شوك :پس��ر تاجر برجس��ته كاليفرنيا به اتهام تالش براي
ربودن دختر هفت ساله دانشآموزي دستگير و زنداني شد .به گزارش
پليس «سنديگو» اين متهم  22ساله با كمين كردن در راه اين دختر،
با تهديد و زور س��عي داشت او را س��وار خودرويش كند كه تالشاش
بينتيجه ماند« .گلن دوش��اي» پدر اين پسر جوان از مديران سابق و
تجار برجس��ته كاليفرنيا و مالك تيم بس��كتبال «سنديگو پادرس»
اس��ت كه سعي دارد با اس��تفاده از قدرت و نفوذ خود ،پسرش را تبرئه
كند .با وجود اين تالشها ،به گفته پليس امريكا  150سرنخ براي متهم كردن «جك دوشاي» وجود دارد.
هنوز رابطه اين پسر جوان با دختر هفت ساله مشخص نشده و تحقيقات در اينباره همچنان ادامه دارد.

تصریح ک��رد :ب��ا انج��ام اقدام��ات اطالعاتی
توس��ط مأموران ،چهار مخفی��گاه رئيس باند
شناس��ایی شد و با هماهنگی قضایی تحت نظر
قرار گرفت .س��رهنگ غربا اضافه کرد :در روند
انج��ام تحقیقات ،مأم��وران دریافتند این مرد
توسط مأموران پليس کردکوی دستگیر شده
و در ح��ال حاض��ر در زندان به س��ر میبرد که
ب��ا هماهنگی قضایی ،چهار دس��ت برای انجام
تحقیق��ات تکمیلی ب��ه پایگاه پلی��س آگاهی
گرگان منتقل شد .وی ادامه داد :در تحقیقات
تکمیلی ،چهار دس��ت به انجام  ۵۶سرقت خانه
در گرگان اعت��راف کرد .فرمانده پليس گرگان
تصریح کرد :اين مرد كه اس��مش رضا است در
تش��ریح اعترافات و نحوه انجام سرقت نام ۲۱
نوچهاش را به پلیس اعالم کرد که با هماهنگی

قضایی از چهار مخفی��گاه وي در یک عملیات
همزم��ان پلیس��ی و غافلگیرانه بازرس��ی الزم
انجام ش��د که همه همدس��تان وي دس��تگیر
شدند و  ۲۷قلم انواع لوازم سرقتی خانه از قبیل
آبگرمکن ،کولر گازی ،یخچال و فریزر ،مانیتور
و کیس رایانه ،کپس��ول آتشنشانی ،وسایل و
قطعات آسانسور و همچنین یک موتورسیکلت
سرقتی کشف ش��د .وی اضافه کرد :همچنین
از متهمان دس��تگیر شده مقادیری مواد مخدر
صنعتی از نوع شیشه نیز به دست آمد .سرهنگ
غربا خاطر نش��ان ک��رد :از هم��ه صحنههای
س��رقت بازس��ازی صحنه انجام شد و متهمان
پس از تشکیل و تکمیل شدن پرونده ،به همراه
مستندات و اعتراف متهمان ،برای سیر مراحل
قانونی ،تحویل مراجع قضایی شدند.

انتقامجويي يك زن امريكايي از دو مرد
گروه ش�وك :زني كه
به ج��رم آتشافروزي يك
س��الن ورزش��ي يوگا در
داالس امريكا بازداش��ت
ش��ده ب��ود ب��ا لبخن��د
غيرع��ادياش در مقاب��ل
دوربين ،پليس را ش��وكه
كرد .ب��ه گ��زارش پليس
تگ��زاس ،متهم «نانس��ي
دوآرته» پس از دس��تگيري ادعا كرده از كارش خوشحال
اس��ت و اين خوش��حالي را در لبخندش در عكس نشان
داده است .پليس ميگويد نانسي دوآرته در بازجوييهاي
انجام ش��ده ادعا كرده مدت دو سال به اين سالن ورزشي
ي��وگا ميآم��ده و در آنج��ا دو مرد او را از لح��اظ روحي و
جسمي مورد آزار و اذيت قرار دادهاند .او از اين سالن يوگا
به عنوان «معبد شيطان» ياد كرده كه طي دو سال باعث
آزار و اذيت وي بوده به همين خاطر تصميم گرفته انتقام
خود را از اين مردان كه درون س��الن ورزش��ي مشغول به
كار بودهاند بگيرد به همين خاطر تصميم به آتشافروزي
گرفته اس��ت .صاحبان س��الن يوگا ميگويند اين سالن
آس��يب جدي نديده و آتشنش��انان توانس��تهاند آتش را
خاموش كنند .نانس��ي نيز بيان كرده از اينكه نتوانس��ته
سالن يوگا را به طور كامل بسوزاند متأسف است.

مردی که چهار سال پیش صاحبخانه خود را در مریوان استان کردستان به
قتل رس��انده بود ،خود را به پلیس معرفی کرد .سرهنگ «حجتاهلل پرویزی»
فرمانده پليس مریوان گفت :مردی که ش��هریور ماه سال  ۱۳۹۰در درگیری
با صاحبخانه خود وی را با اس��تفاده از چاقو به قتل رسانده بود ،پس از گذشت
چهار س��ال تسليم شد .س��رهنگ پرویزی افزود :بررس��یهاي پليسي نشان
ميده��د درگیری قاتل ب��ا صاحبخانه به علت اختالف مالی بر س��ر پرداخت
قبض برق بوده اس��ت و در آن متهم تحت تأثیر موادمخدر شیش��ه مقتول را با
ضربه چاقو از ناحیه گردن زخمي کرده که منجر به مرگ وی میشود .فرمانده
پليس مریوان خاطرنشان کرد :پس از اعتراف صریح متهم به قتل ،صحنه جرم
بازسازی و وی با صدور قرار از سوی مقام قضایی روانه زندان شد.

كالهبرداري دزد از پشت ميلههاي زندان

دزدي كه پس از دس��تگيري پش��ت ميلههاي زندان افتاده بود ،از داخل
سلول اقدام به كالهبرداري كرد .سرهنگ «النقي پور» رئيس پليس آگاهي
آذربايج��ان غربي گفت :اين مرد به اتهام س��رقت در زندان بود و با پيدا كردن
ش��ماره تلفن تعدادي از مالباختگان ،از آنها كالهبرداري ميكرد .وي افزود:
اين مرد با حيلههاي مختلف وتحت پوش��ش كارمند دولت با تماس تلفني از
زندان از هر ك��دام از مالباختگان  500هزار تا يك ميليون ريال كالهبرداري
و به حس��اب بانكي خ��ود واريز ميك��رد .وي اظهار كرد :تاكن��ون  19نفر از
مالباختگان شناسايي ش��دهاند و در اين خصوص شكايت كردهاند .سرهنگ
النقيپ��ور گفت :هفت نفر زنداني ديگر نيز كه با متهم براي عملي ش��دن اين
كالهبرداري ،همكاري ميكردند شناسايي شدهاند و دوباره براي آنها پرونده
تشكيل شده است.

مرگ کودک در مزرعه پرورش ماهی

كودك  2س��الهاي در استخر پرورش ماهي روستاي بالقلم الريجان غرق
ش��د« .جمشید نیکزاد» سرپرس��ت هاللاحمر آمل از غرق شدن کودک ۲
ساله در منطقه الریجان آمل خبر داد و گفت :بر اثر سهلانگاری مادر ،کودک
دو س��الهای به نام «عامر اربابی» هنگام بازی در روس��تای بالقلم الریجان در
استخر پرورش ماهی غرق شد و متأسفانه در همان لحظه جان باخت.

پایان کالهبرداریهای تاجر قالبی

تاج��ر قالبی که ب��ا یک چک قالبی دس��ت به کالهب��رداری میلیونی میزد
از س��وی پلیس بازداش��ت ش��د.چندی پیش مرد جوانی به دادسرای ناحیه ۱۶
مراجعه کرد و در ش��کایتی گفت :صاحب یک مغازه برنج فروش��ی هستم ،چند
وقت پیش مرد جوانی نزدم آمد و با معرفی خود به عنوان یک تاجر ،با چرب زبانی
چن��د کیلو برنج به ارزش  ۲۰میلیون تومان خريد .او در ازای این خرید یک چک
کش��ید که وقتی به بانک مراجعه کردم متوجه ش��دم چک سرقتی بوده است.با
اعالم این شکایت موضوع در دستور کار مأموران قرار گرفت و تالش در خصوص
شناسایی و دس��تگیری مرد کالهبردار آغاز شد.در ادامه در حالی که تحقیقات
در این خصوص ادامه داش��ت مرد دیگری که صاحب یک پارچه فروش��ی بود به
دادس��را مراجعه و شکایت مشابهی را مطرح کرد .او نیز اعالم كرد که با یک چک
سرقتی از س��وی مردی که خودش را تاجر معرفی کرده مورد کالهبرداری قرار
گرفته اس��ت.بنابراین با توجه به حساسیت موضوع کارآگاهان اقدامات بیشتری
در این زمینه انجام دادند و سرانجام دزد چربزبان دستگیر شد.

زن انگليسي شوهر خيانتكارش را كشت
گروه شوك :زن انگليسي به جرم قتل همسرش با چاقو بازداشت و راهي زندان شد.
ب��ه گزارش پليس آكس��فورد ،اين زن به نام «ناتاش��ا الدرفيلد» هنگامي كه متوجه ميش��ود
همس��رش «رابرت دابينسون» با زن ديگري رابطه مخفيانهاي برقرار كرده است تصميم به كشتن
او ميگيرد .اطالعات پليس حاكي اس��ت ناتاش��ا مدتي بود كه به شوهرش ظنين شده بود و رفتار
وي را زير نظر داش��ت .دادستان پرونده «چارلز جكس��ون » در اين باره ميگويد :قاتل همسر خود
را تعقيب كرده و متوجه ارتباط وي با زن ديگري ش��ده و به همين خاطر بش��دت عصباني ش��ده و
با چاقو به همس��رش حمله كرده است .متهم سعي داش��ت خود را از اين قتل بياطالع نشان دهد
اما تحقيقات انجام شده توس��ط كارشناسان روشن كرد وي شوهرش را به قتل رسانده و سعي در
پنهان كردن آلت قتاله كه يك چاقوي آشپزخانه بود ،داشته است.

دستگيري افسر سفيدپوست به جرم شليك به يك جوان سياهپوست
گروه ش�وك :مقامات قضايي امريكا در اقدامي بيس��ابقه افسر خاطي پليس «كارولينا»ي
جنوبي را به اتهام شليك به يك سياهپوست دستگير كردند.
اين افس��ر سفيدپوس��ت كه با نام «پاترولمان مايكل توماس» معرفي شده به بهانهاي واهي
به س��مت «والتر اسكات» سياهپوست رفته و با او درگير ش��ده بود كه اين جوان سياهپوست از
اين اقدام افس��ر پليس شوكزده شد .والتر تصميم به فرار گرفته بود كه افسر خاطي هشت بار به
سمت او شليك كرده و او را به قتل رسانده است .اين حادثه در حالي اتفاق افتاده كه دوربينهاي
خياباني تمامي صحنه شليك و قتل را ضبط كردهاند.
گرچه افس��ر پليس  ،شليك به جوان سياهپوس��ت فراري را دفاع از خود عنوان كرده بود اما
تصاوير ويدئويي خالف گفتههايش را نش��ان داد و اين مأمور پليس را پاي ميز محاكمه كش��اند.
با انتش��ار خبر دستگيري اين افس��ر پليس ،خانواده مقتول در بيانيهاي از اين اقدام مقامات قضايي امريكا ابراز رضايت كردند و
دستگيري افسر خاطي را باعث آرامش بازماندگان «والتر اسكات» دانستند.

