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شوك دادگاه
جنايت مرد خيانتكار
در مخمصه زنانه
گروه شوك :رابطه پنهاني مرد مسافركش
با زن جــوان وي را به تنگنايي فرو برد كه توطئه
قتل را طراحي كرد 14 .دي ماه سال  91مأموران
كالنتري  13شهرســتان بهارســتان در جريان
مرگ مرموز زنی در خانــهاش قرار گرفتند .تيم
جنايي با حضــور در اين خانه با پيكر بيجان زن
 34ســاله به نام مهري روبهرو شدند كه روسري
ســفيد دور گردنش گره خورده بود! كارآگاهان
احتمال دادند كه قتل در نيمههاي شب رخ داده
باشــد و قاتل ،مهري را در خواب خفه كرده است
چرا كه هيچ آثار مقاومتي روي دســتان مهري
ديده نميشد .با توجه به اين سرنخها كارآگاهان
براي گرهگشــايي از معماي پيچيده جنايي ابتدا
تحقيقات مقدماتي را از احمد همسر اين زن آغاز
كردند .احمد در جريان تحقيقــات به مأموران
گفت :دو روز پيش براي ديــدن خانوادهام رفتم
و همســرم به تنهايي در خانه مانــد .عصر امروز
وقتي به خانه بازگشتم ناگهان در كمال ناباوري
ديدم كــه در ورودي خانهام باز اســت .وقتي پا
در خانه گذاشــتم با جســد بيجان همسرم در
حالي كه روســرياش دور گردنش گره خورده
بود روبهرو شــدم و همان لحظه پليس را باخبر
كردم .با ادعاهاي شــوهر مهري تيم جنايي براي
يافتن ردي از قاتل دســت به تحقيقات گسترده
زدند و پــي بردند كه يك روز پيــش از جنايت
مردي تلفني با مهري تماس داشته است .همين
ســرنخ كافي بود تا پليس اين مرد را احضار كرده
و تحــت بازجويي قرار دهد .اميــد وقتي ديد كه
هيچ چارهاي جز اعتراف ندارد پرده از راز جنايت
برداشــت و گفت :جوشكار هستم ،چون درآمدم
كم بود بناچار با خودرويم مسافركشي ميكردم تا
اينكه چند وقت پيش مهري سوار خودرويم شد
و با من شــروع به درددل كرد و از نامهربانيهاي
همســرش گفت .مدتي تلفني با وي در ارتباط
بــودم تا اينكه با هــم قرار مالقات گذاشــتيم،
ارتباط ما رفته رفته صميميتر شــد .از آنجا كه
ميترسيدم همسرم از ارتباط پنهاني من با مهري
باخبر شود ،از وي خواستم كه ارتباطمان را قطع
كنيم اما مهري تهديد كــرد اگر به ديدنش نروم
موضوع را به همســرم اطــاع ميدهد .من هم
از ترس حفظ آبرو ســكوت كردم تا اينكه شــب
حادثه وقتي به خانهاش رفتم در مســير آبميوه
گرفتم .ســاعت  9شب به آنجا رســيدم و وقتي
مهري آبميوه آغشته به قرص خوابآور را خورد
خوابيد ،من نيز استراحت كردم تا اينكه نيمه شب
تصميم گرفتم وي را خفه كنم .با اعترافهاي اين
مرد ،پرونده از سوي بازپرس شعبه اول دادسراي
شهرستان بهارســتان با صدور كيفرخواست به
دادگاه دهم كيفري يك اســتان تهران ارسال و
قاتل بزودي از سوي قاضي قربانزاده و دو قاضي
مستشار محاكمه خواهد شد.

اصرار بر بيگناهي پسر
در قتل خواهر

گروه شوك :ردپاي پســري در قتل
معمايي خواهــرش در يافتآباد تهران
به دست آمد .ســاعت  6صبح  18آذرماه
سال جاري مأموران كالنتري  153شهرك
وليعصر با تماس مــردي در جريان پيدا
شدن جسد زن ناشناســي داخل جوي
آب قرار گرفتند .با مخابره اين حادثه به
بازپرس مدير روستا از شعبه  6دادسراي
امور جنايي تهــران ،وي خود را به باالي
سر جسد زن ناشــناس در بلوار الغدير
رســاند و در حالي كه مشخص شده بود
علت مرگ شكســتگي جمجمه است،
شناسايي صاحب جســد در دستور كار
قرار گرفت و مشــخص شد وي مريم نام
دارد و  35ســاله است تجسسها نشان
داد مريم چند ســال پيــش پس از يك
زندگي ناموفق از همسرش جدا شده و به
تنهايي در يــك آپارتمان در چهاردانگه
زندگي ميكرد .مأمــوران پس از دو ماه
پي بردند دو روز پيــش از جنايت برادر
كوچكتر مريم كــه كارتنخواب بود در
خانه خواهرش مهمان بود .مجتبي تسليم
پليس شد و در بازجوييها گفت :دخالتي
در قتل مريم نداشــتم ،او بعد از طالق به
شيشــه اعتياد پيدا كرده بود ،من دو روز
در خانه او مهمان بودم كه خواهرم در اين
مدت مرتب شيشه ميكشيد او در توهم
ادعا كرد داعش االن به ما حمله ميكند.
وي گفت :من از مريم پول ميخواستم كه
او گوشي تلفن همراهش را به من داد تا با
فروش آن پول به دست آورم من نيز تلفن
را پيش يكي از دوستانم امانت گذاشتم و
 30هزار تومان پول گرفتم .چند ســاعت
پيــش از قتل از خانــه او در چهاردانگه
خارج شدم و نميدانم چه كسي مريم را
به قتل رسانده است.

قتل دوست پدر در هواخواهي از مادر
گروه شوك -رامین حسینی:
پســري در هواخواهــي از مــادرش
مردي را در كرمان كشت و به پايتخت
گريخت تا اينكه پس از  5ماه دستگير
شــد .اين جنايت چهارم شــهريورماه
سال جاري وقتي جسد مردي در برابر
بيمارســتان شــهر عنبرآباد پيدا شد
تحت پيگيرد ويژه قرار گرفت .مأموران
جسد را داخل خودروي نقرهاي رنگي
ديدنــد و تجســسها نشــان داد وي
مردي به نام صفا  35ســاله بوده و قاتل
با شليك به قلبش دست به اين جنايت
زده است .آشنايان صفا خيلي زود نزد
پليــس فاش كردند كه پســري به نام
محمــود پيكر نيمهجــان قرباني را به
بيمارســتان رسانده است .با گذشت 5
ماه از جنايت مســلحانه و در حالی که
تحقیقات برای شناسایی و دستگیری
پسر  25ســاله به عنوان مظنون اصلی
جنایت ادامه داشــت ،مأموران پلیس
تهران متوجه شدند محمود پس از فرار
به تهــران آمده و زندگی مخفیانه ای را
آغاز کرده اســت .در ادامه با شناسایی
مخفیگاه اين مرد ،او در حوالی خیابان
خیام دستگیر شد .صبح ديروز محمود
در دادسراي امور جنايي تهران به قتل
صفا اعتراف كرد و گفت :يك سال پيش
پــدرم به خاطر تصادف رانندگي بدون گواهینامه كه منجر به مرگ بود به زندان افتاد.
صفا از دوســتان پدرم بــود که در این مدت به خانه ما رفت و آمد داشــت .روز حادثه
مادرم با من تماس گرفت و گفت :مزاحم وي شــده است .بالفاصله من به خانه رفتم و
متوجه شــدم خودروی صفا جلوی در پارک است .وقتی از پشت پنجره داخل خانه را
دیدم مرد شیطان صفت با مادرم گالویز شــده بود و در حال ضرب و شتم مادرم بود،
من نیز کنترلم را از دســت دادم و با ورود به خانه تفنگ شــکاری که متعلق به برادرم
بود را برداشــته و با صفا درگیر شدم .پسر جوان اضافه کرد :صفا با دیدن تفنگ ترسید
و به ســمتم آمد تا آن را از من بگیرد اما نمی دانم چگونه یک تیر شلیک شد و به قلب
او خورد .بعد از اینکه مقتول روی زمین افتاد او را ســوار خودرويش کردم و به جلوی
بیمارستان رســاندم ،بعد هم از ترس دستگیری به تهران فرار کرده و با اجاره خانهای
در محله خیام زندگی مخفیانه ام را آغاز کردم تا اینکه سرانجام دستگیر شدم.

 600خانه در ميانمار
در آتش سوخت

جشن تولد پيرترين دوقلوهاي دنيا
گــروه زندگي :مريــم بهريان:
پيرتريــن دوقلوهاي جهان در جشــن
تولد  104ســالگي شان ،از راز طول عمر
خود پرده برداشــتند .سيمونه تيلوت و
پائولت اوليــور ،در ژانويه  ،1912نارس
متولد شــدند و وزن كم آنها هنگام تولد
باعث شــده بود تا پزشكان اميد چنداني
به رســيدن به وزن كافي و ادامه زندگي
آنها نداشته باشند .گزارشهاي پزشكي
تولد دوقلوها نشــان ميدهد ،سيمونه با
وزن يك كيلوگرم بــه دنيا آمد و پائولت
هنگام تولد تنها  1300گرم وزن داشت.
با اين حــال دوقلوها در مبارزه با ضعف و
ناتواني پيروز شدند و ركورد مسنترين
دوقلوهاي جهــان را از آن خود كردند.
اين دو خواهر فرانســوي  104ســاله،
دوستي و صميميت را رمز عمر طوالني
و ســامت خود اعالم كردنــد و مدعي
هستند تا امروز اين صميميت ميان آنها
پابرجاست.
ســيمونه و پائولت ميگويند ،دليل
اينكه مــا هنوز زنــده هســتيم ،تنها
دلبستگي و صميميتي است كه نسبت
به يكديگر داريم ،اگرچه مستقل زندگي
ميكنيم و هر كدام اتاق جداگانه داريم
اما در روز همديگر را مالقات ميكنيم ،با
هم چاي مينوشيم و صحبت ميكنيم.
تنها نيستيم و به هيچ وجه به دلسوزي و
محبت كساني كه به مالقات سالمندان
تنها ميآينــد ،نياز نداريم چون يكديگر
را داريم.
ســالمندترين دوقلوهــاي جهان در
جشن تولد  104ســالگي شان ،هداياي
متعــددي دريافت كردند كــه به گفته
سيمونه دســته گلهاي اهدايي از سوي
انجمــن شــوراي محلــي ،از زيباترين
هدايايي بــود كه تا به حال به دســتش

گروه شــوك :آتشسوزي شــديد در
ميانمار باعــث تخريب بيش از  600خانه در
اين كشور شد .به گزارش خبرگزاري شينهوا،
آتشســوزي در منطقه تانينتاريا در جنوب
ميانمار صورت گرفته اســت .علت شــروع
آتشســوزي ،بازي يك كودك با شــمع در
شب حادثه بوده است .ميزان خسارت وارده
بيش از  585هزار دالر برآورد شــده اســت.
بسياري از ساكنان منطقه در پي آتشسوزي
به سرپناههاي موقت منتقل شدند.

رسيده است .سيمونه در حالي كه موهاي
نقرهاي بلندش را بســته و عينكي را كه
كام ً
ال شــبيه به عينك خواهرش است به
چشــم دارد ميگويد ،مــن و پائولت ناز
پرورده بوديم .در ساعت  11صبح آخرين
روز ژانويــه در دهكــدهاي زيبــا متولد
شديم و سپس ازدواج كرديم .همسر من
آرايشــگر و همسر سيمونه نجار بود .قرار
بود در ماه فروردين متولد شــويم اما دي
ماه به دنيا آمديم و شــانس اندكي براي
زنده ماندن داشتيم ،والدين مان به مدت
 4ماه از ما بســختي مراقبــت كردند تا
كوچكترين آسيبي نبينيم.
سيمونه و پائولت در جواني در رشته
ژيمناســتيك به طور حرفهاي فعاليت
داشــتند وتا يكي  -دو دهــه قبل نيز به
جاي خودروي شخصيشان از دوچرخه
استفاده ميكردند .آنها كه قبل از وقوع
جنــگ جهاني اول متولد شــده بودند،
خاطــرات زيــادي از تاريــخ را هنوز به
ياد داشــته و براي عالقه مندان تعريف

ميكنند.
سيمونه ميگويد ،من در  64سالگي
همســرم را از دســت دادم در حالي كه
پائولت در  36ســالگي بيوه شد .زندگي
اين شــانس را به ما نداد كــه فرزندي
داشــته باشــيم و پــس از مــرگ تنها
برادرمــان ،پيوند عاطفــي من و خواهر
دوقلويم شــد چرا كه ميدانستيم بجز
يكديگر هيچ كس را در اين دنيا نداريم.
پائولت و سيمونه به مطالعه ،تماشاي
برنامههاي تلويزيون و گوش سپردن به
موسيقي كالسيك عالقهمند هستند و
راز طول عمر و شــادابي خود را زندگي
ســاده و بيبهانــه ميدانند .ســيمونه
ميگويد :عالقهمندي من و خواهرم در
زندگي ورزش بوده است و شايد به خاطر
همين مســأله ،كمتر به بيماري مبتال
شــدهايم .تا 10سال گذشــته ما تقريباً
هر روز دوچرخه سواري ميكرديم و به
جاي فكر كــردن به دغدغههاي زندگي
ركاب ميزديم و آواز ميخوانديم.

خاموشيدختركزيرچرخهايسرويسمدرسه

مسموميت
 18كارگر
در مجتمع
پرورش ماهي

رهگذران كه سعي در آرام كردن مادر نازنين زهرا
داشتند ،با اورژانس و پليس تماس گرفتند و در زمان
كوتاهي امدادگران و مأموران در محل حاضر شدند
و با انتقال دخترك به بيمارستان ،راننده مينيبوس
نيز به عنوان مقصر حادثه از ســوي پليس بازداشت

شــد .نازنين زهرا كه بشدت آســيب ديده و اميدي
به نجاتش نبود بالفاصله به بيمارستان عليمراديان
نهاوند منتقل شــد اما پزشكان با معاينهاش سري از
تأســف تكان دادند؛ دخترك براي هميشه خاموش
شده بود .با مخابره مرگ اين كودك ،راننده سرويس

 18كارگر پرورش ماهي در اهواز دچار مســموميت شديد غذايي شدند.
شهيار ميرخشــتي رئيس مركز اورژانس خوزســتان گفت :اين حادثه در
ســاعت  23:45به علت مســموميت غذايي بعد از خوردن شام و در فاز 2
مجتمع پرورش ماهي آزادگان در كيلومتر  10جاده اهواز – آبادان رخ داد.
وي تصريح كرد :نيروهاي امدادي اورژانس  115با يك اتوبوس آمبوالنس

تالش  10ساله
براي ساخت خانه سنگي
گروه شوك :يك كشاورز چيني  10سال
از عمر خود را صرف ســاخت خانهاي  7طبقه
و عجيب در منطقه شــاندونگ كرده است .هو
گوانگژو  55ساله ،اين ساختمان ابتكاري را از
چوب و سنگ ساخته است .وي ميگويد :خانه
را براي برادران خود ساخته اما آنها از  10سال
پيش مردهاند .شكل ظاهري ساختمان بسيار
عجيب به نظر ميرســد و طي  10سال طبقه
به طبقه از ســنگ و چوب و گلرس بنا شــده
اســت .اين بناي ســنگي عجيب همچنان در
حال ساختهشدن است و مقامهاي محلي بارها
به ساخت چنين ســاختمان عجيبي اعتراض
كردهاند اما جرأت تخريب آن را نداشــتهاند.
برخي از مردم ســازنده اين بنا را مردي رواني
ميدانند.

مردي كه زنان انگليس را به دام ميانداخت
گروه شوك :يك مرد  70ساله انگليسي كه يك زن  24ســاله را خفه كرده بود ،دستگير شد« .لي آنتوني
نوالن» اين مرد  70ســاله زن جواني به نام «كاتلين پاركر» را در خانهاش در منطقه منچستر با سيم اتو به قتل
رسانده است .مدارك پليس حاكي اســت قاتل قبل از اقدام به اين جنايت ،دو زن ديگر را مورد آزار و اذيت قرار
داده اســت .به گفته پليس ،قاتل با قربانياش چندين بار مالقات داشته و در پي اختالف و جر و بحث تصميم به
قتل وي گرفته اســت .پليس ميگويد زنان آزار ديده شكايتهاي متعددي از قاتل (آنتوني) داشتهاند كه نشان
ميدهد وي زنان زيادي را اسير اميال شيطاني خود كرده و از رفتار حيوانياش با زنان لذت ميبرده است .پليس
ميگويد قاتل پس از ارتكاب جرم ،جسد زن را با اتومبيلش از خانه بيرون برده و در نقطه خلوتي انداخته است.

مردي كه زنان انگليس را
به دام ميانداخت
در جستوجوي
متجاوز فراري انگليسي
تالش  10ساله براي ساخت
خانه سنگي

تلفن گروه شوک88500100-88500101 :

مرگ خاموش محمد كوچولو
در سرنوشتی مرموز

اين حادثه تلخ در برابر مادر نازنين زهرا رخ داد

گروه شوك :شــتابزدگي راننده سرويس مدرسه
ابتدايــي نهاوند ،چــراغ زندگي دختــر كوچولوي
همدانــي را بــراي هميشــه
خاموش كرد.
ظهــر شــنبه  24بهمــن
مــاه ،مادر «نازنيــن زهرا»ي
 7ســاله در انتظار بازگشــت
دخترش به خانه در جلوي در
خانه ايســتاده بود .مينيبوس
مدرســه ابتدايي مائده نهاوند
وارد خيابان رســالت شده بود
و هياهوي بچهها از فاصله دور
هم شنيده ميشد.
با نزديك شــدن سرويس
مدرســه ،مادر نازنيــن زهرا
چنــد قدمــي پيــش رفت.
دختــر كوچولو كه با ديدن مادرش خوشــحال بود
درحالي كه براي او دســت تكان ميداد با دوستانش
خداحافظي كرد و با لباس و كيف مدرســهاش آرام
پلههاي مينيبوس را پايين رفت .پلههاي مينيبوس
بلند بود و نازنين زهرا با پاهاي كوچكش به كندي از
آن پايين ميرفت .راننده سرويس كه براي رساندن
ديگر دانشآموزان عجله داشــت آماده حركت بود
و در آخرين لحظهاي كه احســاس كرد نازنين زهرا
از مينيبوس پياده شــده پيش از بسته شدن در به
حركت درآمد .در آن لحظات چشــمان وحشتزده
مــادر نازنين زهرا و صداي جيــغ و فرياد رهگذران
راننــده را به خــود آورد .اما ديگر كاري از دســت
كســي برنميآمد .دخترك كه با حركت مينيبوس
به زمين افتاده بــود زير چرخ عقبي مينيبوس پر از
دانشآموز به كام مرگ فــرو رفت .صحنه دلخراش
مرگ اين كودك دبســتاني ،مادر نازنين زهرا و هم
مدرسهايهايش را شوكزده كرده بود.

شــــــوک امروز

به دليل بياحتياطي پشت ميلههاي زندان افتاد.
وداع تلخ با نازنين زهرا
درحالي كه پرونده اين حادثه تلخ در پليس نهاوند
در دست بررسي است و مسئوالن آموزش و پرورش
نهاوند نيز از بررسي علل حادثه خبر دادهاند ،مراسم
خاكســپاري نازنين زهرا صبح يكشــنبه  25بهمن
برگزار شــد .مادر نازنين زهرا كه در شــوك صحنه
هولناك مرگ دختر شــيرينش آرام و قرار نداشت،
وداع زودهنــگام با دخترك را باور نميكرد و مدام از
هوش ميرفت .پدر نازنين نيز حال خوبي نداشــت و
درحالي كه خواهر و برادر كوچكتر نازنينزهرا را آرام
ميكرد دختر بزرگش را به خاك سپرد.
نكته عجيب اينكه با وجود بازتاب گســترده اين
خبر در ســايتهاي مختلف ،هيچ يك از مسئوالن
آموزش و پرورش نهاوند در خاكســپاري دختربچه
دانشآموز حاضر نشدند.

و  3آمبوالنس 5 ،مســموم را به بيمارستان ســينا و  12نفر را به بيمارستان
دولتي رازي انتقال دادند و يك نفر ديگر در محل درمان شد.
علت اين مســموميت از سوي مسئوالن در دســت بررسي است .مركز
پرورش ماهي آزادگان با توليد ساالنه  15هزار تن ماهي گرمابي ،بزرگترين
مركز پرورش ماهي خوزستان محسوب ميشود.

من يك هيوال هستم
گروه شوك :دختر  14ســاله امريكايي كه بــا همدستي نامزد خود مادرش را به
شــكل وحشيانه به قتل رسانده بود به  35ســال زندان محكوم شد .به گزارش پليس
اين دختر نوجوان به نام «جيمي ســيلونك» روز پنجشــنبه گذشته هنگام محاكمه
درباره قتل مادرش با صراحت به اين جنايت اعتراف كرد و گفت در اين قتل نامزدش
«كاليــب بارنز»  21ســاله از كادر ارتش اياالت متحده كمكش كرده اســت .جيمي
در مقابل چشــمان حيرتزده اعضاي هيأت منصفه درحالي كه از پشــيماني اشك
ميريخــت خود را يك هيوال ناميد .به گزارش پليس مادر  54ســاله اين دختر ،هيچ
عالقهاي نداشت كه دخترش با كاليب بارنز نامزدياش را
ادامه دهد و هنگامي كه قصد داشت مانع مالقات اين دو
شــود دخترش هم تصميم به قتل وي گرفت و با چاقوي
آشــپزخانه به جان زن افتاد و او را به قتل رساند .قرباني
بارها سعي داشته دخترش را متقاعد كند تا هر طورشده
به اين نامزدي پايان دهد .اين درحالي است كه دختر در
طول دادرســي اقرار كرده كه قتــل را با تصميم خودش
انجــام داده؛ تحت تأثير هيچ كس نبوده و مواد مخدر نيز
مصرف نكرده است.

گروه شــوك  -حســين خاني:
پرستاران بيمارستان بوعلي ساري شاهد
حادثهاي بودند كه اشــك بر ديدگانشان
جاري ساخت.
در جريــان اين حادثه تلخ پســر بچه
 3ســالهاي بعد از تحمل زجر بسيار روي
تخت بيمارستان تسليم مرگ شد.
بنا بر اين گزارش ،هشتمين روز از ماه
بهمن ســالجاري بود كــه زن جواني در
حالي كه مضطــرب و نگران بود و كودكي
نيمــه جــان را در آغوش گرفتــه بود به
بيمارستان بوعلي ساري مراجعه كرد.
وضعيت جســماني كــودك مجروح
چنــان وخيم بود كه پزشــكان بالفاصله دســتور بســتري شــدن او را در بخش
مراقبتهــاي ويــژه صادر كردنــد .در حالي كــه تالشهاي تيم پزشــكي براي
بازگرداندن پســر بچه به زندگي آغاز شــده بود او همچنان بيحركت روي تخت
بيمارستان افتاده بود و هشيارياش هر لحظه كمتر ميشد.
زن جوان در حالي كه خود را مادر كودك معرفي ميكرد مدعي بود كه پسرش
در جريان بازيهاي بچگانه زمين خورده و دچار جراحات شده است.
با گذشــت چند روز از بستري شدن كودك سه ساله در بيمارستان مرد جواني
بــه آنجا مراجعه كرده و ادعا كرد كه پدر كودك بــوده و بايد درباره علت وقوع اين
حادثه براي بچهاش بررســيهاي دقيق صورت گيرد .بديــن ترتيب بود كه پاي
پليس جنايي مازندران به پرونده باز شده و پرده از يك حادثه هولناك برداشته شد.
در حالي كه  11روز از ماجراي انتقال پســر بچه به بيمارستان و بستري شدن
او ميگذشت ،وي بيآنكه چشــمانش را باز كند با زندگي وداعي تلخ داشت و در
آغوش مرگ آرام گرفت.
بدين ترتيب با دســتور بازپرس ويژه قتل دادســراي ســاري تحقيقات پليس
آگاهي درباره علت و چگونگي وقوع اين حادثه در دستور كار قرار گرفت.
در اين تجسسها بود كه مشخص شد هويت قرباني حادثه محمد حسين بوده و
او با اصابت جسم سخت به سرش بيهوش شده و در بيمارستان جان سپرده است.
در همين راســتا پدر قرباني حادثه از ســوي پليس مورد بازجويي قرار گرفت.
وي در اين باره گفت 7 :ســال پيش با اين زن آشنا شده و با هم ازدواج كرديم .بعد
از مدتي با هم دچار اختالف شــديم اما تصور ميكرديم با تولد نوزادي زندگي روي
خوشــش را به ما نشان خواهد داد .محمد حســين كه به دنيا آمد ،باز هم تغييرات
زيــادي در وضعيت ما به وجود نيامد تا اينكه يك مــاه پيش بعد از جر وبحثهاي
طوالني زندگي مان به بنبست خورد و از هم جدا شديم.
همســرم بعد از اين اتفاق بياطالع از ما محــل زندگياش را تغيير داد و تنها به
تلفنهاي پدرم جواب ميداد .من حدود يك ماهي از وضعيت بچهام بيخبر بودم تا
اينكه يكي از آشــنايانمان همسرم را در بيمارستان ديده و از ماجراي رخ داده براي
فرزندم اطالع پيدا كرده و به من اطالع داد .به نظرم اين ماجرا يك اتفاق ساده نبوده
و احتماالً عامل وقوع آن همسرم است .با توجه به اين اظهارات جسد بيجان قرباني
حادثه براي تعيين علت اصلي مرگ به پزشكي قانوني انتقال داده شد.
متخصصان پزشــكي قانوني در جريان بررسيها و كاوشهاي دقيق خود اعالم
كردند كه علت مرگ محمد حســين خونريزي مغزي ناشي از اصابت جسم سخت
به سرش بوده اســت .در گزارش پزشــكي قانوني همچنين آمده است كه آثاري
از ســوزانده شدن قســمتهايي ازبدن ،ساییدگي در ســاعد ،كبودي الله گوش،
خراشيدگي صورت،آثار ضرب ديدگي در شانهها و كتف و سوختگيهاي عميق در
برخي از قسمتهاي پا ديده ميشود.
بر اســاس اعالم پزشــكان قانوني همچنين برخي از جراحتهــا و كبوديها
حكايــت از آن دارد كه مدت طوالني از وقوع آن ميگذرد .با توجه به اين اعالم نظر
بود كه به دستور بازپرس پرونده فاطمه مادر  26ساله قرباني حادثه بازداشت شد و
تحت تحقيق قرار گرفت .جزئيات تكميلي اين حادثه هنوز از سوي بازپرس پرونده
منتشر نشده است و تحقيقات در اين باره ادامه دارد.

شليك مرگ به زن جوان

گروه شوك-مهدی رسولی :يك زن جوان را با شليك گلوله كشتند و پيكر
نيمهجانش را در برابر بيمارستان رها كردند.
ســاعت ٤صبح يكشــنبه ٢٥بهمن ماه مسئوالن بيمارســتان اميرالمؤمنين
در تماس با مأموران كالنتري  ١٣١نازيآباد پرده از كشــته شــدن يك زن جوان
برداشــتند .مأموران با حضور در بيمارســتان پي بردند كه زن  ٢٢ســاله از ناحيه
كمر هدف گلوله قرار گرفته كه جســدش جلوي در اورژانس بيمارستان شناسايي
شده است.
بديــن ترتيب ،تيمي از مأموران اداره  ١٠پليس آگاهي تهران همراه با بازپرس
ايلخاني از شعبه هشتم دادســراي امور جنايي تهران در بيمارستان حاضر شدند.
تحقيقات ابتدايي كارآگاهان نشــان از آن داشت كه مردي جوان اين زن را تا يك
قدمي بيمارستان رسانده و پس از رها كردن وي پا به فرار گذاشته است.
بازپرس جنايي پس از به دســت آمدن ســرنخهاي ابتدايي دستور داد تا تيم
تشــخيص هويت براي شناســايي دختر جوان وارد عمل شوند .بنا بر اين گزارش،
كارآگاهان جنايي دســت به تجســسهاي ويژهاي زدهاند تا با شناسايي زن جوان
عامالن شليك مرگبار را رديابي كنند.

دستگيري راننده مست پاكستاني
گــروه شــوك :راننده مســت
پاكســتاني كــه با ســرعت زيــادي با
رهگــذران خياباني در مقابل يك كالب
شبانه برخورد كرده بود به  6سال زندان
محكوم شد.
به گــزارش پليس متهــم «رحمان
ماهيبــور» بــه عابــران پيــاده در
ســاوتهمپتون كوبيــده و چنــد نفر را
نيز مجــروح كرده اســت .دوربينهاي
مداربســته از لحظه رانندگي ديوانهوار
اين راننده مست فيلم گرفته است.
قاضي پرونده اين راننده را به جرم به
خطر انداختن جان عابران پياده به  6سال زندان محكوم كرد.

در جستوجوي متجاوز فراري انگليسي
گروه شوك :پليس سوفولك انگليس جستوجوهايي را براي دستگيري
يك زنداني متجاوز فراري آغاز كرده است.
به گزارش پليس« ،ديويد چادويك» به جرم كودكآزاري دو ســال پيش
دستگير و راهي زندان شده بود.
روز چهارشنبه گذشته چادويك براي ديدن خانوادهاش با آزادي مشروط
از زندان خارج شده و ديگر برنگشته است.
مأموران پليس اسكاتلنديارد ميگويند در جستوجوي اين زنداني فراري
خانه به خانه گشتهاند تا بتوانند هر چه سريعتر اين زنداني را دستگير كنند.
به گفته پليس ،چادويك  58ســاله ممكن است با قطار به منطقه جنگلي
در «وارهام» فرار كرده باشد.

