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شوك ویژه
بازداشت  3دزد وياليي در آتش
سه ســارق جوان كه پس از سرقت يك ويال
آن را به آتش كشيده بودند ،بازداشت شدند.
سرهنگ غالمرضا کاظمزاده گفت :با اعالم
آتش سوزی ویالیی در یک باغ در حوالی بخش
بســطام ،مأموران انتظامی به محل اعزام شدند
و در بررســیهای نخست مشــخص شد قبل
ازحریق ،لوازم داخل خانه به سرقت رفته است.
وي افزود :ســارق یا ســارقان بعد از سرقت
لوازم و اثاثيه داخل منزل بــرای اینکه ردی از
خود برجای نگذارند ،خانــه را به صورت کامل
به آتش کشــیده بودند .وی ادامه داد :مأموران
آگاهی بخش انتظامی بسطام پس از  48ساعت
ســرنخی در خصــوص انتقال مشــکوک یک
تخته فرش توســط سرنشــینان يك دستگاه
موتورســیکلت به دســت آوردند .این مسئول
انتظامی با اشــاره به شناســایی یک دامداری
متروکه در همین خصــوص و انجام هماهنگی
الزم با مرجع قضایی برای بازرسی از آن تصریح
کرد:در بررســیهای نخست تعدادی از وسایل
سرقتی در دامداری کشف شد .کاظمزاده ادامه
داد :با کنترل نامحســوس پلیــس ،جوان 22
سالهای هنگام مراجعه به این دامداری متروکه
دستگیر شــد و تحت بازجویی قرار گرفت .وی
گفت :متهم در ابتدا منکــر هرگونه جرمی بود
اما در ادامه به انجام ســرقت و به آتش كشيدن
ویال با همدستی دو دوست  23و  24ساله خود
اعتراف کرد .به گفته کاظم زاده ،دو متهم دیگر
نیز با تــاش و عملیاتهــای جداگانه تعقیب
و مراقبت پلیس دســتگیر شــدند و با صراحت
به جرم خود اعتراف کردنــد .فرمانده انتظامی
شــاهرود با اعالم تحویل مجرمــان به مراجع
قضایی گفت :کارشناسان ،خســارت وارده به
ویال را بالغ بر یک میلیارد ریال برآورد كردهاند.
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سقوط  3روستايي براثر ريزش كوه
يك روستايي در اثر ريزش كوه در بخش چلو
شهرستان انديكا از استان خوزستان كشته و دو
تن زخمي شدند .رئيس شوراي اسالمي بخش
چلو شهرســتان انديكا گفت :به دليل سقوط از
كوه در بخش چلو اينش هرستان ،يك روستايي
كشــته و دو نفر ديگر زخمي شــدند .نيازعلي
ســهرابي افزود :اين اتفاق عصر جمعه گذشته
در منطقه شيخ احمد از حوالي روستاي كموفه
در بخش چلو به وقوع پيوسته است .وي افزود:
سيالب و ريزش كوه در كوهستانهاي اطراف
اين منطقه منجر به مرگ يك تن و زخمي شدن
دو شهروند ديگر شده است.
رئيــس شــوراي اســامي بخــش چلو
شهرستان انديكا تصريح كرد :اين منطقه فاقد
جاده دسترسي و پوشــش تلفن همراه است و
اطالعــات دقيقتري تا اين لحظــه از جزئيات
حادثه گزارش نشــده اســت .بخــش چلو با
جمعيتي بيــش از  15هزار نفــر از بخشهاي
تابعه شهرستان انديكا است.

مرگ تلخ پدر و فرزند
با يك سبقت غيرمجاز
راننده پــژو پــارس دفتر زندگــي خود و
فرزندش را با سبقت غيرمجاز بست.
مسئول راهداري اداره كل راه و شهرسازي
استان زنجان گفت :سبقت غيرمجاز راننده پژو
پارس در جاده قديم زنجان – تاكستان موجب
مرگ پدر و فرزند شد.
مســعود خوشــكام افزود 7 :عصــر جمعه
گذشــته ســبقت غيرمجاز راننده پژو پارس و
توانايي نداشتن در كنترل وسيله نقليه موجب
واژگوني خودرو و خارج شدن آن از جاده شد.
وي ادامه داد :اين تصادف در كيلومتر 100
جــاده قديم زنجان – تاكســتان اتفــاق افتاد
كه مورد تصادف توســط نيروهاي راهداري و
ارگانهاي امدادي شد.
مسئول راهداري اداره كل راه و شهرسازي
اســتان زنجان گفت :اين تصادف خسارتهاي
ديگري براي رانندگان وســايل نقليه عبوري از
اين جاده نداشت.
خوشــكام از رانندگان خواســت نسبت به
رعايت مقــررات راهنمايــي و رانندگي دقت
و جديت بيشــتري داشــته باشــند تا شاهد
تصادفات جاده اي نباشيم.
وي تصــادف شــامگاه جمعه را ســبقت
غيرمجاز راننــده پژو پــارس و رعايت نكردن
قوانين رانندگي عنــوان كرد و افزود :رانندگان
بايد با ســرعت مطمئنه و احتياط بيشتري در
مسيرهاي ارتباطي در حركت باشند.

گروه شــوك:
ســابق
افســر
گاردساحلي اياالت
متحــده امريــكا به
جرم آزار و شــكنجه
يــك كــودك بــه
 200ســال زنــدان
محكــوم شــد .به
گــزارش پليــس،
متهم «اريك دوين» كارشــناس ارشد و افسر
ســابق گارد ساحلي كه به دختري 18ماهه در
هتلي در ميشــيگان حمله كرده و از آزار و اذيت
خود فيلمبرداري كرده بود به 200ســال زندان
محكوم شد .بنابر گزارشهاي افبيآي ،متهم
فيلم مذكور را در فضاي مجازي منتشــر كرده
است .روز پنجشنبه گذشته قاضي پرونده اعالم
كردكهچنينرفتاريسزاوارسالهازنداناست.
با وجــودي كه متهم در مقابــل اعضاي هيأت
منصفه از رفتار غيراخالقي خــود عذرخواهي
كرده اســت اما ايــن معذرتخواهي نميتواند
تأثيــري در اصل جرم داشــته باشــد .فيلم
غيراخالقي سوءاســتفاده از كودك بيدفاع
بســيار ناراحتكننده اســت .وي اضافه كرد
كه اين حمله يكــي از بدترين موارد كيفري
بوده كه وي در طول  30ســال خدمت خود
با آن روبهرو شــده است و هيچ توجيهي براي
آن وجود ندارد .مأمــوران افبيآي  21فيلم
و تصويــر مســتهجن از اين متهم به دســت
آوردهاند كه ضميمه پرونده وي است.

در زلزله  7ریشتری ژاپن
گروه شوك :زلزله ســهمگين در جزيره كيوشوي ژاپن حداقل  29كشته و
بيش از  1500مجروح برجاي گذاشــته است كه وضعيت  80تن وخيم است در
حالي كه بيش از  44هزار نفر از زلزلهزدگان نيز به  500پناهگاه انتقال يافتهاند.
شدت زلزله به حدي بوده كه امكان افزايش قربانيان اين حادثه وجود دارد.
به گزارش خبرگزاريها ،جستوجوي امدادگران در ميان
خرابيهاي زلزلــه براي يافتن افراد ادامــه دارد .اخبار حاكي
است زمين لرزه در ســاعت  21/26دقيقه در شرق كوماموتو
جزيره كيوشو در عمق  10كيلومتري اتفاق افتاده است.
بنابر گزارشها تا صبح جمعه دســتكم  103پس لرزه در
منطقه به وقوع پيوســته كــه برخي از آنها بيش از  6ريشــتر
بوده است.
اين زمين لرزه كه با قدرت  6/5ريشــتر از روز چهارشــنبه
جنوب غرب جزيره كيوشــو و شهر ماشــيكي را لرزاند با پس
لرزهاي  6/4ريشتري خساراتي به منطقه وارد كرده است.
براســاس آخرين گزارش ،بيشــترين آمار تلفات در شهر
ماشــيكي به ثبت رسيده است و در حال حاضر  44هزار و 400
نفر نيز از سكنه اين منطقه به  500پناهگاه انتقال يافتهاند.در
عمليات امدادرســاني  20هزار كمكرسان از مناطق مختلف
اداره پليس به استان اعزام شدهاند.در ژاپن پيش از اين در سال
 2011ميالدي با وقوع زلزلهاي ســهمگين در زير آب همراه با
ســونامي  18هزار و  500نفر كشته و ناپديد شدهاند .مركز وقوع زلزله اخير ژاپن داراي دو
مركز هستهاي است كه هنوز گزارشي از خســارات احتمالي به اين بخشها اعالم نشده
است.

غرور شكسته يك نفر را كشت و ديگري را به اتهام قتل بازداشت كرد

جنگخونين

2شرورفالح
گروه شوك :مجرم سابقهدار وقتي ديد غرورش در
خطر است دست به جنايت خونين زد و دوستش را با
ضربات چاقو از پاي درآورد.
ســاعت  3عصر  18بهمن سال گذشته ماجراي درگيري
خونيني بــه پليس  110گزارش شــد و تيمــي از مأموران
كالنتــري  161ابوذر خود را به محل حادثه در فالح -خيابان
مسجد -نبش كوچه عباسقلي رساندند .بررسيهاي ابتدايي
كارآگاهان نشــان ميداد پســر  35ســالهاي به نام ابراهيم
براثراصابت ضربه چاقو به ناحيه چپ ســينه به كام مرگ فرو
رفته است.
با مرگ مشــكوك اين مــرد پرونده به دســتور بازپرس
شعبه هفتم دادسراي امور جنايي تهران تشكيل شد و جهت
رسيدگي تخصصي در اختيار اداره دهم پليس آگاهي تهران
بــزرگ قرار گرفــت .همزمان با حضــور كارآگاهان در محل
حادثه ،ســاعت  3عصر همان روز پليــس در جريان جراحت
شديد دســت و پاي پسر جواني در بيمارستاني نزديك همان
محل قرار گرفت .با توجه به احتمال ارتباط قتل مشكوك با اين
پســر ،بالفاصله كارآگاهان به بيمارستان رفتند و تحقيقات از
«رضا» ( 26ساله) را در دستور كار قرار دادند.
«رضــا» كه خود را در محاصره پليــس ديد در اعترافات
نخست گفت كه ابراهيم را ميشناسد و حتي با او سابقه نزاع و
درگيري نيز داشته ولي از موضوع قتل بياطالع است ،اما وي
در ادامه تحقيقات نتوانســت در خصوص علت جراحتهاي
شــديد به وجود آمده روي قســمتهاي مختلف بدن بويژه
دست و پاها توضيح قانعكنندهاي ارائه دهـد .به همين خاطر
ضمن انجام هماهنگيهاي الزم قضايي ،دســتور بازداشت
رضا از ســوي بازپرس پرونده صادر شــد و متهم در اختيار
اداره دهــم پليس آگاهي تهران بزرگ قــرار گرفت .با پايان
اقدامهاي درماني ،متهم بــه اداره دهم پليس آگاهي تهران
بزرگ منتقل شد اما در تحقيقات منكر هرگونه جنايت شد؛
همزمان كارآگاهان با بررســي ســوابق رضا دريافتند وي از

ارثيهخونين!

گروه شوك :دايي كه مرگ خواهرزادهاش را به خاطر
ارثيه خانوادگي رقم زده بود ،تحت محاكمه قرار گرفت.
ساعت  22شب چهارم شهريورماه سال  93مأموران پليس
شهرستان آبعلي-دماوند در جريان جنايت هولناك خانوادگي
قرار گرفتند كه در آن دايي ،خواهرزادهاش را با ضربات جســم
ســنگين از پاي درآورده بود .مأموران بــا حضور در قتلگاه پي
بردند كه قرباني مجيد  24ســاله است و دايياش به نام محمد
 43ساله با پرتاب سنگ از ناحيه سر مرگ وي را رقم زده است.
همين ســرنخ كافي بود تا كارآگاهــان پليس جنايي براي
دســتگيري دايي جنايتكار وارد عمل شــوند .مادر قرباني به
مأمــوران گفت :مادرم تازه فوت كرده بود او وصيت كرد كه بعد
از مرگش وســايل خانه و اموالي را كه دارد وقف مســجد كنيم
بنابراين شب حادثه من و پسرم مجيد براي جمع كردن وسايل
خانه مادرم به خانهاش رفتيم .همزمان برادرانم سررسيدند و با
ما درگير شدند و در اين ميان برادرم محمد با چوب و ميله آهني
به جان پسرم افتاد ،اهالي ميانجيگري كردند اما او دست بردار
نبود و با سنگ به سر پسرم زد و مرگ او را رقم زد!
خيلي زود محمد دســتگير شد و تحت تحقيق قرار گرفت
و گفــت :يك روز قبــل از جنايت ،خواهــر و خواهرزادهام به
خانه ما آمدند و با پرتاب ســنگ تمام شيشــههاي خانهام را
شكســتند .فرداي آن روز آنها باز هم آمدند و درگيري بين ما
باال گرفت .باور كنيد من خواهرزادهام را نكشــتم و محل دعوا
خيلي شــلوغ بود ،نميدانم چه كسي ســنگ پرتاب كرد و به
سر مجيد خورد.
صبح ديروز دايي خانواده به اتهام قتل خواهرزاده در شــعبه
دوم دادگاه كيفري يك استان تهران تحت محاكمه قرار گرفت.

مجرمان ســابقه دار و اراذل و اوباش منطقه فالح اســت كه
بارها به اتهام ارتــكاب جرايم مختلف «نــزاع و درگيري»،
«ايجــاد مزاحمت بــراي بانوان» و «قدرت نمايي با ســاح
سرد» دستگير و روانه زندان شده است .در ادامه رسيدگي به
پرونده روز  28فروردين ماه ســالجاري رضا كه چارهاي جز
بيان حقيقت نداشت سرانجام لب به اعتراف گشود و پرده از
جنايت خونين برداشت.
وي در اعترافاتش به كارآگاهان گفت« :من و ابراهيم هر دو
از گندههاي منطقه فالح بوديم و بر سر همين موضوع هميشه
با هم درگيري داشــتيم؛ همين موضوع باعث دشمني و كينه
ما شده بود .چند روز پيش از جنايت ،از طريق بچههاي محل
اطالع پيــدا كردم يك تخريب عمدي خودرو در منطقه اتفاق
افتاده كه برادر كوچكتر ابراهيم شــايعه كرد كار من است .به
همين علت شب قبل از جنايت وقتي فهميدم او در رستوران
است به سراغش رفتم و باهم درگير شديم».
رضــا در خصوص روز جنايت نيز به كارآگاهان گفت« :روز
درگيري ابراهيم به ســراغ من آمد تا انتقام برادرش را بگيرد،
داخل كوچه شــيدايي او با چاقو به من حملهور شــد ،من نيز
با اســتفاده از چاقوي همراه خود او را هدف قرار دادم؛ ابتدا به
پيشانياش ضربهاي وارد كردم اما ناگهان به داخل شمشادها
افتادم[ ،در همان وضعيت] ابراهيم با چاقو ضربهاي به دو پايم
زد و با هم درگير شــديم در همان لحظه بــراي دفاع از خودم
ناگهان چاقو به سينه ابراهيم خورد و افتاد .خيلي ترسيده بودم
سريعاً از محل دور شدم و به خاطر جراحت و خونريزي شديد
خود را به بيمارستان رساندم كه در آنجا دستگير شدم».
بنابراين گزارش سرهنگ كارآگاه آريا حاجيزاده ،معاون
مبارزه با جرايم جنايي پليس آگاهي تهران بزرگ با اعالم اين
خبر گفــت« :با توجه به اعتراف صريح متهم ،قرار بازداشــت
موقت از ســوي بازپرس پرونده صادر شد و متهم جهت انجام
تحقيقات تكميلي در اختيار اداره دهم ويژه قتل پليس آگاهي
تهران بزرگ قرار گرفت».

ابتداي جلســه پدر و مادر قرباني خواستار قصاص شدند و
مادر قرباني گفت هرگز حاضر به رضايت نيســتم چرا كه پسرم
در آغوش خــودم جان داد و آن صحنــه را هيچ وقت فراموش
نميكنم .ميخواهم هر چه زودتر محمد قصاص شود.
محمد وقتي پشــت تريبــون دفاع رفت بشــدت از مرگ
خواهرزادهاش متأثر بود و گفت :باور كنيد من او را نكشتم .شب
درگيري شلوغ بود همه به جان هم افتاده بودند و نميدانم چه
كسي سنگ پرتاب كرد .در پايان سه قاضي عاليرتبه با هم وارد
شور شدند تا رأي نهايي را صادر كنند.

تلفن گروه شوک88500100-88500101 :

سيل در غرب روسيه

گروه شوك :بارش بارانهاي سيلآســا در غرب روسيه و
منطقه اسورپلوســك باعث بروز ســيالب در اين منطقه شد .به
گزارش خبرگزاري شــينهوا ،امدادگران و ساكنان منطقه براي
امدادرساني از قايق استفاده كرده و سعي در نجات آسيبديدگان
داشــتند .يكي از ســاكنان روســتايي يكي از مناطق سيلزده
ميگويد :آب از پنجره وارد خانهام شــد و اخبار حاكي اســت كه
روستاييان براي نجات شــترمرغهاي خود از امدادگران كمك
خواستهاند و توانستهاند آنها را از مرگ نجات دهند.

خبرهای شوکی
دستگيري كالهبرداران تايواني

مرد جوان با نجات  ۳عضو یک خانواده دهدشــتی از غرق شــدن ،تبدیل به قهرمان شد.عصر
جمعه گذشــته خانواده بهبهانی هنگام استراحت در طبیعت زیبای خیرآباد دچار حادثه شد .در
این حادثه آیدا دختر  ۹ســاله و آیدین پسر  ۱۲ســاله خانواده به علت بازی در رودخانه خیرآباد
ناگهان به قسمت عمیق ســر خورده و در خطر غرق قرار گرفتند .پدر خانواده هم که برای نجات
فرزندان اقدام کرده بود به علت ناآشــنایی با فنون نجات غریق ،مانند آنها غرق شد.در این هنگام
مرد جوانی که در مســیر بازگشــت از محل کار بود با شــنیدن صدای مادر متوجه حادثه شده و
بســرعت خود را از خودرویش به محل غرق شدن  ۳نفر رساند.فداکاری مرد جوان که محمودی
نام داشــت و کارمند بانک ملی دهدشت بود باعث نجات پسر ،دختر و پدر خانواده از مرگ حتمی
شد.فداکاری این مرد جوان برای نجات اعضای یک خانواده ستودنی است.

گروه شــوك :پليس چين دهها كالهبــردار تايواني را به
جرم تقلب و جرايم مختلف بازداشــت و به پكــن منتقل كرد.
بــه گزارش خبرگــزاري شــينهوا 37 ،نفر مظنون مشــاركت
در جرايم ســايبري بــوده اندكه  23نفر آنهــا تايواني بودهاند و
در ســال  2014در كنيا دســتگير شــدهاند .چين طي  2سال
گذشــته با كنيا نامهنگاريهاي زيادي داشــته تا اتباعش را از
كنيا بــه چين منتقل كند .اخبار حاكي اســت كه چين  8تبعه
تايواني را كه هفته گذشــته از دادگاه تبرئه شــده بودند ربوده و
به خاك خود منتقل كرد .اين درحالي اســت كه وزارت خارجه
تايوان بــار ديگر پليس كنيا را به همــكاري با مقامهاي چيني
متهم كرده اســت .وزارتخانه مدعي شــد كه نيروهاي پليس با
اســتفاده از گاز اشــكآور و تخريب ديوار يك پاسگاه ،آخرين
گروه از افراد تبرئه شــده تايوان را به همراه برخي اتباع ديگر به
داخل هواپيمايي هدايت كــرده و به فرودگاه پكن منتقل كرده
است .ســخنگوي وزارت كشور «وندا جوكا» ميگويد :اين افراد
بــه صورت غيرقانوني وارد خاك كنيا شــده و بايد به مبدأ خود
بازگردانده شوند.

كارشناس اورژانس اجتماعي توسط پدر كودك آزار در نظام آباد مورد ضرب و شتم قرار گرفت.
كودك آزاري توســط پدر شيشــهاي در محدوه نظام آباد منجر به مداخله كارشناسان اورژانس
اجتماعي شــد كه در پي آن پدر معتاد اقدام به ضرب و شتم خانم  40ساله (نيروي اورژانس) كرد.
پرونده كودك آزاري توسط پدر شيشهاي از دي ماه سال گذشته در دستور كار نيروهاي اورژانس
اجتماعي قرار گرفت .در اين مدت كارشناســان اورژانس اجتماعي تالش داشتند تا به هر نحوي
شــرايط الزم براي حضور كودك در خانواده را فراهم كنند .پس از گذشــت چند ماه و به جهت
رعايت نكردن حقوق كودك از سوي پدر معتاد و مصرفكننده مواد صنعتي ،قاضي پرونده حكم
به تحويل كودك به ســازمان بهزيســتي كرد .به همين منظور كارشناسان اورژانس اجتماعي به
همراه مأموران انتظامي كالنتري  106نامجو هفته گذشــته جهت اجراي حكم به محل سكونت
خانواده واقع در محدوده نظام آباد اعزام شدند كه متأسفانه در جريان اجراي حكم ،پدر شيشهاي
اقدام به ضرب و شــتم كارشــناس اورژانس اجتماعي كرد .در جريان اين درگيري ،كارشــناس
اورژانس اجتماعي(خانم حدوداً  40ســال) بشدت مجروح شــد و با تالش مأموران انتظامي وي
نجات يافت و فرد ضارب توسط مأموران انتظامي دستگير شد.

گــروه شــوك:
پليس كاروليناي امريكا
 2برادر دوقلو را به جرم
قتل يك مرد بازداشت
كرد .به گزارش پليس،
متهمــان «آري واردن
اشالسنيگر» پنجشنبه گذشته به سمت قرباني «كريستوفر ترنر»
شــليك كرده و وي را به قتل رساندهاند .ترنر پس از شليك گلوله
توسط همســايگان و مأموران پليس به نزديكترين بيمارستان
منتقل شــده است اما بر اثر جراحات وارده جان سپرده است .بنابر
اطالعــات پليس انگيزه قتل نوعي انتقامگيــري برادران دوقلو از
قرباني بوده اســت .بنابر گزارشهاي موجــود قاتالن با قرباني در
ســال  2013درگيري داشته و در نهايت تصميم به انتقام از وي را
گرفته و قتلش را برنامهريزي كردهاند.

کارمند جوان به آب زد و  2کودک و یک مرد را نجات داد

ضرب و شتم كارشناس اورژانس زن توسط پدر كودك آزار

نجات  17مسافر از مرگ حتمی
در گردنه برفگیر طسوج
هالل احمر کهگیلویه و بویراحمد  17مسافر
گرفتار در گردنه برفگیر طسوج را از مرگ نجات
داد .مدیرعامل جمعیت هالل احمر کهگیلویه
و بویراحمد گفت :این افراد که با وانت نیســان
در مسیر طسوج به سرفاریاب در حرکت بودند
به علت بارش برف در این محور گرفتار شــدند.
مسعود مثنوی افزود :زمستان پارسال  2نفر در
این گردنه جــان خود را از دســت دادند .وی
گفت :هالل احمر استان در بارندگیهای اخیر
به 2هزار نفــر حادثه دیده امدادرســانی کرد.
براساس گزارش هواشناسی از سه روز گذشته
تاکنون مناطق مختلف کهگیلویه و بویراحمد
شاهد سیالب و بارندگی شدید بود که باالترین
میزان بارندگی در شهرســتان لنــده با 151
میلیمتر گزارش شده است.

 200سال زندان
براي افسر كثيف امريكايي

شــــــــــوکامــــــــــروز

اعدام قاچاقچي هروئين در زندان رشت

گروه شوک :يک ســوداگر مرگ که به جرم حمل هروئين بــه اعدام محکوم شده بود به دار
مجازات آويخته شد.ســياوشپور رئيس کل دادگســتري گيالن گفت :اين مرد  29ســاله اهل
اردبيل بود که به جرم حمل  632گرم هروئين بازداشت و محاکمه شده بود.وي افزود :متهم پس
از محاکمه به اعدام محکوم شده بود که حکم دادگاه صبح ديروز در زندان مرکزي رشت اجرا شد.

اعترافات جديد در پرونده خواستگاري مرگ
گروه شوك :عامل جنايت و درگيري
مرگبار گلتپه ورامين در دادگاه جنايي،
دوستش را قاتل معرفي كرد.
 24شهريور ماه ســال  94مأموران پليس
ورامين در جريان مرگ مرموز پسر جوان روي
تخت بيمارستان قرار گرفتند.
تيم جنايي پس از حضور در بيمارستان پي
برد كه قرباني با ضربههاي چاقو از پاي درآمده
است .بررسيهاي نخست نشان داد كه قرباني
حسين نام دارد و ساكن گلتپه ورامين است و
ساعتي پيش دوســتش به نام كيوان وي را به
بيمارستان رسانده است.
خيلــي زود كيــوان تحت تحقيــق قرار
گرفت و بــه كارآگاهان گفت :من و حســين
با موتورســيكلت در حال حركــت بوديم كه
مهرداد و مهدي ســد راهمان شدند و ناگهان
مهرداد به حســين فحاشي كرد و چاقو كشيد.
همان لحظه درگيري شدت گرفت .از آنجا كه
مهرداد و حسين هر دو چاقو به همراه داشتند
به صورت سطحي مجروح شدند .من ديدم كه
مهدي با چاقو سينه حسين را هدف قرار داد و
ناگهان وي نقش بر زمين شــد .بسختي وي را
سوار موتور كردم و به بيمارستان بردم ،اما جان
ســپرد .كارآگاهان پليس با توجه به اظهارات
كيوان كه شــاهد درگيري مرگبار بود ،در 26
شــهريور ماه  94مهرداد و مهــدي را رديابي و
دستگير كردند.
مهدي وقتي ديد كه هيچ راه انكاري ندارد،
قتل حسين را به گردن گرفت و گفت :از مهرداد
شنيدم كه به خواستگاري خواهر حسين رفته
است و برادر حســين به نام امير كه از دوستان
نزديك وي اســت به همين خاطر رابطهاش با
او تيره و تار شــده است .تا اينكه روز حادثه من
و مهرداد ســر كوچه نشسته بوديم كه حسين
و كيوان با موتور سررســيدند .ناگهان مهرداد
به حسين فحاشــي كرد .هر دوي آنها به جان
هم افتادند من ميانجيگري كردم .اين درحالي
بود كه دســت مهرداد چاقو خورده بود و خون
ميآمد .چاقويي را كه در دســتش بود گرفتم
تا دعوا خاتمه پيدا كند اما در اين ميان حسين
با چاقو مــرا دنبال كرد من نيز در دفاع از خودم
ضربهاي به سينهاش وارد كردم.
مهرداد نيز در بازجوييها گفت :من با امير
برادر حســين -دوســت بودم و هر دو خردهفروش مواد مخــدر بوديم .رابطهمان صميمي
بــود .اما همين كه به خواســتگاري خواهرش
رفتم او تغيير رفتار داد .روز حادثه با حســين
درگير شــدم .هر دو چاقو داشتيم و به صورت
سطحي مجروح شديم .اما باور كنيد ضربه من
باعث مرگ حسين نشد و ضربه نهايي را مهدي
زد .صبح ديروز اين دو پسر جوان در شعبه دهم
دادگاه كيفري يك اســتان تهران به رياســت

دستگيري دوقلوهاي قاتل امريكايي

سقوط از طبقه  17هتل در ونكوور كانادا

گروه شــوك :مرد كانادايي كه قصد انجام شيرينكاري در
هتلي در ونكوور كانادا را داشــت ناگهان سقوط كرد .جوزف مرد
كانادايي از طبقه  17ساختمان هتلي كه در حال صعود از آن بوده
ناگهان تعادل خود را از دست داده و به پائين سقوط كرده است.
پس از ســقوط ،كوهنورد كانادايي از مرگ حتمي نجات يافته و
از ناحيه بازو و شــانه دچار شكستگي شده است .در فيلم منتشر
شده كه توســط خود جوزف گرفته شده ،ديده ميشود كه او در
حال باال رفتن از ديواره هتل به وسيله كابل قوي بوده كه ناگهان
از ارتفاع  9متري به پائين پرت ميشود .او در ابتدا سعي ميكند
با كمك از لبه ديواره خود را نگه داشــته و مانع ســقوطش شود
اما تمامي تالشهاي وي بينتيجه بوده و به پائين پرت ميشود.
پزشــكان ميگويند ســتون فقرات جوزف نيــز در اين حادثه
آسيبهاي جزئي ديده است .هدف از انتشار اين فيلم هشداري
به ديگر كوهنوردان آزاد بوده كه قصد شيرينكاري دارند.

دادگاهي قاتل دختر  7ساله امريكايي

قاضي قربانــزاده و دو قاضي مستشــار تحت
محاكمــه قرار گرفتند .ابتداي جلســه اولياي
دم تقاضاي قصاص كردند .مهدي كه اتهامش
قتل عمد است ،وقتي براي آخرين دفاع پشت
تريبون ايســتاد ،گفت :قتل را قبول ندارم .چرا
كه من دعوايي با حســين نداشتم .روز حادثه
با مهرداد ســركوچه نشسته بوديم كه حسين
و كيوان با موتور سررســيدند و مهرداد سد راه
آنان شد و به حسين فحاشي كرد و چاقو كشيد.
درگيري بين آنان شــدت گرفت و دســت
مهرداد چاقو خورد .من براي ميانجيگري رفتم
و چاقو را از مهــرداد گرفتم تا دعوا خاتمه پيدا
كند اما او چاقو را از دســتم گرفت و به حسين
ضربــه زد .باور كنيد من نه چاقويي داشــتم و
نه ضربهاي به حســين زدم و اعترافات مراحل
بازجويي خود را پس ميگيرم چرا كه آن روزها
تحت فشار روحي و رواني قرار داشتم و از طرفي
مهرداد به من وعــده داده بود كه اگر قتل را به
گردن بگيــرم خانواده قرباني بــه من رضايت
خواهند داد و او پول خوبي به من خواهد داد.
مهرداد نيز وقتي پشــت تريبون دفاع قرار
گرفت ،گفت :روز حادثه حســين فحاشي كرد
من با چاقو وي را زدم او نيز با چاقو دست مرا زد
اما هر دو به صورت سطحي مجروح شديم .باور
كنيد ضربههاي من كشــنده نبود ولي دوستم
مهدي با چاقو قلب وي را هدف قرار داد!
كيوان نيز كه در صحنــه درگيري مرگبار
همراه قرباني بوده است در صحن دادگاه حضور
يافت و شــهادت داد كه هنگام دعوا نديدم كه
چه كسي ضربه نهايي را به حسين زد!
در پايان چون شــاهدان قب ً
ال شهادت داده
بودند كه ضربه نهايي را مهدي زده اســت ،اما
امروز انــكار كردند و از طرفــي دو تن ديگر از
شــاهدان در دادگاه حضور نیافته بودند ،ادامه
رسيدگي به جلسه ديگري موكول شد.

گروه شوك :مــرد  76ساله امريكايي
به جرم قتل دختر  7ســالهاي در ايلينوي
دســتگير و دادگاهي شــد .متهم «جك
دانيل مك كالو» 76ســاله در سال 1957
( 59ســال پيش) دختر  7سالهاي را به نام
«ماريا رديلف» ربوده و پس از شــكنجه به
قتل رســانده است .اطالعات پليس حاكي است كه جك در سال
 2012ميالدي به عنوان مظنون پرونده دســتگير و راهي زندان
شده اســت .روز جمعه گذشته جك براي دادرســي به پرونده
كودكربايي و قتل در دادگاه ايالتي ايلينوي حاضر شد .اطالعات
پليس حاكي اســت كه ماريا هنگام بازي در نزديكي خانهاش در
غرب شيكاگو ربوده شده و ديگر ردي از وي پيدا نشده است .بنابر
مدارك پليس قاتل پس از حمله وحشــيانه و قتل دختربچه به
واشنگتن نقل مكان كرده و پليس تا سال  2012هيچ ردي از وي
نيافته اســت .روزنامه واشنگتن پست بيان كرد در پي بازگشايي
پرونده قتل ماريا در ســال  2010ميالدي تحقيقات گستردهاي
بــراي يافتــن ردي از قاتل وي آغاز شــده و نتيجــه تحقيقات
دستگيري جك دانيل را رقم زده است .ريچارد اشماك دادستان
پرونده ميگويد :به احتمال زيــاد محاكمه جديدي براي متهم
خواهيم داشت .در ســال  2011يكبار متهم دستگير شد اما به
دليل نبود شواهد كافي بيگناه شناخته شد .اكنون آزمايشهاي
دياناي به كمكمان آمده و اتهامات مك را تأييد كرده است.

درگيري مسلحانه پليس برزيل با  2دزد مسلح

گروه شوك :پليس برزيل جســتوجوهاي خود را براي
دستگيري  2سارق مسلح آغاز كرد .سارقان مسلح پس از ورود
به دفتر فروش بليت ،قصد آتشافروزي و ســرقت پولهاي نقد
بليتفروشي را داشتهاند كه يك افسر پليس با آنها روبهرو شده
و به سمتشان شليك كرده اســت .در اين حمله افسر پليس با
شليك چند گلوله با ســارقان مسلح روبهرو ميشود ،هر  2دزد
براي نجات جان خود از شــليكهاي متعدد افسر ،خود را پشت
پيشــخوان دفتر فروش پنهان كرده و يكــي از آنها در فرصتي
مناســب فرار ميكند .اما دزد ديگر نميتواند بموقع فرار كند و
توسط پليس بازداشت ميشــود .افسر پليس برزيل نيز در اين
تيراندازي زخمي شده و با تماس با اداره پليس درخواست كمك
كرده است .اداره پليس برزيل بيان كرد كه جستوجوهاي خود
را براي دستگيري ديگر سارق مسلح فراري آغاز كرده و با توجه
به شناسايي چهره سارق بزودي وي را دستگير خواهد كرد.

