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ردپاي رقيب عشقي
درجنايت نيمهشب تجريش

عملیاتمسلحانه
برای انهدام  2باند بزرگ مواد مخدر

در جریــان درگیری
مســلحانه مأمــوران
پلیس بــا ســوداگران مرگ در سیســتان و
بلوچســتان ،دو باند بزرگ توزیع کننده مواد
مخدر منهدم شدند و مأموران یک تن و 344
کیلو مواد مخدر از آنان کشف کردند.
سردار حســین رحیمی ،فرمانده انتظامی
استان سیستان و بلوچستان گفت :در راستای
تالشهــای شــبانه روزی ،مأموران انتظامی شهرســتان خاش با همکاری
پلیس مبارزه با مواد مخدر اســتان ،یک باند بزرگ که با خودروهای تیزرو
و کوهســتانی ،اقدام به جابهجایی مواد مخدر از نوار مرزی به داخل کشور
میکردند را شناسایی و منهدم کردند .سردار رحیمی تصریح کرد :مأموران
پس از پایشهای فنی یک ماهه ،ســه دســتگاه خودروی تویوتا متعلق به
اعضای باند را شناسایی و تحت نظر قرار دادند که سوداگران مرگ با مشاهده
مأموران ،به ســوی آنها آتش گشودند .در این درگیری که حدود  40دقیقه
ادامه داشــت ،مأموران ضمن دستگیری دو قاچاقچی و توقیف سه دستگاه
خــودرو تویوتا 600 ،کیلو تریاک 108 ،کیلو هروئین و  42کیلو حشــیش
کشف کردند.فرمانده انتظامی استان سیســتان و بلوچستان از انهدام یک
باند بزرگ دیگر توزیعکننده مواد مخدر در جنوب اســتان خبر داد و گفت:
مأموران انتظامی شهرستان «مهرستان» یک دستگاه خودروی تویوتا متعلق
به این باند را شب گذشــته در محور «سوران -مهرستان» شناسایی کرده
که قاچاقچیان با مشاهده مأموران ،به سوی پلیس تیراندازی کردند .در این
درگیری مسلحانه ،مأموران پلیس ضمن به هالکت رساندن یک قاچاقچی
مسلح ،یک دستگاه خودروی تویوتا حامل  594کیلو تریاک را همراه با یک
قبضه سالح جنگی توقیف کردند.

حــــوادث

تلفن گروه حوادث88761621 :

گروه حوادث /اظهارات همسر و برادر
يک زن جوان که در جريان شــليکهاي
نيمهشب در حوالي تجريش به قتل رسيده،
پليس را با فرضيه انتقامجويي عشــقي در
اين جنايت روبهرو کرده است.
به گزارش خبرنگار جنايي «ايران» ،اين
ک چند
ماجراي هولناک ،همزمان با شــلي 
گلوله ساعت  2بامداد سهشنبه  18خرداد
در خيابان بهروز  -حوالي ميدان تجريش -
کليد خورد.بهگفته شاهدان مرد جواني که
از ناحيــه پهلو هدف گلوله قرار گرفته بود،
از داخل پارکينگ يک ســاختمان بيرون
آمد و از مرد ســياهپوش مســلح خواست
که شليک نکند ،اما مرد جنايتکار بيتوجه
به فريادهاي ســرايدار ساختمان به سراغ
همســر او که در کوچه فرياد ميکشيد و
کمک ميخواست رفت و با شليک  4گلوله
زن جوان را هدف گرفت.بالفاصله هم عامل
جنايت به ســرعت پا به فرار گذاشت .اين
در حالي بود که مرد ســرايدار همچنان با

صداي بلند قاتل همســرش را به اسم صدا
ميزد و به دنبالــش ميدويد .دقايقي بعد
مأمــوران کالنتــري  101تجريش که در
جريان اين ســناريوي مرگبار قرار گرفته
بودنــد ،خود را به محل حادثه رســاندند.
در ادامه نيز بازپرس منافي آذر از شــعبه
سوم دادسراي امور جنايي تهران و تيمي از
مأموران اداره  10پليس آگاهي تهران خود
را به محل تيراندازي رســاندند.پيکر مرد
مجروح به بيمارســتان و جسد زن جوان
نيز براي بررســيهاي بيشــتر به پزشکي
قانوني انتقال يافت.يکي از همســايهها که
از همان لحظه نخســت شاهد جنايت بود،
به خبرنگار «ايران» گفت :خواب بودم که
صداي جيــغ و فرياد شــنيدم و از خواب
پريدم و خودم را به پنجره رســاندم.همان
موقع مرد سياهپوشــي را ديــدم که وارد
ســاختمان روبهرويي شد ،بعد هم صداي
درگيري آنها به گوش رســيد .مرد جوان
ديگري که همدســت عامل جنايت بود با

شــنيدن صداي گلوله به سراغ همدستش
رفت و از او خواست آرام باشد و چند لحظه
بعد هم پا به فرار گذاشت.مرد سرايدار که
بنيامين نام دارد ،دستانش را روي پهلويش
گذاشته و از پارکينگ خارج شد .همسرش
جلوي در پارکينگ ايســتاده بود و از مرد
سياهپوش ميخوست آرام باشد ،اما قاتل
آشــنا که در يکقدمي زن جوان ايستاده
بــود ،تيراندازي کرد و پس از شــليک 4
گلوله به زن ،پا به فرار گذاشت.شاهد که از
نيروهاي بازنشسته پليس است ،ادامه داد:
مرد مجروح در حالي که قاتل همسرش را
صدا ميکرد ،به تعقيب او پرداخت اما موفق
به دستگيرياش نشد.يکي از همسايههاي
قديمي محل نيز به خبرنگار «ايران» گفت:
وقتــي برادر زن جوان بــه صحنه جنايت
آمد و مشخصات قاتل سياهپوش را شنيد،
اعالم کرد او را ميشناســد .او گفت :مرد
جنايتــکار مدتي قبل نيز بــراي خواهرم
مزاحمت ايجــاد کرده و تعهد داده بود که

ديگــر به خانه خواهرم نزديک نشــود.وي
افزود :صحبتهايي که در محل از ســوي
شــوهر و برادر قرباني جنايت ر دوبدل شد
نشــان از آن داشت که قاتل سياهپوش در
گذشــته به زن جوان عالقه داشته و حتي
پس از ازدواج او نيز با مزاحمتهايش قصد
داشته باعث جدايي زن جوان و همسرش
شود .در پايان نيز با شليکهاي مرگبار به
اين ماجراي عاشقانه پايان داده است.مرد
همسايه گفت :متأســفانه مدتي است که
شهرداری با ارائه مجوز تجاري به خانههاي
مسکوني باعث شــده تا اهالي محل اقدام
به فروش خانههايشــان کننــد و اين زوج
جوان نيــز کمتر از يک ماه اســت که به
عنوان ســرايدار يک شــرکت بازرگاني در
اين ساختمان مشغول به کار شدهاند.بنابه
اين گزارش ،در حــال حاضر بنيامين 28
ســاله  -شوهر قرباني جنايت  -روي تخت
بيمارستان تحت درمان است و تجسسها
براي دستگيري آدمکش فراري ادامه دارد.

حادثه ای که در پ

الژ فرهنگیان ساری رخ داد

دوبار جراحی پسر سه ساله به خاطر چهار چرخه غیراستاندارد

گــروه حوادث/زهره صفــاری  :چهار چرخــه بازی غیر
اســتاندارد درمحوطه پالژ فرهنگیان ســاری ،پسر  3ساله را تا
نقص عضو پیــش برد و بدن نحیف او را  2بار زیر تیغ جراحان
کشاند.
عصر جمعــه  14خرداد امســال ،خانــواده مازندرانی همراه
اقوامشان به پالژ فرهنگیان ساری رفتند .در حالی که بزرگترها
مشــغول آماده کردن خوراکی و چــای و عصرانه بودند ،بچهها
هم کمی دورتر مشــغول بازی شدند .دور تا دور پالژ به هر کجا
نگاه میکردی تصاویر چهارچرخه های پدالی روی دیوار بود که
کودکان و بزرگساالن با چهرههای خندان سوار بر آنها بودند .در
محوطه ساحل نیز چند نفر که اغلب کودک بودند با اجاره این
چهارچرخه ها در نزدیکی دریا رکاب میزدند.
ایلیای  3ســاله و برادر بزرگتــرش علی و چند نفر از بچههای
فامیل که از این وسیله جدید خوششــان آمده بود با اصرار به
خانواده هایشان خواستند تا آنها نیز یک چهارچرخ اجاره کنند
و با آن دوری بزنند.

حوادث
جهان

به نظر نمیرســید این وســیله بازی پدالی
خطری بــرای بچهها داشــته باشــد ،بنابراین
خانواده موافقــت کردند .دراین میــان «ایلیا»
کوچولو بیشــتر از همه خوشــحال بود .مردی
که مســئول اجاره چهارچرخه ها بود ،نگاهی به
بچهها انداخت و یکی از وسایل را در اختیارشان
گذاشــت .چهارچرخه پدالی و ســنگین بود و
پاهای کوچک ایلیا نمیتوانست آن را به حرکت
درآورد به همین خاطر او روی پای علی نشست و
صندلی دیگر را نیز پسر فامیلشان پر کرد.بعد هم
به راه افتادند .همه چیز عادی به نظر میرسید.
بچهها چند متری دور شده بودند و بزرگترها نیز
در حال برگشت نزد بقیه بودند که ناگهان صدای
فریاد و جیغ ایلیا همه را شوکه کرد .فاصله زیادی
نبود و بخوبی میشد خونریزی پای پسر کوچولو
را دید .همان موقع علی نیز هراسان وفریادزنان

زنامریکایی
سر سه فرزندش را برید

مادر امریکایی که  3پســر خود را به شکل
وحشــیانهای به قتل رســانده بــود قبلاز
خودکشی ،توســط مأموران پلیس ایالتی
فونیکس در آریزونا بازداشت شد.
به گزارش پلیس ،متهم که «اکتاویا رنه
راجرز» نام دارد شامگاه جمعه در حالی که
فریاد میکشید گفت  3فرزندش را با چاقو
کشته است .عامل جنایتهای هولناک پس
از دستگیری گفت :من نماینده خدا هستم
و خدا ازمن خواسته تا فرزندانم را به سمت
او باز گردانم.
براساس این گزارش مأموران که در پی
تماس همسایهها در جریان ماجرا قرارگرفته بودند با حضور در محل جنایت
و پساز دستگیری زن جنایتکار ،با اجساد سربریده سه پسر  8و  5ساله و 2
ماهه در اتاق خواب روبهرو شدند .چاقوی شکستهای که قاتل با آن به جان
فرزندانش افتاده بود نیز همان جا کشــف شد .مادر روانی پس از حمله به
فرزندانش،گلوی خود را نیز بریده بود که مأموران او را به بیمارستان منتقل
کردند .نخســتین بررسیها نشان میدهد این زن روانی و شیطان زده در
زمان حمله بشدت تحت تأثیر مواد مخدر بوده است.یکی از افسران پلیس
نیز در این باره گفت :تحقیقات انجام شــده کارآگاهان نشــان داد این زن
توجوهای اینترنتی خود تحقیقاتی درباره ایدئولوژیهای مذهبی
در جس 
عجیب و غریب انجام داده است .این زن یکبار بهدلیل بدرفتاری با پسرش
در سال  2010از ســوی مأموران پلیس بازداشت شده اما بهدلیل کمبود
مدارک آزاد شده بود.

از پدرش کمک خواســت .مسئول وسایل بازی
نیزبالفاصله خود را به بچهها رساند و سعی کرد
بــا کمرنگ جلوه دادن حادثــه ،مانع جنجال و
تبلیغات منفی شود .پدر ایلیا که در آن لحظات
تنها به فکر نجات پسرش بود با نگاهی خشمناک
به این مرد ،پسر خردسالش را که انگشتان پایش
الی زنجیر چهارچرخه مانده و آسیب دیده بود،
در آغوش گرفت و باعجله راهی بیمارستان شد.
ëëنجات معجزه آسا از نقص عضو
ایلیا کوچولو پس از این اتفاق دو بار زیر تیغ
جراحی رفت .پزشــکان ابتدا بــا معاینه کودک
اعالم کردند با توجه به آسیب وارد شده به پای
ایلیا احتمال قطع یکی از انگشــتان وجود دارد.
این نظریه پزشــکی تا زمــان دومین عمل نیز
پابرجــا بود اما پس از عمل دوم ،پزشــک جراح
اعالم کرد این کودک هیچ یک از انگشتانش را از

دست نخواهد داد.پدر ایلیا که پس از این حادثه
از شــرکت ســازنده چهارچرخه غیراستاندارد
شکایت کرده ضمن بیان این مطالب به خبرنگار
«حوادث» روزنامه ایران گفت« :خدا را شــاکرم
که پسر خردســال من با تالش پزشکان در این
حادثه انگشــتانش را از دست نداد.اما مسئوالن
این شــرکت باید پاســخگو باشــند .من از این
شــرکت که در آمل مستقر اســت در دادسرای
عمومی و انقالب ساری شــکایت کردم و برای
اینکه این وسیله غیراستاندارد ،کودک دیگری را
به سرنوشت ایلیای من گرفتار نکند تا پایان این
شکایت پیش میروم».پدر ایلیا به غیراستاندارد
بودن این وســیلهها اشــاره کــرد و گفت« :در
بازدیدی که کارشــناس رســمی دادگســتری
از محل حادثه داشــت به صورت شــفاهی به
ضعفهای دستگاه از جمله بدون پوشش بودن

فراربزرگ 2زندانی از زندان «نبراسکا»

قاچاقچیان11 ،عضو یک خانواده را
به رگبار بستند

آرزو کیهان
تبهــکاران عضو کارتلهای مواد مخدر در مکزیک
با یورش ب ه خانهای روســتایی  11نفر را به رگبار
بســتند.دراین جنایت هولناک؛  5زن 4 ،مرد و  2کودک کشته شدند .این
درحالی اســت که هنوز مشخص نیســت انگیزه تبهکاران از این جنایت
چه بوده است.ســاالنه صدها هزار نفــر از مردم بیگناه در مکزیک قربانی
انتقامجویی کارتلهای مواد مخدر میشوند.
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2زندانی خطرناک بهطور عجیبی از زندان ایالتی نبراسکای امریکا فرار کردند.پلیس
نبراسکا بیان کرد :متهمان «ارمون دیکسون»  37ساله و همدستش «تیموتی
کلوزن»  57ساله هر دو مجرمان جنسی بوده و برای مردم جامعه بسیار خطرناک
هستند .پلیس با انتشار تصاویر محکومان از بومیان منطقه خواسته در صورت
مشاهده تبهکاران بالفاصله با اداره پلیس تماس گرفته و موضوع را گزارش دهند.

جنایتشیطانی

برای رسیدن به قاتل پسر!

مرد دیــــوانه
آمــــــریکایی
برای انتقــام از
قاتل پســر 14
سالهاش ،دست
بــه جنایتــی
هولنــاک زد تا
بهزنــدان برود.
بنا بــر گزارش
پلیس فلوریدا،
متهــم «جوئل
جونز»  49ســاله ،پس از استخدام
یک زن برای نظافت خانهاش وی را
مورد تعرض قرار داد .بعد هم با اداره
پلیــس تماس گرفــت و از مأموران
خواست تا دستگیرش کنند .این مرد
پس از دستگیری در جلسه دادرسی
پروندهاش هدف از این کار را نزدیک
شدن به قاتل پسر  14سالهاش بیان
کرد .وی اکنون به  25ســال زندان
محکوم شده است.جوئل گفت :برای
ورود به زندان فلوریدا و نزدیک شدن
به قاتل پســرش که ســال 2014
میالدی به قتل رسیده چارهای جز
این کار نداشــته و بــه این صورت
میتوانســته با قاتل پسرش روبهرو
شود و انتقامش را بگیرد.

شلیکمرگبار
به پدر در گورستان

پسر امریکایی در اقدامی ناباورانه پدرش را هنگام
برگزاری مراسم تشــییع جنازه ،درگورستان
کشت .پســر  25ساله که «آنتونیو ادیسون»
نام دارد و اهل بالتیمور است پس از دستگیری
ادعا کرد به خاطر اینکه سخنرانی پدرش در
مراسم تشییع جنازه برادر وی شایسته نبوده،
به همین خاطر از شدت عصبانیت و ناراحتی به
پدرش شلیک کرده است.
اما پلیس میگوید :پسرجنایتکار با پدرش
در کلیسا درگیری لفظی داشته و به احتمال
زیاد از قبل با یکدیگر بر سر موضوعات مختلف
اختالف نظر داشــتهاند .به همین خاطر هم
نتوانســته عصبانیت اش را کنترل کند و به
پدرش تیراندازی کرده اســت .بــرادر عامل
جنایت در جریان تیراندازی کشته شده بود

تسمه چرخ –که باعث آسیب پای ایلیا شده -اشاره
کرد و قرار اســت عالوه بر مشکالت ظاهری این
وسیله ،وضعیت استاندارد آن نیز بررسی شود».
وی ادامــه داد« :از روزی که این اتفاق افتاده
و پسرم در بیمارستان است نه کسی از مسئوالن
این شرکت ســری به ما زده و نه حتی تماسی
گرفتهاند .به نظر من این کوچکترین اصل و عرف
انساندوستی است که مسئوالن این شرکت به آن
توجهی ندارند .همان طور که گفتم پســر من از
یک نقص عضو مسلم نجات یافت اما برای اینکه
این اتفاق و شــاید هم بدتــر از آن برای کودک
دیگــری نیفتــد ،پرونــده را در محاکم قضایی
پیگیری میکنم وامیدوارم مســئوالن مربوطه
نیزدراین باره ازوظایف شــان نســبت به مردم
جامعه غافل نشــوند تا شاهد حوادث ناگوارتری
دراین خصوص نباشیم».

پـسر 10ساله  ،دختری را نجات داد
پسرخردســال امریکایی که هنگام
شنا در رودخانه ،جان دختر  4ساله ای
را نجات داده بود از ســوی معلمش
قدردانی شد« .اســتین»  10ساله
برای معلم و همکالسیهایش تعریف
کرد که هنگام گذراندن تعطیالت با
خانوادهاش در فلوریدا به یک منطقه
ساحلی رفته بود اما هنگام شنا در آب ،دختر  4سالهای را دیده که در حال غرق
شدن بودهاست .بعدهم شناکنان خود را به دخترکوچولو رسانده و با تالش فراوان
نجاتش داده اســت.هنگامی که معلم از «استین» قدردانی کرد ،وی گفت :من
کاری را انجام دادم که هر کس دیگری در آن زمان آنرا انجام میداد.

سوزاندن نوعروس به جرم ازدواج پنهانی

دوستی عجیب زرافه و کرگدن
عکاس حیات وحش تصاویری دیدنی از لحظه احوالپرســی یک زرافه
و کرگدن در باغ وحش «کارلوف» در جمهوری چک به ثبت رســانده
است.
مســئوالن باغ وحش میگویند :زرافه ،به خاطر گردن بلندش قادر
اســت در قفس کرگدن سرک کشــیده و هر روز با «جوزف» روبوسی
و احوالپرسی کند.دوستی عجیب آنها بسیار دیدنی و باورنکردنی است.
این دو حیوان هیچ ســنخیتی با یکدیگر نداشــته اما رابطهای بســیار
دوستانه با هم دارند .ارتباط صمیمانه آنها مورد توجه همه است .البته
گردن دراز زرافه نیز بســیار کارســاز بوده و این مالقاتها را آســانتر
میکند .آنها هر روز پس از نگاه کردن در چشمان هم احوالپرسی خاص
خود را انجام میدهند.

5زنجیره انسانی برای نجات یک سگ
پسران جوان قرقیزستانی برای نجات یک سگ که داخل گودال
آب ســقوط کرده بود با قالب کردن دستهایشان زنجیره انسانی
تشکیل داده و سگ را از آب بیرون کشیدند.
این سگ از یک دیوار شیب دار به پایین سقوط کرده وبا وجود
تالشهای زیاد نتوانســته بود خود را نجات دهد اما  5پسر شجاع
و مهربان در حین عبور متوجه ســگ شده و برای نجاتش تالش
کردند.آنها با قالب کردن دستهایشان به یکدیگر از دیوار شیب
دار پایین رفته و سگ را از مرگ نجات میدهند.
یک شــاهد ماجرا که توانســته با دوربین گوشی خود از آنها
عکس و فیلم بگیرد میگوید ،دیدن چنین صحنهای بسیار لذت
بخش و اثرگذار بود .جوانان با تالش گروهی توانســتند ســگ را
نجات دهند .ابتکار عمل آنها در انجام این کار بسیار جالب بود.
با انتشار این فیلم در فضای مجازی هزاران نفر از کاربران،این
پسرها را به خاطر مهربانی و شجاعت شان تحسین کردهاند.

زن پاکستانی با اطالع از ازدواج پنهانی
دختر  18ســاله اش در اقدامی جنون
آمیز  ،او را زنده زنده به آتش کشــید.
مادر سنگدل پس از دستگیری ادعا
کــرد دخترش «زینــت» مایه ننگ
خانواده بوده و بــرای پاک کردن این
ننگ باید مجازات میشد .گفتنی است
پدر زینت چند ســال قبل فوت کرده
و زینت همواره با مادرش ســر مسائل مختلف اختالف داشته است .بنا بر اطالعات
پلیس پس از ازدواج پنهانی زینت با مرد مورد عالقهاش ،خانواده وی با طرح نقشهای
برایش پیام فرستاده و گفتند قصد آشتی داشته و میخواهند برای آنها جشن مفصل
عروسی برگزارکنند .اما هنگامی که دختر بیچاره نزد خانوادهاش بازگشت آنها او را
به تخت بسته و مادر با ریختن مواد آتشزا دختر نوعروسش را به آتش کشیده است.
پلیس الهور مادر زینت  -قربانی  -را به عنوان مجرم اصلی مرگ دخترش دستگیر
و راهی زندان کرده است.

خرس وحشی 4ژاپنی را خورد

جسد زن ژاپنی که دو روز قبل ناپدید شده بود در حالی در جنگل پیدا شد که
مأموران پلیس معتقدند این زن قربانی خرس آدمخوار شــده است .به گزارش
شبکه  NHKژاپن  ،روی بدن زن  74ساله آثار حمله خرس مشاهده شده است.
طی مدت کوتاهی سه نفر دیگرنیز قربانی حمله خرس شدهاند.به گفته مسئوالن
به احتمال زیاد هر چهار قربانی توسط یک خرس کشته شدهاند.آنچه هم مسلم
اســت صدای زنگولهها که یک روش سنتی برای ترساندن خرس وحشی است،
روی این خرس آدمخوار تأثیر ندارد.

سقوط مرگبار هواپیما
روی یک خودرو

ســقوط ناگهانی هواپیمــای کوچک روی یک
خــودرو در خیابانی اطراف فرودگاه هوســتون
امریکا جان  3سرنشین هواپیما را گرفت.
زمان حادثــه هیچکس درون خــودرو نبوده و
هواپیمای کوچک با سرعت زیاد روی خودروی
پارک شده در خیابان سقوط کرده است.لحظه
ســقوط این هواپیما توسط دوربینهای امنیتی
موجود در خیابان فیلمبرداری شــده است .در
فیلــم به وضوح دیده میشــود که خلبان هیچ
کنترلی بر هواپیما نداشــته و نتوانســته مانع
سقوط شود.

