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تلفن گروه حوادث88761621 :

چند فرضیه برای آدمکشی

درخواست قربانی اسیدپاشی از امریکا:

برایم دعـا کنید

گروه حوادث  /سهیال جورکش یکی از قربانیان اسیدپاشی
اصفهان که بهمن سال  95با پیگیری و مساعدتهای
وزیران امورخارجه و بهداشت برای انجام عمل جراحی به امریکا اعزام شد،
قراراست بزودی زیرتیغ جراحی برود.
قربانی اسیدپاشی درباره آخرین وضعیت درمانیاش گفت« :در حال حاضر
 10ماه از آخرین عملی که در اسپانیا روی چشم من انجام شد میگذرد .در این
مدت در سیاهی مطلق به سر میبرم و جز سیاهی ،مقابل چشمانم هیچ رنگی
نیست .در غربت روزگار را سپری میکنم و مدتها است که از دیدن زیباییهای
دنیا و عزیزانم محروم هستم.در امریکا پزشکان متعددی چشم من را معاینه
واعالم کردهاند امیدی برای بازگشت بینایی چشم راست من وجود ندارد .با
پیگیریهای دکتر هاشمی وزیر بهداشت و با هماهنگی دکتر جلیلیان در شیکاگو،
دکتر هالند چشم من را معاینه کرد .ابتدا قرار بود عملی روی چشمم انجام
شود به این صورت که از چشم مادرم سلول بنیادی برداشته شود وبه چشم
من تزریق شود.اما نظر دکتر هالند این بود که چون یکسال برای این عمل دیر
آمدهام ،امید زیادی برای موفقیت وجود ندارد.ازطرف دیگر با هماهنگیهایی
که انجام شد دوباره به بوستون امریکا برگشتیم .توسط دکتر سمیعی که از ایشان
واقعاً تشکر میکنم ،هماهنگی انجام شد تا پزشکانی در بیمارستان هاروارد،
چشم من را معاینه کردند .سرانجام دو نوع عمل برای چشم من پیشنهاد
شد.تا اینکه تصمیم گرفتند عملی روی چشم من انجام شود که بسیار ظریف
وحساس است و برای نخستین بار قرار است صورت بگیرد .برای انجام این
عمل باید مجوزی از سازمان غذاوداروی امریکا صادر شود تا طی چند هفته
آینده این عمل روی چشم من انجام شود .در صورتی که این عمل ناموفق
باشد؛ عمل تیپ  2روی چشم من انجام میگیرد».
او با ابراز امیدواری نسبت به نتیجه
عمل جراحی جدیدی که قرار است
انجام دهد اظهار کرد« :امید زیادی برای
بازگشت بیناییام دارم .میدانم که
خدا امید من را ناامید نمیکند .از تمام
مردم عزیرکشورم التماس دعا دارم.
بخصوص درخواست دارم در این ایام
شعبانیه و والدت حضرت ابوالفضل(ع)
که اعتقاد خاصی به ایشان دارم ،مراهم
دعاکنند.امیدوارمبادعایمردماینعمل
را با موفقیت پشت سر بگذارم و با سالمت
و بینایی به وطن عزیزم برگردم  ».قربانی
اسیدپاشی گفت« :از افرادی که در این
شرایطبهمنکمککردندبایدتشکرکنم
ازجملهآقایاندکترظریف،دکترهاشمی،
زرین کاله در وزارت کشور ،خانمها موالوردی معاون رئیس جمهوری و تاجالدین
و اثنیعشران نمایندههای اصفهان و مینو خالقی و صابریفر به خاطر کمکها و
حمایتهایی که تاکنون از من کردند بینهایت تشکر میکنم  .ازحمایتهای ویژه
آقای دکتر روحانی رئیس جمهوری عزیر و الیق نیزقدردانی میکنم و آرزو دارم
که بتوانم با چشم بینا ایشان را مالقات کنم .امیدوارم که در آینده هم ایشان
رئیس جمهوری باشند و تدبیر و امید پیشه راه همه انسانها شود» .
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طوفان مهیب در تگزاس

دیلی استار

سقوطمرگبار
زن انگلیسی در اسپانیا

AP

طوفان سهمگین در ایالت تگزاس امریکا دستکم  5کشته و بیش از  55مجروح بر
جا گذاشته است .براساس گزارش سازمان هواشناسی این کشور ،مرکز طوفان شهر
«کانتون» در غرب داالس بوده است و بسیاری از خودروها ،درختان و خانهها به دلیل
شدت وزش باد تخریب شده و خسارتهای زیادی به ساکنان منطقه وارد شده است.
توجو ،تحقیقات گسترده برای یافتن
پس از وقوع این طوفان تیمهای امدادی وجس 
مفقودان احتمالی را آغاز کردهاند.

تجسسهای مأموران پلیس برای یافتن تبهکار
فراری پس از دو روز به حال تعلیق درآمدبه
گزارش «دیلی استار»« ،دیوید واتسون» 28ساله
که به اتهام سوءقصد به جان مأمور پلیس ایالت
«دالور» امریکا دستگیر شده بود ،روز جمعه 8
اردیبهشت در حالی که برای تست ماهانه روانی
از زندان به کلینیک منتقل میشد در میانه راه
با حمله به نگهبان خودرو زندان موفق به فرار
شد.بدین ترتیب مأموران پلیس منطقه با توجه
به خطرناک بودن متهم فراری ،طی 48ساعت
تحقیقاتگستردهایراآغازکردنداماجستوجوهایبینتیجهزمینیسببشد
پلیس دستور توقف تحقیقات را اعالم کند.واتسون عالوه بر سوءقصد به جان
این مأمور پلیس ،به چند مورد اقدام به قتل دیگر نیز اعتراف کرده و به همین
خاطر قاضی دادگاه مریلند امریکا دستور بررسی ماهانه روانی این زندانی را
صادرکرده بود.پلیس از افشای جزئیات بیشتر درباره چگونگی جست و جو
برای یافتن تبهکار خطرناک خودداری کرده است.

برخــی منابــع خبــری نیــز گــزارش دادنــد :در جریــان ایــن حادثــه یــک
خــودروی جیــپ در ســاعت  20:15بــه خــودروی کریمیــان نزدیــک شــده،
مســیر حرکــت خــودروی گرانقیمــت کریمیــان را بســته و باعــث توقــف
خــودرو شــده اســت .ســپس دو نفــر از سرنشــینان خــودروی جیــپ بــه
شــماره پــاک  9999 HD 34کــه نقــاب بــر چهــره داشــتند ،خــودروی مــورد
نظــر را هــدف قــرار دادهانــد .کریمیــان پــس از ایــن حادثــه بــه بیمارســتانی
در منطقــه مســلک اســتانبول منتقــل شــد امــا در نهایــت بــر اثــر شــدت
جراحــات وارده جــان ســپرد .ضاربــان پــس از ایــن حادثــه ،خــودروی جیپــی
را کــه بــرای ایــن قتــل مــورد اســتفاده قــرار داده بودنــد ،بــه آتــش کشــیده
و متــواری شــدند.برخی شــواهد نیــز نشــان میدهــد بــرای انجــام چنیــن
عملیاتــی ،برنامهریــزی منظمــی توســط افــراد محلــی صــورت گرفتــه
کــه بــا نحــوه عملکــرد پلیــس اســتانبول در چنیــن وقایعــی بــه خوبــی
آشــنایی داشــت ه و توانســتهاند بــر همیــن اســاس بــه ســرعت از محلــه
حادثــه بگریزند.پــس ازایــن ماجــرا ،پلیــس اســتانبول محــدوده وقــوع
حادثــه و همچنیــن محــدوده بــه آتشکشــیدن خــودروی ضاربــان را بســته
و عملیاتــی بــرای شناســایی و پیگــرد عوامــل ایــن اقــدام جنایــی توســط
پلیــس آغــاز شــده اســت .پــس از وقــوع ایــن حادثــه ،برخــی نزدیــکان
کریمیــان نیــز در محــل حضــور یافتهانــد کــه پلیــس ترکیــه از آنهــا دربــاره
احتمــاالت و انگیــزه ضاربــان تحقیــق بــه عمــل آورده اســت.
گفتــه میشــود کریمیــان کــه شــبکه جــم را بــا حمایــت مالــی غیرمــداوم
راهانــدازی کــرد ،عمــده منابــع مالــی کــه بــرای راهانــدازی ایــن شــبکه در
اختیــارش قــرار گرفتــه بــود را در ترکیــه ســرمایهگذاری کــرده بود.امــا نهتنهــا
ایــن منابــع از دســت رفتــه بلکــه او بــا طلبــکاران خطرناکــی نیــز روبــهرو
شــده بود.برخــی از بازیگرانــی هــم کــه طــی یــک ســال اخیــر از شــبکه جــم
جــدا شــدهاند از بحــران مالــی ایــن شــبکه در طــول ســال اخیــر خبــر داده
بودنــد .یکــی از احتمالهــای قابــل طــرح ،منتهیشــدن درگیریهــای
اقتصــادی بــه تسویهحســاب مســلحانه بــا کریمــی اســت؛ ســناریویی کــه
ی او نیــز قــوت
در صــورت قطعیــت بــه شــایعه کشــته شــدن شــریک کویت ـ 
بیشــتری میدهد.بــه گــزارش تابنــاک ،بــا توجــه بــه روابــط کریمیــان،
احتمــال تسویهحســاب درونســازمانی بــا او از ســوی عوامــل ســازمان
منافقیــن نیــز دور از انتظــار نیســت .کریمیــان قبــاً هرگونــه ارتبــاط خــود را
بــا ســازمان منافقیــن تکذیــب کرده بــود اما در ادامــه تصاویــری از او در کنار
ســرکرده ایــن ســازمان منتشــر شــد.البته هنــوز هیــچ کــدام از ایــن ســناریوها
قطعیــت نــدارد و بایــد منتظــر بررســی ابعــاد حادثــه و شناســایی عامــل
ایــن حادثــه بــر ای قضــاوت دقیقتــر دربــاره انگیــزه ضاربــان مدیــر ایــن
شــبکه ماهــوارهای فارســیزبان بــود.
ایران

گروه حوادث /همزمان با کشته شدن مدیر
شبکههای «جم» که شنبهشب درشهر
استانبول ترکیه هدف رگبار گلوله قرار گرفت،
تحقیقات پلیس جنایی برای افشای رازاین
جنایت آغازشد .سعید کریمیان هنگامی که
همراه رانندهاش در منطقه نظامی «ماسالک»
وارد محوطه مرکز خرید «یونیک» شده بود
هدف قرارگرفت .براساس اعالم رسانههای
ترکیه ٢٧ ،گلوله به بدن وی شلیک شده است.
همچنین همراه وی هم کشته شده است .اما
یکی دیگرازسرنشینان این خودروکه بشدت
مجروح شده بود به بیمارستان انتقال یافت.
هنوز مشخص نیست که عامل یا عامالن
این سوءقصد چه کسانی بوده و با چه انگیزهای
دست به این کار زدهاند.اما پلیس ترکیه
تحقیقات خود را برای روشن شدن جزئیات
این ماجرا آغاز کرده است.
روایت خبرگزاری دولتی ترکیه از قتل
خبرگزاری آناتولی دراین باره نوشت:
خودروی حامل دو تبعه ایرانی ،عصر شنبه

هدف حمله مسلحانه افراد نقابدار قرار
گرفت که سواربریک خودرو به سوی قربانیان
آتش گشودند .در نتیجه این حمله سرنشینان
خودرو کشته شدند .ساعتی بعد نیزمهاجمان،
خودروی خود را در منطقه «کمربورغاز»
استانبول آتش زده و گریختند.
سعید کریمیان کیست؟
خبرگزاری میزان نیزنوشت« :سعید
کریمیان همهکاره شبکه جم ،سابقه عضویت
در گروهک منافقین را دارد.
پدرش از اعضای گروهک تروریستی
منافقین بود که اواخر جنگ تحمیلی همه
اعضای خانوادهاش را بهصورت مخفیانه به
پادگان اشرف برد تا همگی لباس نفاق بپوشند
و در برابر مردم بیدفاع کشورشان سالح به
دست بگیرند و یاور صدام شوند.
سعید کریمیان سال  ،1348در شهر مرزی
قائن به دنیا آمد .وی تا آغاز جنگ بین ایران
و عراق تحصیالتش را تا دیپلم در همان
شهر گذراند .از آنجا که پدر وی یکی از اعضای

گروهک منافقین بود در اواخر جنگ و همزمان
با عملیات مرصاد به همراه خانوادهاش به
پادگان اشرف انتقال یافتند.
وی بعد از کشته شدن پدرش در عملیات
مرصاد به همراه مادرش ،در سال  1375با
حمایتها و پشتیبانی عموی درباری خود به
سوئیس انتقال یافت و در آنجا پناهنده شد .وی
که در پادگان اشرف آشنایی اجمالی با زبانهای
خارجه پیدا کرده بود در رشته معماری دانشگاه
«بازل» در مقطع کارشناسی به تحصیل ادامه
داد .چندی بعد ،علیرضا کریمیان -عموی
سعید -که همسر خود را از دست داده بود با
زن برادرش ازدواج کرد.
سعید کریمیان حدود دو سال در دانشگاه
بازل مشغول به تحصیل بود اما از آنجا که با
ازدواج مجدد مادرش مخالف بود با بیمهری
عموی خود مواجه شد و از طرفی نتوانست
هزینههای سنگین زندگی و شهریه دانشگاه
را تأمین کند .وی سرانجام مجبور به ترک
تحصیل شد و در سال  1377سراغ برادرش

برش

هادی کریمیان که در لس آنجلس زندگی
میکرد رفت.هادی کریمیان که در رادیو صدای
ایران (نخستین رادیوی  24ساعته فارسی زبان
که به منظور مبارزه با نظام جمهوری اسالمی
در امریکا تأسیس شد) فعالیت داشت ،به
برادرش پیشنهاد کار داد.
شبکه تلویزیونی جم ( )GEM TVنخستین

کسب ثروت افسانه ای
با کمک ارواح شیطانی

فرار تبهکار خطرناک از خودرو زندان
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ســقوط هواپیما در کوبا

هواپیمای نظامی کوبا لحظاتی پس از پرواز ،به کوه خورد و تمامی سرنشینانش جان
باختند .به گزارش منابع خبری ،در این حادثه هواپیمای دو موتوره آنتونوف 26-AN
بامداد دیروز از فرودگاه «پالیا باراکوآ» به آسمان برخاست اما  80کیلومتر دورتر به کوه
«لوما دال پیمینتا» برخورد کرد وهشت سرنشین و خدمهاش کشته شدند.هنوز علت حادثه
مشخص نشده اما یک منبع رسمی از دفتر رئیس جمهوری این کشور ،مرگ  8سرنشین
هواپیما را تأیید کرده است .کوبا آخرین بار تا پیش از این سانحه ،در سال  2010شاهد سقوط
مرگبار هواپیما بود .در آن حادثه  69نفر از سرنشینان هواپیما کشته شدند.

زن شیاد که با حربه
رهایی افراد از ارواح
شیطانی،یکمیلیون
دالر پول نقد و اشیای
قیمتی به جیب زده
بود ،با حکم دادگاه
به  8سال زندان و
اسکای نیوز
لها
بازگرداندن پو 
محکوم شد« .گینا میلر»  42ساله که
پیشتر به اتهام سرقت در زندان به سر
میبرد پس از آزادی ،به بهانه دور کردن
ارواح شیطانی ،قربانیان ساده لوح خود
را فریب داده و آنها را سرکیسه میکرد.
زن تبهکاربا طعمههایش در خودروی
سواریاش قرار میگذاشت و ازآنها عالوه
بر پول نقد ،ساعتهای گرانقیمت و
انگشتر الماس نشان دریافت میکرد.
براساس اسناد پرونده ،کالهبرداریهای
این زن زمانی فاش شد که یک پلیس
مخفی بهعنوان مشتری با او قرارمالقاتی
گذاشت و در زمان معامله صدای او را
ضبط کرد.این مدرک در دادگاه ارائه شد
و میلر که ابتدا جرمش را انکار میکرد ،با
افشای راز تبهکاریهایش لب به اعتراف
گشود واظهار پشیمانی کرد.
با وجود این ،قاضی پرونده «،گینا
میلر» را مستحق مجازات دانست و عالوه
بر محکومیت مالی اورا به  8سال حبس
محکوم کرد.پلیس از بیان تعداد دقیق
شاکیهای پرشمار این پرونده خودداری
کرده است.

شبکه گروه جم است که در سال  2007پخش
خود را از لندن آغاز کرد .گروه رسانه و سرگرمی
عمومی به انگلیسی General Entertainment
 »»and Media Groupمتعلق به سعید
کریمیان دفاتری در شهرهای دبی ،لندن،
آنتالیا ،کواالالمپور و لسآنجلس دارد .جم
گروپ در حال حاضر 52شبکه دارد.

دخترکوچولو قربانی جنایت پرستار خانگی

پرستارخانگی دخترک یکساله که پس ازمصرف مواد دچار توهم شده بود ،پس ازمصدوم
کردن کودک ،پیکرش را درسطل زباله انداخت.به گزارش پلیس شهر «مونتانا»ی امریکا،
«جانل رد داگ»  43ساله که از مدتی قبل درحالی به عنوان پرستارخانگی «کنزلی»
یکساله استخدام شد که والدین دخترک نمیدانستند او اعتیاد شدید به مواد مخدر
صنعتی دارد .این زن که روز حادثه دوستانش را برای مصرف مواد جمع کرده بود به
خاطر گریههای مداوم دختر کوچولو ،او را با وارد کردن چند ضربه به سرش بیهوش کرد.
اما صبح روز بعد وقتی «کنزلی» بیدار نشد «جانل» که تصور میکرد دختر کوچولو مرده
است پیکر او را داخل جعبهای گذاشت و آن را درسطل زباله انداخت .او سپس به اداره
پلیس رفت و با بیان اینکه والدین کودک درمسافرت هستند ،از ربوده شدن دختر صاحب
کارش خبر داد.تحقیقات در این باره ادامه داشت تا اینکه جسد نحیف کنزلی در میان
زبالهها پیدا شد .به این ترتیب پرستار خانگی دخترک به عنوان مظنون اصلی پرونده
تحت بازجویی تخصصی قرار گرفت و به جرم خود اعتراف کرد.
بررسیهای پزشکی قانونی نشان میدهد این کودک در زمان رها شدن در میان
زبالهها زنده بوده اما به دلیل کمبود اکسیژن جان باخته است.
سخنگوی پلیس شهر اعالم کرد این زن که تحت تأثیر مواد دست به این جنایت زده
است بزودی در دادگاه محاکمه خواهد شد.
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زن جوان انگلیسی درپی سقوط مرموز از طبقه دهم یک برج مسکونی در منطقه گردشگری «بنیدروم»
اسپانیا به طرز دلخراشی کشته شد .به گزارش شبکههای خبری ،این حادثه هنگامی رخ داد که زن 25
ساله به همراه تعدادی از دوستانش دریک میهمانی شرکت کرده بودند که این اتفاق افتاد .اما دوستان
او و میهمانها در تحقیقات پلیسی از چگونگی وقوع حادثه اظهار بیاطالعی کردهاند .این زن دومین
گردشگر انگلیسی است که به شکلی مرموز در این منطقه تفریحی از یک برج سقوط کرده و جان باخته
است .تحقیقات جنایی برای کشف راز این دو پرونده ادامه دارد اما هنوز جزئیات بیشتری فاش نشده است.

افسر  29ساله پلیس شهر «آستین» در تگزاس وقتی همه راهها برای مهاجرت به مکزیک را به روی
خود بسته دید با طرح و اجرای نقشه خودکشیاش ،فرار کرد.
به گزارش پلیس ،رسیدگی به این ماجرا به دنبال اعالم خبرناپدید شدن پلیس جوان ازسوی
همسرش در دستورکارقرار گرفت .این زن به همکاران همسرش گفت که «کولمن» گرفتار
افسردگی است و در پی خروج از خانه هرگز برنگشته است .این زن همچنین مدعی بود همسرش
نامهای برایش گذاشته و در آن نوشته است قصد دارد برای پایان دادن به زندگی اش ،خود را در
دریاچهای نزدیک مرز مکزیک غرق کند.
همکاران «کولمن» با دریافت این گزارش جست و جوهای گسترده برای یافتن مأمورجوان
را آغاز کردند .درنخستین تحقیقات مقدماتی مشخص شد این افسرپلیس ،همزمان با خروج از
خانه از حساب مشترک با همسرش  300دالر برداشت کرده و  45دقیقه بعد قایقی کوچک خریده
است .مأموران با توجه به نامه خداحافظی «کولمن» به دنبال یافتن ردی از او به دریاچه نزدیک
مرز مکزیک رفتند تا اینکه خودروی رها شده او و قایق خالیاش را پیدا کردند .جست و جوها برای
یافتن جسد این مرد در دریاچه آغاز شده بود که ناگهان زنی از آشنایان این افسر پلیس در تماس با
خانواده او اعالم کرد «کولمن» نمرده است.سرانجام با ردگیریهای پلیسی مشخص شد این مرد
زنده و سالم است و آخرین ایمیلاش از مکزیک ارسال شده است .به این ترتیب با دستور بازپرس
پرونده «کولمن» به اتهام فریب پلیس و سوءرفتارش تحت تعقیب قرار گرفت.

