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حوادث
جهان

تلفن گروه حوادث021 - 88761621 :

سارقان خودرو مأمور پلیس را کشتند

دزدان خودرو هنگام فرار از دست پلیس یک
مأمور کالنتری را به شهادت رساندند.
ســرهنگ مهدی ســرپناه -معاون اجتماعی
فرماندهــی انتظامی غرب اســتان تهران  -با
تشــریح جزئیات شــهادت ایــن مأمور پلیس
درحین خدمت ،از تشــکیل تیمــی ویژه برای
دســتگیری عامل شــهادت این مأمور پلیس
خبــر داد و گفــت :حدود ســاعت  ۲۲شــامگاه

دوشنبه گذشته ،مأموران تیم گشت کالنتری
زرکان شــهریار از طریــق مرکــز فوریتهــای
پلیســی  110از سرقت یک خودروی سواری در
محدوده باغســتان با خبر شدند و با توجه به
اینکــه تعقیب و گریز میان مأمــوران و خودرو
سارقان آغاز شده بود ،عوامل گشت کالنتری
زرکان کــه دو مأمــور بودنــد ،اقدام بــه اجرای
طــرح مهار در محــدوده میدان نماز شــهریار

کردند.در همین هنگام خودروی مســروقه به
محل رســیده و با استواریکم اســداهلل خزایی
برخــورد و مأمــور پلیــس را بشــدت مجــروح
کرد .ســرپناه با اشــاره به انتقــال مأمور پلیس
به مرکز درمانی ،گفت :بعد از گذشت سه روز
از این حادثه ،حوالی ساعت چهار بامداد روز
پنجشنبه استوار یکم خزایی در بیمارستان به
شهادت رسید.

جنایت به خاطر شیربها

گــروه حــوادث -معصومــه مرادپــور /مرد
افغانــی که برای تهیه پول شــیربها دســت
بــه جنایــت زده بود هفتــه گذشــته همراه
بــا دختــر مــورد عالقــهاش در دادگاه
کیفری محاکمه شــد .به گــزارش خبرنگار
حوادث«ایران» ،رسیدگی به این پرونده از
پنجم خرداد سال  95بهدنبال آتشسوزی
مهیب یک خودرو در کهریزک شروع شد.
راننــده خــودرو که بشــدت ســوخته بود به
بیمارســتان انتقــال یافت اما پــس از چند
روز جان باخت .نخســتین بررسیها نشان
مــیداد آتشســوزی عمــدی بــوده و وی
به قتل رســیده اســت.بدنبال مــرگ غالم
26ســاله تحقیقات کارآگاهان جنایی برای
کشف این جنایت کلید خورد.
آنهــا پــس از ردیابــی تماسهــای تلفنــی
مقتول دریافتند وی آخرین بار با فردی به
نام محمد صحبت کرده است.
محمــد بــرای بازجویــی بــه اداره پلیــس
ی کــه او درنخســتین
منتقــل شــد درحالــ 
بازجوییهــا منکر اطــاع از جنایت بود اما
مدتی بعد لب به اعتراف گشــود و راز قتل
را برمــا کــرد .او بــه کارآگاهــان گفت :من
به دختــری بهنــام گلبهار عالقه داشــتم و
به خواســتگاریاش رفتم اما پدرش گفت
باید  25میلیون تومان شــیربها بدهی من
که چنین پولی نداشــتم مســتأصل شــدم.

نمیتوانســتم از گلبهــار دســت بکشــم .او
هــم مــرا دوســت داشــت بههمیــن خاطر
از مــن خواســت هرطــور شــده این پــول را
تهیه کنم .بعد هم با نقشــهای که طراحی
کردیم تصمیم گرفتیم مردی بهنام غالم
را طعمه قرار دهیم و از او اخاذی کنیم.
طبــق این نقشــه گلبهار خــودش را خواهر
مــن معرفی کرد .او با غالم دوســت شــد و

کاری کرد که غالم عاشــقش شود بعد هم
گفت برای ازدواج بــا او پدرش  20میلیون
تومــان شــیربها میخواهــد اگر ایــن پول را
بدهــد پــدرش راضــی بــه ازدواج خواهــد
شــد .با این ترتیب پــول را از غالم گرفت و
بــه مــن داد .بعد هم ارتباطــش را با غالم
قطــع کرد .اما مدتــی بعد او تماس گرفت
و وقتــی دیــد کــه ازدواج بــه تأخیــر افتاده

مترجم

تعصب
کارگــران در ابتــدا از تیــم هنــد نــام میبرند ،امــا بــا تهدید مرد
اماراتــی ،مجبــور میشــوند کــه بگوینــد تیم امــارات را تشــویق
خواهنــد کــرد! انتشــار ایــن ویدئــو موجــی از خشــم را در میــان
کاربران توئیتر برانگیخت و اقدام مرد را «تعصب فوتبالی کور»
توصیف کردند و خواهان برخورد شــدید با وی شــدند.در ادامه
پلیس شــارجه با انتشــار بیانیهای این مــرد را به مراجع قضایی
معرفی کرد.

اقــدام عجیب مادربــزرگ خرافاتی که قصد خارج کــردن جن از بدن
نوهاش را داشت ،برایش دردسرساز شد.
این زن که ب ه طرز وحشیانهای قصد خارج کردن جن از بدن نوه ۹سالهاش
را داشــت توســط پلیس الســالوادور دســتگیر شــد .وی مدعــی بود که
نوهاش توســط شــیاطین تســخیر شــده اســت .بنا به ادعای«نارسیسا
اســکوبار» ۵۵ســاله پس از آنکــه یک جادوگر محلی یک عروســک به
نوه او داد کودک هر روز عالئمی از دیوانگی را از خود نشان میداد.
ایــن زن به همراه یک زن دیگر یک پتو روی ســر دختــر بچه قرار داده
و با روشــی خشــن جنگیری را انجــام دادند .یکی از ایــن دو زن کتاب
مقــدس را روی صورت دختر نگه مــیدارد ،زن دیگر تالش میکند تا
مانع تکان خوردن دست و پای دختر شود.
ایــن در حالی اســت کــه دختر کوچولــو فریــاد میزند« :مرا رهــا کنید،
دارم خفــه میشــم ».ایــن دختر پــس از آنکــه والدین او برای داشــتن
زندگی بهتر به امریکا مهاجرت کردند با مادربزرگش در منطقه «سن
میگوئل» السالوادور زندگی میکند.
پلیس مادربزرگ خرافاتی را دستگیر کرده و تحقیق از وی ادامه دارد.

حمله به دانش آموزان
مدرسه چینی

هســتیم که باهم گذراندیم .حتی اگر میدانستیم که
بعــد از  ۲۵ســال جدا میشــویم هم تمــام آن کارها
را انجــام میدادیــم .مــا بهعنوان زن و شــوهر زندگی
فوقالعادهای داشــتیم و یک آینده جذاب هم پیش
روی ما است .با اینکه عنوانها تفاوت خواهد کرد اما
بهعنوان یک خانواده و دوستانی عزیز میمانیم».
بهگزارش «بلومبــرگ بیلیونر ایندکــس» جف بزوس
 ۵۴ساله با  ۱۳۷میلیارد دالر (حدود  ۴۵میلیارد بیشتر
از بیل گیتس ،بنیانگذار مایکروســافت) ثروتمندترین
مرد جهان اســت .مکنزی بزوس  ۴۸ساله رماننویس
اســت و کتابهــای آزمایــش لوتــر آلبرایــت ( )۲۰۰۵و
دا مها ( )۲۰۱۳را نوشــته اســت .این دو نفر چهار فرزند
دارند که یکی از آنها را به فرزندی پذیرفتهاند.شــرکت
آمــازون کــه  ۲۵ســال پیــش ایجــاد شــد ،هفتــه جاری
توانســت با پشت سر گذاشــتن شــرکت مایکروسافت
تبدیل به ثروتمندترین شرکت جهان شود.

شکافتن
صخره بزرگ با یک چکش

اسکای

دیلی میل

دستگیریسارقانسکه 100کیلویی
چهار پسر جوان که یک سکه طالی یکصد کیلوگرمی را از موزه برلین آلمان دزدیده بودند پس از  2سال دستگیر شدند.
این ماجرا در مارس  ۲۰۱۷میالدی رخ داد و چهار ســارق شــبانه با اســتفاده از نردبان وارد محوطه موزه شــده و با ایجاد
یک محفظه کوچک در شیشه پشتی موزه ،وارد محوطه شدند و با یک چرخ دستی این سکه طال را خارج کردند .پلیس
میگویــد ســارقان ســکه را آب کردهاند و آنها نتوانســتهاند اصل ســکه را پیدا کنند.ارزش این ســکه غــول پیکر که تصویر
الیزابت دوم ملکه بریتانیا بر آن است و در کتاب رکوردهای گینس ثبت شده است حدود  ۴میلیون دالر برآورد میشود.
هرچند مسئوالن موزه ارزش آن را یک میلیون دالر اعالم کرده بودند .یکی از نگهبانان موزه هم در این عملیات دست
داشته و به سارقان کمک و راهنمایی داده است که پلیس هر چهار نفر را دستگیر کرده است.رسانههای آلمان میگویند
حکم این سارقان سه سال و  ۱۰ماه زندان خواهد بود.

بنیانگــذار و رئیــس شــرکت فــروش آنالیــن آمازون،
پس از  ۲۵ســال از همســرش جدا شــد.این زوج خبر
جداییشــان را روز چهارشــنبه ( ۹ژانویه) در بیانیهای
مشــترک در توئیتر اعــام کردند.در ایــن بیانیه آمده
اســت« :پــس از یــک دوره طوالنــی تجربه عاشــقانه
و یــک دوره آزمایشــی جدایــی ،مــا تصمیــم گرفتیم
کــه طــاق بگیریــم و بقیــه زندگیمــان را بهعنــوان
دوســت ادامه دهیم .ما خیلی خوششــانس بودیم
که یکدیگر را پیدا کردیم و شــکرگزار تمام ســالهایی

yahoo

پلیس شــارجه ،یک مرد اماراتی را که با رفتار غیرانســانی خشم
کاربران اینترنت را برانگیخته بود ،بازداشــت کرد.این شــهروند
اماراتــی روز پنجشــنبه ویدئویــی از رفتــار ضــد انســانی خــود با
کارگران هندی در توئیتر منتشر کرد .وی چند کارگر هندی مقیم
امارات را در قفس مخصوص نگهداری حیوانات زندانی کرده و
از آنان میپرســد که در مسابقه فوتبال امارات و هند ،کدام تیم
را تشویق میکنند.

میرر

فوتبالی

میخواســت با پــدر گلبهار حــرف بزند که
ما مانع شدیم و او را به کهریزک کشاندیم
در ایــن نقشــه فقــط قــرار بــود خــودروی
غــام را آتــش بزنیــم بــرای همیــن هم با
خودمان بنزین بردیم .وقتی درگیری بین
مــا باالگرفت بنزیــن را روی خودرو ریختم
امــا مقــداری از بنزین هــم روی خود غالم
ریخــت .وقتی فندک را زدم خودرو و غالم
بــا هــم آتــش گرفتنــد .من هــم بــا گلبهار
ســوار بر موتور فرار کردیــم .با اعترافهای
ایــن مــرد جــوان او به اتهــام مباشــرت در
قتــل و نامزدش به اتهــام معاونت درقتل
بازداشت شدند .ســرانجام این زوج جوان
هفتــه گذشــته در دادگاه کیفــری پــای میز
محاکمه ایســتادند.محمد در شــرح ماجرا
اتهام قتل را پذیرفت.
اما گلبهــار در زمینه همــکاریاش با محمد
گفت من در قتل هیچ نقشی نداشتم محمد
به زور مــرا وادار کرد نقش خواهرش را بازی
کنــم و با غالم دوســت شــوم .او بــرای اینکه
بتوانــد با مــن ازدواج کنــد بایــد  25میلیون
تومان بهعنوان شیربها به پدرم میداد اما
از آنجا که فقط پنج میلیون تومان داشــت
ایــن نقشــه را کشــید تــا بتوانــد  20میلیون
بقیه را فراهم کند.
پــس از پایــان اظهــارات دو متهــم قضات
برای صدور حکم وارد شور شدند.

گــروه حــوادث :پســر روانــی کــه در یــک درگیــری
خانوادگــی بــرادرش را به قتل رســانده و فرار کرده
بود از سوی پلیس دستگیر شد.
شــامگاه چهارشــنبه  19دی مأموران کالنتری 173
امینآبــاد در جریــان درگیــری  2بــرادر در شــهرک
فیروزآباد قرار گرفتنــد .مأموران با حضور در محل
درگیری دریافتند که یکی از برادرها از ناحیه شــکم
هدف ضربه جســم نوک تیزی قــرار گرفته و خیلی
زود ایــن جــوان از ســوی امدادگــران اورژانــس بــه
بیمارستان فیروزآباد منتقل شد.
تحقیقات ابتدایی نشان از آن داشت که پسر جوان
دارای کارت قرمــز و مشــکالت روانــی بــوده و پــس
از زخمــی کــردن بــرادرش از صحنه متواری شــده
و پــا بــه فرار گذاشــته اســت .تجســسهای میدانی
ادامه داشــت تــا اینکــه صبح پنجشــنبه مســئوالن
بیمارســتان در تمــاس بــا مأمــوران کالنتــری از
مرگ پســر جــوان خبــر دادند .بدیــن ترتیب تیمی
از مأمــوران اداره  10پلیــس آگاهــی تهــران بــرای
دســتگیری عامل این برادرکشــی وارد عمل شدند.
ردیابیهــای پلیســی ادامــه داشــت تــا اینکــه ظهر
پنجشــنبه ،کارآگاهان موفق به شناســایی مخفیگاه
قاتــل فــراری شــدند و پــس از هماهنگــی بــا مقام
قضایــی ایــن جــوان دســتگیر شــد .ســرهنگ علی
ولیپورگــودرزی  -معــاون مبــارزه با جرایــم جنایی
پلیــس آگاهــی تهــران  -بــا اعــام این خبــر گفت:
متهم در همان تحقیقات ابتدایی به قتل برادرش
اعتراف کرده و تجســسها برای بررسیهای بیشتر
و انگیزه این قتل خانوادگی ادامه دارد.

ثروتمندترین مرد دنیا همسرش را طالق داد

مادربزرگجنگیر

آرزو کیهان

معاون اجتماعی فرماندهی ویژه غرب استان
تهران با بیان اینکه شــهید خزایی  29ســاله و
متأهــل بود ،گفت :با دســتور فرماندهی ویژه
غــرب اســتان تهران ،تیمــی ویــژه از مأموران
پلیــس غرب اســتان تهران برای شناســایی و
دســتگیری عامل شــهادت این مأمور پلیس
تشــکیل شــده و تاکنون ســرنخهای مهمی از
این فرد به دست آمده است.

برادرکشیدرامینآباد

ایران

قســمت هفتاد و چهارم /ســرهنگ با دیدن چشمهای
پســرش کــه با حالــت جنــون آمیــزی میدرخشــیدند
داستانک بــا نــگاه بیمناکی یک قــدم واپس گذاشــت و به طرف
دختر همراهش که ترســان و نگــران از الی دو لنگه در
تماشایشــان میکرد رو برگرداند و گفت :برو لباس ات
را بپــوش راه بیفت که از این جا بریم که بوی خیانت و
جنایت سراپای آدماش را گرفته زود باش راه بیفت.
محمد بلوری و چنــد لحظه بعــد هر دو با یک چمــدان هتل را ترک
روزنامهنگارپیشکسوت کردند.
با رفتن آنها سرهنگ با نفرت و خشم رو به مهسا کرد و گفت:
تو آلوده گناه و خیانت هســتی .فردا صبح باید بیایی برای طالق .بعد آزاد
هستی بری آویزون اون مهندس قالبی بشی.
مهسا با نفرت نگاهش کرد و گفت:
من حاضر نیستم حتی برای یک لحظه با تو زیر یک سقف سر کنم.
مهســا رانده شــده از سوئیت هتل محل اقامت همســر پیرش همه شب را
در یکی از مهمانخانههای ارزانقیمت حاشــیه شــهر گذراند و هنگام صبح
پس از خوردن صبحانه بار دیگر به دیدن دوست قدیمی قاسم رفت .زنگ
در آپارتمانــش را زد و منتظــر مانــد .مــرد جوان در را به رویش بــاز کرد و با
دیدنش پرسید :اومدی سراغ قاسم؟ ولی اینجا نیست خانم.
لحظهای با نگاهی شوخ و معنی دار ادامه داد :شما را قال گذاشته؟
مهســا جــواب داد :فکــر کن آقا خواهــش میکنم اگر نشــانی ازش دارید به
من کمک کنید.
مرد پرســید :شــما خوب میشناســیدش؟ آره خانم ســالها با هم شریک
بودیــم .همــه ســرمایهام را بــه بــاد داد .یعنی ســرم کاله گذاشــت صنار از
پولهایم را پس نداد .من به شــما توصیه میکنــم با طناب این مرد قالتاق
تو چاه نرید .مهســا گفــت :هر چی پسانداز کرده بــودم را از چنگم درآورد
و بــه حســاب بانکــی اش در امریــکا واریــز کــرد تا به این کشــور رســیدم در
اختیــارم بگذاره .اما فهمیدم با یک زن بــه نیویورک آمده و همه داراییام
را باال کشــیده طوری که حاال پول ندارم بــه ایران برگردم .خواهش میکنم
اگــر نشــانی ازش دارید به من بدید کــه الاقل به پولم برســم .مرد جوان با
دلســوزی به مهســا نگاه کــرد و پس از چند لحظه ســکوت گفت :نشــانی را
بــه من داده بایــد پرواز کنی به نیویــورک و محل ســکونت موقتاش را که
طبق نشــانی برام فرســتاده و در محله چینیها میباشــد بروی و پیدایش
کنی .اجازه بدید براتون بیارم.مرد جوان با تأسف سر جنباند و او ادامه داد:
وعده ازدواج هم به شما داده؟ مهسا جواب داد :بله آقا همین وعده گولم
زده همه هست و نیستم را از چنگم درآورده و من را آواره غربت کرد.
مرد جوان وارد آپارتمانش شــد و تکه کاغذی را که نشــانی محل ســکونت
مهنــدس قالبی را نشــان مــیداد در اختیارش گذاشــت با ایــن توصیه که:
خانم خواهش میکنم فاش نکنید که نشانی محل اقامتش را من به شما
داده ام .موفق باشید .خداحافظ.
بــا رفتــن مرد جوان مهســا با بغــض فرو خــورده در گلو پشــت در ماند و از
غــم بیپناهــی بــا ســینهای دردمند اشــک در چشــمانش جوشــید .در اوج
درماندگــی روی پلهای نشســت و به فکر ماند .نمیدانســت چه کند .پولی
حتی برای رفتن به رستوران و خوردن یک وعده غذا نداشت.

w w w. i r a n - n e w s p a p e r. c o m

مرد مســلحی که  20دانشآموز یک مدرسه را در چین
زخمی کرده بود دســتگیر شد.بهگزارش میرر ،مهاجم
نگهبان سابق مدرسه بوده که بهعلت نارضایتی از کار
خــود و برای انتقامگیری دســت به این کار زده اســت.
در پــی این حمله والدین عصبانی خواســتار رســیدگی
به اینگونه حمالت وحشــیانه شــدند .آنهــا معتقدند
کــه کارکنان مدارس ابتدایی باید با وســواس بیشــتری
انتخاب شده تا چنین مسائلی پیش نیاید.

کشف ۲۰جسد سوخته در مرز مکزیک

پایگاه خبری «»NDTV

دیلی میل

مقامات امنیتی مکزیک از کشــف  ۲۰جســد ســوخته در مناطق مرزی
این کشــور خبــر دادند.پایگاه خبــری « »NDTVاین خبــر را به نقل از
مقامات امنیتی مکزیک اعالم کرد .این اجســاد سوخته در شهر مرزی
«ســیوداد میگل آلِمن» اســتان «تامائولیپاس» واقع در شمال شرقی
مکزیک کشــف شــد.این شــهر مرزی مکزیک در  ۲۷۰کیلومتری شــهر
مکآلــن ایالت تگــزاس امریکا قــرار دارد.لویس رودریگز ،ســخنگوی
پلیس محلی مکزیک ،با بیان اینکه این اجســاد روز پنجشــنبه  ۲۰دی
در نزدیکــی  ۷خــودرو ســوزانده شــده پیــدا شــدند ،افزود :بــاور ما این
اســت که درگیری مســلحانه اعضــای باندهای تبهــکار «کارتل خلیج
ل شرقی» عامل این حادثه بوده است.
(مکزیک)» و «کارتل شما 

چنــد جوان هنــدی موفق شــدند بــا اســتفاده از یک
چکش صخره  12.5متری را بشکافند.
به گزارش دیلی میل ،این جوانان در منطقه «تامیل
نادو» دســت به کار شــده و شــکافی بزرگ بر صخره
ایجاد کردند که در نهایت منجر به شکســتن و نصف
شدن صخره غول پیکر شــده است .انتشار این فیلم
در فضــای مجــازی میلیونهــا بــار کلیــک خــورده و
کاربران آن را کاری باورنکردنی توصیف کردهاند.

محاکمه جنجالی اسقف اعظم لیون

محاکمه فیلیپ باربارن ،اســقف اعظــم لیون که به
پنهانکاری در افشای رسوایی آزار جنسی کودکان در
کلیسا در دهه نود متهم بود ،پایان یافت.
بهگــزارش شــبکه تلویزیونــی فرانس  ،۲۴دادســتان
برای وی و همدستانش حکمی درخواست نکرد ،اما
از دیدگاه شــاکیان این پرونــده ،آزادی بیان قربانیان
نوعی پیروزی محســوب میشــود .شکستن سکوت
فرانس ۲۴
کلیسا در مورد آزار جنسی کودکان اصلیترین هدف
قربانیــان پرونده باربارن بود .نخســتین بار بود که یک اســقف اعظم در فرانســه به اتهــام پنهان کاری در
افشــای آزار جنسی کودکان محاکمه میشــد .قربانیان این محاکمه را نوعی پیروزی میدانند .وکیل یکی
از قربانیان میگوید این محاکمه با هر نتیجهای که باشــد موضوعی فوقالعاده اســت .این محاکمه برای
متهمان نیز به منزله یک پیروزی بود ،زیرا دادستان برای آنها تقاضای هیچ گونه حکمی نکرد.

