ويژه
تصادف شدید  2راننده زن

تصادف ش��دید بین  2راننده زن ،خودروی یکی از
آن��ان را واژگون کرد .این حادثه س��اعت 13:30دیروز
در بلوار س��ردار جنگل ،خیابان امام رضا رخ داد .مجید
پورمحمد ،فرمانده آتشنش��انان گفت :ب��ر اثر برخورد
2دس��تگاه خودروی س��واری به رانندگی «س��هیال»
27س��اله و «منیره»  30ساله ،یکی از خودروها واژگون
شد .به گفته وی ،آتشنشانان پس از ایمنسازی محل
به وس��یله نوارهای هشدار دهنده و قطع سیستم برق
خودرو ،راننده خودروي واژگون ش��ده را خارج کرده و
تحویل عوامل اورژانس دادند .آتشنش��انان با جرثقیل
خودروی واژگونشده را به حالت اولیه درآوردند و پس از
ایمنسازی محل به ماموریت خود پایان دادند.

ناکامی سارقان از بانکی در شیراز

 2سارق که قصد سرقت یک بانک در شیراز را داشتند،
ناکام ماندند .جانشین فرمانده انتظامی استان فارس گفت:
ساعت  12یکشنبه گذشته  2نفر سارق با پوشش مشتری
وارد بانک صادرات فرهنگ ش��هر شده و مبلغی را به زور
از بانک گرفتند .سرهنگ کریم کشوری با بیان اینکه در
این مابین ،مسؤو ل بانک با ترفندهایی ،سارقان را معطل
و پلی��س را از موضوع آگاه ک��رد و پلیس بالفاصله وارد
عمل ش��د ،اضافه کرد :س��ارقان پس از خروج از بانک با
زور اقدام به س��رقت خودروی یکی از شهروندان کرده و
از میدان معلم به طرف معالیآباد فرار کردند .وی عنوان
کرد :در این فاصله نیروهای پلیس با انجام اقدامهای الزم،
بوگریز ،یک
راه را بر س��ارقان بستند و در جریان تعقی 
نفر از سارقان زخمی شد که پس از انتقال به بیمارستان
در آنجا جان باخت .جانش��ین فرمانده انتظامی اس��تان
فارس با اشاره به اینکهسارق دیگر نیز دستگیر شد ،ادامه
داد :احتمال وجود همدس��تان دیگری برای این سارقان
وجود دارد که دستگیری آنها هم در حال پیگیری است.
سرهنگ کشوری گفت:بر اساس اعالم مسؤوال ن بانک،
مبلغ دزدیده شده حدود  25میلیون ریال است.

قصاص بهخاطر قتل همسر موقت

یک مرد که همس��ر موقت خود را با سیم برق خفه
کرده ب��ود ،در یک قدم��ی چوبهدار ق��رار گرفت .عصر
11اردیبهشت  ،87ماموران کالنتری 110شهدا از کشف
جسد یک زن  46ساله در خانهاش باخبر شدند .ماموران
با حضور در صحنه دریافتند لیال با پیچیده ش��دن سیم
برق و روسری به دور گردنش خفه شده است .تحقیقات
نشان داد همسر قربانی از خانه فرار کرده بود و با دستور
بازپرس تحت تعقیب گرفته شد تا اینکه  4روز بعد وی
وقتی در حوالی خانهاش پرسه میزد ،به دام افتاد .این مرد
در بازجوییها ابتدا خود را بیگناه دانست تا اینکه چارهای
جز اعتراف ندید و پذیرفت قاتل اس��ت اما در نخستین
جلسه محاکمه خود را بیگناه دانست .وی گفت :بعدازظهر
روز پیش از کشف جسد ،به همراه پسرکوچکم و دوستم
برای خرید موتور به بازار رفتیم و حدود ساعت  3بامداد
به خانه برگش��تم که پسرم در طبقه پایین پیش مادرم
خوابید و من به طبقه باال رفتم .صبح هم وقتی پس��رم
مرا صدا کرد به اتاق همس��رم رفتم و با جس��د او روبهرو
شدم .وی ادامه داد :چند روزی بود که مدت عقد موقت
من و همس��رم به پایان رسیده بود و من از او خواستم از
خانه من برود ولی مخالفت میکرد به همین دلیل بین
ما اختالف به وجود آمد اما من با او درگیر نش��دم .این
اظهارات متهم در حالی بود که همسایههای متهم عنوان
کردند که شب قبل از کشف جسد ،از خانه متهم صدای
درگیری شنیدهاند .با دستور قاضی عزیزمحمدی و برای
شنیدن اظهارات دوست متهم ،جلسه رسیدگی تجدید
ش��د و دوست متهم عنوان کرد که به هیچوجه موضوع
خرید موتور در میان نبوده است و متهم آن شب فقط از
او مقداری پول برای خرید موبایل قرض گرفته است .در
دومین جلسه رسیدگی به این پرونده مرد جوان با بیان
اینکه هیچ اختالفی با همسرش نداشته است ،درگیری و
قتل همسرش را بار دیگر نپذیرفت .وی گفت :کارمند یک
دانشگاه بودم که با لیال آشنا شدم .اوایل او به من نگفت
که معتاد است و مواد مخدر خرید و فروش میکند .مدتی
بعد از آشنایی به صورت موقت با هم ازدواج کردیم .متهم
گفت :به واس��طه او من هم به خرید و فروش موادمخدر
کشیده شدم و یک بار هم توسط پلیس دستگیر شدم.
یک ویال را در کرج اجاره کردیم تا در آنجا بتوانیم براحتی
موادمخدر را بفروشیم .در برابر این انکارها ،خانواده لیال
خواستار قصاص نفس ـ اعدام ـ وی شدند و  5قاضی نیز
این مرد را به مجازات مرگ محکوم کردند.

درخواست مهریه هزار سکهای
از شوهر همیشه خسته

زن جوانی در حضور قاضی دادگاه مدعی ش��د که
شوهرش دائما خسته است و دست و پایش درد میکند
و حاال او مهریه هزار سکهای خود را میخواهد .این زن
 26ساله در حضور قاضی شعبه  240این مجتمع مدعی
شد که ش��وهرش مهریه هزار سکهای او را ندارد بدهد
ول��ی او این مهریه را میخواهد .وی ادامه داد :ما حدود
3سال اس��ت که با یکدیگر زندگی میکنیم و شوهرم
دائماً دست و پایش درد میکند و من از این وضع خسته
ش��دهام و میخواهم از او جدا ش��وم .مرد  28ساله در
دادگاه حضور داش��ت و گفت :من از روی فش��ار کاری
و خستگی گاهی اوقات دست و پایم درد میگیرد .من
مهریه همسرم را به صورت اقساط میدهم و اصال حاضر
نیس��تم از همسرم جدا ش��وم .این مرد اضافه کرد :من
نمیخواهم درد پا و دستم و نپرداختن مهریه همسرم
موجب جدایی و به هم ریختن  3سال زندگی مشترک
ما شود .من برای ادامه این زندگی آرزوهای فراوانی دارم.
این زن گفت :میخواهم شوهرم خستگی خود را به خانه
نیاورد و دائماً نگوید که خسته است و نمیتواند مرا برای
تفریح به بیرون از خانه ببرد.
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این قاتل همزمان با سرنگونی صدام
به خاک ایران گریخته بود

بازداشت فراری زندان بغداد درتهران

گروه حوادث :قاتل عرب که با س��رنگونی ص��دام از زندان بغداد گریخته بود با
همکاری پلیس اینترپل ایران و عراق در جنوب تهران دستگیر شد.
جنایت در بغداد
 8س��ال پیش در یک درگیری خونین پس��ر  27سالهای در بغداد با ضربات
چاقو پسرعموی خود را کشت .با دستگیری عامل جنایت ،متهم در بازجوییها
ج��رم خ��ود را به گ��ردن نگرفت ولی به دلی��ل م��دارک و فرضیههای علمی-
پلیس��ی این مرد که س��رمد نام دارد به اتهام قتل عمد پسرعمویش در دادگاه
بغداد به  20سال زندان محکوم شد.همزمان با این قتل فامیلی و زندانی شدن
پس��رعموی جنایتکار ،آمریکا به عراق حمله کرد و با سرنگونی حکومت صدام
شورشهای وسیعی در زندانها به پا شد و زندانیان زیادی توانستند فرار کنند.
سرمد که به اتهام قتل در زندان بسر میبرد از شورش زندانیان سوءاستفاده کرد
و پا به فرار گذاش��ت و به طرز مرموزی ناپدید ش��د.چندین سال گذشت ،با به
گروه حوادث :خرافی بودن یک زن
که از فالگیری شنیده بود هووی
خیالی دارد همسرش را از خانه
فراری داد تا وی پای در دنیای
تبهکاران بگذارد .این مرد برای
اینکه در خارج از خانه تنها نماند به
سرقت از زنان مسافر دست میزد
تا دوستانش را به ضیافت شام
دعوت کند .روز دهم بهمنماه سال
گذشته ،زنی با مراجعه به کالنتری
 126تهرانپارس ادعا کرد فریب یک
کالهبردار را خورده است.

حادثه ها

راه افتادن دادگاههای عراق رديابي برای پروندههای زندانیان خطرناک فراری در
دس��تور کار تیم ویژه قرار گرفت و آنان یکی پس از دیگری مورد شناسایی قرار
گرفتند.سرمد  35ساله نیز یکی از همین زندانیانی بود که دستور شناسایی وی و
بازگردانده شدنش به زندان در اختیار پلیس عراق قرار گرفت .ماموران پی بردند
این قاتل فراری از شرایط جنگی کشور عراق استفاده کرده و از مرزهای زمینی
خود را به خاک ایران رسانده است.آشنایان سرمد که از بستگان قربانی جنایت
نیز بودهاند رد اصلی قاتل عراقی را به افس��ر پرونده دادند و مشخص شد وی در
دولتآباد شهرری به صورت پنهانی زندگی میکند و با اسم دیگری راننده یک
آژانس است.بدین ترتیب قاضی پرونده در اقدامی برونمرزی نامه قضایی به پلیس
اینترپل بغداد نوشت و خواستار اقدامات دیپلماتیکی پلیس و قضایی با اینترپل
تهران ش��د تا قاتل فراری از ایران اخ��راج و در اختیار مقامات قضایی عراق قرار
گیرد.با ارس��ال این نامه و با توجه به شناسایی مخفیگاه مرد عرب در دولتآباد

سهشنبه  28ارديبهشت1389

این درخواست بینالمللی در اختیار بازپرس دانشور از شعبه هفتم دادسرای شهر
ری قرار گرفت و تیمی از ماموران پایگاه نهم برای دستگیری این قاتل وارد عمل
شدند.کارآگاهان با تحت نظر قرار دادن آژانس خودرو ،مرد عرب را شناسایی کرده
و در روز  18اردیبهشتماه سالجاری وی را بازداشت و تحت بازجویی گرفتند.
این مرد باور نمیکرد پلیس ایران و عراق بتوانند وی را دستگیر کنند .متهم در
بازجوییها به بازپرس دانش��ور گفت :برخالف همه مدارک موجود اتهام قتل را
قب��ول ندارم .من در یک درگیری ناخواس��ته قرار گرفتم با یکدیگر جر و بحث
کردیم ،پسرعمویم با چاقو و قمه برادرم را مجروح کرد من به خانه پسرعمویم
رفتم و با لگد به در خانه آنها زدم ولی کسی خانه نبود ،هنوز ساعتی نگذشته بود
که پلیس مرا به اتهام قتل پسرعمویم دستگیر کرد و در دادگاه به  20سال حبس
محکوم شدم .با ادعاهای مرد عرب ،بازپرس پرونده وی را به پلیس اینترپل سپرد
تا برای گذراندن دوران محکومیت  20سالهاش به عراق بازگردانده شود.

كالهبرداري از 50زن
براي يافتن هووي خيالي

این زن گفت :ساعت  10و  30دقیقه صبح در میدان
رسالت سوار خودروی  206طوسی رنگی شدم ،راننده در
حال مکالمه با موبایلش بود ،ش��نیدم درباره پرداخت وام،
خرید و فروش فرش و سفر به خارج صحبت میکند.
وقتی پرس��یدم شرایط پرداخت وام چیست؟! شنیدم
در بازار قرضالحس��نهای است که در صورت واریز کردن
یک میلیون توم��ان در کمتر از یک ماه وام خوبی به من
پرداخت میش��ود .وی اف��زود :آن مرد با بی��ان اینکه در
قرضالحس��نه بازار نفوذ دارد خواس��ت اگر مشکل مالی
ش��دید دارم من را معرفی کند تا خیلی زود وام بگیرم ،به
خاطر هزینه بیماری همسرم بالفاصله  800هزار تومان از
حس��اب بانکیام برداشتم و با هم به راه افتادیم .در مسیر
همانطوری که با موبایلش حرف میزد اجازه خواس��ت
فرش��ی را که در صندوق عقب خودرویش بود به در خانه
مادرش در س��عادتآباد برساند .با هم به آنجا رفتیم و در
برابر ساختمان بسیار شیکی توقف کرد و با این بهانه که
در پارک کردن خودرو مهارت کمی دارد خواس��ت پیاده
ش��وم و به او فرمان بدهم ،من نیز با اعتمادی که به وی
داشتم خیلی سریع با جا گذاشتن کیف و  800هزار تومان
پولم پیاده ش��دم و وی همان لحظه پا روی گاز گذاشت

و فراری ش��د .وقتی پرونده این س��رقت در اختیار دادیار
دادسرای ناحیه  27تهران قرار گرفت با دستور وی تیمی از
ماموران پایگاه  4پلیس آگاهی تهران وارد عمل شدند تا با
اقدامات تخصصی به ردیابی این دزد شیکپوش بپردازند.
تجسسهای اطالعاتی نشان میداد که این تبهکار برای
اجرای نقشههایش از خودروهای مختلفی 206 -طوسی
و س��فید ،روآ نوکمدادی و پراید سفید و سیاه -استفاده
کرده است و همه طعمههایش زن بودهاند.وقتی کارآگاهان
دیدند در همه خودروها ،پالک مش��ابهی به ثبت رسیده
توانستند صاحب پالک را پیدا کرده و شنیدند آن پالک
از خودروی روآ به س��رقت رفته است.مش��خصات همین
پالک در رایانه پلیس ثبت ش��د تا در صورت دیده شدن
در خیابانهای پایتخت سرنشینانش بازداشت شوند.ساعت
 16عصر  20اردیبهش��تماه سال جاری بود که خودروی
روآی نوکمدادیرنگ در خیابان سهروردی شمالی ردیابی
ش��د و راننده به همراه یک زن ب��ه دام افتادند.وقتی مرد
 44س��اله که ابوالفضل نام دارد و به داوود معروف است،
بازداشت شد ابتدا سعی کرد خود را بیگناه نشان دهد تا
اینکه زن مسافر با شنیدن علت دستگیریشان با تعجب
ادعا کرد وی در حال فریب خوردن از س��وی راننده بوده

تصور کند من با زنان دیگری دوس��تی دارم و هوویی در
زندگیاش اس��ت .وقتی این ماجرا را شنیدم درگیریام با
وی زیاد شد تا اینکه از خانه فراری شدم.تنها مانده بودم،
با طراحی این نقش��ه از زنان مس��افر س��رقت میکردم و
دوس��تانم را برای شام و گردش به رستورانهای اعیانی و
باالشهر دعوت میکردم تا روزهایم را پشت سر بگذارم».
بنا به گزارش خبرنگار «وطنامروز» ،با توجه به گستردگی
اقداماتی این مرد تبهکار ،زنانی که در دام فریبکاریهای
وی گرفتار شدهاند میتوانند به پایگاه چهارم پلیس آگاهی
تهران مراجعه کنند و به طرح شکایت بپردازند.

قاتل تازه عروس و داماد دیوانه نیست

گروهحوادث:ادعایدیوانگیعاملقتلجنجالیتازهعروس
و داماد از سوی کارشناسان پزشکیقانونی پذیرفته نشد.
برادر تازه داماد اصرار داشت جنوندارد و در میهمانی شوم
وقتی خشمگین شده هیچ کنترلی روی کارهایش نداشته
اس�ت .از عصر یکش�نبه یکم آذرماه سال گذشته

وقتی از طبقه سوم ساختمان شماره  7کوی بنفشه
در خیابان آیتاهلل کاش�انی بوی مشمئز کنندهای
در راهروه�ا منتش�ر ش�د راز قتل «س�یدمرتضی
هاش�می» و تازه عروس به نام آتنا ملکی  24ساله
فاش ش�د و پلیس را در برابر جنایتی جنجالی قرار
داد .تازهداماد  26س�اله و همسرش با ضربات چاقو
ب�ه گردن از پای درآمده بودند و بازپرس هنرمند از
شعب ه  4دادسرای امورجنایی تهران به همراه تیمی
از اداره  10پلیس آگاهی با پای گذاش�تن در قتلگاه
این زوج جوان فرضیه دخالت یک آش�نا را مدنظر
قرار دادند .س�الم بودن قفله�ای ورودی و اینکه
سیدمرتضی با حضور میهمان به حمام رفته و عامل
قتل پس از غافلگیری آتنا ،سراغ تازه داماد رفته و
وی را نیز با شکستن شیشه حمام بیرون کشیده و
به قتل رسانده بود ،همگی نشان میدهند که قاتل
حتما آشنا است .خودروی زانتیای مرد جوان نیز در

پارکینگ نبود و درحالیکه پلیس ردیابی آن را در
دستور کار خود قرار داد ،مشخص شد برادر  31ساله
سیدمرتضی آن را در اختیار دارد و وی با رفتارهای
مرموز در شب جنایت ادعا کرد زانتیا را امانت گرفته
بود .س�یدروحاهلل معروف به س�یدمحمد سکوت
عجیب�ی در قتلگاه برادر و عروسش�ان داش�ت تا
اینکه دچار مسمومیت شدیدی شد و با انتقالش به
بیمارستان مشخص شد وی با خوردن 70قرص قصد
خودکشی داشته است .پازل این جنایت جنجالی
زمانی تکمیل شد که سیدمحمد به اتهام قتل برادر و
آتنا بازداشت شد و با حالت تهاجمی خود را بیگناه
دانست تا اینکه وی در برابر ادعای همسایهها مبنی
بر اینکه آنان خودروی زانتیا را تا س�اعت  2بامداد
در پارکینگ دیده بودند و برخالف داستان این مرد
بود ،چارهای جز اعتراف ندید .سیدمحمد ،با دیدن
طالجات و بدلیجاتی که خودش به س�رقت برده و
در خانه پنهان کرده بود پیبرد رازش فاش ش�ده و
با ادعای عجیبی خود را دیوانه دانس�ت و ادعا کرد
در زمان جنایت جنون داش�ته اس�ت .این مرد که
خیلی سعی داشت با پیشکشیدن خدمات پدرش
خود را پشت این شخصیت برجسته انقالبی پنهان

قاتل ،دیوانه نیست

با چنی�ن اصرارهایی بازپ�رس هنرمند به تیمی
از کارشناس�ان پزش�کی قانونی ماموری�ت داد تا با

شکار روباه زاغزن در باندکیفقاپی

گروه ح�وادث :روب��اه پیر دنی��ای کیفقاپان
حرف��های ،این بار زاغزن تیمی ش��د و در برابر
دوربینه��ای مداربس��ته مراکز تج��اری قرار
گرفت.
هرج��ا کیفقاپی میلیون��یای رخ میداد
تصویری از مجرم  60ساله در برابر تیم پلیس
به نمایش در میآمد.
اواخر فروردینماه سالجاری راز روباه پیر
کیفقاپ به نام علیاصغر که باز به دنیای جرم
بازگشته بود از سوی ماموران اداره  18پلیس
آگاهی فاش شد.
این مرد وقتی مراجعهکنندهای به بانک را
دید در برابر دوربینمدار بسته به تکاپو افتاد تا
اینکه دقایقی بعد کیفقاپیای صورت گرفت.
همین تصویر نش��ان م��یداد علیاصغر،
زاغزنی بان��د کیفقاپی را برعهده داش��ته و
تحقیقات مش��خص کرد که ای��ن مرد هربار
پس از آزادی باز دست از جرائمش نمیکشد
و آخرینبار در س��ال  87به همراه دوستانش
بازداشت شده و یکسال بعد با سپردن وثیقه
آزاد شده است.
بدینترتیب ،پروندهه��ای کیفقاپی در
سرکالنتریهای سوم و چهارم مدنظر تیمی
ویژه از کارآگاهان قرار گرفت و مشخص شد
چهره ای��ن روباه پیر در هم��ه دوربینهای
مداربسته بانکها ،صرافیها و طالفروشیها
ثبت شده اس��ت و این مراکز تجاری محل
مراجعه مالباختهها بودهاند.
«علیاصغر» تحت تعقیب گرفته شد و
پلیس توانس��ت مخفیگاه جدید وی را در

روانکاویهای ویژه جنون سیدمحمد را تحت بررسی
قرار دهند .این کمیسیون پس از تشکیل و رودررویی
با عامل قت�ل تازهعروس و دام�اد در نظریهای اعالم
کردند ،س�یدمحمد دیوانه نیس�ت و در زمان وقوع
جنایت جنون نداش�ته است .بنا به گزارش خبرنگار
«وطنام�روز» با توجه به تکمیل تحقیق�ات بزودی
بازپ�رس هنرمند قرار مجرمیت را ص�ادر میکند تا
س�یدمحمد ،پیشروی قضات دادگاه کیفری استان
تهران،محاکمهشود.

ریزش ساختمان
ساعتی قبل از نیمهشب

یک ساختمان مسکونی  2طبقه یکشنبه شب در خیابان پامچال بر اثر گودبرداری
غیراصولی فرو ریخت .شب یکشنبه محمد شکریان ،فرمانده آتشنشانان اعزامی به
محل حادثه در این باره گفت :این ساختمان بر اثر گودبرداری غیراصولی فرو ریخته
است و باعث نگرانی و ترس ساکنان ساختمان و درخواست کمک آنان از آتشنشانی
شد .وی افزود :با اطالع از حادثه ،بالفاصله ایستگاه  78و گروه نجات  2به محل حادثه
اعزام شدند .به گفته وی ،آتشنشانان با استفاده از نوار ایمنی هشدار دهنده ،محل
را ایمنسازی کردند و پس از حصول اطمینان از زیر آوار نبودن افراد و ایمن بودن
محل ،به ماموریت خود پایان دادند.

خیابان غیاثی تهران شناسایی کند.
روز 15اردیبهش��تماه سالجاری وقتی
ای��ن روباه پس از اج��رای یک کیفقاپی و
با به همراه داشتن بیش از  2میلیون تومان
حقالسهم خود به خانهاش باز میگشت در
دام کارآگاهان افتاد .زاغزن حرفهای چارهای
جز اعتراف نداش��ت و پذیرف��ت به همراه
 2پسر که در محله اتابک زندگی میکنند
تیم تازهای تش��کیل داده و با هم به شکار
ی از
کیفها میرفتن��د .وقت��ی در بازجوی 
روباهپیر مش��خص شد که وی و  2همدست
 28و  23سالهاش با نام رسول و امید در برخی
موارد با دوستان دیگرشان گروههای  4یا 5
نفره تشکیل داده و با روشهای پنچرکردن
خودرو ،زورگیری و تخممرغ زنی به س��رقت

دس��ت میزدند ،عملی��ات برای بازداش��ت
 2مجرم قدیمی نیز آغاز شد .ساعت  8صبح
روز  16اردیبهشتماه امید در مخفیگاهش به
دام افتاد و هنوز  45دقیقه طول نکشیده بود
که امید سوار بر موتوسیکلت خواست محاصره
تیراندازی هوایی و سپس

پلیس را بشکند و با
شلیک به پایش زمینگیر شد.
بنا به گ��زارش «وطن امروز»؛ این  3تبهکار
ک��ه از زندانی��ان قدیمی نیز هس��تند تاکنون
 20کیفقاپ��ی میلیون��ی ب��ا روش زاغزن��ی و
شناسایی طعمههایشان در داخل مراکز اقتصادی
را پذیرفتهاند .پلیس از کس��انی که از سال 88
تاکنون در محدوده ش��رق و مرکز تهران مورد
کیفقاپی و زورگیری قرار گرفتهاند خواست به
اداره  18پلیس آگاهی مراجعه کنند.

قتل عروس و داماد در
مرگبارترینشهرمکزیک

 16سال حبس
مجازاتمادرجنایتکارانگلیسی

کارشناسان پزشکیقانونی اعالم کردند

کند ،گفت :برخالف برادرم که در شرایط مالی خیلی
خوب�ی قرار داش�ت و ه�رروز،
س�رمایهاش افزوده میشد من
با وجود داشتن همسر و بچهای
 8ماه�ه بیکار و بیپ�ول بودم،
بارها نزد برادرم رفته تا دستم را
بگیرد همیشه تحقیرم میکرد
حتی در مواردی به سمتم حمله
ک�رده و کتکم زده بود ،دلگیر و
عصبی بودم ت�ا اینکه قول داد
من را به خارج از ایران بفرس�تد اما باز بدقولی کرد.
وی افزود :شب جنایت من پول میخواستم اعتنایی
نکرد و به حمام رفت ناگهان خشمگین شدم کنترلم
را از دس�ت دادم و به سمت آتنا حمله کردم .بعد از
قتل آن دو پش�یمان بودم که دس�ت به خودکشی
زدم .س�یدمحمد بارها اصرار کرد که دیوانه است و
جنون دارد وگرنه دست به چنین جنایت هولناکی
نمیزد.

س��خنگوی وزارت حمل و نقل و هوانوردی افغانستان
اعالم کرد :دوشنبه ـ دیروز ـ در سقوط یک فروند هواپیمای
مسافربری متعلق به شرکت خصوصی هواپیمایی «پامیر»
این کشور در ارتفاعات شمال کابل  44سرنشین آن کشته
شدند«.ننگیالی قالت وال» به خبرنگاران گفت :این هواپیما
از فرودگاه کابل به شهر قندوز در شمال کشور پرواز کرده
بود که حوالی ظهر در منطقه کوهس��تانی سالنگ از دید
صفحه رادار ناپدید شده بود .به گفته وی ،گروههای امداد و
نجات به محل حادثه واقع در منطقه «سالنگ» اعزام شدند.
در زمستان سال1384خورشیدی نیز یک فروند هواپیمای
مسافربری در افغانستان دچار سانحه هوایی شده بود.

مافیای مکزیک به ع��روس داماد آمریکایی هم رحم
نکردند .به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس ،پیکرعروس
و داماد مکزیک��ی و  2عضو خانواده آنان که در مکزیک،
قربانی جنایت اعضای ش��بکههای مافیایی قاچاق مواد
مخدر ش��دند ،پیدا ش��د .این عروس و داماد ،برادر داماد
و عموی آنان در جش��ن عروسی که در «سیوداد خوارز»
برگزار شده بود ،ربوده شدند .جسد این  4نفر  2روز بعد
درون یک دستگاه وانت ،پیدا شد .شواهد نشان میدهد،
اعضای این خانواده به دنبال درگیریهای سریالی مرتبط با
قاچاقچیان مواد مخدر «سیوداد خوارز» که خطرناکترین
شهر مکزیک اس��ت ،تیرباران شدند« .س��یوداد خوارز»
مرگبارترین شهر دنیا در سال  2009لقب گرفت و البته
موج کشتار بی رحمانه در آن با وجود اقدامهای پلیسی و
امنیتی ادامه یافته است.

نسخه رمال اين متهم را از خانه فراري داد

است.این زن گفت «:او میخواست مرا به سمت بازار ببرد
تا یک میلیون تومان به حس��اب صندوق قرضالحس��نه
واریز کنم و یک هفته بعد  5میلیون تومان وام بگیرد .وی
مرا جلوی یک محضر س��وار کرد و وقتی شنید خودروی
پرای��دم را فروختهام تا خودروی مدل باالیی بخرم چنین
پیشنهادی داد و من پذیرفتم و اصال تصور نمیکردم این
مرد یک دزد باش��د».در حالی که بررسیهای کارآگاهان
نشان میداد خودروی روآ نیز روز  22اردیبهشتماه سال
گذشته وقتی صاحبش میخواست آن را با دادن آگهی در
روزنامه در میدان پونک بفروشد از سوی خریدار که همان
داوود بود به سرقت رفته است ،مرد تبهکار تحت تحقیق
گرفته شد و با پذیرفتن اغفال  50زن و دختر به جزئیات
سرقتهایش پرداخت.این مرد گفت« :من  5سال در یک
تولیدی شریک بودم تا اینکه اختالفاتم موجب شد دست
ت زیادی
از کار بکش��م البته باید بگویم که روحیه ش��رار 
از جوانی داش��تم و در س��ال  72نیز به خاطر س��رقت به
زندان افتاده بودم».وی افزود« :با وجود داش��تن همسر و
 3دختر و پس��ر که  8تا  20س��الهاند ،در خانه احس��اس
راحتی نمیکردم .همسرم یک خرافاتی است و مرتبا نزد
فالگیر میرود همین موجب شده با راهنماییهای فالگیر

 44کشته در سقوط
هواپیمایمسافربریدرافغانستان

زن انگلیس��ی فرزند خردس��الش را با  80جراحت به
آغوش مرگ فرستاد .به گزارش شبکه اسکاینیوز ،در پی
مرگ پسر بچه  21ماهه انگلیس��ی ،مادر  30سالهاش به
اتهام قتل او دستگیر شد .براساس این گزارش ،این کودک
بر اث��ر آزار واذیتهای مادرش و جراحاتی که در این بین
متحمل ش��ده بود جان باخت .پزشکی قانونی اعالم کرد،
در بدن این کودک بیش از  80جراحت وجود داش��ت که
از تنبیهات شکنجهوار او از سوی مادرش خبر میدهد .این
در حالی است که مادر این کودک هرگز زیر بار این اتهام
نرفت و تاکنون به جرم خود اعتراف نکرده است .به هر حال
دادگاه انگلیس این زن را گناهکار دانس��ت و به  16س��ال
حبس محکوم کرد.

داماد و  5میهمان یک جشن عروسی
در جنوب افغانستان کشته شدند

فارس :افراد مس��لح ناشناس در والیت خوست در جنوب
شرق افغانستان  5میهمان مراسم عروسی را به همراه داماد
به قتل رساندند .نبیجان مالخیل ،فرمانده پلیس مرزی
در والیت خوس��ت افغانستان در جنوب افغانستان گفت
که این افراد در شهرس��تان «علیشر» این والیت در مرز با
پاکستان کشته شدند .وی افزود :شرکتکنندگان در این
مراسم در مسیر راه منزل عروس مورد حمله افراد مسلح
ناش��ناس قرار گرفته و پس از پیاده کردن  5نفر از جمله
داماد ،توسط حملهکنندگان به قتل رسیدند .تاکنون منابع
ت این ترور را برعهده نگرفتهاند اما
رسمی طالبان مسؤولی 
یک فرمانده محلی این گروه به رسانهها گفته این افراد از
س��وی طالبان و به دلیل جاسوسی برای دولت و نیروهای
خارجی از س��وی آنان کشته شدهاند .اجساد این افراد که
دیروز به شهر خوست انتقال یافت ،باعث خشم شدید مردم
شده اس��ت .طالبان هر از چندگاه افرادی غیرنظامی را به
اتهام جاسوس��ی و کمک به نیروهای دولتی و خارجی به
قتلمیرسانند.

عامل حمله به  29کودک چینی
به اعدام محکوم شد

مهاج��م مهد کودک چین اعدام میش��ود .به گزارش
خبرگزاری شینهوا ،فردی که در حمله به مهدکودکی در
چی��ن  32نفر را مصدوم کرده بود ،به اعدام محکوم ش��د.
دادگاه محلی دیروز مردی را که  29آوریل به مهدکودکی
در شهر تایکسینگ حمله و به 29کودک و  3مربی آسیب
رس��انده بود ،به اعدام محکوم کرد«.ژو یویوآن» در دادگاه
ایالت شانکسی ،انگیزه خود را از این اقدام ،انتقام گرفتن از
جامعه اعالم کرده است.

افزایشنگرانکننده
جرائم اینترنتی در آلمان

جرائم اینترنتی در آلمان افزایش یافته است.به گزارش
خبرگزاری روسیه ،دولت آلمان از افزایش شمار جرمهای
س س��ازمان فدرال
اینترنت��ی در این کش��ور خبر داد.رئی 
پروندههای جنایی آلمان اعالم کرد :س��ارقان اینترنتی با
توسل به حرفهایترین ترفندها به اطالعات اینترنتی افراد
نفوذ میکنند یا آنها را تغییر میدهند.در این کشور تعداد
تخلفات قانونی اینترنتی پیوسته رو به افزایش است.طی
سال  2009پلیس  50هزار مورد جرائم اینترنتی به ثبت
رسیده که این تعداد یکسوم بیشتر از سال ( 2008در این
کشور) است.نزدیک به نیمی از جرائم اینترنتی مربوط به
سرقت از حسابهای بانکی در هنگام خریدهای آنالین و در
زمان عملیات بانکی است 7 .هزار مورد از جرمهای اینترنتی
با هدف سرقت اطالعات شخصی انجام گرفته است.

نجات کوهنورد گرفتار در باران و صاعقه

کوهنوردی که در ارتفاعات ولنجک از صاعقه و بارش
باران ش��دید گرفتار ش��ده بود ،توسط آتشنشانان نجات
یافت .محمد فریادرس ،فرمانده گروه نجات آتشنش��انی
ویژه کوهستان در این باره گفت :کوهنوردی که بر اثر بارش
شدید باران و صاعقه ،از ترس ،ضعف جسمانی بر او چیره
شده بود و توان حرکت نداشت از آتشنشانان درخواست
کم��ک ک��رد .وی افزود :با اطالع از ای��ن حادثه ،بالفاصله
آتشنش��انان ایستگاه  64به کوهستان اعزام شدند و پس
از اج��رای اقدامات ایمنی و کمکهای اولیه ،این کوهنورد
را با تجهیزات ویژه ایمنی و نجات به پارکینگ ایس��تگاه
 2تلهکابین منتقل کردند.

