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پرواز مرگبار دو پسر کایت سوار
س��خنگوی سازمان آتش نشانی از 
مرگ پسر 23 س��اله کایت سوار در 
سایت پروازی ش��ماره یک پایتخت 

خبر داد.
ج��ال ملکی گفت: س��اعت 8:12 
دیروز س��قوط یک کایت در س��ایت 
پرواز ش��ماره یک به س��ازمان آتش 
نش��انی اعام ش��د. بافاصله نیروهای ایستگاه 74 به محل حادثه در 
ش��هران اعزام شدند. باحضور آتش نشان ها مشخص شد دو جوان در 
این سایت مشغول کایت سواری بودند که به دالیل نا مشخص وسیله 
آنها س��قوط کرده و سرنشینان آن با دیواره کوده برخورد کردند.وی 
ادامه داد: آتش نشان بافاصله دو جوان 23 ساله و 29 ساله را که به 
شدت با دیواره کوه برخورد کرده بود را از میان کایت خارج و تحویل 
عوامل اورژانس دادند.به گفته سخنگوی سازمان آتش نشانی عوامل 
اورژانس پس ازمعاینه دو پسر کایت سوار اعام کردند پسر 23 ساله 
به علت شدت جراحات فوت کرده است. همچنین جوان 29 ساله نیز 

که به شدت مصدوم شده بود به مراکز درمانی منتقل شد. 
تولد نوزاد هفتگلی در آمبوالنس

مدیر ش��بکه بهداش��ت و درمان شهرستان هفتگل گفت: یک مادر 
باردار که در وضعیت حاد قرار داش��ت، حین انتقال به مرکز درمانی 

وضع حمل کرد.
 دکتر سیدافشین حجازی گفت: در پی تماس تلفنی با مرکز فوریت های 
پزشکی این شهرستان درباره وضعیت حاد و اضطراری یک بیمار زایمانی 
در روس��تای ابوطباره، یک دس��تگاه آمبوالنس به محل اعزام شد.وی 
افزود: پس از بررسی وضعیت مادر بیمار به مرکز درمان بستر هفتگل 
انتقال یافت که در حین انتقال و در آمبوالنس نوزاد وی به دنیا آمد.حجازی 
گفت: با به وجود آمدن این وضعیت، ضمن کنترل عائم حیاتی و تحت 
مراقبت های ویژه، مادر و نوزاد به بیمارس��تان منتقل ش��دند که طبق 
گزارش های دریافتی از بیمارستان وضعیت جسمانی آنها مساعد است.

انهدام شبکه بزرگ آدم ربایی در مشهد
اعضای یک باند بزرگ آدم ربایی که با ربودن مرد از او اخاذی کرده 

بودند در عملیات کارآگاهان پلیس دستگیر شدند.
س��رهنگ حسین بیدمش��کی ، رئیس پلیس آگاهی استان خراسان 
رضوی اظهار داش��ت: چندی قبل مردی با مراجعه به اداره آگاهی از 
ربوده شدن خود از سوی سه مرد تبهکار خبر داد. شاکی ادامه داد: در 
بلوار میثاق مشهد سوار یک دستگاه خودرو شدم که سه مرد سرنشین 
آن بودند. پس از طی مسافتی آنها با تهدید و زور چشم و دست و پایم 
را بسته و به محلی خلوت برده و پس از سرقت پول، عابر بانک و تلفن 
همراهم با تهدید از من سه فقره چک سفید امضاء گرفتند. آدم ربایان 
سپس مرا با قرص خواب آور بیهوش کرده و در بیابان های اطراف مشهد 
رها کردند.وی ادامه داد: پس از این شکایت تیمی از ماموران تحقیقات 
در این زمینه را آغاز کرده و با ردیابی های پلیسی هویت عامل اصلی 
این آدم ربایی به نام جهانگیر را شناسایی کرده و او را در مشهد دستگیر 
کردند. در ادامه نیز دو عضو دیگر باند به نام های محمود و حسین نیز 
در چناران و گنبد کاوس شناسایی و دستگیر شدند.ووی افزود: متهمان 
در بازجویی ها به این آدم ربایی اعتراف کردند که تحقیقات از آنها در 

اداره آگاهی ادامه دارد.
دختر دانشجویی که سارق اینترنتی شد

رییس پلیس فتای استان سمنان از سرقت اینترنتی دختر دانشجوی با 
سوءاستفاده از اعتماد شاکی خبر داد.

سرگرد میراحمدی ضمن اعام این خبر گفت: پس از وصول یک فقره 
پرونده با موضوع برداشت غیرمجاز وجه از حساب بانکی به شکایت 
یکی از کسبه شهرستان سمنان، مراتب در دستور کار کارشناسان پلیس 
فتا قرار گرفت.وی ادامه داد: در پیگیری ها مشخص شد کلیه برداشت ها 
صرف خرید کارت شارژ تلفن همراه شده که سرانجام پس از بررسی های 
صورت گرفته و استعامات انجام شده خانمی جوان که دانشجوی رشته 
کامپیوتر است، شناسایی و به این یگان احضار شد، وی ضمن اعتراف 
به بزه ارتکابی اظهار داشت پس از جلب اعتماد شاکی و تحصیل رمز 

دوم کارت بانکی وی اقدام به خرید شارژ از حساب او کردم.

گروه حوادث:دو مرد جنایتکار که در جریان سرقت از 
خانه ای پس�ر 12 ساله صاحبخانه را به طرز هولناکی به 
قتل رس�انده بودند در عملی�ات ضربتی پلیس آگاهی 

شناسایی و دستگیر شدند.
س��رهنگ محس��ن عطار رئی��س پلیس آگاهی اس��تان 
سیستان و بلوچستان در گفتگو با مهر در تشریح این جنایت 
گفت: 13 شهریور امسال مردی در تماس با پلیس از قتل 
پسر بچه اش در سرقت از خانه خود در زاهدان خبر داد. در 
ادام��ه تیمی از کارآگاهان مبارزه با جرایم جنایی در محل 
جنایت حاضر ش��ده و با صحنه ای دلخراش روبرو شدند.

وی افزود: در بررس��یها مشخص شد در زمان حادثه پسر 
بچه 12 ساله صاحبخانه در خانه تنها بوده است. سارق یا 
س��ارقان پس از ورود به خانه در اقدامی هولناک سر پسر 
12 س��اله را بریده و پس از سرقت لوازم باارزش از محل 

فرار کرده بودند.سرهنگ عطار ادامه داد: با توجه به ایجاد 
رع��ب و وحش��ت در منطقه، تحقیقات گس��ترده ای برای 
افشای راز این جنایت آغاز شد و کارآگاهان در نخستین 
گام با تهیه لیس��تی از مش��خصات اموال س��رقت شده به 
جستجو در مغازه های سمساری و فروش لوازم دسته دوم 
پرداختند.رئیس پلیس آگاهی استان سیستان و بلوچستان 
خاطر نش��ان کرد: سرانجام تحقیقات پلیسی در این شاخه 
جواب داد و بخش��ی از اموال س��رقت ش��ده در یک مغازه 
سمس��اری مورد شناس��ایی قرار گرفت.در ادامه صاحب 
مغازه به اداره آگاهی منتقل شد که در بازجوییها مدعی شد 
اموال را از یک تبعه افغانی به نام مهراهلل خریده است.وی 
افزود: با کش��ف این سرنخ روند رسیدگی به پرونده وارد 
مرحله تازه ای ش��د و کارآگاهان با تاش ش��بانه روزی 
مخفیگاه مهراهلل را شناس��ایی و او را در عملیاتی ضربتی 

دس��تگیر کردند.متهم به قتل پس از انتقال به اداره آگاهی 
منکر قتل ش��د و در اعترافاتش سعی کرد با طرح ادعاهای 
واهی مسیر تحقیقات را تغییر دهد.سرهنگ عطار با اشاره 
به اعترافات مرد جنایتکار گفت: قاتل 22 ساله سرانجام لب 
به اعتراف گشود و در بازجویی ها اظهار داشت: روز حادثه 
به تصور اینکه کس��ی در خانه نیست همراه همدستم وارد 
خانه ش��دیم اما ناگهان با پسر 12 ساله صاحبخانه روبرو 
ش��ده و برای اینک��ه هویتمان فاش نش��ود تصمیم به قتل 
گرفتیم. ابتدا قصد داش��تیم با چاق��وی میوه خوری گلوی 
پسربچه را ببریم که چاقو شکست و از آشپزخانه کاردی 
برداشتیم و با آن سر پسر 12 ساله را بردیم و پس از قتل با 
سرقت اموال باارزش خانه از آنجا فرار کردیم.رئیس پلیس 
آگاهی اس��تان سیس��تان و بلوچس��تان که خ��ود عملیات 
دستگیری دو مرد جنایتکار را برعهده داشت، ادامه داد: با 
این اعترافات همدس��ت مرد جنایتکار نیز شناس��ایی و در 

عملیاتی ضربتی دستگیر ش��د.وی در پایان اظهار داشت: 
متهمان پس از اعتراف به این جنایت با قرار قانونی روانه 
زندان ش��دند. تعدادی از س��اکنان محل جنایت نیز با ابراز 
خوش��حالی از دس��تگیری عامان این جنایت از دس��تگاه 
قضایی خواستند که به پرونده دو مرد جنایتکار به صورت 
ویژه رس��یدگی و آنه��ا در محل جنایت ب��ه دار مجازات 
آویخته ش��وند.یکی از اهالی مح��ل گفت: پس از این قتل 
وحشت در محله به وجود آمده بود و شنیدن این خبر همه 
را متاثر می کرد.دستگیری عامان این جنایت کمی از غم 
ما را کاست اما امیدواریم دستگاه قضایی نیز که همیشه با 
جنایتکاران برخوردی جدی و قاطع داش��ته در این پرونده 
نیز مجرمان را س��ریع به س��زای عمل خود برساند تا دیگر 
شاهد این گونه جنایات در منطقه نباشیم و مجازات دو مرد 

جنایتکار درس عبرتی برای دیگر مجرمان باشد.

تائید حکم قصاص مردی که با اسید همسرش را کشت
حکم قصاص مرد اسیدپاش که همسرش را به خاطر سوءظن به قتل رسانده بود، 

در دیوان عالی کشور تائید شد.
به گزارش مهر، در این جنایت هولناک که نیمه شب 13 مرداد 90 در یک دامداری 
واقع در منطقه مرتضی گرد بخش آفتاب – در جنوب غرب تهران – رخ داد ساکنان 
منطقه با شنیدن صدای فریادهای سوختم سوختم زنی از خانه هایشان بیرون دویدند. 
آنها با مشاهده زن جوانی که با اسید سوخته بود بافاصله او را به بیمارستان رساندند.

شهین – 32 ساله – هم قبل از مرگ، شوهرش – ناصر – را عامل اسیدپاشی معرفی 
کرد.وی که بشدت سوخته بود تحت مراقبت های ویژه قرار گرفت اما به علت شدت 
آسیب های ناشی از سوختگی با اسید و عفونت حدود یک ماه بعد – شامگاه یکشنبه 
27 شهریور – مقابل چشمان حیرتزده و نگران دختر 9 ساله اش جان باخت.از سوی 
دیگر با شکایت خانواده زن جوان کارآگاهان پایگاه نهم پلیس آگاهی تهران ردیابی 
ب��رای دس��تگیری ناصر را در دس��تور کار قرار دادند. م��ادر قربانی در تحقیقات به 
کارآگاهان گفت: دخترم 10 سال قبل با ناصر ازدواج کرد و یک سال بعد هم خدا به 
آنها یک دختر داد که متاسفانه مشکل شنوایی دارد. بنابراین برای معالجه بچه از محل 
زندگی ش��ان در ش��هر خلخال به تهران آمدند و مشکاتشان هم کم کم شروع شد. 
بیکاری، بی پولی، اعتیاد و رفتار نامناسب ناصر، دخترم را به ستوه آورده بود تا اینکه 
از دو سال قبل با شدت گرفتن مشکات، شهین درخواست طاق داد و سرانجام پس 
از ماه ها سرگردانی اوایل تیر امسال از هم جدا شدند و شهین همراه دخترش به خانه 
ما در خلخال برگشت. یک ماه از آمدن آنها گذشته بود که ناصر به خانه ما آمد. اول 
سعی کرد با تهدید و زور بچه اش را ببرد اما وقتی با مخالفت های شهین روبه رو شد 
رفت ولی یک شب بی خبر آمد و دختر 
و نوه ام را دزدید و با خود به تهران برد. 
م��ا نی��ز از هم��ه جا بی خب��ر یک هفته 
س��رگردان و نگران به دنبال آنها بودیم 
غافل از اینکه ناصر آنها را دزدیده و به 
یک دامداری مخروبه برده است. بعد هم 
ش��ب 13 مرداد پ��س از آنکه طاهای 
دخترم را به زور از او گرفت ظرف اسید 
را روی ب��دن و صورتش ریخت و فرار 
کرد.بدین ترتیب در حالی که ردیابی ها برای دستگیری مرد اسیدپاش ادامه داشت 
شامگاه سه شنبه – 12 مهر 90– یکی از بستگان مقتول که از افسران نیروی انتظامی 
اس��ت به طور اتفاقی متهم را که حوالی بهش��ت زهرا داخل خودرواش خوابیده بود 
شناسایی کرد. او با اعام موضوع به همکارانش در عملیاتی غافلگیرانه مرد جنایتکار 
را دس��تگیر کرد. وی در بازجویی ها به ریختن اس��ید روی همسر سابقش اعتراف و 
انگیزه خود را انتقامجویی دانست.وی اظهار داشت : تیر ماه از همسرم جدا شده اما به 
خاطر دخترمان تصمیم گرفتیم دوباره ازدواج کنیم به همین خاطر از خلخال به تهران 
آمدیم. مدتی بود به همسرم شک داشتم و این شک آزارم می داد. برای پایان دادن به 
شکم بر روی شهین اسد ریختم . بعد هم با سرقت طاهایش گریختم.با تکمیل تحقیقات 
قاضی دادگاه بخش آفتاب برای متهم به اتهام قتل عمد کیفرخواس��ت صادر کرد و 
پرونده برای رس��یدگی به شعبه 74 دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد.دی ماه 
سال گذشته جلسه محاکمه متهم به صورت غیرعلنی در شعبه 74 دادگاه کیفری استان 
تهران و به ریاس��ت قاضی اصغر عبداللهی برگزار شد.در این جلسه دختر ناشنوای 
مقتول برای پدرش تقاضای قصاص کرد. او که به شدت گریه می کرد گفت : این مرد 
پدرم نیس��ت و مادرم را کشت.س��پس متهم به دفاع از خود پرداخت و مدعی شد به 
خاطر سوءظن دست به این جنایت زده است.قضات دادگاه پس از آخرین دفاعیات 
متهم و وکیل مدافعش برای صدور حکم وارد شور شده و ناصر را به قصاص محکوم 
کردند.با اعتراض متهم پرونده برای رسیدگی به دیوان عالی کشور فرستاده شد که 

قضات دیوان عالی کشور روز گذشته حکم قصاص را تائید کردند.

جنایی
5 متهم پرونده، غیابی محاکمه شدند

عشق ممنوع به زن افغان
پرون�ده قتل مرد ایرانی که با زنی افغان 
رابطه برقرار کرده  و توسط پنج مرد افغان 
م�ورد ضرب وجرح قرار گرفته و کش�ته 
شده بود، دیروز در حالی رسیدگی شد که 
متهم�ان با تودی�ع وثیقه آزاد ش�ده  و از 

کشور فرار کرده اند.
 پرون��ده قتل این مرد ایرانی که حمید نام 
داشت 9سال قبل با اعام شکایت خانواده اش 
به جریان افتاد. آنها به پلیس خبر دادند فرزندشان به قتل رسیده است. مادر حمید گفت: 
پسرم کارگر بود. او در رودهن کار می کرد و همراه چند کارگر در خانه ای سکونت 
داشتند. نمی دانم بین آنها چه اتفاقی افتاده است اما به ما خبر دادند پسرم را کشته اند. 
وقتی تحقیقات پلیس در این خصوص آغاز شد، ماموران متوجه شدند حمید با چند 
مرد افغان در یک خانه زندگی می کرد. وقتی مردان افغان بازداش��ت ش��دند اعتراف 
کردند حمید را به شدت کتک زدند یکی از آنها که خدایار نام  داشت به پلیس گفت: 
با خبر ش��دیم حمید با دختری رابطه  دارد. اول نمی دانس��تیم ماجرا چیست و دخالت 
نکردیم وقتی متوجه  شدیم این زن، گلی همسر تازه یکی از همکارانمان است تصمیم 
گرفتیم از او انتقام  بگیریم. متهم گفت: من و چهار افغان دیگر با هم وارد اتاقی شدیم 
که حمید خوابیده  بود. همه ما او را کتک زدیم چاقو هم داشتیم و با چاقو به او ضربه 
وارد کردیم، در این میان چند نفر دیگر هم آمدند و آنها هم در این درگیری شرکت 
کردند، اما من نمی دانم ضربه اصلی را چه کس��ی زده  اس��ت. این اعترافات در حالی 
مطرح شد که دو نفر از متهمان متواری شده بودند. بنابراین گلی مورد بازجویی قرار 
گرفت، او به داشتن رابطه با حمید اقرار کرد و گفت: ما فقط رابطه کامی داشتیم من 
و حمید عاشق هم شده  بودیم. من در ایران بزرگ شدم و دوست نداشتم شوهر افغان 
داش��ته  باش��م. ش��وهرم را دوست نداش��تم.به این ترتیب دادس��را منتظر اعام نظر 
پزشکی قانونی درمورد ضربه کشنده به حمید ماند. چند روز بعد پزشکی قانونی اعام 
کرد علت مرگ ضربه ای بوده که به قفسه سینه مقتول وارد شده  است. در این نظریه 
تاکید شد همه ضرباتی که بر بدن مقتول وارد شده کشنده  بود. بنابراین هر سه متهم به 
اتهام مشارکت در قتل بازداشت شدند. با صدور کیفرخواست پرونده برای رسیدگی 
به شعبه 74 دادگاه کیفری استان تهران فرستاده  شد. در جلسه اول رسیدگی متهمان 
همگی واردآوردن ضربه به قفسه سینه مقتول را انکار کردند و گفتند فقط قصد تنبیه 
داشتند و ضربات را به قسمت حساس بدنش نزدند. آنها دو متهم فراری به نام های 
عزت و عیسی را عامل اصلی واردآوردن ضربه معرفی کردند به این ترتیب با توجه 
به نبود دو متهم اصلی قاضی وقت شعبه 74 متهمان را با قرار وثیقه آزاد کردند. در 
جلس��ه بعد رس��یدگی متهمان در دادگاه حاضر نشدند و مشخص شد سه مرد افغان 
آزادشده  نیز به کشورشان گریخته اند به این ترتیب جلسه رسیدگی چندین بار دیگر 
تجدید شد تا اینکه روز گذشته با توجه به اینکه متهمان با درج آگهی در روزنامه ها 
و راه های قانونی دیگر چندین بار احضار و در دادگاه حاضر نشده  بودند، بعد از اینکه 
نماینده دادستان کیفرخواست را خواند و اولیای دم نیز درخواست صدور حکم قصاص 
برای هر پنج نفر را کردند، پنج وکیل آنها دفاعیات خود را مطرح کردند و در پایان 

هیات قضات برای صدور رای دادگاه وارد شور شدند.
 

 دستگیری قاتالن در عملیات ویژه پلیس

قتل هولناک پسر 12 ساله در سرقت از خانه 

معتاد عاشق که برای به دست آوردن دل دختری جوان 
به او وعده سکه های طال داده  بود نمی دانست این وعده 

قتل او را رقم خواهد زد.
 این پرونده قتل یک س��ال قبل تشکیل شد. در آن زمان 
پلیس جسد مرد جوانی به نام داریوش را پیدا کرد که آثار 
برجامانده روی بدنش نش��ان می داد او خفه  ش��ده است. با 
انتقال جسد به پزشکی قانونی و آغاز تحقیقات مشخص شد 
داریوش از سال ها قبل به مواد اعتیاد داشته و خانواده اش را 
ترک کرده  بود. وقتی پلیس مادر داریوش را مورد تحقیق 
قرار داد، این زن گفت: پسرم فقط گاهی به ما سر می زد و 
بیش��تر با دوس��تانش زندگی می کرد. او اعتیاد داش��ت و 
به خاطر اعتیادش هم من راضی بودم با دوستانش باشد. از 
مرگ او هم خبر نداش��تم چون گاه می ش��د تا هفته ها به من 
س��ر نمی زد و فقط اگر پول الزم داشت می آمد. تحقیقات 
بع��دی مام��وران فاش کرد داریوش از یک س��ال قبل در 
خانه ای زندگی می کرد که متعلق به فردی موادفروش بود 
و معتادان را برای موادکشیدن به آنجا می برد. با شناسایی 

این خانه و دس��تگیری پنج س��اکن آن بازجویی از 
متهمان از جمله دو دختر به نام های سارا و نگار آغاز 
ش��د. وقتی س��ارا لب ب��ه اعتراف گش��ود راز قتل 
داریوش فاش شد. او گفت: چند ماه بود که داریوش 
قصد داشت با من رابطه داشته  باشد. او می گفت من 
را دوست دارد و می خواهد با من زندگی کند. خیلی 
به او امیدوار نبودم چون اعتیاد داشت. البته ما همگی 
در آن خان��ه م��واد مص��رف می کردی��م و ب��ه امیر 
صاحبخانه پول می دادیم. وقتی داریوش به من گفت 
مقدار زیادی سکه  دارد و ما می توانیم با آن سکه ها 
زندگی جدیدی را ش��روع کنیم ب��ه فکر فرورفتم. بعد هم 
موضوع را به نگار گفتم. نگار هم موضوع را به امیر و دو 
مرد دیگر که س��عید و هاشم نام  دارند گفت. من از ماجرای 
قتل خبر نداش��تم. روز حادثه من و داریوش در اتاق بودیم 
که یکدفعه سعید و هاشم حمله کردند. آنها حسابی داریوش 
را زدن��د و گفتن��د باید جای س��که ها را بگوی��ی. در حین 
درگیری داریوش به آنها گفت س��که ای در کار نیست اما 
حرفش را باور نکردند حتی س��عید دس��ت هایش را روی 
گردن داریوش گذاشت و فشار داد تا او را وادار کند سکه ها 
را بده��د. با ای��ن حال داریوش مقاومت ک��رد. آنها خیلی 
داریوش را کتک زدند مرد بیچاره بیهوش شد و روی زمین 
افتاد. بعد سعید و هاشم، داریوش را که بی حال بود برداشتند 
و بردن��د. م��ن در جریان مرگ او نب��ودم و فکر می کردم 
بیهوش ش��ده  اس��ت. دو روز بعد فهمیدم او را کش��ته  و 
جس��دش را جایی رها کرده اند. نگار برای مش��خص شدن 
هویت قاتل اصلی مورد تحقیق قرار گرفت. او گفت: من در 
جریان بودم که قرار اس��ت سعید و هاشم با داریوش درگیر 

شوند. آنها می خواستند جای سکه ها را از داریوش بپرسند. 
من گفته  بودم به سارا وعده داده که سکه  دارد. قصدم این 
نبود که او را در برابر بچه های دیگر قرار بدهم و باعث شوم 
کش��ته  ش��ود. آنها هم گفته  بودند وادارش می کنند جای 
سکه ها را بگوید و حرفی از قتل نبود. نمی دانم که چطور او 
را کش��تند اما فکر می کنم علت مرگش همان فش��ار دادن 
گلویش به دست سعید  بود. بعد از چند روز تحقیق باالخره 
پزشکی قانونی نظر خود را در مورد علت مرگ اعام کرد. 
در این نظریه آمده  بود داریوش به خاطر ضربات مهلکی که 
بر بدنش وارد شده جان نباخته و علت مرگ فشار بر عناصر 
حیاتی گردن  است البته جای زخم و کبودی های زیادی هم 
روی بدن مقتول وجود دارد. به این ترتیب س��عید به عنوان 
متهم ردیف اول ش��ناخته  ش��د. او اتهام قتل را قبول کرد و 
گفت: زمانی که به نگار ماجرای سکه ها را گفت قرار شد 
داریوش را وادار کنیم سکه ها را به ما بدهد. فکر می کردیم 
ب��ا این پول می توانیم مواد بیش��تری تهی��ه کنیم از طرفی 
داریوش به امیر بدهکار بود و قرار بود بخشی از سکه ها را 
به امیر بدهیم. سر موقعیت مناسب به سمت داریوش حمله 
کردیم و او را زدیم. من دستم را روی گلویش گذاشتم اما 
نمی خواستم طوری فشار بدهم که او بمیرد چون داریوش 
اعتیاد شدیدی داشت و کاما ضعیف  بود، جانش را از دست 
داد. وقتی فهمیدیم او مرده  اس��ت ب��دون اینکه به دخترها 
بگوییم جس��د را از خانه خارج کردیم. نمی خواس��تیم آنها 
بفهمن��د چ��ون ممکن بود بترس��ند.با اعت��راف متهمان به 
جزیی��ات این قت��ل و صدور کیفرخواس��ت، پرونده برای 
رسیدگی به شعبه 71 دادگاه کیفری استان تهران فرستاده 

 شد و به زودی متهمان مورد محاکمه قرار می گیرند.

 جنایت برای رسیدن به ثروت خیالی

افشای راز تجاوز 12 ساله پدر به دخترش
دختری که به مدت 12 سال از سوی پدرش مورد تجاوز جنسی 

قرار گرفته بود، سرانجام سکوت خود را شکست.
این دختر مالزیایی 18 س��اله از ش��ش سالگی مورد تجاوز جنسی 
پدرش قرار گرفته و سرانجام تصمیم می گیرد تا موضوع را به پلیس 
اطاع دهد.وی که اهل ایالت ترنگانو در شمال مالزی است به پلیس 
گفته است که وقتی برای اولین بار مورد تجاوز قرار گرفت، موضوع 
را به مادرش گفت اما اعتراض مادر تنها به کتک خوردن او و هفت 
خواهر و برادرش منجر ش��د.وی اظهار کرد: در ابتدا موضوع را به 
مادرم گفتم اما وقتی مادرم اعتراض می کرد، پدرم او را کتک می زد. 
پ��درم همچنین برادرها و خواهرهایم را نیز کتک می زد.این قربانی 
تجاوز افزود: پس از مدتی تصمیم گرفتم تا دیگر موضوع را به فردی 
نگویم تا از کتک خوردن مادر و خواهر و برادرهایم جلوگیری کنم.

وی س��رانجام تصمیم می گیرد تا موضوع را به معلم خود بگوید و 
وقتی معلم از ماجرا خبردار می شود به اتفاق دختر به پلیس مراجعه 
کرده و ش��کایتی تنظیم می کند.یک مق��ام پلیس منطقه ترنگانو از 
دستگیری این پدر بی رحم خبرداد وگفت: این دختر که آخرین مورد 
تج��اوز به وی در روز 18 آگوس��ت 2013 می��ادی بوده، در حال 

حاضر برای بررسی و درمان در بیمارستان بستری است.
مرگ عروس ٨ ساله در شب عروسی

دختر هشت ساله ی یمنی که به عقد 
مردی چهل س��اله در آمده بود، شب 
عروسی به علت آزار و اذیت از طرف 

شوهرش درگذشت.
در ش��هر »حرض« واقع در استان 
حجه  یمن مرد ثروتمند چهل ساله ای با 
پرداخ��ت مبلغ گزاف��ی دختر بچه ی 
هش��ت ساله ای را به عقد خود در می آورد که شب عروسی این دختر 
بچه به علت آزار و اذیت فوت می کند. آژانس خبری رسمی یمن نیز 
ضمن اعام این خبر می گوید، پس از مرگ عروس هشت ساله پلیس 

خانواده ی او و داماد چهل ساله را بازداشت کرده است.
متهم 107 ساله بدست پلیس آمریکا کشته شد

مرد 107 س��اله  آمریکایی پس از به دام انداختن و تهدید دو نفر با 
اسلحه به دست نیروهای پلیس کشته شد.

 پلیس محلی ایالت آرکانزاس اعام کرد: در پی دریافت تماس��ی 
مبن��ی ب��ر اینکه مردی دو نفر را با س��اح گرم تهدید به مرگ کرده، 
نیروهای پلیس به محل حادثه اعزام شدند.نیروهای پلیس آرکانزاس 
با حضور در محل این ساختمان و پیش از اقدام به دستگیری متهم، این 
دو م��رد را نج��ات داده و به محل امنی منتق��ل کردند.پس از آن که 
نیروهای پلیس درصدد برآمدند تا متهم را دستگیر کنند، وی اقدام به 
تیراندازی کرد و نیروهای پلیس نیز مجبور به استفاده از اسلحه شدند.

به گزارش ایسنا به نقل از شبکه خبری بی بی سی، انگیزه متهم از این 
اقدام در دست بررسی است.

تاجر ایرانی مقیم آلمان که در س�فر به 
ایران دختر نوجوانش را به قتل رس�انده 
بود، ب�ه زودی در دادگاه کیفری پای میز 

محاکمه قرار می گیرد.
به گ��زارش مهر، س��اعت 10:00 صبح 
چهارم بهمن ماه سال گذشته فوت مشکوک 
دختر نوجوانی به ماموران کانتری تهران نو 
اطاع داده شد.در ادامه تیمی از ماموران در 
محل حادثه در خیابان جدیدی حاضر شده و 
با پیکر بی جان پانته آ در حالیکه آثار کبودی 
ب��ر روی گردن و پایش مش��اهده می ش��د، 
روبرو ش��دند.با توجه به مش��کوک بودن 

م��رگ دختر نوج��وان موض��وع به قاضی 
شهریاری بازپرس جنایی تهران اطاع داده 
ش��د که با دستور او جسد برای تعیین علت 

اصلی مرگ به پزشکی قانونی منتقل شد.
پدر پانته آ نی��ز در بازجویی های ابتدایی 
اعام کرد: دخترش بخاطر مشکل اعصاب 
تع��دادی از قرص ه��ای او را خورده که این 
موضوع باعث مرگ او شده است.این ادعا 
در حالی مطرح ش��د که پزش��کی قانونی با 
کالبدشکافی جس��د علت مرگ را خفگی 
اعام کرد.با اعام این گزارش، پدر پانته آ 
تحت بازجویی قرار گرفت که اینبار اظهار 

داش��ت: من و همس��رم 25 س��ال قبل برای 
زندگ��ی به آلمان رفتیم که در آنجا صاحب 
دو دختر ش��دیم دختر کوچکم به نام پانته آ 
خیلی پرخاش��گر بود و رفتارش باعث شده 
بود مسئوالن مدرسه درباره نوع برخوردش 
تذک��ر بدهن��د. برای اینک��ه روحیه دخترم 
عوض شود در تعطیات به ایران سفر کردیم.
وی ادام��ه داد: ش��ب حادثه همس��رم خانه 
خواه��رش بود و م��ن و پانته آ تنها در خانه 
بودیم با او مش��غول صحبت شدم اما دخترم 
حرف های قبلی خود را تکرار کرد عصبانی 
شده و یک ضربه به صورت او زدم که پانته آ 

روی تخت نشست بعد هم جلوی دهانش را 
گرفتم که باعث خفگی دخترم شد.پس از این 
تحقیق��ات و با توجه به اق��رار متهم قاضی 
شهریاری برای مرد جنایتکار قرار مجرمیت 
صادر کرد که پرونده تاجر ایرانی با صدور 
کیفرخواست برای محاکمه به دادگاه کیفری 

استان تهران فرستاده شد.

مع�اون مب�ارزه با جرای�م جنایی پلیس آگاه�ی پایتخت از 
دس�تگیری دو برادری خبر داد که برای انتقام، زن 64 ساله ای 

را با ضربات متعدد چاقو به قتل رسانده بودند.
س��رهنگ کارآگاه آریا حاجی زاده در گفت وگو با ایس��نا، در 
تش��ریح جزئیات کشف خبر قتل جسدزنی میانسال در محدوده 
میدان امام خمینی )ره(، گفت: در س��اعت 17، دوازدهم مردادماه 
امس��ال عوامل گشت کانتری جامی در حین گشت زنی به یک 
دس��تگاه خودروی تویوتای رهاشده مشکوک شدند.وی با بیان 
اینکه ماموران در بازرسی از این خودرو، جسد زنی 64 ساله که 
به صورت پتوپیچ در صندلی سمت شاگرد خودرو رها شده بود 
را یافتند، گفت: بررسی های اولیه نشان داد که این زن طاهره 64 
س��ال س��ن دارد که بر اثر اصابت ضربات متعدد جس��م برنده به 
گردن، سینه و شکم، جان خود را از دست دادند.معاون مبارزه با 
جرای��م جنای��ی پلیس آگاه��ی پایتخت با بیان اینک��ه با توجه به 

حساسیت موضوع، بافاصله به دستور قاضی پرونده، پرونده ای 
تحت عنوان )قتل عمد( تش��کیل و برای رس��یدگی به اداره دهم 
پلی��س آگاه��ی ارجاع داده ش��د، گف��ت: در ادام��ه تحقیقات و 
بررسی های انجام شده، کارآگاهان به دو برادر به نام های ساسان 
و س��امان مظنون شدند که این افراد در چهاردهم شهریورماه در 

محدوده میدان راه آهن دستگیر و به اداره دهم منتقل شدند.
وی با بیان اینکه این افراد به اتهام مظنونیت در قتل بازداشت 
شده بودند، گفت: در ادامه تحقیقات، سرانجام سامان در روز شنبه 
)شانزدهم شهریورماه( به قتل طاهره با همدستی برادرش ساسان 
اعتراف کرد.حاجی زاده با بیان اینکه این افراد در اعترافات خود 
عنوان داشتند که پدرشان )کمال( راننده همسر مقتوله بود، گفت: 

این دو برادر عنوان داش��تند که به علت مش��کاتی که توس��ط 
خانواده مقتوله در زندگی ش��ان ایجاد شده و همچنین معتادشدن 
پدرش��ان، تصمیم به انتقام از این خانواده گرفتند، به گونه ای که 
در روز حادثه این دو به منزل مقتوله رفته و ضمن سوارشدن به 

خودرو این فرد، نقشه قتل این زن را اجرا کردند.
مع��اون مبارزه با جرایم جنایی پلی��س آگاهی پایتخت افزود: 
س��امان در اعترافات خود عنوان داشت که یک حوله آغشته به 
م��واد بیهوش کننده را روی صورت طاهره گذاش��ته و س��پس 
ساسان با چاقو چند ضربه به بدن این زن وارد می کند و پس از 
م��رگ این ف��رد به من��زل او بازگش��ته و ضمن بازک��ردن در 
گاوصن��دوق، اق��دام به رب��ودن مقداری طاج��ات، دالر و ... 

می کنند که با راهنمایی های متهمان، طاجات مس��روقه مقتوله 
در من��زل پ��دری ای��ن دو متهم کش��ف و ضبط ش��د.به گفته 
حاجی زاده، متهمان در حال حاضر به اتهام قتل عمد در اداره دهم 

پلیس آگاهی تحت بازجویی قرار دارند.

مرد دو زنه که همسر اولش را با ضربه های 
شمعدانی به قتل رسانده بود به زودی در 

دادگاه کیفری محاکمه خواهد شد.
به گ��زارش مه��ر، 7 فروردین امس��ال 

مام��وران کانت��ری 138 
جنت آب��اد در جریان فوت 
مشکوک زن جوانی در یکی 
از بیمارس��تان های غ��رب 
تهران ق��رار گرفتن��د. تیم 
پلیس��ی پ��س از حضور در 
محل در جریان بررس��ی ها 
دریافتن��د زن جوانی به نام 
مریم سه روز قبل در حالی 
که دچار صدمات شدیدی شده بود از سوی 
همسرش به این بیمارستان منتقل شده بود که 
تاش پزش��کان برای نجات جان وی موثر 
واقع نشد و او به علت شدت جراحات جان 

باخت.با اط��اع این موضوع به تیم جنایی 
پایتخ��ت گروه��ی از کارآگاه��ان پلیس 
آگاهی در محل حاضر و در نخس��تین گام 
همس��ر این زن ب��ه نام ناصر 33 س��اله را 
دستگیر کردند. مرد جوان در بازجویی ها به 
قتل همسرش اعتراف کرد و گفت: مدتی بود 
با همس��رم اختاف داش��تم و این موضوع 
باعث ش��ده ب��ود من با اط��اع مریم با زن 
دیگ��ری ازدواج کنم. ش��ب حادثه در خانه 
پی��ش مری��م بودم که دوباره ب��ا هم درگیر 
شدیم. او با کارهایش آبروی من را برده بود 
به همین خاط��ر در یک لحظه کنترلم را از 
دست داده و با شیشه ای که در دستم بود چند 

ضربه به س��رش زدم بعد هم ش��معدانی را 
برداش��ته و چند ضربه دیگر بر بدنش وارد 
کردم.ابتدا حالش خوب بود اما صبح ناگهان 
تغییر حالت داد که فورا او را به بیمارستان 
منتقل کردم که س��ه روز بعد بر اثر ش��دت 
جراح��ات جان باخت. با تکمیل تحقیقات و 
بازسازی صحنه این قتل بازپرس دادسرای 
جنایی ته��ران برای متهم ق��رار مجرمیت 
صادر کرد که با تایید قرار مجرمیت پرونده 
ب��ه  ب��رای محاکمه به ش��عبه 113 دادگاه 
کیفری استان تهران فرستاده شد.مرد جنایت 
کار به زودی پای میز محاکمه قرار می گیرد 

تا از خود دفاع کند. 

قتل دختر نوجوان از سوی تاجر ایرانی مقیم آلمان

افشای راز جنایت جسد پتوپیچ

محاکمه مرد دو زنه به اتهام قتل همسر اولش


