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قاتل ،جسد مقتول را وسط حیاط بیمارستان رها کرد
کشف جسد مرد فروشنده مواد مخدر در وسط بیمارستان لنگرود ،کاراگاهان را در برابر
جنایت جدیدی قرار داد ...
فارس

هفت كشته و زخمي
بر اثر تصادف در محور نورآباد
به قائميه

پليـس راه شـمال اسـتان گفـت :بر اثـر برخورد يك دسـتگاه
پيـكان بـا يـك دسـتگاه پـژو  4نفر كشـته و سـه نفـر زخمي
شدند .
سـرهنگ "احمـد احمـدي" در گفت و گـو با خبرنـگار پايگاه
خبـري پليـس ،گفـت :یـک دسـتگاه وانـت پیـکان دریـک
کیلومتـری محـور نورآبـاد بـه قائمیـه بـا برخـورد بـا یـک
دسـتگاه پـژوه پـارس  4کشـته و  3زخمـی برجـای گذاشـت.
رییـس پلیـس راه شـمال ادامـه داد :کارشناسـان پلیـس راه
سـریعا در محـل حادثـه حضـور يافتنـد و علـت تصـادف را
تجـاوز بـه چـپ دسـتگاه وانـت پیـکان اعلام كردنـد.
سـرهنگ احمـدی درپایـان بـه راننـدگان توصیـه کـرد :
راننـدگان عزیـز بـا سـرعت مجـاز رانندگـي كننـد و از انجام
سـبقت هـاي غیـر مجـاز خـود داري نماينـد.

15مجروح بر اثر واژگوني
اتوبوس در جاده
ني ريز -سيرجان

رئيـس پليس راه شـمال اسـتان فـارس گفت :بر اثـر واژگوني
يـك دسـتگاه اتوبـوس در جـاده ني ريـز -سـيرجان 15 ،نفر
مجـروح و به بيمارسـتان انتقال داده شـدند .
سـرهنگ " احمـد احمـدي" در گفـت و گو با خبرنـگار پايگاه
خبـري پليـس ،گفـت :مأمـوران گشـت پليـس راه از وقـوع
يـك فقـره حادثـه رانندگـي در جـاده نـي ريـز – سـيرجان
مطلـع و بالفاصلـه در محـل حاضـر شـدند.
وي ادامـه داد :مأموران مشـاهده كردند يك دسـتگاه اتوبوس
واژگـون شـده اسـت كـه بـر اثـر آن  15نفر مجـروح و جهت
مـداوا به بيمارسـتان انتقال داده شـدند.
رئيـس پليـس راه شـمال فـارس افـزود :علـت وقـوع ايـن
حادثـه رانندگـي  ،عـدم توجه به جلو از سـوي راننـده اتوبوس
ناشي از خستگي و خواب آلودگي تشخيص داده شده است.

دستگیری قاتل در کمتر از  15دقیقه
پس از وقوع قتل در میمند

فرمانـده انتظامـي شهرسـتان "فیروزآباد" از دسـتگيري متهم
 18سـالهاي كـه بـه دليـل اختالفات قبلـی یک نفـر نوجوان
را بـه قتل رسـانده بـود ،خبر داد
سـرهنگ "حسـین ارجمند مزیـدی" در گفتوگو بـا خبرنگار
پايـگاه خبـري پليـس ،اظهـار كـرد :در پـي اعلام مرکـز
فوریتهـای پلیسـی  110مبنـی بـر نـزاع و درگیـری منجـر به
قتـل در بخـش میمنـد ایـن شهرسـتان  ،بالفاصلـه مامـوران
پليـس آگاهـي به همراه دادسـتان جهـت بررسـي موضوع به
محـل حادثـه اعزام شـدند.
فرمانـده انتظامـي شهرسـتان فیروزآبـاد افـزود :مامـوران
بالفاصلـه در محـل حاضـر و بـا پیکر بـی جان جوانـی مواجه
مـی گردنـد کـه فـورا بـه بیمارسـتان اعـزام امـا متاسـفانه به
دلیـل شـدت جراحـات وارده فـوت مـی نمایـد.
وي تصريـح كـرد :ماموریـن فـورا اقـدام بـه شناسـایی و
دسـتگیری قاتـل در کمتـر از پانـزده دقیقـه مـی نماینـد کـه
این سـرعت عمل مامورین در دسـتگیری قاتل توسـط اهالی
مـورد تقدیـر قـرار گرفت.
ارجمنـد بـا بيـان اينكـه متهـم در بازجویـی هاي انجام شـده
انگيـزه خـود را اختالفـات قبلـي با متهـم عنوان كـرد ،افزود:
وي جهـت ادامـه تحقيقـات بـه مرجـع قضائي معرفي شـد.

کشف  10كيلوگرم ترياك
در شيراز

فرمانـده انتظامـي شهرسـتان شـيراز از كشـف  10كيلوگـرم
تريـاك در بازرسـي از يـك منـزل در اين شهرسـتان خبر داد.
سـرهنگ "يوسـف ملـك زاده" در گفـت و گـو بـا خبرنـگار
پايـگاه خبـري پليـس ،گفـت :در پـی دريافـت اخبـاري
مبنـي بـر اینکـه فـردی بـه هویـت معلـوم در زمینـه خریـد ،
فروش،توزیع،حمـل و نگهـداری مـواد مخـدر فعالیـت دارد،
موضـوع در دسـتور كار مأمـوران انتظامـي شهرسـتان قـرار
گرفـت.
وي ادامـه داد :مأمـوران با شناسـايي محل اختفـاء قاچاقچيان
بـه محـل مـورد نظـر اعـزام و در بازرسـي از منـزل آنـان 10
كيلوگـرم ترياك كشـف كردند.
فرمانـده انتظامـي شهرسـتان شـيراز گفـت :در ايـن خصوص
سـه نفـر متهـم دسـتگير و بـه مرجـع قضايـي معرفـي
شدند.

کشف بيش از  375هزار
نخ سيگار قاچاق در کازرون

فرمانـده انتظامـي شهرسـتان کازرون از کشـف  375هـزار و
 800نـخ سـيگار خارجـي قاچـاق در ايـن شهرسـتان خبر داد
سـرهنگ "رجبعلـی رزمجوئـی" در گفـت وگـو بـا خبرنـگار
پايـگاه خبـري پليـس گفـت  :در راسـتاي مبـارز بـا عرضـه
انـواع کاالهـاي قاچـاق ،مامـوران بخـش "جره" شهرسـتان
موفـق بـه شناسـائي يکـي از عاملان عرضه سـيگار خارجي
قاچـاق در ايـن شهرسـتان شـدند .
فرمانـده انتظامـي شهرسـتان کازرون افـزود  :مامـوران بـا
بررسـي هـاي همـه جانبـه موفق شـدند ،متهـم را حين حمل
سـيگار قاچـاق بـا يک دسـتگاه خـودرو پـژو 405شناسـائي و
خـودرو وي را نيـز متوقـف کننـد.
وي تصريـح کـرد  :در بازرسـي از خودرو ايـن متهم  375هزار
و  800نخ سـيگار خارجي قاچاق کشـف شـد .
فرمانـده انتظامي شهرسـتان کازرون با اشـاره بـه اینکه ارزش
ریالـی کاالي مکشـوفه بالـغ بـر  700میلیـون ریـال بـرآورد
شـده اسـت،از شـهروندان خواسـت :در صـورت اطلاع از
فعاليـت هـاي اقتصادي غيرقانوني و خريـد و فروش کاالهاي
قاچـاق ،مراتـب را از طريـق تلفـن  110بـه پليـس اطلاع
دهند.
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محاکمه مرد شروری که پسر دانشجو را آزار داد
ه گزارش رکنا ،رسیدگی به این پرونده از شامگاه بیست و سوم مهرماه  94به دنبال
شکایت یک پسر دانشجو در دستور کار پلیس قرار گرفت ...

توهم مرد شیشه ای منجر به جنایت شد
رکنا:کبری وقتی به اتاقش رفت و روی تختش دراز کشید نمی دانست برادر شیشه ای اش
باالی سر او خواهد آمد ...

صحنه های هولناک از یک قتل شبانه در جنوب تهران
رکنــا :دوربیــن مداربســته یــک کارخانــه
صحنــه هــای هولناکــی از یــک جنایــت شــبانه
در جنــوب تهــران را ثبــت کــرد و بازپــرس
پرونــده بــرای شناســایی عامــل جنایــت و زن بــه
قتــل رســیده از مــردم کمــک خواســت.
بــه گــزارش رکنــا ،عقربــه هــا ســاعت  10و 30
دقیقــه  11خــرداد مــاه ســال گذشــته را نشــان
مــی داد کــه نگهبــان یــک کارخانــه در خیابــان
فداییــان اســام ،جنــب پمــپ بنزیــن در حــال
نگهبانــی بــود کــه دیــد یــک زن و پســر جــوان
بــه ســمت آلونــک کوچکــی کــه در جلــوی
کارخانــه بــود حرکــت مــی کننــد و در ادامــه
پســر جــوان بــه کمــک زن تنهــا توانســت در
آلونــک قدیمــی را بــاز کننــد و وارد آنجــا شــوند.
نگهبــان کارخانــه بــا دیــدن ایــن صحنــه در
حالیکــه چــراغ قــوه بــه دســت داشــت بــه ســمت
آلونــک قدیمــی رفــت و پشــت درهــای بســته از
زن و پســر جــوان کــه ســرگرم کشــیدن مــواد
بودنــد خواســت تــا آنجــا را تــرک کننــد امــا
پســر جــوان بــی تفــاوت بــه حــرف هــای ایــن
نگهبــان بــه کار خــودش ادامــه داد.
مــرد جــوان وقتــی دیــد کــه ایــن زن و پســر
بــه حرفهــای او توجــه نمــی کننــد آنهــا را
تهدیــد کــرد کــه ماجــرا را بــه پلیــس گــزارش
مــی کنــد و بــرای زنــگ زدن بــه پلیــس بــه
ســمت کارخانــه برگشــت.
هنــوز لحظاتــی از رفتــن نگهبــان کارخانــه
نگذشــته بــود کــه ناگهــان صداهایــی بــه گــوش
رســید و نگهبــان شــوکه شــده بــه آرامــی بــه
ســمت آلونــک متروکــه بازگشــت و بــا صحنــه

هولناکــی روبــرو شــد.
زن جــوان غــرق خــون روی زمیــن افتــاده
بــود و پســر جــوان نیــز قبــل از رســیدن مــرد
نگهبــان پــا بــه فــرار گذاشــته بــود کــه خیلــی
زود تیمــی از مامــوران پلیــس در صحنــه جــرم
حاضــر شــدند.
مامــوران در بررســی هــای ابتدایــی پــی بردنــد
کــه زن جــوان در کنــارش یــک پایــپ و فنــدک
اتمــی کــه بــرای کشــیدن مــواد مخــدر شیشــه
اســت بــا ضربــات چاقــو بــه ســر و صورتــش بــه
قتــل رســیده اســت.
همیــن کافــی بــود تــا بازپــرس خرازانــی از
شــعبه پنجــم دادســرای شــهرری همــراه تیمــی
از مامــوران اداره  10پلیــس آگاهــی تهــران در
صحنــه جنایــت حاضــر شــوند.

بررســی هــای ابتدایــی تیــم تشــخیص هویــت و
پزشــکی قانونــی در محــل جنایــت نشــان از آن
داشــت کــه زن جــوان بــا  12ضربــه هولنــاک
بــه گــردن و ســر بــه قتــل رســیده اســت کــه
عمــق بعضــی از ایــن ضربــات بــه  30ســانتی
متــر مــی رســد.
کارآگاهــان در گام نخســت بــه بررســی محــل
جنایــت پرداختنــد و متوجــه دوربین مداربســته ای
در نزدیکــی ایــن آلونــک متروکــه شــدند و در
بازبینــی ایــن فیلــم ،صحنــه هولنــاک یــک
جنایــت را مشــاهده کردنــد.
در ایــن فیلــم پســر جــوان پــس از رفتــن
نگهبــان کارخانــه در اقدامــی وحشــیانه زن جــوان
را هــدف ضربــات چاقــو قــرار مــی دهــد کــه زن
جــوان بــرای فــرار بــه ســمت در آلونــک قدیمــی

حرکــت مــی کنــد و پــس از بــاز شــدن در روی
زمیــن مــی افتــد و پســر جــوان در حرکتــی
باورنکردنــی شــروع بــه زدن ضربــات مرگبــار
چاقــو بــه ســمت صــورت و گــردن زن جــوان
مــی کنــد.
در ادامــه پســر جــوان در حالیکــه زن جــوان غرق
خــون روی زمیــن افتــاده بــود بــه آرامــی وارد
آلونــک شــده وپــس از لحظاتــی در زمــان خــارج
شــدن و فــرار ضربــه محکمــی بــا چاقــو بــه ســر
زن جــوان مــی زنــد و وقتــی متوجــه حضــور مــرد
نگهبــان مــی شــود بــه ســرعت پــا بــه فــرار
مــی گذارد.جســد زن جــوان بــا دســتور بازپــرس
پرونــده بــه پزشــکی قانونــی منتقــل شــد و بــا
توجــه بــه اینکــه هیــچ مــدرک هویتــی همــراه
ایــن زن نبــود عملیــات انگشــت نــگاری از جســد
وی صــورت گرفــت امــا هیــچ ســرنخی از ایــن
زن کــه احتمــاال افیونــی و فــراری از خانــه اســت
بــه دســت نیامــد.
بــا گذشــت  10مــاه از ایــن جنایــت هولنــاک
در اتوبــان فداییــان اســام هنــوز هیــچ ردی از
عامــل جنایــت و زن جــوان بــه دســت نیامــده
اســت و تحقیقــات فنــی ادامــه دارد.
بنــا بــه ایــن گــزارش ،بازپــرس خرازانــی از
شــعبه پنجــم دادســرای شــهرری بــا تقاضــای
انتشــار تصویــر عامــل جنایــت و عکــس
چهــره نــگاری شــده زن جــوان خواســت تــا
کســانیکه اطالعــی از مخفیــگاه ایــن قاتــل
فــراری و هویــت زن جــوان دارنــد بــه اداره
 10پلیــس آگاهــی تهــران یــا شــعبه پنجــم
دادســرای شــهرری مراجعــه کننــد.

توهم مرد شیشه ای منجر به جنایت شد
رکنا:کبــری وقتــی بــه اتاقــش رفــت و روی
تختــش دراز کشــید نمــی دانســت بــرادر
شیشه ای اش باالی سر او خواهد آمد.
بــه گــزارش رکنــا ،ایــن مــرد معتــاد کــه
خواهــرش را در توهــم شیشــه کشــته
بــود در حالــی پــای میــز محاکمــه ایســتاد
کــه خواهــرزاده هایــش بــرای او حکــم قصــاص
خواســتند .صبــح چهاردهــم آذر  94دختــر جوانــی
هراســان بــا کالنتــری ســتارخان تمــاس گرفــت
و از کشــته شــدن مــادر 55ســاله اش بــه نــام
کبــری خبــر داد.
وی گفــت :دیشــب دایــی ام بــه نــام اکبــر بــه
خانــه مــان آمــد و شــام خــورد .مــن بــرای
درس خوانــدن بــه خانــه دوســتم رفتــم و شــب
را همانجــا مانــدم امــا صبــح وقتــی بــه خانــه
برگشــتم بــا صحنــه وحشــتناکی روبــه رو شــدم.
پلیــس بــه خانــه مــورد نظــر رفــت و بــا جنــازه
خونیــن زن میانســال کــه بــا ضربــه هــای چاقــو
از پــا درآمــده بــود روبــه رو شــد .همزمــان بــا
انتقــال جنــازه بــه پزشــکی قانونــی مامــوران
کالنتــری نــواب بــا مــرد میانســالی روبــه رو
شــدند کــه بــا دســت و لبــاس هــای خونــی
بــی هــدف در خیابــان پرســه مــی زد .ایــن مــرد
47ســاله بــه نــام اکبــر بــه مامــوران گفــت کــه

خواهــرش را کشــته اســت .وی بــه پلیــس آگاهی
منتقــل شــد و بــه قتــل خواهــرش اعتــراف کــرد.
اکبــر در شــعبه دوم دادگاه کیفــری یــک اســتان
تهــران بــه ریاســت قاضــی محســن زالــی و
بــا حضــور دو مستشــار پــای میــز محاکمــه
ایســتاد .در ایــن جلســه دو دختــر قربانــی در
جایــگاه ویــژه ایســتادند و بــرای دایــی شــان
حکــم قصــاص خواســتند .مــادر قربانــی امــا
گفــت :حاضــر بــه قصــاص پســرم نیســتم و

اعــام گذشــت مــی کنــم.
خبرنــگار رکنــا می نویســد :وقتی اکبــر روبه روی
قضــات ایســتاد ادعــای عجیبــی مطــرح کــرد.
وی گفــت :ســالها پیــش بــه مــواد مخــدر
اعتیــاد داشــتم و چنــد بــار بــه زنــدان افتــادم.
بعــد از جدایــی از همســرم بــه کمــپ تــرک
اعتیــاد رفتــم و مــواد مخــدر را تــرک کــردم
امــا نمــی دانــم چــرا مــادر و بــرادرم در غذایــم
مــواد مخــدر مــی ریختنــد .مــن چنــد بــار بــا

آنهــا درگیــر شــده بــودم بــه همیــن خاطــر خانــه
پــدری ام در کاشــان را تــرک کــردم و بــه تهــران
آمــدم .چنــد شــب را در مرقــد امــام خوابیــدم امــا
چــون پــول هایــم تمــام شــده بــود بــا خواهــر
بزرگــم کــه در تهــران زندگــی مــی کــرد تمــاس
گرفتــم .کبــری کــه چنــد ســال بــود از شــوهرش
جــدا شــده و همــراه دو دختــرش زندگــی
مــی کــرد دنبالــم آمد و مــرا بــه خانه اش بــرد .او
از مــن پذیرایــی کــرد امــا وقتــی میــوه خــوردم
تمــام بدنــم شــروع بــه ســوختن کرد.آنجــا بــود
کــه فهمیــدم کبــری هــم در غذایــم مــواد
مخــدر ریختــه اســت .عصبانــی شــده بــودم کــه
کبــری بــه رختخــواب رفــت و خوابیــد .امــا مــن
آرام و قــرار نداشــتم .نوایــی در گوشــم زمزمــه
مــی کــرد باید کبــری را بکشــم .به همیــن خاطر
نیمــه شــب بــه آشــپزخانه ر فتــم و بــا برداشــتن
کارد آشــپزخانه خواهــرم را کشــتم .مــن همــان
موقــع خانــه را تــرک کــردم  .در خیابــان هــا
بــی هــدف قــدم مــی زدم و دنبــال کالنتــری
مــی گشــتم تــا خــودم را معرفــی کنــم کــه
گشــت پلیــس ســر رســید .مــن از قتــل خواهــرم
پشــیمانم و نمــی دانــم چــرا دســت بــه چنیــن
کاری زده ام.در پایــان ایــن جلســه هیــات
قضایــی وارد شــور شــد تــا رای صــادر کنــد.

محاکمه مرد شروری که پسر
دانشجو را آزار داد
بــه گــزارش رکنــا ،رســیدگی بــه ایــن پرونــده
از شــامگاه بیســت و ســوم مهرمــاه  94بــه
دنبــال شــکایت یــک پســر دانشــجو در دســتور
کار پلیــس قــرار گرفــت.
ایــن پســر  20ســاله بــه پلیــس گفــت :از
مدتــی پیــش در شــبکه مجــازی بــی تــاک بــا
یــک مــرد جــوان بــه نــام امیــر آشــنا شــدم.
چــون تنهــا و بیــکار بــودم بیشــتر شــبها بــا
هــم چــت مــی کردیــم و تــا دیروقــت بــا امیــر
دربــاره مســائل مختلــف روزمــره صحبــت
مــی کــردم تــا اینکــه عصــر جمعــه بــه مــن
گفــت در خانــه حوصلــه اش ســر رفتــه و از
مــن دعــوت کــرد بــا هــم قــرار بگذاریــم و
بــرای تفریــح بیــرون برویــم .عصــر جمعــه
بــرای اولیــن بــار در خیابــان بــا امیــر قــرار
گذاشــتم و بــا پرایــدم دنبــال او رفتــم .امیــر که

قاتل ،جسد مقتول را وسط
حیاط بیمارستان رها کرد
کشــف جســد مــرد فروشــنده مــواد مخــدر در
وســط بیمارســتان لنگــرود ،کاراگاهــان را در
برابــر جنایــت جدیــدی قــرار داد.
بــه گــزارش گــروه جامعــه خبرگــزاری
میــزان ،ســرهنگ حســین نیــک فــرد فرمانــده
انتظامــی لنگــرود گفــت :ســاعت  ۵:۳۰صبــح
دیــروز فــردی بــا یــک دســتگاه خــودروی

جــای چندیــن بریدگــی روی صورتــش نمایــان
بــود ســوار ماشــینم شــد .از امیــر ترســیده بودم
امــا خجالــت کشــیدم حرفــی بزنــم .مــا بــا هم
شــروع بــه گشــت زنــی در خیابــان های شــرق
تهــران کردیــم و او بــه بهانــه پیــدا کــردن
یــک آدرس مــرا بــه ســمت قیامدشــت بــرد
 .هــوا تاریــک شــده بــود کــه یکبــاره بــه
رویــم چاقــو کشــید و از مــن خواســت تــا
بــه ســمت بیابــان هــای قیامدشــت بــروم .او
داخــل ماشــین و بــا تهدیــد چاقــو مــرا آزار داد
و گوشــی موبایــل و  80هــزار تومــان پولــی را
کــه همــراه داشــتم از مــن گرفــت .او تهدیــدم
کــرد بالفاصلــه از آنجــا دور شــوم .مــن هــم
از ترســم فــرار کــردم تــا از او شــکایت کنــم.
بــه دنبــال شــکایت پســر دانشــجو تــاش
بــرای ردیابــی مــرد جــوان آغــاز شــد و پلیــس

بــا اطالعاتــی کــه از طریــق شــماره تلفــن وی
بــه دســت آورده بــود چهــار روز بعــد ایــن مــرد
31ســاله را در خــادم آبــاد شــهریار ردیابــی
وبازداشــت کــرد.
ایــن مــرد کــه هفــت فقــره ســابقه کیفــری
در پرونــده اش دارد و پزشــکی قانونــی جــای
 70بریدگــی ناشــی از خودزنــی را روی بدنــش
گــزارش کــرده در شــعبه هشــتم دادگاه
کیفــری یــک اســتان تهــران غیرعلنــی پــای

میــز محاکمــه ایســتاد و آزار پســر دانشــجو را
انــکار کــرد.
در پایــان ایــن جلســه هیــات قضایــی وارد
شــور شــد و مجــرم بــد ســابقه را کــه قبــا
بــه جــرم ســرقت از پســر دانشــجو در دادگاه
کیفــری  2اســتان تهــران بــه 2ســال زنــدان
و  40ضربــه شــاق محکــوم شــده بــود بــه
اتهــام آزار پســر جــوان بــه  100ضربــه شــاق
محکــوم کــرد.

پرایــد مشــکی وارد ایــن بیمارســتان شــد و بــا
توجــه بــه حضــور نداشــتن نگهبــان خــودرو را
در محوطــه پــارک و متــواری شــد.
نیــک فــرد افــزود :نگهبــان بعــد از حــدود
یــک ســاعت بــه خــودروی پــارک شــده
مشــکوک و پــس از بازرســی متوجــه جســد
رهــا شــده در خــودرو مــی شــود.
وی بــا بیــان اینکــه هویــت مقتــول شناســایی
شــده اســت ،گفــت :وی مــردی 38ســاله و
اهــل کیاکالیــه لنگــرود اســت و ســابقه ی
خریــد و فــروش مــواد مخــدر دارد و احتمــاال

بــا فرودآمــدن شــی ســنگینی بــه ناحیــه ســر
بــه قتــل رســیده اســت.
فرمانــده ی انتظامــی لنگــرود مــی گویــد
ممکــن اســت مقتــول در راه رســیدن بــه
بیمارســتان زنــده بــوده باشــد.
ســرهنگ حســین نیــک فــرد افــزود:
بررســی هــای اولیــه نشــان مــی دهــد کــه
علــت قتــل اختــاف بــر ســر خریــد و فــروش
مــواد مخــدر بــود.
وی بــا بیــان اینکــه قاتــل شناســایی شــده
اســت گفــت :تــاش بــرای دســتگیری قاتــل

فــراری ادامــه دارد.
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ستاره پیشین لیگ ملی
فوتبال آمریکا خودکشی کرد

سـتاره جنجالـی پیشـین لیگ ملـی فوتبال آمریکا کـه به جرم
قتـل دو نفـر در سـال  2013بـه حبـس ابد محکوم شـده بود،
دیـروز بـه وقت محلی ،در سـلولش خودکشـی کرد.
بـه گـزارش روز چهارشـنبه خبرگـزاری فرانسـه از واشـنگتن،
آرون هرنانـدز  ۲۷سـاله دیـروز خـود را در سـلولش
حلـق آمیـز کرد .هرناندز بین سـالهای  ۲۰۱۱تـا  ۲۰۱۲یکی
از سـتارههای آینـدهدار ( NFLلیـگ ملی فوتبـال آمریکایی)
بـه شـمار میرفـت.وی سـال  ۲۰۱۳با اسـلحه گرم بـه مردی
کـه همراه خواهر همسـرش بـود و یکی از همراهـان او حمله
کـرد و هـر دوی آنها را به قتل رسـاند.
ایـن پرونـده بـه دلیـل نبـود شـواهد کافـی سـالها در جریـان
بـود تـا اینکـه دادگاه در سـال  2015وی را بـه حبـس ابـد
محکـوم کـرد.
دادگاه تجدیدنظـر ایالتـی آمریـکا نیـز حکـم حبـس ابـد وی
را تائیـد کـرد.
بـر اسـاس ایـن گـزارش ،مامـوران زنـدان سـاعت سـه صبح
جسـد حلـق آویـز هرنانـدز را در سـلولش پیـدا کردنـد.

کشته شدن  44نفر
در سقوط اتوبوس به رودخانه
در شمال هند

سـقوط یـک دسـتگاه اتوبـوس مسـافربری در روز چهارشـنبه
بـه رودخانـه ای در منطقه شـیمال در ایالـت هیماچال پرادش
جـان  44نفـر را گرفت .
بـه گـزارش ایرنـا ،یـک مقـام پلیـس راه ایالـت هیماچـال
پـرادش در شـمال هنـد بـا بیـان اینکـه ایـن اتوبـوس دارای
 56سرنشـین بـوده اظهـار کرد احتمـال افزایـش قربانیان این
حادثـه وجـود دارد.
نیروهای امدادی بالفاصله در محل حادثه حضور یافتند.
جـاده هـای هنـد کـه دادگاه عالـی این کشـور از آنهـا بعنوان
غـول هـای قاتل نـام برده ،هر سـاعت  17نفـر و روزانه بیش
از  400نفـر را بـه کام مرگ می کشـانند.
افزایـش تعـداد تلفـات و حـوادث جـاده ای در هنـد باعـث
شـده اسـت که دولـت بدنبـال اصالحـات در قوانیـن رانندگی
و افزایـش جریمـه هـا بـرای کاسـتن از تصادفـات و تلفـات
جـاده ای باشـد.
دولت همچنین از کارخانه های خودروسـازی خواسـته اسـت ،
ضریـب ایمنـی خودروهـا را برای کاهـش تصادفـات افزایش
دهند.
هنـد یکی از کشـور هـای امضا کننـده پیمان برزیـل در مورد
امنیت جاده ها اسـت و بر اسـاس این پیمان هند متعهد شـده
اسـت تـا سـال  2020آمـار تصادفـات و مرگ و میـر جاده ای
را به نصف کاهش دهد.
پیـش از ایـن دادگاه عالـی هنـد جـاده هـای ایـن کشـور را
" غول های قاتل" خوانده بود.
خـودرو هـای بسـیار محبـوب در هنـد دارای امنیـت بسـیار
پایینـی اسـت بـه گونه ای که تسـت تصـادف این خـودور ها
بـر اسـاس اسـتاندارد هـای اروپایـی "صفـر" گـزارش شـده
اسـت.این درحالـی اسـت که بیشـتر خودرو های حمـل و نقل
عمومی هند فرسـوده و از امنیت بسـیار کمی برخوردار اسـت.

قاتل فیسبوکی در آمریکا
خودکشی کرد

قاتلـی کـه در شـهر کلیولنـد ایالت اوهایـوی آمریـکا ویدئوی
کشـتن مـردی را در فیسـبوک منتشـر کرده بود پـس از تحت
تعقیب قرار گرفتن از سـوی پلیس پنسـیلوانیا خودکشـی کرد.
بـه گزارش ایسـنا" ،اسـتیو اسـتفانز" که متهم بـه قتل مردی
 ۷۴سـاله بـه ضـرب گلولـه در پیادهرو بـود در سراسـر ایاالت
متحـده آمریـکا مـورد پیگرد پلیـس قـرار گرفته بود.
اسـتیون آنتونـی ،مسـوول اداره اف بـی آی در کلیولنـد در
نشسـتی خبـری اعلام کـرد :هـدف ایـن بـود کـه هیچ کس
قربانـی خشـونت ورزی اسـتفانز نباشـد .اگرچـه تحقیـق ادامه
داشـت ولـی بـاور داشـتیم ایـن موضـوع مهمـی اسـت .ایـن
هـدف اول بـود .بدیهـی اسـت کـه هـدف دیگـر این بـود که
اسـتفانز سـالم دسـتگیر شـود ولـی متاسـفانه تصمیـم او ایـن
را موضـوع را منتفـی کرد.بـه گـزارش یورونیوز ،پلیـس ایالت
پنسـیلوانیا پـس از دریافت گزارشـی ،خودروی اسـتیو اسـتفانز
را در برابـر یـک رسـتوران یافـت .وی پـس از تعقیـب و گریز
کوتاهـی بـه ضـرب گلولـه خودکشـی کرد.

لحظه وحشتناک حمله مرد
تبر به دست به یک قمار خانه

رکنـا :لحظـه حملـه یـک مـرد بـا تبـر کـه در یکـی از
قمارخانه هـای کشـور چیـن اتفـاق افتـاده اسـت.
مـردی کـه زیـر لباس خود تبـر پنهان کـرده بود بـه قمارخانه
دومینـو در چیـن وارد شـد و آشـوب به پـا کرد .او کـه به نظر
می رسـد بـا همراهی چنـد نفر بـرای گرفتن انتقام وارد شـده
بـود ابتـدا بـا تبـر بـه یکـی از افـراد حمله مـی کند و سـپس
تمـام قمـار خانـه درگیـر دعوا می شـود .ایـن درگیـری ادامه
پیـدا کـرده و به خیابان کشـیده می شـود.

همسرکشی در شوشتر با اسلحه

بـروز اختلاف خانوادگی در شوشـتر منجر به حادثـه هولناكی
شـد .سـرهنگ علـی حاتمـی رئیس پلیـس آگاهی خوزسـتان
در گفـت و گـو بـا خبرنـگار گـروه جامعـه خبرگـزاری میزان،
گفـت 23 :فروردیـن امسـال وقـوع درگیـری خانوادگـی در
یکـی از محالت شوشـتر به پلیـس اطالع داده شـد .با حضور
ماموران پلیس مشـخص شـد مـرد جوانی اقدام بـه تیراندازی
بـه سـوی همسـرش کـرده و از محل متواری شـده اسـت.
وی ادامـه داد :بررسـی هـا نشـان مـی داد مقتـول بـه علـت
اصابـت گلولـه هـای اسـلحه شـکاری در دم جـان خـود را از
دسـت داده اسـت .حاتمـی افـزود :همسـر مقتـول پـس از
دسـتگیری بـه قتـل اعتـراف و انگیـزه خـود از ایـن قتـل را
مشـکالت و اختالفـات خانوادگـی اعلام کـرد.

