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تلفن گروه حوادث88761621 :

ازدواج و فرار داماد ایرانی مقیم لندن

خبر

 5کشته درسقوط خودرو به رودخانه

مرگ استاد دانشگاه درجاده کوهستانی

حوادث
جهان

قصاص قاتلی که در زندان مخفی شده بود
حکم
ِ

گروه حوادث /جنایتکار فراری که 9سال در
زندان مخفی شده بود با حکم قضات شعبه
دوم دادگاه کیفری استان تهران ،به اتهام
قتل عمد به قصاص محکوم شد.به گزارش
خبرنگار حوادث «ایران» ،دراین جنایت که 29
اردیبهشت سال  87و در جریان نزاع در یکی
از محلههای شهرستان ورامین رخ داد ،پسر
 25سالهای بهنام «فرهاد» کشته شد.
کارآگاهان در جریان تحقیقات دریافتند
مقتول ساعتی قبل با پسر جوانی بهنام

تصمیم جنجالی
شاهزاده عاشق

زهره صفاری

یک گوشه با خودش حرف میزد .اما در پاسخ
به ترانه دلیل رفتارهایش را جابهجا شدن
و تغییر ساعت خوابش در مسافرت عنوان
میکرد یا میگفت بالش مخصوص خود را به
همراه نیاورده است و....
رفتارهای مشکوک فریدون بعد از شروع
زندگی مشترک آنها در تهران بیشتر شد .او
گاهی صدای موسیقی را آنقدر زیاد میکرد که
همسایهها اعتراض میکردند و گاهی از صدای
شستن ظرفها عصبانی میشد .بعضی
وقتها نیمه شب بیرون میرفت و دم صبح
به خانه برمیگشت .ترانه تصور میکرد که
شوهرش معتاد است ،اما آزمایش خونی که
به بهانهای از او گرفت چیزی را درباره اعتیاد او
به مواد مخدر یا الکل نشان نداد .در این مدت

«یوسف»  26-ساله -درگیر شده و ضارب
پس از قتل گریخته است .یوسف  9سال تحت
تعقیب پلیس بود تا اینکه اوایل سال قبل
ردپایش در یکی از زندانهای استان تهران
شناسایی شد .او پس از انتقال به اداره آگاهی،
تحت بازجویی قرارگرفت و به قتل «فرهاد»
اعتراف کرد.
محاکمه این زندانی هفته گذشته
در شعبه دوم دادگاه کیفری تهران به
ریاست قاضی زالی و با حضور قاضی

بزرگترین نوه دختری امپراتور ژاپن به خاطر تصمیم
برای ازدواج با یک شهروند معمولی با حکم اخراج از
خاندان سلطنتی روب ه رو شده است.شاهزاده «ماکو»که
 25سال دارد ،سال  2012در دانشگاه بینالمللی توکیو با
«کی کوموروی»  25ساله آشنا شد وهردو به هم عالق ه مند

میرر

 21سالپروازمخفیانهپادشاه

اسالمی -مستشار دادگاه -برگزار شد.در
آغاز جلسه نماینده دادستان ورامین ،متن
کیفرخواست را خواند و از قضات برای
متهم درخواست مجازات کرد.
سپس مادر مقتول بهعنوان ولی دم از
دادرسان دادگاه برای قاتل فرزندش قصاص
خواست .آنگاه متهم پای میز محاکمه ایستاد
و ضمن اعتراف به قتل ناخواسته به سؤاالت
قضات پاسخ داد.
وی گفت « :بعد از فرار به خاطر بیکاری

شدند .این شاهزاده ژاپنی که پس از چند سال دوستی،
تصمیمش برای ازدواج با ماکو جدی شده است ،براساس
قوانین این کشور چارهای جز ترک خاندان سلطنتی ندارد.
نامزد این شاهزاده که بهعنوان وکیل در یک شرکت
کار میکند در مصاحبه با رسانهها از اظهارنظر درباره

نجاتکودکانازشکنجهگاهپدر

مرد جوان امریکایی به اتهام بدرفتاری با فرزندان خردسال اش ،دستگیر و
زندانی شد .به گزارش پلیس «پنسیلوانیا»« ،سسیل اوگن کورتز»  39ساله در
حالی از سوی پلیس دستگیر شد که همسایگاناش درباره وضعیت وخیم
فرزندان او به پلیس گزارش داده بودند.
مأموران نیز با دریافت این گزارش ،خود را به محل مورد نظررسانده
و دخترتازه متولد شده و پسر یکساله او را در شرایطی نابسامان دیدند.
پسر دو سالهاش نیز در قفسی چوبی پیدا شد .متهم پس از دستگیری به
پلیس گفت« :همسرم بهدلیل مشکالت زایمان در بیمارستان است و من نیز
بهدلیل ناتوانی در کنترل بچهها ،آنها را درحصار نگه داشته بودم که آسیب
نبینند تا همسرم برگردد!»
این مرد پس از دستگیری با قرار وثیقه  250هزار دالری به زندان انتقال
یافت و فرزندانش نیز تا زمان مرخص شدن مادرشان به یک مرکزخیریه
نگهداری ازکودکان بدسرپرست سپرده شدند.

ازدواجش با شاهزاده ماکو خودداری کرده است که همین
موضوع ،گمانه زنی رسانهها درباره جزئیات این نامزدی
را افزایش داده است.امپراتور  83ساله  -پدربزرگ
شاهزاده  -بهدلیل سن باال از قدرت کنار ه گیری کرده و
قرار است بزودی جانشین او از بین پسرانش معرفی شود.

مرد جوان در توهمی هولناک و با سرعتی سرسام آور ،در شلوغترین منطقه گردشگری شهر «نیویورک» 23 ،نفر را به
خاکوخونکشید.دراینحادثههولناککهعصرپنجشنبهبهوقتمحلیدرمیدانتایمزاتفاقافتاد«،ریچاردروخاس»
 26ساله که سابقه خدمت در نیروی دریایی امریکا را نیزداشت ،سوار برخودرو و با سرعتی رعد آسا ،وارد منطقه شد و در
یک حرکت نمایشی ،دور  180درجه زد و خالف جهت حرکت خودرو مسافت سه چهارراه را در پیاده رو با سرعت پیمود.
به گزارش پلیس ،دراین ماجرای هولناک ،دختر  18سالهای کشته شد و  22نفر دیگر نیز بشدت مجروح و به بیمارستان
منتقل شدند«.روخاس» پس از نمایش مرگبار و ب ه دنبال برخورد خودرو با تیر برق متوقف شد وچند لحظه بعد دراوج
خشم از داخل خودرو بیرون آمد و در حالی که با فریادهایی قصد ترساندن مردم و فرار از صحنه را داشت در حلقه
محاصران گرفتار شد.وی که دوبار در سالهای قبل به علت رانندگی در حال مستی دستگیر شده بود ،در اعترافهایش
به پلیس گفت« :صدایی به من میگفت که این کار را انجام دهم و حاال در انتظار مرگ هستم».براساس اعالم پلیس،
این حادثه تروریستی نبوده و راننده در حالتی غیرطبیعی نمایش مرگبار را به تصویر کشیده است.مجروحان این حادثه
درحالی به بیمارستان انتقال یافتند و تحت درمان قرارگرفتند که حال  5نفر از آنها وخیم گزارش شده است.

جدال قهرمان موتورسواری جهان با مرگ و زندگی

ناپدید شدن
هواپیما در
مثلثبرمودا

دیلی میل

پلیس انگلیس دو مرد جوان را در پرونده قتل مشکوک دختر
نوجوانی دستگیر کرد .به گزارش پلیس «لیچسترشایر» جسد
«مگان بانیستر»  16ساله هنگامی در صندلی عقب یک خودرو
تصادفی پیدا شد که شواهد از قتلش خبرمی داد .کارآگاهان پلیس
پس از تحقیقات تخصصی موفق به کشف ردپای دوپسرجوان
به نامهای «جیسون بوردر»  28ساله و «آدام کینگ»  27ساله،
در این ماجرا شده و هر دو را دستگیر کردند.هنوز جزئیات ماجرا و
اعترافهای دو متهم فاش نشده و تحقیقات تخصصی برای کشف
راز قتل دختر نوجوان ادامه دارد.

مجبوربه کار قاچاق مواد مخدرشدم تا اینکه
درجریان حمل مواد مخدردستگیر و به زندان
محکوم شدم.اما باالخره هویت اصلیام
فاش شد و با اتهام قتل روبه روشدم .اما
باور کنید بشدت پشیمانم ،چرا که ناخواسته
دستم به خون بچه محلمان آغشته شد.
حاالهم درخواست عفو و بخشش دارم».
قضات دادگاه نیز پس از شنیدن اظهارات
متهم و با توجه به درخواست اولیای دم ،او را
به قصاص نفس-اعدام-محکوم کردند.

حمام خون جوان امریکایی در میدان «تایمز»

پادشاه هلند با وجود مسئولیتهای زیادی که برای اداره کشور دارد 21 ،سال
است که به صورت ناشناس ،کمک خلبان پروازهای مسافربری است و
مردم کشورش را از شهری به شهر دیگر منتقل میکند.
پادشاه «ویلم الکساندر»  50ساله که پدر  3فرزند است از  21سال قبل
دو بار در ماه در کنار کاپیتان «مارتن پوتمان» به هدایت هواپیماهای خطوط
هوایی ملی کشورش  -کی ال ام  -مشغول است گفته ،چون همیشه به جای
خلبان به مسافران خوشامد گفته هرگز هویتش لو نرفته است؛ «من در این
 21سال هرگز لو نرفتم چون نه تنها اسمم را در خوشامدگوییها نمیگفتم
بلکه خیلی از مسافران حتی همان پیام کاپیتان را هم گوش نمیکنند .حاال
که همه چیز لو رفته هم نمیخواهم پروازهای طوالنی را قبول کنم چون
نگرانم به مسئولیتهایم در کشور نرسم».

قتل دختر نوجوان درتصادف ساختگی

پدر ترانه به دخترش فهماند که فریدون تعادل
روحی ندارد و بهتر است نزد روانشناس بروند.
اما نه تنها فریدون حاضر به این کار نشد بلکه
اصرار داشت که ترانه دوستش ندارد و برای
ثابت کردن عشقش باید مهریهاش را از حالت
«عندالمطالبه» به «عنداالستطاعه» تبدیل
کند .ترانه هم برای ثابت کردن عشقش این کار
را کرد ،اما فریدون باز هم عوض نشد .به تدریج
مشکالت میان ترانه و فریدون آنقدر زیاد شد
که همه فاميل متوجه ناسازگاریشان شدند.
ترانه در دو سال زندگی مشترک نتوانست با
شوهرش به یک مسافرت کوتاه برود و حتی
اجازه نداشت خانوادهاش را ميهمان کند .تا
اینکه دو ماه پیش فریدون به طور ناگهانی
ناپدید شد و بعد از گم شدن او ترانه فهمید

چند میلیون تومان پول ،دالر و طالها را هم با
خود برده است .او وقتی با پدر و مادر فریدون
تماس گرفت و موضوع را گفت ،آنها اعالم
کردند پسرشان بیماری «اختالل دوقطبی»
دارد و...
از وقتی که فریدون خانه و زندگیاش را ترک
کرده بود دو ماهی میگذشت و ترانه سرخورده
از سرنوشت شوماش نمیدانست چه کار کند؟
او دو راه داشت؛ پیدا کردن شوهر بیمارش و
ادامه زندگی با مشکالت فراوان یا طالق گرفتن
و طرد شدن از فامیل.
اما پیش از آنکه دومین سالگرد ازدواجشان
برسد تصمیماش را گرفت و هفته پیش در
تهران به دادگاه خانواده رفت تا از شوهر
فراریاش طالق بگیرد .اما در خانواده و
فامیلشان طالق امری ناخوشایند بود و هر
زنی که از همسرش جدا میشد مورد بیمهری
و قهر فامیل قرار میگرفت.
وقتی ترانه از شعبه  261دادگاه خانواده
بیرون میآمد دستمالی از کیفش درآورد تا نم
اشکهایش را پاک کند .سپس روی صندلی
راهرو نشست تا پدرش کپی مدارک الزم را برای
ضمیمه کردن به پرونده بیاورد .اما دلش راضی
به طالق نبود و ترجیح میداد به زندگیاش سر
و سامانی بدهد .به همین خاطر وقتی پدرش از
راه رسید ،تصمیمش را به اطالع او رساند و با
بستن پرونده دادگاه ،راهی خانه شد تا پس از
پیدا کردن شوهر بیمارش چارهای بیندیشند و...

ایران

گروه حوادث  /یکی از عوامل اجرایی برگزاری انتخابات شهرستان «چرداول»
واقع در استان ایالم ،درپی سقوط به دره جان باخت.
خانم دکتر عباسزاده از استادان دانشگاه ،امدادگر و یکی از مسئوالن
اجرایی صندوق های رأی در شهرستان چرداول بود که شامگاه پنجشنبه،
همراه همسروخواهرانش سوار بریک دستگاه وانت بار ،در جاده کوهستانی
سقوط کردند.یکی از همکاران قربانی حادثه گفت :از آنجا که اقوام نزدیک
خانم دکتر در منطقه کوهستانی دامدار هستند ،او همراه شوهر و  2خواهرش
برای دیدن آنها رفته بودند .اما به خاطر اینکه خانم دکتر و برادر و خواهرانش
از عوامل اجرایی انتخابات بودند ،شب حادثه و به منظورانجام وظیفه در روز
جمعه ،درحال بازگشت بودند که ناگهان خودروی آنها در جاده سنگالخی
سقوط کرد و خانم عباسزاده در دم فوت کرد.
شوهر وی که رانندگی خودرو را برعهده داشت و خواهران قربانی
حادثه نیزکه بشدت مصدوم شدهاند توسط عوامل امدادی به
بیمارستانهای ایالم اعزام شده وتحت درمان قرارگرفتند که متأسفانه
حال دوزن جوان رضایت بخش نیست.

گروه حوادث :بهمن عبداللهی  /دختر جوان
هنگام باز کردن صفحه فیسبوکاش
متوجه پیام یک مرد غریبه شد اما چون او را
نمیشناخت به آن اهمیتی نداد .اما روزهای
بعد تا یک هفته پیامهای دیگری در صفحه
شخصی ترانه ظاهر شد .ارسالکننده پیامها
مرد جوانی به نام «فریدون» بود که خودش
را فیزیکدان اهل لندن معرفی میکرد و با ابراز
عالقه به ترانه از او میخواست بیشتر با هم
آشنا شوند .ولی ترانه به این پیامها همچون
یک سرگرمی تازه نگاه میکرد و اهمیتی به
احساسات فریدون نمیداد .تا اینکه بعد از
چند ماه فریدون پیشنهاد ازدواج داد .درست
در ششمین ماه آشناییشان بود که ترانه به
او اجازه داد با شماره تلفن همراهش تماس
بگیرد تا بیشتر با هم آشنا شوند .شش ماه هم
تماسهای تلفنی آنها ادامه داشت تا آنکه
مرد جوان به تهران آمد و درخواست مالقات
حضوری کرد ،اما ترانه مالقات حضوری را تنها
با اجازه خانوادهاش امکانپذیر دانست.
فریدون که در روز خواستگاری تنها به خانه
ترانه رفته بود تأکید کرد؛ در صورتی که موافقت
ترانه و پدر و مادرش را جلب کند ،خانوادهاش
از لندن به تهران خواهند آمد تا توافقهای
نهایی را انجام دهند .با این حال ترانه با ازدواج
موافقت نکرد و اجازه خواست بیشتر تحقیق
کند .او همان شب به برادر خودش گفت« :من
به فریدون مشکوک هستم .آخه پسری که

قص هها
یدادگاه

ایران

گروه حوادث  /سقوط یک دستگاه خودرو پراید به رودخانه حاشیه جاده در
محور سنگر به کوچصفهان ،پنج کشته برجا گذاشت.به گزارش «ایران»،
این خودرو روزپنجشنبه در مسیر سنگر به کوچصفهان -دراستان گیالن -
در حرکت بود که به علت خستگی و خواب آلودگی راننده از مسیراصلی
منحرف شد و به درون رودخانه حاشیه جاده سقوط کرد .دراین حادثه هر
پنج سرنشین خودرو که  2مرد 2 ،زن و یک کودک بودند در دم جان باختند.
رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی گیالن با ابراز تأسف از این حادثه تلخ
از رانندگان خواست تا در زمان خستگی از رانندگی بپرهیزند و در جایی
توقف کرده و بعد از استراحت به حرکت در مسیر ادامه دهند تا شاهد چنین
حوادث تلخ و ناگواری نباشیم.

تحصیلکرده دانشگاه لندن بوده ،خوش تیپه و
خانواده ثروتمندی دارد ،چرا باید بین این همه
دختر منو انتخاب کنه؟»
اما تحقیقات ترانه موضوع خاصی را
برایش روشن نکرد ،تا اینکه فریدون گفت:
«من خواب پدربزرگم را دیدهام که گفته فقط
با تو خوشبخت خواهم شد!» بعد هم تأکید
کرد که عاشق وقار و سادگی او به عنوان یک
دختر باشخصیت ایرانی شده است .سرانجام
ترانه «بله» را گفت و خانواده فریدون به تهران
آمدند .پدر داماد استاد یکی از دانشگاههای
انگلیس بود و مادرش کالسهای آشپزی
مشهوری در لندن داشت .بنابراین از نظر پدر
و مادر ترانه همه چیز جفت و جور بود و به
خاطر همین اعتماد مهریهای بیشتر از  110سکه
تعیین نکردند و قرار گذاشتند ترانه بعد از پایان
تحصیل و برای زندگی راهی انگلیس شود اما
ترانه شرط کرد بعد از عقد رسمی حداقل دو
سال باید بگذرد تا زندگی مشترکشان را آغاز
کند.
طی دو سالی که زوج جوان با هم عقد کرده
بودند تنها چند بار همدیگر را دیدند ،چرا که
ترانه مشغول گرفتن مدرک لیسانس خود بود
و فریدون مشغول کار در لندن .در همان چند
رفت و آمد ترانه متوجه برخی از رفتارهای
عجیب و غریب شوهرش شد .فریدون عادت
داشت شبها بیدار شود و ساعت هاهم بیدار
میماند ،بیجهت شادی میکرد و گاهی در
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خانواده چهارنفره انگلیسی که سواربرجت شخصی از
«پورتوریکو» به سوی «فلوریدا»ی امریکا در پرواز بودند ،در
محدوده مثلث برمودا به طورمرموزی ناپدید شدند.
به گزارش منابع خبری ،زن ومرد میانسال و فرزندان  3و 4
سال ه شان به همراه خلبان ،درپروازبودند که ناگهان درحوالی
میامی ،ارتباط آنها با برج مراقبت قطع شد .بدین ترتیب
تیمهای امدادی هوایی بالفاصله راهی محل حادثه شده وپس
ازتجسسهای گسترده موفق به کشف الشه هواپیمایی در نزدیکی
مثلث برمودا شدند.اما به دلیل اینکه مشخص نیست قطعات
کشف شده متعلق به هواپیمای مورد نظراست ،کارشناسها
تحقیق دراین باره را آغازکردند.منطقه مثلث برمودا که سه ضلع
آن میامی ،فلوریدا و سن خوان پورتوریکو را در برگرفته به دلیل
شرایط عجیب و خاص منطقهای گورستان بسیاری از کشتیها و
هواپیماها بوده است.

قهرمان موتورسواری امریکا در تصادف هولناک با خودروی سواری در ایتالیا بشدت
مجروح شد و به بیمارستان انتقال یافت«.نیکی هایدن»  35ساله که در سال 2006
عنوان قهرمانی موتورسواری جهان را بهدست آورده بود ،در حالی که در جاده مشغول
تمرینبودکه ناگهانباخودرویسواریبرخورد
کرد و بشدت آسیب دید.پزشکان وضعیت
این ورزشکار را وخیم گزارش کرده و با توجه
به خونریزی مغزی و شکستگی لگن و پاهایش
تا ثبات وضعیت مصدوم ،از اظهارنظر درباره
شرایط این قهرمان خودداری کردهاند.

دستگیری سارق کندوهای  875هزار دالری

سارق سریالی کندوهای عسل درایالت «کالیفرنیا»ی امریکا ،پس از سه سال تعقیب ،سرانجام دستگیر شد .به
گزارش پلیس ،کارآگاهان که از سه سال قبل در جریان سرقتهای پی در پی کندوهای زنبور عسل قرار گرفته
بودند تحقیقات گستردهای دراین باره آغاز کردند.
با توجه به اینکه سارق به روشی حرفهای دست
کم  2500کندوی گران قیمت
را در نقاط مختلف به سرقت
برده بود ،کارآگاهان با تحقیقات
گسترده موفق شدند رد این سارق
گریزپا را به دست آورده و «پاول
تورتینوف»  51ساله را در مزرعهاش
به دام انداختند .به گفته سخنگوی
پلیس ،در بازرسی مزرعه این مرد،
کندوهای عسل به ارزش  875هزار
دالر کشف شد.
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