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رئیس پلیس راهور تهران بزرگ تشریح کرد

سهم  44درصدی موتورسواران در تصادفات

ابهام در پرونده قتل راننده تاکسی

گروه حــوادث 2 /مرد جوان که بــرای تفریح به کوههای جالیر ســاوه
رفتــه امــا راه شــان را گــم کــرده بودنــد بــا تــاش  ۱۶ســاعته نجاتگران
جمعیت هالل احمر این شهرستان پیدا شدند.
ســیدلقمان حســینی رئیس جمعیت هــال احمر ســاوه در این باره
به ایســنا ،گفت :گزارش ناپدید شــدن دو مرد  ۴۵و  ۳۴ســاله در کوههای
اطــراف روســتای جالیر از طــرف مرکز پاســخگویی به حوادث و ســوانح
جمعیت هالل احمر اســتان مرکزی (تلفن  )۱۱۲اعالم شــد و بالفاصله
دو تیم امداد و نجات به محل اعزام شدند .با توجه به گستردگی منطقه
توجو تا ساعت چهار بامداد با همکاری افراد محلی
و تاریکی هوا جســ 
ادامه داشت اما موفق به یافتن افراد نشدیم .با توجه به تماس تلفنی با
افراد ناپدید شده و اطمینان از سالمت آنها از ساعت  ۷صبح جست وجو
دوباره ادامه یافت که خوشــبختانه حدود ساعت  ۱۲ظهر یکشنبه هر دو
نفر توسط تیم امداد و نجات پیدا شدند و پس از درمان سرپایی و تغذیه
اضطــراری به محــل اســتقرار آمبوالنس انتقــال داده شــدند.وی گفت:
ایــن دو نفــر جهت تفریــح به این منطقه رفتــه بودند ،با توجــه به اینکه
هیچگونــه تجهیزاتــی همراه خود نداشــتند ،پس از طی کردن مســافت
طوالنی و شروع بارش باران مسیر برگشت را گم کرده بودند.

مرگمشکوک
پسرجوان

ازقصاصعروسگذشتند
گــروه حــوادث /زن جوانــی کــه همســر
معتــادش را به قتل رســانده و جســدش را
زیــر علوفههــای گاوداری مخفــی کرده بود
پــس از  ۱۰ســال بــا بخشــش اولیــای دم به
زندگی بازگشت.
بهگــزارش خبرنــگار حــوادث «ایــران»،
رســیدگی بــه ایــن پرونــده از ســال  ۹۰و بــا
گــزارش قتــل نگهبــان گاوداری در ورامین
آغــاز شــد .صبــح  ۲۳خــرداد زمانــی کــه
صاحــب گاوداری به ســراغ علوفهها رفت
ناگهــان با جســد نگهبــان درحالــی که دور
گــردن او طنابــی پیچیــده شــده بــود روبرو
می شــود .وی بالفاصلــه موضــوع قتــل و
کشف جسد را به همسر مقتول خبر داد.
امــا زن جوان که دچار عذاب وجدان شــده
بــود بالفاصلــه به قتــل همســرش اعتراف
کرد.
بهدنبال کشــف جســد و اعتراف زن جوان،
بازپــرس جنایــی و تیــم بررســی صحنــه
جــرم راهی محــل شــده و تحقیقــات آغاز
شــد .مهوش با اعتــراف به قتــل در مقابل
بازپرس جنایی گفت :همسرم معتاد بود و
بههر بهانهای مــن و دختر کوچکم را کتک
میزد .از دست او چندین بار شکایت کردم
و حتی میخواســتم جدا شوم اما بیفایده

بود .گاهی اوقات هم به من تهمت میزد،
درگیریهــای ما ادامه داشــت تــا اینکه روز
حادثه امیر دخترمان را برای خرید ســیگار
بیرون فرســتاد .زمانی که دخترم برگشــت
امیــر از او باقــی پــول را خواســت و بچــهام
گفت ســیگار گــران شــده و باقــی ماندهای
نداشــت .او هم بهخاطر گران شدن سیگار
دختــرم را با کابــل برق تا حــد مرگ کتک
زد .مــن خواســتم از دخترم دفــاع کنم که
بــا چکمــه گاوداری توی ســرم زد .من هم
بــه پزشــکی قانونــی رفتــم و از او شــکایت
کــردم .امــا وقتی بــه خانه برگشــتم امیر از
ماجرا باخبر شــد و دوبــاره تهدیدهایش را
شروع کرد گفتم طالقم بده اما گفت هرگز
طالقــت نمیدهــم و من هــم تصمیم به
قتل او گرفتم.
مهوش درخصوص قتل همســرش گفت:

ایمیلخودکشی

ازایرانبهمرکزبحرانواشنگتن

گــروه حوادث /پســر مشــهدی که با ارســال ایمیل بــه «مرکز
بحــران واشــنگتن» مدعــی شــده بود قصــد خودکشــی دارد ،با
دخالت پلیس بینالملل و نیروی انتظامی شناسایی شد.
ســرهنگ جــواد جهانشــیری ،رئیس پلیــس فضــای تولید و
تبادل اطالعات فرماندهی انتظامی خراسان رضوی در تشریح
ایــن خبــر به ایرنا گفت :این جوان  ۲۳ســاله با ارســال پیامی در
قالب پســت الکترونیکــی (ایمیل) به «مرکز بحران واشــنگتن»
اعــام کــرده بود کــه قصــد خودکشــی دارد .پلیــس بینالملل
نیــز «گزارش خودکشــی فردی در ایران» را منتشــر کرد بنابراین
رســیدگی به این موضوع با فوریت در دســتور کار پلیس فتا قرار
گرفــت.وی ادامــه داد :بر اســاس تحقیقات مشــخص شــد این
فرد در حوزه خراســان رضوی ایمیلی را حــاوی «بحران روحی
روانی و قصد خودکشــی» به مرکز بحران واشنگتن ارسال کرده
بنابرایــن در پــی اقدامات فنی تخصصــی ،رد وی در کمتر از دو
ســاعت گرفته ،شناســایی و به پلیــس فتا در مشــهد فراخوانده
شــد.رئیس پلیــس فتــا خراســان رضوی گفــت :این فــرد که به
اعتــراف اعضای خانوادهاش داروی مربوط به مشــکالت روانی
مصرف میکنــد ،انگیزه خود را از این اقدام عجیب ،ســرگرمی
اعالم کرد .همچنین مشخص شد وی پیش از این هم اقدام به
تماسهای غیرواقعی و مزاحمتآمیز با اورژانس فوریتهای
پزشکی و سازمان آتشنشانی کردهاست.
ســرهنگ جهانشــیری گفت :جوان متخلف پس از مراقبت
و توجیه الزم از سوی پلیس ،در اختیار والدینش قرار گرفت.

دردورهمیدوستانه

چنــد قرص خواب آور تهیــه کردم و داخل
نوشــیدنی به امیر دادم .پس از خوردن آن
بــه ســمت گاوداری رفــت و کمکــم داروها
روی او اثر گذاشــت نیمه هوش روی زمین
گاوداری افتــاد .بــا طنــاب او را خفــه کردم
و جســد را میــان علوفههــا مخفــی کــردم.
امــا هنــوز ســاعتی از جنایت نگذشــته بود
کــه پشــیمان شــدم و تلفنی موضــوع را به
خانوادهام گفتم .ساعتی بعد هم صاحب
گاوداری بــه ســراغم آمد و از قتل شــوهرم
گفــت و مــن کــه طاقــت عــذاب وجــدان
جنایتی که مرتکب شده بودم  ،نداشتم راز
قتل را برای او هم برمال کردم.
ëëحکم قصاص
بــا اعتراف مهــوش و تأیید ســامت روانی
او ،قضــات شــعبه  ۱۱۳دادگاه باتوجــه بــه
خواســته اولیای دم حکم قصاص را صادر

کردند.
م مهــوش در شــعبه  ۱۴دیــوان عالــی
حکــ 
کشــور مــورد تأییــد قــرار گرفــت .بــا تأییــد
حکــم ،پرونــده بــرای اجــرا به شــعبه دوم
دادسرای امور جنایی پایتخت ارجاع شد.
در ایــن مــدت دو بــار زن جوان پــای چوبه
دار رفت اما با تالش واحد صلح و ســازش
دادســرای امور جنایی تهران به سرپرستی
محمــد شــهریاری و حمیدرضــا کیاســتی
نیــا ،دادیــار شــعبه دوم دادســرای امــور
جنایــی پایتخــت توانســتند از اولیــای دم
مهلــت بگیرند .با نزدیک شــدن بــه پایان
مهلــت با جلســات متعــددی که از ســوی
سرپرســت دادســرای امور جنایی پایتخت
برگزار شد ،درنهایت اولیای دم از قصاص
عروس شــان به خاطر رضــای خدا و دختر
متهم گذشت کردند.

زن امریکایی پــس از قتل  3فرزند کوچکش
در خانــه بــا یک خــودروی وانــت ســرقتی پا به
فرار گذاشــت.به گزارش کرایم ،متهــم «لیلیانا
کاریلــو»  30ســاله فرزندان خــود را در خانهاش
در لــس آنجلس امریکا به قتل رســانده و قصد
فرار داشته است.
گزارشهــای پلیــس لــس آنجلــس نشــان
می دهد که مادر بزرگ کودکان هنگام بازگشت

گروه حوادث /پســر جوان که با دوستانش برای تفریح
بیرون رفته بود  24ســاعت بعد مجروح و خونین به خانه
برگشت و جان باخت.
بــه گــزارش خبرنــگار حــوادث «ایــران» ،چنــد روز
قبــل گــزارش مــرگ مشــکوک پســر جوانــی در یکــی از
بیمارستانهای پایتخت به بازپرس کشیک قتل اعالم شد.
بدنبــال اعالم ایــن خبر تحقیقــات به دســتور بازپرس
مصطفی واحدی آغاز شــد .بررســیها نشــان میداد پسر
جــوان چنــد روز قبل زمانی کــه آثار جراحــت روی بدنش
داشــته به بیمارســتان منتقل شــده اما باوجود تالشهای
پرسنل بیمارستان تسلیم مرگ شده است.
در تحقیــق از خانواده پســر جوان ،مــادرش گفت :چند
روز قبــل ســه نفر از دوســتان پســرم دنبال او آمده و ســوار
بــر خــودروی پراید پســرم رضا خانــه را تــرک کردند .چند
ســاعتی که گذشــت نگران پسرم شــدم چند باری به رضا
زنگ زدم اما پاسخ نمیداد.
حــدود  ۲۴ســاعت بعــد ،ناگهان زنگ خانــه به صدا
درآمــد .وقتــی در را بــاز کــردم از دیــدن بــدن نیمه جان
پســرم در حالــی کــه آثار ضــرب و جــرح روی بدنش بود
شــوکه شــدم .از خودروی پسرم و دوســتانش هم خبری
نبود .او را فوراً به بیمارســتان انتقال دادم اما متأســفانه
پسرم فوت کرد.
بدنبــال اظهــارات زن جــوان بازپــرس شــعبه یازدهم
دادســرای امــور جنایــی پایتخــت دســتور شناســایی و
بازداشــت سه دوســت رضا را صادر کرد .همچنین دستور
انتقال جسد به پزشکی قانونی برای مشخص شدن علت
مرگ پسر جوان نیز از سوی بازپرس جنایی صادر شد.

سرقت خودرو با شگرد پنچری
گــروه حــوادث /ســارقانی کــه بــا
پنچر کردن الستیک خودروی بانوان
در شــیراز ســرقت میکردند توســط
پلیــس آگاهــی این اســتان دســتگیر
شدند.
بهگــزارش خبرنــگار حــوادث
«ایــران» ،بــا شــکایت چنــد راننــده
زن مبنی بر ســرقت خودروهایشــان
در منطقــه گلدشــت معالیآبــاد
شــیراز ،رســیدگی بــه موضــوع در

دســتور کار مأمــوران پلیــس آگاهــی
اســتان قرار گرفت .پس از تحقیقات
اولیه مشــخص شــد کــه شــیوه همه
ســرقتها به یک شــکل بوده است.
شــاکیها مدعی شــدند وقتــی برای
ســوار شــدن به خودرویشــان که کنار
خیابان پارک بوده نزدیک شــدند با
مشــاهده الســتیک خودرو کــه پنچر
بــود بهدنبال شــخصی بــرای کمک
بودنــد که مــردی در حدود  40ســاله

بـــــازداشت
دندانپـــزشکشیش های
باسالحجنگی
گروه حوادث /مرد دندانپزشــک که
در حــال مصرف شیشــه در خودرواش
بــود در حالــی دســتگیر شــد کــه یــک
قبضه سالح جنگی نیز همراه داشت.

ســرهنگ «ســلمان آدینهونــد»
فرمانــده یــگان امــداد پلیــس اســتان
تهــران در تشــریح جزئیــات ایــن خبر
اظهار داشت :روز شنبه مأموران گشت

قتل سه کودک به دست مادر

حوادث جهان

نجات  2مرد گمشده در کوه های ساوه

editorial@irannewspaper.ir

خانوادهمقتول

مترجم آرزو کیهان

گــروه حوادث/رســیدگی به پرونــده قتل یک راننــده تاکســی در حالی در
شعبه هم عرض دادگاه برگزار شد که قضات با احضار شاهدان درگیری
بهدنبال رفع ابهامات پرونده هستند.
بهگزارش خبرنگار حوادث «ایران» ،رســیدگی به این پرونده از پاییز سال
 96بــا درگیــری مرگبــار دو راننده تاکســی در یکــی از خیابانهــای جنوب
تهــران آغــاز شــد .پس از گــزارش درگیــری بالفاصلــه مأمــوران به محل
اعــزام شــدند و مشــخص شــد کــه یکــی از رانندهها بهنام قاســم توســط
راننده دیگری بهنام محســن بشــدت مجروح شــده که در ادامه قاسم به
بیمارســتان منتقل شــد و ســاعاتی بعد هم وی به سبب خونریزی شدید
در ناحیه سفیدران جان باخت.
بــا دســتگیری متهم ،وی درگیــری با قاســم را پذیرفت ولی ادعــا کرد که
او ضربــهای بــه مقتول نزده اســت .در ادامه مأموران به ســراغ شــاهدان
درگیری رفتند که همه آنها هم با تأیید اظهارات متهم گفتند :درگیری از
طرف مقتول شــروع شــد و محسن تالش میکرد تا از درگیری بگریزد اما
قاســم دست بردار نبود و مدام به محسن حمله میکرد تا اینکه محسن
قمهای را از ماشــین بیرون آورد تا قاســم بترســد و عقب بکشــد اما او باز
هم حمله کرد و در نهایت قمه به پایش خورد اما ما ندیدیم که محسن
ضربهای به مقتول بزند.
پــس از آن متهــم در شــعبه  ۱۱دادگاه کیفری یک اســتان تهران محاکمه
شــد و بازهم اتهام قتل عمد را نپذیرفت با این حال بر اساس مستندات
و درخواســت اولیای دم متهم به قصاص محکوم شــد .پس از آن متهم
بــه حکــم اعتراض کــرد و دیوان عالی کشــور حکــم را نقــض و پرونده به
شــعبه همعرض فرستاده شــد .بهاینترتیب پرونده در شعبه  12دادگاه
کیفری استان تهران تحت رسیدگی قرار گرفت.
در ایــن جلســه دادگاه متهــم بازهــم اتهــام قتــل را رد کرد و مدعی شــد
مقتول خودش مقصر بوده و من هیچ ضربهای به مقتول نزدهام.
بــا پایــان اظهــارات متهم قضات شــعبه  12بــرای تصمیمگیــری در این
زمینــه تحقیقــات خــود را آغاز کردنــد و از متهم پرســیدند آیــا میتوانی
شــاهدان درگیــری را بــه دادگاه معرفــی کنی که متهم اســامی شــاهدان
درگیــری را کــه از همــکاران متهم و مقتــول بودند در اختیــار قضات قرار
داد و قضات برای تحقیق درباره ادعای متهم مبنی بر اینکه ضربهای به
مقتول نزده و مســت بودن مقتول ،شاهدان را احضار کردند و قرار شد تا
پس از تکمیل تحقیقات و اظهارات شاهدان رأی صادر شود.

اخبار

گروه حوادث/تداوم شــرایط کرونایی در تهران ،تردد موتورســیکلت را
افزایــش داده و همین موضوع ســوانح مربوط به موتورســیکلت را نیز
افزایــش خواهــد داد .ســردار محمــد حســین حمیدی ،رئیــس پلیس
راهــور تهران بزرگ در نشســت خبری صبح دیروز بــا بیان این مطلب
گفــت :تــردد موتورســیکلتها در ســال گذشــته در تهــران  ۱۵درصــد
افزایش داشــت و حدود  ۴۴درصد از تصادفات تهران در ســال گذشته
نیز مربوط به موتورســیکلت بود که نســبت به سالهای گذشته هشت
درصد افزایش داشت.
رئیس پلیــس راهور پایتخت درباره برخورد با تخلفاتی همچون پوشــاندن
پالک توسط وسایلنقلیه بخصوص موتورسیکلتها نیز گفت :پلیس در این
رابطــه طرحهای مختلفی دارد البته طرح موتوریار برای تخلفاتی اســت که
توسط راکبان موتورسیکلت صورت میگیرد نه جرایمی که توسط آنها انجام
میشود ،حداقل روزی  ۴۰تا  ۵۰مورد برخورد با افرادی داریم که پالک وسیله
نقلیه خود را میپوشانند.
وی درباره اجرای طرح موتوریار نیز گفت :حدود  ۳۷هزار موتورســیکلت
کــه بهدلیل تخلفات بایــد به پارکینگ هدایت میشــدند ،با اجرای طرح
موتوریار ازســوی راهور تهران بزرگ ،به پارکینگ منتقل نشــدند و راکبان
آنها آموزش دیدند؛ این طرح در ســالجاری در  ۲۰۰نقطه از شهر تهران
اجرا خواهد شد.
ســردار حمیدی همچنین با اشــاره به خاموشیهای معابر تهران در بهمن
ســال گذشــته نیز گفت :خاموشی معابر در بهمن سال گذشــته  26نفر را به
کام مرگ کشاند اما با افزایش روشناییها تعداد جانباختگان که اغلب عابر
پیاده بودند کاهش یافت .سال گذشته حدود  ۴۰درصد از تصادفات مربوط
بــه عابرانپیــاده بــود که اقدامــات زیادی صورت گرفت تا توانســتیم ســهم
عابرانپیاده در تصادفات را کاهش دهیم.
حمیدی خاطرنشــان کرد :متأســفانه کارتنخوابهایی که در حاشیه معابر
تهران تردد دارند ،در ســال گذشــته ســهم زیــادی در تصادفات داشــتند که
تالشهای زیادی برای جمعآوری آنها صورت میگیرد اما کافی نیست.
ëëتعویض پالکهای شهرستانی ساکن تهران
حمیــدی دربــاره اینکه آیا پالکهای غیربومی که ســالهای ســال در تهران
تردد داشــته ،با اجــرای محدودیتهای کرونایی ،مشــمول جریمه خواهند
شــد نیز گفت :تهران نزدیک به چهار میلیون ســفر و تردد دارد که از حاشیه
شهر و شهرستانهای اطراف تهران به هسته مرکزی استان تهران آمده و به
مبدأ خود باز میگردند و عمده ترددهای این وسایلنقلیه در تهران صورت
میگیــرد بنابراین در بین این چهار میلیون تردد ،پالکهای شهرســتان نیز
وجود دارد.
وی ادامه داد :بههمین منظور محدودیتهای کرونایی در شهر تهران برای
عبور و مرور و خروج را در هســته خارج از شــهر تهــران در نظر گرفتند یعنی
گفتند مالک عبور از تهران ،استان تهران باشد .افرادی که با پالک شهرستان
در تهــران تردد دارند اگر ســاکن تهران هســتند طبق قانــون باید پالکهای
خود را تعویض کنند اما اگر تردد در حوزه کاری و استان تهران باشد مشکلی
نــدارد و برخوردی با آنها صورت نمیگیرد و اعمال قانونی برای آنها انجام
نمیشود.
بــهگفته رئیس پلیس راهور تهران بزرگ ،البتــه در ورودیها و خروجیهای
استان ،ورود پالکهای غیربومی و خروج پالکهای بومی کنترل میشود.
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بــه خانه با اجســاد خونیــن نوههای  3ســاله2 ،
ســاله و  6ماههاش روبهرو شده و با اداره پلیس
تمــاس گرفتــه اســت؛ مأمــوران پلیــس چنــد
ســاعت پــس از جنایــات ایــن زن را در حالیکه
تــاش میکرد با یک خــودرو فرار کند متوقف و
دســتگیر کردند.ســخنگوی پلیس اعالم کرد که
ایــن زن بایــد در بازجویی انگیزه خــود را از قتل
فرزندانش با چاقوی آشپزخانه بیان کند.

تمساح  8متری پسربچه را بلعید

جسد پســر  8ساله که از سوی
یــک تمســاح  8متــری بلعیــده
شــده بــود بــا کمــک روســتاییان
بیرون کشیده شد.
به گزارش میرر ،این پسربچه
در حال شنا در رودخانه اندونزی
بوده که توسط تمساح غول پیکر
بلعیده شد.
بــا ناپدیــد شــدن ایــن کودک
جســتوجوها بــرای یافتــن
وی آغــاز شــد و روســتاییان
«کالیمانتان» با دیدن شــکم برآمده تمســاح او را شــکار کرده و بعد از پاره کردن شــکم این حیوان
جسد پسربچه را بیرون کشیدند.
بــه گفتــه مقامهای محلــی ،روســتاییان اغلب بــرای اســتحمام و آوردن آب برای پخــت و پز به
رودخانه میروند و تمســاحها نیز از این فرصت اســتفاده کرده و کودکان را میبلعند.رئیس آژانس
حفاظت از منابع طبیعی بیان کرد که در ســال  2013میالدی در این منطقه مجوز پرورش تمســاح
آب شــور گرفته شــد به شــرطی که بــرای بومیان منطقــه مزاحمتی ایجــاد نکند اما بهنظر میرســد
تمساحها دردسرساز شده از اینرو باید ایمنسازی بیشتری در این منطقه صورت گیرد.

میمون انگشت یک بچه را کند

میمون باغ وحشــی در کشــور پرتغال انگشــت پســر 5
ساله را که به قفسش نزدیک شده بود ،کند.
بــه گــزارش دیلی میل ،این پســر خردســال بــه همراه
خانــوادهاش در حــال بازدیــد از قفــس میمونهــای بــاغ
وحش «سانتو ایناسیو» پرتغال بود که دستش را به سمت
قفــس دراز کــرد امــا ناگهــان میمــون
انگشــت این پسر را گاز گرفته و به
حدی کشــید که انگشــت بچه
قطع شــد.در پی این حادثه
پسربچه فوراً به بیمارستان
منتقــل شــده اســت .در پی
گزارشهای موجــود پس از
حادثه یکی از افســران پلیس
انگشت پسربچه را پیدا کرده و به
پزشــکان تحویل داد اما روشن نیست
که آیا انگشت دوباره پیوند شده است یا نه؟
سخنگوی باغوحش بیان کرد که بارها به مردم هشدار
داده شده که به قفس حیوانات بیش از حد نزدیک نشوند
زیرا احتمال وقوع چنین حوادثی همیشه وجود دارد.

به آنها نزدیک شده و به بهانه اینکه
در ایــن نزدیکــی پنچرگیری نیســت
بــه آنهــا پیشــنهاد کمک مــیداد اما
ک با ترفندی
پس از تعویض الســتی 
سوئیچ را گرفته و بالفاصله خودرو را
سرقت میکرد.
ســرهنگ کاووس حبیبــی رئیس
پلیس آگاهی اســتان فــارس ،در این
باره گفت :مأمــوران پلیس آگاهی با
اقدامــات فنی و تخصصی و بررســی

انتظامــی یــگان امــداد پلیــس تهــران
حیــن گشــت در محــدوده امامــزاده
حســن (ع) متوجه فردی شــدند که در
داخــل خودرواش کنار خیابان در حال
استعمال مواد مخدر بود.
وی با اشــاره به اینکه متهم پاســخ
درستی به ســؤاالت مأموران نمیداد،
عنــوان کــرد :در بررســیهای بیشــتر از
داخــل خودرواش مقداری مواد مخدر
و یک قبضه ســاح جنگــی و تعداد 10
فشــنگ کشــف شــد .تحقیقــات اولیــه
بــرای احــراز هویت متهم آغاز شــد که

جغرافیای جرم ،موفق شــدند  2نفر
سارق را که همدست یکدیگر بودند،
شناســایی و دســتگیر کنند .متهمان
در بازجویــی اولیــه بــه ســرقت 3
دستگاه سواری در شیراز اقرار کردند
و پــس از ســیر مراحل قانونــی روانه
زندان شدند.
در بازرســی از مخفیگاه ســارقان،
 3دســتگاه ســواری برلیانــس،
ام ویام و پژو پارس کشف شد.
وی بــا نشــان دادن کارت هویتــیاش
خــود را بــه مأمــوران دندانپزشــک
معرفــی کــرد .متهم بــه همــراه اموال
مکشــوفه بــرای تحقیقــات تکمیلــی
در اختیــار مأمــوران کالنتــری پلیــس
پیشگیری قرار گرفت.
ایــن مقــام پلیســی در پایــان از
شــهروندان خواســت کــه هرگونــه
موضــوع و اخبــار مشــکوک را از طریق
تماس با ســامانه  110بــه پلیس اطالع
دهنــد تا اقدامــات قانونــی الزم انجام
شود.

دو قتـــل

در پرونده افسر پنتاگون

افســر پنتاگــون به جــرم قتل دو مــرد و تهدیــد یک زن
کارتن خواب به مرگ با اســلحه دســتگیر و راهی زندان
شد.
به گزارش کرایم« ،دیوید هال دیکســون» افســر نیروی
پنتاگون امریکا روز شــنبه به قتل «دومینیک ویلیامز»
 32ســاله و «جیمز لیونل جانسون»  38ساله در پارک
تاکوما متهم شده است.
گزارشهــای پلیس نشــان میدهد این افســر پلیس در
یــک فیلم ضبط شــده اســلحه خــود را به ســمت زنی
بیخانمان که وارد البی یک آپارتمان شده گرفته و او را
تهدید به مرگ کرده است.با انتشار فیلم متهم دستگیر
و تحقیقات در ارتباط با تهدید زن و پرونده قتلهای این
افسر پلیس آغاز شد.
در آخرین اطالعات بهدست آمده روشن شد که متهم
پــس از تهدید زن بیخانمان اســپری فلفــل بهصورت
او پاشــیده تا وی را از ســاختمان دور کنــد .در تحقیقات
بیشتر روشن شــد که «دیوید» ادعا کرده دو قربانی را به
این دلیل کشــته که تصور میکرده آنها دو مجرم فراری
بودهانــد که بــا خودرو وارد پارک شــده و جــان مردم را
به خطــر انداختهاند این در حالی اســت که کارآگاهان
توضیحــات متهــم را کافی ندانســته و ادعاهــای ضد و
نقیضــی در گفتههــای ایــن افســر پنتاگــون یافتهاند از
اینرو تحقیقات بیشــتری در این ارتباط صورت خواهد
گرفت.

