
 مرد عربستاني با پيچ گوشتي 
همسرش را كشت

گروه شوك: يك مرد عربس��تاني مقيم انگليس به جرم 
قتل همس��ر 28 ساله اش با پيچ گوش��تي توسط پليس شهر 
شفيلد دس��تگير شد. به گزارش پليس ش��فيلد، متهم به نام 
»تاهي هاروبا مانا« 37 س��اله به جرم قتل همسر 28 ساله اش 
»سارا آن ش��ورفي« راهي زندان شده است. پليس مي گويد اين شوهر رواني 270 
ضربه با پيچ گوش��تي به سر و صورت همس��رش وارد آورده و او را به طرز فجيعي به 
قتل رس��انده اس��ت. اين زوج به همراه فرزندان خود پنج س��ال پيش از عربستان 

سعودي به انگلستان مهاجرت كرده بودند.
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 سردسته 
 فرقه شيطاني 
در چين به اعدام 
محكوم شد

گروه ش�وك: سردس��ته باند معروف به »روح شيطاني« به جرم 
قتل دو تن در رستوران مك دونالد، توسط قاضي دادگاه جنايي چين 
به اعدام محكوم ش��د. به گزارش فاكس نيوز، سردس��ته باند »ژانگ 
ليدون��گ« چند م��اه پيش همراه اعض��اي باند خود وارد رس��توران 
مك دونالد ش��د و با شمش��ير و چاقو دو نفر را كشت. پليس مي گويد: 
اين مرد س��ركرده يك باند مربوط به فرقه اي خاص در چين است كه 
آدم ربايي، خشونت و قتل را بخشي از مقررات فرقه خود مي دانند. آنها 
خود را قربانيان روح شيطان، معرفي مي كنند. قاضي دادگاه عاوه بر 
تعيين حكم اعدام براي سردسته اين باند فرقه اي هر يك از سه تن از 

همدستان او را به هفت سال زندان محكوم كرده است.
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شوک حادثه

تحليل شوک

 مرگ دانشجوی دكترا 
در دانشگاه تهران

رئيس دانشكده حقوق و علوم سياسی 
دانش��گاه تهران با اش��اره به فوت يكی از 
دانش��جويان دكترای اين دانشكده گفت: 

علت فوت هنوز مشخص نيست.
س��يدفضل الل�ه م��وس��وی رئي��س 
دانش��كده حقوق و علوم سياسی دانشگاه 
ته��ران گفت: حدود س��اعت 2 بعدازظهر 
دوش��نبه گذش��ته يكی از دانش��جويان 
دكت��رای اين دانش��كده ك��ه در روزهای 
آينده بايد از پايان نامه خود دفاع می كرد، 
هنگامی كه مشغول صحبت كردن با تلفن 
همراهش بود دچار عارضه ش��د و بيهوش 

بر زمين افتاد.
وی اف��زود: اطرافي��ان وی بافاصله به 
اورژانس دانش��گاه اط��اع مي دهند و وی 
را ب��ه درمانگاه دانش��گاه ته��ران منتقل 
می كنند، اما متأس��فانه پ��س از حضور در 

درمانگاه اين دانشجو فوت می كند.
رئيس دانشكده حقوق و علوم سياسی 
دانش��گاه تهران درب��اره علت ف��وت اين 
دانشجوی دانشگاه تهران، گفت: علت فوت 
وی هنوز مشخص نشده است و مسئوان 
درمانگاه دانش��گاه از علت ف��وت وی ابراز 
بی اطاعی می كنند تا نظر پزشكی قانونی 

در اين زمينه اعام شود.
موسوی گفت: دانش��جوی فوت شده 
دانشجوی رشته روابط بين الملل دانشكده 
حقوق و علوم سياسی دانشگاه تهران بوده 
است. احمدبيگي بازپرس كشيك جنايي 
ته��ران در م��ورد اين حادثه ب��ه خبرنگار 
شوك گفت: علت اصلي مرگ هنوز روشن 
نيست اما باتوجه به پيدا شدن بسته هايي 
از ي��ك نوع ق��رص داخل كيف دانش��جو، 

احتمال مرگ خودخواسته بيشتر است.
وي ادامه داد: تا اعام نتيجه پزش��كي 
قانون��ي نظ��ر قطع��ي را نمي توانيم اعام 

كنيم.

 آتش سوزي در دانشگاه 
امام علي )ع(

دانش��گاه امام علي )ع( ساعت 9 صبح 
ديروز طعمه حريق شد.

اي��ن آتش س��وزي در طبق��ه 2 و 3 
يك س��اختمان رخ داد و چهار ايس��تگاه 
آتش نشاني بافاصله به محل حادثه اعزام 

شدند.
طبق گزارش ها اين حادثه خس��ارات 
جان��ي به همراه نداش��ته اس��ت، اما علت 
آتش سوزي قديمي بودن سقف شيرواني 

ساختمان اعام شده است.

نقش وراثت ژنتیک در بزهکاری
ادام�ه از صفح�ه 11/ يافته ه��ای به 
دس��ت آمده ن��رخ بزه��كاری دوقلوهای 
يكسان نسبت به دوقلوهای غيريكسان را 
اندك��ی بااتر نش��ان داد ولی اين اختاف 
معنادار نبود و بدين ترتيب اين فرضيه نيز 

با مطالعات ميدانی رد شده است.
راه ديگر برای ارزيابی وراثت بزهكاری، 
انجام مطالعات فرزندخواندگی بوده است. 
به اي��ن ترتيب كه ب��ا مطالع��ه بزهكاران 
فرزندخوانده بررس��ی كنند كه آيا آنان از 
حيث بزهكاری بيش��تر تش��ابه با والدين 
واقع��ی خود دارن��د يا با والدي��ن قانونی و 
ثانوی خود؟ در اي��ن زمينه يافته ها بيانگر 
اين امر اس��ت ك��ه فرزندخواندگان از نظر 
بزهكاری بيشتر با والدين بيولوژيك خود 
تشابه داشته اند  اما اين اختاف آماری نيز 
آنچنان نبود كه معنادار تلقی شود و بتوان 
درخصوص اين قضي��ه براحتی حكمی را 

صادر كرد.
به نظ��ر می رس��د از ابتدا بايد س��ؤال 
اين گونه طرح می ش��د كه آيا وراثت علت 
تامه بزهكاری است يا يكی از عوامل موثر 
ب��ر بزهكاری؟ بديهی اس��ت كه مطالعات 
تجرب��ی و ميدانی انجام ش��ده بيش��تر به 
دنبال اثب��ات رابطه عليت بي��ن وراثت و 
بزهكاری بوده اند كه تاكنون نيز رد ش��ده 
و ب��ا توجه ب��ه ماهيت انس��ان و همچنين 
بزهكاری به نظر می رسد چنين فرضيه ای 

محكوم به بطان باشد.
اما درخص��وص فرضيه تأثي��ر وراثت 
ب��ه  عنوان يك��ی از عوامل بزه��كاری، هم 
مطالعات تبارش��ناختی و ه��م مطالعات 
دوقلوها و هم مطالع��ات فرزندخواندگی، 
هر سه وراثت را در كنار ساير عوامل فردی 
و اجتماع��ی و محيطی ب��ر بزهكاری مؤثر 
دانس��ته اند و اين نظر با مبان��ی دينی نيز 

سازگاری بيشتری دارد.

نجات دو نفتکش از چنگ 
دزدان دریایی 

ناوگروه سی و سوم نيروی دريايی ارتش در نخستين روزهای حضور 
خ��ود در آب های آزاد و خليج عدن توانس��ت دو فروند نفتكش ايرانی را 
از چن��گ دزدان دريايی نج��ات دهد. به گزارش رواب��ط عمومی نيروی 
دريايی ارتش، ناوگ��روه اطاعاتی، عملياتی و آموزش��ی نيروی دريايی 
ارتش جمهوری اس��امی ايران در مأموريت خ��ود از منطقه يكم نيروی 
دريايی ارت��ش در بندرعباس، قبل از ورود به اقيان��وس آرام و در هنگام 
گشت آموزش��ی توانس��ت دو فروند نفتكش ايرانی را در محدوده خليج 
ع��دن از چنگ دزدان دريايی نجات ده��د.  پنج فروند از قايق های تندرو 
دزدان دريايی در محدوده خليج عدن به كش��تی نفتكش ايرانی نزديك 
ش��ده بودند و قصد تعرض به اين نفتكش را داش��تند كه با هشياری تيم 
اس��كورت نيروی دريايی ارتش و حضور بموقع ناوگروه س��ی و سوم اين 
نيرو، دزدان دريايی مجبور به فرار شدند. سه روز قبل نيز در موقعيت 75 
مايلی جنوب ش��رق موكا يمن چهار فروند قايق دزدان دريايی به يكی 
ديگر از نفتكش های ايرانی حمله ك��رده بود كه با آتش پرحجم ناوگروه 
سی و س��وم نيروی دريايی ارتش، دزدان دريايی متواری شدند. ناوگروه 
س��ی سوم نيروی دريايی ارتش متشكل از ناوشكن شهيد دريابان نقدی 
و ناو پشتيبانی رزمی بندرعباس است كه برای تأمين امنيت كشتی های 
داخلی و خارجی در آب های آزاد و آموزش دانش��جويان دانش��گاه علوم 
دريايی امام خمينی)ره( نوشهر مأموريت خود را از بندرعباس آغاز كرده 

است.
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15میلیون ریال، مجازات کشتن خرس قهوه ای

پنج روس��تايي در گرمی مغان در شمال استان اردبيل به جرم كشتن 
يك خرس قه��وه ای هر كدام به 15 ميليون ري��ال جزای نقدی محكوم 
ش��دند. اين پنج مرد از روس��تای دموان بخش انگوت گرمی بودند كه 
اواخ��ر خرداد ماه امس��ال در منطقه حفاظت ش��ده اورتاداغ روس��تای 
دموان يك خ��رس قهوه ای را به طرز اس��فناكی از بين بردند. »رحمان 
داداش��ی« رئيس اداره حفاظت محيط زيس��ت گرمی مغان گفت: حكم 
اوليه محكومان از س��وی دادگاه عمومی بخش انگوت صادر شده بود كه 
با اعتراض محكومان اين رأی بدوی در شعبه 9 دادگاه تجديدنظر استان 
اردبيل تأييد و قطعی ش��د. وی اظهار كرد: بر اساس مصوبه شورای عالی 
حفاظت محيط زيس��ت بهای هر قاده خرس قه��وه ای از لحاظ مطالبه 
ضرر و زيان 50 ميليون ريال تعيين ش��ده اس��ت. داداشی گفت: خرس 
قهوه ای توس��ط يكی از مجرمان به وسيله تفنگ شكاری غيرمجاز مورد 
هدف قرار گرفته و زخمی شده بود و دو روز بعد به محض مشاهده شدن 
در حوالی روستا، مجرمان پرونده با استفاده از قمه، چوب، چماق و سنگ 
به خرس حمله ور ش��ده و حيوان را از پای درآورده بودند كه با به دس��ت 
آمدن فيلم ويديويی اين حادثه كه توس��ط يكی از عامان تهيه شده بود 
عليه آنها طرح ش��كايت شد. منطقه اورتاداغ روستای دموان قسمتی از 
منطقه حفاظت ش��ده گنديمن مشگين شهر اس��ت كه در بخش انگوت 

گرمی مغان واقع شده است.

رونمایي از کتاب هاي جنایي 
بازپرس ویژه قتل

مجموعه كتاب هاي جنايي بازپرس ويژه 
قت��ل تهران در س��الن اجتماعات س��ازمان 
تبليغات اسامي رونمايي شد. اين كتاب ها 
كه ب��ه قل��م قاض��ي »محمد ش��هرياري« 
معاون دادس��تان و سرپرست دادسراي امور 
جنايي تهران به رش��ته تحرير درآمده است 
»قتل در آخرين ماقات، ش��ليك در شب، 
دسيس��ه، قرباني توهم، جنايت در جنايت، 
جنايت در دفترخانه و شب نش��يني خونين 
در فيس ب��وك« ن��ام دارند.  در اين مراس��م 
كه عصر ديروز برگزار ش��د جمعي از قضات 
دادگستري تهران و گروهي از خبرنگاران و 
حقوقدانان حضور داش��تند. در اين كتاب ها 
داستان ها و جنايات سال هاي گذشته تهران 
برگرفت��ه از پرونده هاي واقع��ي را مي توان 
خوان��د و عبرت آم��وزي در آن ب��ه صورت 

برجسته مورد توجه قرار گرفته است.

دختر ربوده شده پس از 10 سال به خانه بازگشت
گ�روه ش�وك: يك 
دختر چيني كه 10 سال 
پيش توسط قاچاقچيان 
ربوده شده بود سرانجام 
پ��دري اش  خان��ه  ب��ه 

بازگشت.
به گ��زارش خبرگزاري 
ش��ينهوا، »چن��گ يانگ« 
كه 10 سال پي��������ش 
دختر بچه اي شش ساله 
بود در شهر »شيان« واقع 
در ش��مال غرب��ي چين 
ربوده شد و قاچاقچيان او 

را پس از ربودن به خانواده اي فروختند. پدر چنگ مي گويد هنگامي كه به مدرسه دخترش رفته بود تا او را به خانه بياورد 
ضمن پرس وجو از مردم فهميده كه او را ربوده اند و فوراً با پليس تماس گرفته. مأموران پليس با دريافت نش��انه هايي از 

دختر ربوده شده به جست وجو پرداختند اما اثري از او به دست نيامد.
پدر چنگ مي گويد: در طول اين سال ها هرگز از پيدا كردن دخترم نااميد نشدم و به شهرهاي مختلفي سفر كردم تا 

او را بيابم. بعد عكس چنگ را در اينترنت قرار دادم و از مردم خواستم مرا در يافتن دخترم كمك كنند.
آمارها نشان مي دهد بين سال هاي 2005 تا 2008 ميادي صدها كودك به همين شيوه ربوده شده  اند و پليس چين 
نتوانس��ته هرگ��ز ردي از آنها بيابد. پدر چنگ مي گويد پس از قرار دادن عك��س دخترش در اينترنت يك زن با او تماس 
گرفت و اطاع داد كه دخترش با آنها زندگي مي كند.  چنگ كه اكنون 16 س��ال دارد پس از 10 س��ال توانس��ته دوباره 
به آغوش پدر و مادر واقعي اش بازگردد. زن و ش��وهري كه چنگ را به فرزندي پذيرفته بودند مي گويند اين دختر را 10 
سال پيش از قاچاقچيان خريده  اند. پدر چنگ مي گويد براي يافتن دخترش به بيش از 10 استان سفر كرده، 200 هزار 

كيلومتر رانندگي كرده و 400 هزار يوان خرج كرده تا فرزند گمشده اش را بيابد.

حمله گروه شرور لندنی به دانشجوی امريكايي
گروه شوك: خافكاران 
لندن��ی ب��رای زهر چش��م 
گرفت��ن از يك دانش��جوی 
تازه وارد امريكايی به لندن، 
او را بشدت مجروح كردند. 
فرانسيسكو هونيه 23 ساله 
كه دانش��جوی فلوريدايی 
ب��ود بتازگ��ي ب��رای ادامه 
تحصيات دانش��گاهی اش 
به لندن س��فر ك��رده بود و 
چند روزی در يك آپارتمان 
در ش��رق پايتخت انگليس 
اقامت داشت.  اين جوان كه 
هنوز هيچ آش��نايی در شهر 

نداشت روزها به تنهايی پياده روی می كرد، خافكاران كه ظاهراً از روزهای اوليه اقامت اين جوان در شهر او را زير نظر داشتند، 
در يكی از شب ها با كمين در ميانه های راه، اين جوان را محاصره كردند و با 40 ضربه هولناك مشت و لگد و پنجه بوكس اين 

تازه وارد را حسابی كتك زدند.
پليس لندن پس از اين حادثه تصاوير دوربين های مداربس��ته را كه از صحنه حادثه ضبط ش��ده بود بررس��ي كرد و 
مأموران موفق ش��دند چهره پنج مهاجم ش��رور را شناس��ايي كنند و آنها را به دام بيندازند.  به گزارش پليس، اين پنج 
مهاجم بين 21 تا 25 س��ال س��ن داش��ته اند كه براساس ميزان جرمی كه در اين حمله داش��تند به 18 ماه تا شش سال 

زندان محكوم شدند. 
اين قربانی 23 ساله پس از اين حمله با شكستگی گونه، كوفتگی بدن و 23 بخيه در بخش های مختلف صورت و گردنش 
در بيمارس��تان تحت درمان قرار دارد. س��خنگوی اين پرونده مدعی است اين پس��ر جوان به قدری از اين رفتار خشونت بار 

هراسناك شده كه ادامه تحصيل در انگليس را فراموش كرده و قصد بازگشت به كشورش را دارد.

5 زخمي در تصادف اتوبوس 
لندن

گروه ش�وك: در برخورد شديد اتوبوس 
دوطبقه اي با درخ��ت در يكي از خيابان هاي 

لندن پنج تن زخمي شدند.
به گزارش پليس، ش��دت برخورد اتوبوس 
به ح��دي بوده كه س��قف آن كنده ش��ده و به 
گفته سخنگوي آتش نشاني مسافران اتوبوس 
بس��يار خوش ش��انس بودند كه آسيب جدي 

نديده اند.
پ��س از اي��ن حادث��ه مأم��وران پليس و 
آتش نش��انان بافاصله دس��ت به كار شدند و 

مجروحان را به بيمارستان منتقل كردند.

مالباخت��ه پس از حضور در پايگاه هش��تم 
پلي��س آگاهی به كارآگاه��ان گفت: چند روز 
پيش فرد ناشناس��ی با تلف��ن همراهم تماس 
گرفت و مدعی شد هنگامي كه چند ماه پيش 
به عن��وان چاه كن در خانه  ام مش��غول به كار 
بوده چن��د قطعه طا و مجس��مه عتيقه پيدا 
كرده اس��ت و مي  خواهد اي��ن طا و جواهرها 
را در ازای گرفتن مبلغی بسيار كمتر از ارزش 
واقع��ی آنها ب��ه خودم بدهد. اين ش��خص در 
اظهاراتش مدعی شده بود تنها و تنها به خاطر 
آنكه وجدانش اجازه نمی دهد تا عتيقه ها را به 
ش��خص ديگری بفروشد حاضر شده آنها را به 

خودم بدهد.
مالباخته در ادامه اف��زود: زمانی كه با اين 
فرد و دوستانش ماقات كردم آنها مجسمه ای 
به من نش��ان دادند و مدع��ی عتيقه بودن آن 
ش��دند، حتی قطع��ه ای از مجس��مه را كنده 
و اص��رار كردن��د از ط��ا ب��ودن آن اطمينان 
پي��دا كنم. من ني��ز اين قطعه مجس��مه را به 
طافروشی برده و زمانی كه طافروش اعام 
ك��رد اين قطعه طای خالص اس��ت، تصميم 
گرفتم طا و جواهر عتيقه را از آنها و به قيمت 

50 ميليون تومان بخرم.
مالباخته درخصوص نحوه اطاع از تقلبی 
ب��ودن ط��ا و جواهر ب��ه كارآگاه��ان گفت: 
»زمانی كه اين طا و جواهر را براي فروش به 
عتيقه فروش��ی بردم، از سوی عتيقه فروش به 
من اعام شد تمامی طا و جواهري كه به مبلغ 
50 ميلي��ون تومان خريده بودم، بيش از چند 
ده ه��زار تومان ارزش ن��دارد! برای اطمينان، 

عتيقه ها را به چند مغازه طا و عتيقه فروش��ی 
نشان دادم و تمامی آنها صحبت های مشتركی 
درخصوص عتيقه نبودن آنها اعام كردند، در 
آن هنگام بود كه متوجه شدم چه كاهي سرم 

رفته است.«
 《ボ┛ボ┗├─‒か╉ 〝ゅ╆┺┅

با آغاز رس��يدگی ب��ه پرون��ده و اقدامات 
پليس��ی، كارآگاهان موفق به شناسايی تعداد 
ديگ��ری از مالباختگانی ش��دند كه به همين 
شيوه و ش��گرد مورد كاهبرداری قرار گرفته 

بودند. 
يكی از ش��كات پس از حضور در پايگاه به 
كارآگاهان گفت: »دو نفر تحت عنوان چوپان 
به م��ن پيامك زدند و مدعی ش��دند مقداری 
طا و جواهر عتيقه پيدا كرده اند اما كس��ی را 
برای فروش آنها ندارن��د؛ آنها با طرح اين ادعا 
كه حاضر هس��تند عتيقه ها را در ازای مبلغی 
بس��يار كمتر از ارزش واقعی به من بفروشند 
و.... .«  همزمان با شناسايی تعدادی از شكات، 
اقدامات پليسی براي شناسايی متهمان آغاز 
شد؛ كارآگاهان با انجام چهره نگاری و استفاده 
از بان��ك اطاعات مجرمان س��ابقه دار موفق 
به شناس��ايی دو مجرم س��ابقه دار به نام های 
»مس��عود« 28 س��اله و »قاس��م« 33 س��اله 
شدند كه بارها به اتهام ارتكاب جرايم مختلف 
دس��تگير و روانه زندان ش��ده بودند. بررسی 
س��وابق آنها نش��ان داد اين دو مته��م دارای 
سوابق متعدد سرقت، كاهبرداری، مشاركت 
در آدم رباي��ی، عرضه ام��وال تاريخی تقلبی و 

اخال در نظم عمومی هستند. 

با شناس��ايی تصوير هر دو متهم از س��وی 
ش��كات و مالباخت��گان، دس��تگيری آنها در 
دس��تور كار كارآگاهان قرار گرفت و مخفيگاه 
هر دو متهم در منطقه »قلعه حس��ن خان« و 

»شهر انديشه« شناسايی و دستگير شدند.
س��رهنگ كارآگاه »رامي��ن خداي��اری« 
رئي��س پايگاه هش��تم پليس آگاه��ی تهران 
ب��زرگ گف��ت: »با توج��ه به س��وابق متعدد 
متهمان در ارتكاب جرايم مختلف و به منظور 

شناس��ايی ديگر جرايم ارتكابی و ساير شكات 
و مالباختگان احتمالی، دس��تور انتشار بدون 
پوش��ش تصاوير هر دو متهم از سوی بازپرس 
پرونده صادر ش��ده اس��ت؛ لذا از تمام شكات 
و مالباختگانی كه موفق به شناس��ايی تصوير 
متهمان ش��دند دعوت می ش��ود براي طرح و 
پيگيری ش��كايت هاي خود به پايگاه هش��تم 
پليس آگاهی تهران بزرگ واقع در ميدان حر، 

خيابان 12 فروردين مراجعه كنند.

سياهكاريهاي
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ژانگ لیدونگ

تاهي هاروبا مانا، قاتل

چهره مشت خورده و خونین 
قرباني روي تخت بیمارستان

فرانسیسکو هونیه 23 ساله، 
قرباني امریکایي

بهزاد 13 س��اله كه لقب كوچك ترين پدر ايراني را به خود اختصاص داده سال گذشته با دخترعموي 
17 ساله اش  ازدواج كرد و حاا صاحب يك پسر است.

كوچك ترين پدر ايراني دو س��اله بود كه از محبت مادر بي بهره ش��د و پس از ترك وي، در كنار پدر، 
نامادري و خواهر و برادرهاي ناتني اش به زندگي ادامه داد.

اين پس��ر نوجوان به دليل فقر فرهنگي، اقتصادي و مش��كات خانوادگي نتوانست به مدرسه برود و 

حاابه دليل بي س��وادي، سن كم و جثه ضعيفش هيچ كس به او كار نمي دهد و او و خانواده اش با سختي 
و مشكات زيادي دست و پنجه نرم مي كنند.

اي��ن زوج نوجوان در حالي كه از هرگونه وس��ايل تفريح��ي ازجمله تلويزيون و... همچنين وس��ايل ضروري 
گرمايشي محرومند، در پاركينگ يكي از محله هاي فقيرنشين اطراف شهر كرمان همراه مادر و خواهر و برادرهاي 

زينب – همسرش - در سرماي طاقت فرساي زمستان زندگي سختي را مي گذرانند.

کوچک ترین پدر ایراني در قاب عکس

گروه شوك: سیاهکاري هاي جدید دو عتیقه فروش كه بارها بازداشت شده 
بودند چند زن و مرد را در دام هاي 50 میلیوني انداخت. دوم خردادماه سال جاري 
یك زن با مراجعه به كانتري 108 نواب به مأموران اعام كرد توسط دو نفر كه 
مدعي پیدا كردن چند قطعه طا و جواهر عتیقه بودند، مورد كاهبرداري قرار 
گرفته است.


