
حـــــــــوادث

پسر نوجوان که پس از مشاجره لفظی در فضای مجازی دست به قتل 
زده بود با نظر قضات دیوان عالی کشور در برابر حکم قطعی زندان و 
پرداخت دیه قرار گرفت. این متهم بر اساس ماده 91 قانون مجازات 

اسالمی جدید از قصاص نجات پیدا کرد.
به  از عصر 3 آبان 95  این پرونده  به  به گزارش جام جم، رسیدگی 
دنبال کشته شدن پسری 17 ساله به نام سلمان دریکی از خیابان های 
ورامین در دستور کار پلیس قرار گرفت. شواهد نشان می داد این پسر 
قربانی درگیری با یک پسر نوجوان به نام محمد شده که بالفاصله 

پس از ارتکاب جنایت گریخته است.
پلیس با نشانی هایی که از محمد به دست آورد این پسر 15 ساله را 
در خانه پدرش بازداشت کرد. پسر نوجوان به قتل به خاطر درگیری 
لفظی در فضای مجازی اعتراف کرد و در شعبه چهارم دادگاه کیفری 
یک استان تهران که ویژه رسیدگی به جرائم اطفال است پای میز 

محاکمه ایستاد.
در جلسه دادگاه اولیای دم برای محمد درخواست قصاص کردند سپس 
محمد در جایگاه ویژه ایستاد و در تشریح جزئیات ماجرا گفت: از 
مدتی پیش با پسری 17 ساله به نام آرمان در فضای مجازی درگیری 
لفظی داشتم. من چند بار برای یک دختر نوجوان پیام گذاشته بودم و 
آرمان از این بابت ناراحت بود. به همین خاطر من و آرمان باهم قرار 
گذاشتیم تا یکدیگر را ببینیم و حضوری باهم صحبت کنیم. من چون 

ترسیده بودم ماجرا را با یکی از بچه های محله مان به نام فرشاد در میان 
گذاشتم و از او خواستم همراهم به محل قرار بیاید.

به محل قرار برد. آنجا آرمان و  با موتور  ادامه داد: فرشاد مرا  وی 
دوستش سلمان که من پیش ازاین هیچ وقت او را ندیده بودم با من 
درگیر شدند و به سمت من حمله کردند. من هم برای ترساندن آن ها 
چاقویی را که همراه داشتم بیرون آوردم ولی چاقو ناخواسته به گردن 

سلمان برخورد کرد.
متهم نوجوان درحالی که سرش را پایین انداخته بود به قضات گفت: 
باور کنید من قصد قتل نداشتم و نمی دانستم ممکن است چاقویی که 
به سمت آن ها پرت می کنم به بدنشان برخورد کند و موجب کشته 

شدن یکی از آن ها شود. من پشیمانم و تقاضای بخشش دارم.
قضات  روبه روی  نزاع  در  شرکت  اتهام  به  فرشاد  جلسه،  ادامه  در 
دارد،  پرونده اش  در  سابقه  فقره  پنج  که  ساله   25 پسر  این  ایستاد. 
گفت: محمد بچه محله مان بود. وقتی با من تماس گرفت و ماجرا را 
در میان گذاشت قبول نکردم همراهش به محل قرار بروم اما وقتی 
را  او  موتور  با  و  کردم  قبول  کرد،  اصرار  و  گرفت  تماس  دوباره 
قرار رساندم. در آن دعوا آرمان و سلمان هم چاقو همراه  به محل 
داشتند. من که روی موتورم نشسته بودم دیدم محمد چاقو را به سمت 
آن ها پرتاب کرد و چاقو به گردن سلمان خورد. همان موقع یک 
ماشین پلیس را درحال عبور از خیابان دیدم. به همین خاطر محمد را 
سوار موتورم کردم و فرار کردیم. من در درگیری شرکت نداشتم. 
دیگر  بار  را  محمد  و  شد  شور  وارد  قضایی  هیئت  جلسه  پایان  در 
به پزشکی قانونی معرفی کرد تا کارشناسان درباره رشد عقلی وی 

هنگام وقوع جرم و درک او از عمل ارتکابی اعالم نظر کنند.
وقتی کمیسیون سه نفره پزشکی قانونی در گزارشی اعالم کرد محمد 
که  را  عملی  حرمت  و  نرسیده  عقلی  رشد  به  جرم  ارتکاب  هنگام 
مرتکب شده نمی دانسته، قضات دادگاه طبق ماده 91 قانون مجازات 
اسالمی جدید که امتیازی ویژه برای محکومان زیر 18 سال قائل شده، 
وی را از قصاص معاف و او را به پرداخت دیه و پنج سال نگهداری 
در کانون اصالح و تربیت محکوم کردند. فرشاد نیز به چهار سال 

زندان محکوم شد.
این حکم در شعبه 19 دیوان عالی کشور مهر تائید خورد و قطعی شد.

پسری که در نوجوانی پدرش را کشته بود با حکم قضایی در برابر 
دومین حکم قصاص قرار گرفت. پیش تر حکم قصاص این پسر در 

دیوان عالی کشور شکسته شده بود.
به گزارش جام جم، سعید 5 مرداد 92 وقتی که 17 سال داشت پدر 40 
ساله اش را در خانه شان در سه راهی آدران پس از بی هوش کردن با 
غذای مسموم با ضربه های متعدد لوله به سرش بشدت زخمی کرد و 

سپس وی را با پیچیدن طناب دور گردنش کشت.
جاساز  پدرش  خودروی  در صندوق عقب  را  جنازه  که  نوجوان  پسر 
کرده بود تا آن را در خیابانی خلوت رها کند، پس از خراب شدن 
و  برد  خوابش  فرمان  پشت  اما  رفت  خودرو  نمایندگی  به  خودرو 

کارگران که متوجه ماجرا شده بودند پلیس را مطلع کردند.
سعید پای میز محاکمه ایستاد و به قضات دادگاه گفت تحت تأثیر 
حرف های نامادری اش دست به این جنایت زده است. پسر نوجوان با 
حکم قضایی به قصاص و نامادری اش به 15 سال زندان محکوم شد. این 

حکم اما در دیوان عالی کشور تأیید نشد و قضات شعبه 37 دیوان عالی 
سعید  به این ترتیب  شدند.  پرونده  به  دوباره  رسیدگی  خواستار  کشور 
که حاال 21 سال دارد هفته گذشته در شعبه پنجم دادگاه کیفری یک 

استان تهران بار دیگر از خود دفاع کرد.
وی گفت: نامادری ام به من گفته بود اگر پدرم را بکشم و اثرانگشت 
او را در چند برگه سفید بگیرم می توانم زندگی خوبی داشته باشم. من 

هم تحت تأثیر حرف های نامادری ام دست به قتل زدم.
گفت  و  خواند  دروغ گو  را  وی  سعید  نامادری  دادگاه  جلسه  در 

حرف های این پسر کذب محض است. 
سرانجام دیروز قضات دادگاه با توجه به نظر کمیسیون پزشکی قانونی 
جرم  ارتکاب  هنگام  نوجوان  پسر  بود  کرده  اعالم  گزارشی  در  که 
را  وی  بود،  رسیده  عقلی  رشد  به  و  می کرده  درک  را  جرم  ماهیت 
به قصاص محکوم کردند. نامادری سعید هم از اتهام معاونت در قتل 

تبرئه شد.

رئیس پلیس آگاهی استان فارس از 
دستگیری و انهدام باند کاله برداری 
به  متخصص  پزشک  نفر  چهار  از 

شیوه کارت به کارت خبر داد.
سرهنگ فرج شجاعی در گفت وگو 
پلیس،  خبری  پایگاه  خبرنگار  با 
نفر   4 مراجعه  دنبال  به  کرد:  بیان 
بر  مبنی  متخصص  پزشکان  از 
کارت،  به  کارت  کاله برداری 
کالهبرداران  شناسایی  موضوع 
کار  دستور  در  ویژه  به صورت 

کارآگاهان قرار گرفت.
تحقیقات  و  بررسی  در  افزود:  وی 
کالهبرداران  شد  مشخص  اولیه 
خود  پزشکان،  با  تلفنی  تماس  طی 
و  درمانگاه  حسابداری  مسئول  را 
اینکه  بابیان  و  معرفی  بیمارستان 
به حساب  اشتباهًا  نقد  وجه  مبلغی 
به پای  را  آن ها  گردیده  واریز  شما 

دستگاه عابر بانک می کشانده است.
عنوان  استان  آگاهی  پلیس  رئیس 
کرد: کارآگاهان پلیس آگاهی پس 
از کسب اطالعات و انجام تحقیقات 
از  نفر   3 میدانی،  بررسی های  و 
کالهبرداران که پس از کاله برداری 
کرده  لوازم خانگی  خرید  به  اقدام 

بودند را دستگیر کردند.
اینکه  بابیان  شجاعی  سرهنگ 
متهمان در بازجویی فنی و تخصصی 
ریال  هزار   909 و  میلیون   870 به 
تصریح  کردند،  اقرار  کاله برداری 
کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده 
تحویل مراجع قضائی و از آن طریق 

روانه زندان شدند.
شهروندان  به  انتظامی  مقام  این 
وجه  واریز  برای  که  کرد  توصیه 
به حساب آن ها، نیازی به حضور در 

کنار دستگاه عابر بانک نیست.

فارس  استان  انتظامی  فرمانده 
و   90 آل  دستگاه  دو  توقیف  از 
کشف 241 دستگاه موبایل قاچاق 

در شهرستان الرستان خبر داد.
در  گودرزی  احمدعلی  سردار 
پایگاه  خبرنگار  با  گفت وگو 
راستای  در  گفت:  پلیس،  خبری 
جلوگیری  و  قاچاق  با  مبارزه 
ملی،  سرمایه های  رفتن  هدر  از 
شهرستان  انتظامی  مأموران 
محورهای  کنترل  هنگام  الرستان 
آل  خودرو  دستگاه  دو  به  اصلی، 
90 حامل موبایل مظنون و آن ها را 

متوقف کردند.
شدند  موفق  مأموران  افزود:  وی 
در بازرسی از آن خودروها، 241 

دستگاه موبایل قاچاق و فاقد مجوز 
گمرکی کشف کنند.

اینکه  بابیان  انتظامی  مقام  این 
 2 مکشوفه  گوشی های  ارزش 
میلیارد و 300 میلیون ریال برآورد 
شده است، بیان کرد: در این رابطه 
دو دستگاه خودرو توقیف و 2 نفر 
مقام  تحویل  و  دستگیر  قاچاقچی 

قضائی شدند.
ضمن  استان  انتظامی  فرمانده 
مردم  خوب  همکاری  از  قدردانی 
خواست  شهروندان  از  پلیس،  با 
هرگونه  از  آگاهی  صورت  در 
فعالیت قاچاقچیان با تماس به موقع 
مقابله  پلیس را در  با مرکز 110، 

جدی با قاچاقچیان یاری کنند.

فرمانده  طلوع،  روزنامه  گزارش  به 
در  کازرون  شهرستان  انتظامی 
خبری  پایگاه  خبرنگار  گفت وگو 
پلیس اظهار داشت: در پی سرقت های 
متعدد درون خودرو در سطح شهرستان 
دستور  در  ویژه  به صورت  موضوع 
بیان  وی  گرفت.  قرار  مأمورین  کار 
داشت: مأمورین با اقدامات اطالعاتی 
و تالش شبانه روزی موفق به شناسایی 
باهماهنگی  و  گردیدند  سارق  نفر   ۳
مقام قضایی آن ها را دستگیر نمودند 

فقره   ۵ به  انجام گرفته  تحقیقات  با  و 
سرقت  و  خودرو  درون  سرقت 
و  نمودند  اقرار  خصوصی  اماکن 
به  وارده  پرداخت خسارت  به  حاضر 
مالباختگان شدند. سرهنگ عبادی نژاد 
سارقان  از  تحقیقات  افزود:  پایان  در 
احتمالی  سرقت های  کشف  جهت 
خواست  همشهریان  از  و  دارد  ادامه 
مشکوک  موارد  مشاهده  صورت  در 
 مراتب را سریعًا به پلیس ۱۱۰ اطالع 

دهند.

گفت:  فارس  استان  انتظامی  فرمانده 
یک شرور مسلح و سابقه دار در عملیات 
شهرستان  انتظامی  مأموران  هدفمند 

کازرون شناسایی و دستگیر شد.
در  گودرزی  احمدعلی  سردار 
خبری  پایگاه  خبرنگار  با  گفت وگو 
شکایت  پی  در  کرد:  بیان  پلیس، 
تعدادی از شهروندان مبنی بر شرارت 
ع-ص  هویت  به  فردی  مزاحمت  و 
شهرستان  در  آبگینه  پل  منطقه  در 
ویژه  به صورت  موضوع  کازرون، 
قرار  انتظامی  مأموران  در دستور کار 

گرفت.
باهماهنگی  مأموران  افزود:  وی 
کارهای  سری  یک  و  قضائی  مقام 
اطالعاتی شبانه روزی، مخفیگاه شرور 

موردنظر را شناسایی کردند.
بابیان  فارس  استان  انتظامی  فرمانده 
این  شدن  تسلیم  برای  مأموران  اینکه 
فرد هشدارهای الزم را دادند، تصریح 
کرد: فرد شرور بدون توجه به هشدار 
سمت  به  تیراندازی  به  اقدام  مأموران 

آنان و ایجاد درگیری مسلحانه کرد.

پس  کرد:  تصریح  گودرزی  سردار 
از چند دقیقه درگیری مأموران موفق 
شدند با ترفندهای خاص پلیسی وی را 
دستگیر و تحویل مراجع قضایی دهند.
به  اشاره  با  استان  انتظامی  فرمانده 
غیرمجاز  اسلحه  قبضه  یک  کشف 
وی،  از  مربوطه  فشنگ  تعدادی  و 
درزمینه ی  فرد  این  کرد:  خاطرنشان 
ایجاد  و  قدرت نمایی  گروگان گیری، 
درگیری  و  تهدید  وحشت،  و  رعب 
فعالیت  منطقه  آن  اهالی  با  مسلحانه 

داشته است.
کرد:  خاطرنشان  گودرزی  سردار 
اشرار  برای  ناامنی  محل  فارس  استان 
و سارقان مسلح خواهد بود و مأموران 
بخواهند  که  باکسانی  استان  انتظامی 
امنیت و آسایش شهروندان را به خطر 
بیندازند به شدت برخورد خواهند کرد.
مأموریت  این  در  است  گفتنی 
مسلح،  شرور  فرد  تیراندازی  براثر 
پل  بخش  انتظامی  کارکنان  از  یکی 
وی  مزاجی  حال  که  مجروح  آبگینه 

رضایت بخش است.

مسیر  کازرون  شهرستان  دوچرخه سواری  پیشکسوتان  گروه  از  نفر  پنج 
ساحلی خلیج فارس را رکاب زدند.

گروه پیشکسوتان دوچرخه سواری  خبرنگار و عکاس/ علیرضا گلچین: 
شهرستان کازرون مسیر ساحلی خلیج فارس را از شهر عسلویه و پارسیان 
شروع کردند و از  روستاها، بنادر و مسیرهای ساحلی گذشتند و خود را به 
بندر آفتاب رساندند. پس از گذر از دریای خلیج همیشه فارس، به جزیره 
زیبایی کیش رسیدند و مسیر پیست دوچرخه سواری دورتادور کیش را با 

پرچم مقدس جمهوری اسالمی رکاب زدند.

ورزشکارانی  با حضور  کازرون  فیزیک  و  اندام  پرورش  رقابت های 
از باشگاه های سطح این شهرستان در 2 دسته فیزیک و 3 دسته بادی 
بیلدینگ در سالن همایش کانون شهید عسکری کازرون برگزار شد 
و پس از رقابت هایی زیبا و مهیج نفرات برتر موفق به دریافت حکم 

قهرمانی و مدال گردیدند.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی هیئت بدن سازی و 
پرورش اندام شهرستان کازرون، با تالش هیئت بدن سازی و پرورش 
اندام شهرستان کازرون به ریاست ناصر لکی رقابت های پرورش اندام 
و فیزیک شهرستان کازرون با حضور ورزشکارانی از باشگاه های سطح 
شهرستان در 2 دسته فیزیک و 3 دسته بادی بیلدینگ در سالن همایش 

کانون شهید عسکری کازرون برگزار شد و پس از رقابت هایی زیبا 
و مهیج نفرات برتر موفق به دریافت حکم قهرمانی و مدال گردیدند.

مسئولیت برگزاری مسابقات را کمال مریدی به عهده داشت و سید 
امید موسوی، محمدعلی پردل، ابراهیم پرنده و قادر رضازاده در این 

امر همکاری نمودند.
و  لکی )رئیس هیئت  ناصر  آقایان  توسط  نیز  رقابت ها  این  قضاوت 
مسئول کمیته داوری استان(، بهمن احمدیانی، داریوش عادلی، فرهاد 

محقق پور و فرهاد راهرو انجام پذیرفت.
همچنین از طرف نمایندگی ایران خودرو دولت خواه به نفرات اول هر 

دسته جوایز نقدی نیز اهدا گردید.

المپیاد  برگزاری  از  محمدی  حامد  کازرون،  از  چنارنیوز  به گزارش 
ورزشی همگانی روستاها در این شهرستان خبر داد و اظهار داشت: 
و  ورزش  گسترش  و  استعدادیابی  مسابقات  این  برگزاری  از  هدف 
روستاهای  بیشتر  نزدیکی  حس  و  جوانان  بین  شورونشاط  ایجاد 

شهرستان است.
وی بابیان اینکه 10 روستا از شهرستان کازرون در این المپیاد شرکت 
روستاهای  بازیکنان  از  که  داشت  تیم   10 روستا  هر  گفت:  کردند 

اطراف نیز استفاده کردند.
رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان کازرون رشته های ورزشی این 
المپیاد را 10 مورد عنوان کرد و افزود: رشته های والیبال چهارنفره، 
دو صحرایی، طناب کشی، داژبال، روپایی، طناب زنی، دارت، کله برد، 
هفت سنگ و سورنا 10 رشته ای است که در این مسابقات ورزشکاران 

روستاهای شهرستان در آن به رقابت پرداختند.
این  اینکه  بابیان  باالده  جوانان  و  ورزش  نماینده  ایالنی نژاد  محسن 
باالده  تیم های  گفت:  شد  برگزار  خوبی  استقبال  با  ورزشی  المپیاد 
خوش درخشیدند و سر مشهد قهرمان و جره توانست نائب قهرمان و 

دادین سوم شود.

به عنوان  الرستان  چمران  شهید  تیم 
در  حضور  برای  ایران  نماینده 
رقابت های هندبال بانوان غرب آسیا، 

چهارشنبه وارد کشور اردن شد.
 16 با  تیم  این  ایرنا  گزارش  به 
راهی  فنی  کادر  اعضای  و  بازیکن 
برای  را  خود  تا  شدند  اردن  کشور 
عراق  تیم  برابر  که  بازی  نخستین 

است، آماده کند.
تیم شهید چمران الرستان که عنوان 
باشگاه های  جام  رقابت های  چهارم 
قزاقستان  در   96 مهرماه  که  آسیا 
دارد،  کارنامه  در  شد  برگزار 
پنجشنبه در نخستین دیدار خود برابر 

تیم عراق قرار گرفت.

رقابت های هندبال بانوان کشورهای 
دوم  تا  بهمن ماه   26 آسیا  غرب 
اسفندماه سال 96 با حضور 6 کشور 
عراق  لبنان،  سوریه،  قطر،  اردن، 
و  اردن  کشور  میزبانی  به  ایران  و 

به صورت دوره ای برگزار می شود.
نماینده ایران در این رقابت ها پس از 
تیم های،  به مصاف  به ترتیب  عراق 
خواهد  سوریه  و  اردن  قطر،  لبنان، 

رفت.
تیم شهید چمران در رقابت های لیگ 
فصل  در  بانوان کشور  هندبال  برتر 
قهرمانی  عنوان  از  نتوانست  جاری 
سومی  مقام  به  و  کند  دفاع  خود 

بسنده کرد.

خبرنگار و عکاس/ علیرضا گلچین:
کازرون  باالده  و  جره  بخش 
در  میز  روی  تنیس  مسابقات 

نوجوانان  و  بزرگساالن  رده  دو 
برگزار  دوره ای   به صورت 

نمود.

کهگیلویه  فوتبال  هیئت  نایب رئیس 
بانوی  سه  گفت:  بویراحمد  و 
فوتسالیست این استان به اردوی تیم 
دعوت  کشور  جوانان  فوتسال  ملی 

شدند.
در  چهارشنبه  روز  آشتیانی  مهناز 
اظهار  ایرنا  خبرنگار  با  گفت وگو 
داشت: اردوی تیم ملی فوتسال بانوان 
در  بهمن ماه   29 تا  کشور  جوانان 

تهران برگزار می شود.
ورزش  امور  سوی  از  افزود:  وی 
سه  کشور  فوتبال  فدراسیون  بانوان 
به  کشور  جوانان  فوتسال  بانوی 
طاهری  بیتا  علیزاده،  زهرا  نام های 
اردو  این  به  نیا  محمودی  مهدیه  و 

دعوت شدند.
کهگیلویه  فوتبال  هیئت  نایب رئیس 
اردو  این  کرد:  بیان  بویراحمد  و 

کمپ  آزادی،  مجموعه  تهران  در 
تیم های ملی فوتبال و فوتسال کشور 

برگزار خواهد شد.
تیم  اردوی  کرد:  عنوان  آشتیانی 
به منظور  جوانان کشور  فوتسال  ملی 
شرکت  جهت  برتر  نفرات  انتخاب 
در رقابت های فوتسال بانوان جوانان 

آسیا برگزار می شود.
ملی پوش  دیگر  داشت:  ابراز  وی 
ارزانی  فهیمه  فوتسال جوانان کشور 
بازیکن ملی پوش و خانم گل جوانان 
پارگی  و  مصدومیت  به سبب  ایران 
رباط صلیبی اردوی ملی را از دست 

داد.
حدود 50 هزار ورزشکار ساماندهی 
شده مرد و زن در رشته های مختلف 
فعالیت  بویراحمد  و  کهگیلویه  در 

می کنند.
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قدرتمندترین شما کسی است که موقع خشم، بر نفس خود مسلط شود و 
بردبارترین و صبورترین شما کسی است که با داشتن قدرت گذشت نماید.

             

روزنامه

 تیم هندبال بانوان شهید چمران الرستان وارد 
کشور اردن شد

برگزاری مسابقات تنیس روی میز در بخش 
جره و باالده کازرون

دعوت 3 بانوی کهگیلویه و بویراحمدی 
به اردوی تیم ملی فوتسال کشور

رکاب زنی دوچرخه سواران کازرونی 
در ساحل خلیج فارس

هیئت بدن سازی کازرون حکم قهرمانی گرفت

المپیاد ورزشی همگانی روستاها در کازرون برگزار شد
تیمهایباالدهخوشدرخشیدند

قتل به خاطر کل کل اینترنتی

قصاص تاوان قتل پدر

دستگیری باند کالهبرداری به شیوه کارت به کارت

گوشی های قاچاق، سیم کارت نخوردند

سارقین درون خودرو در کازرون به دام پلیس افتادند

شرور مسلح و سابقه دار متواری در دام پلیس کازرون


