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بازگشتقاتل

گروه حوادث /مرد طلبکار که به خاطر یک و نیم میلیون تومان،
دوست خود را در بیابانهای اطراف جاده قم ،به قتل رساند و
ازکشورگریخته بود ،یک سال پس ازبازگشت به کشوربه دام افتاد22 .
شهریورسال گذشته راننده یک تریلرناگهان با جسد مرد میانسالی
درکنارجاده روبهرو شد و بالفاصله با پلیس  110تماس گرفت.
مأموران کالنتری  ۱۷۶حسن آباد پس از حضور در آنجا و بررسیهای
مقدماتی پی بردند مرد میانسال بر اثر اصابت ضربات متعدد چاقو
به قتل رسیده است .چند روزبعد هم خانواده اسماعیل که تبعه
افغانستان بود او را شناسایی کردند و گفتند او از چند روز پیش
ناپدید شده بود.کارآگاهان در تحقیق از خانواده مقتول ،دریافتند که
او در زمینه پیمانکاری ساختمان فعالیت داشته و از چندی پیش به
واسطه اعتیاد شدید به موادمخدر دچار مشکالت شدید مالی شده
بود .به همین خاطر چند طلبکار بارها برای وصول طلبشان به در
خانهاش مراجعه کرده و حتی با وی مشاجره لفظی داشتهاند .در
همین حال مشخص شد این مرد آخرین بار با یکی از طلبکارانش
بهنام عبداهلل 36 -ساله-که تبعه افغانستان هم بود دیده شده
فروش
است .بنابراین محل کار عبداهلل در یک کارگاه خرید و
ِ
مصالح ساختمانی در شهریار شناسایی شد اما مأموران با مراجعه
به آنجا اطالع پیدا کردند مرد افغان همزمان با قتل اسماعیل ،از
کشور خارج شده و به افغانستان فرار کرده است.

فضای مجازی

بازگشت قاتل
اوایــــــــــــــل مـــــــــــــرداد
 ،۹۶کارآگاهان اداره دهم
پلیس آگاهی اطالع پیدا
کردند عبداهلل با گذشت
نزدیک به یک ســـــــــــــــــال
بهصورت غیرقانونی دوباره
وارد ایران شده و در شهریار
دیده شده است .بنابراین
کارآگاهان وارد عمل شده
و او را درعملیاتی ضربتی
دستگیر کردند که او در
همان تحقیقات مقدماتی
به جنایت اعتراف کرد.وی گفت :یک میلیون و  500هزار تومان
ازدوستم اسماعیل طلب داشتم تا اینکه از طریق تماس تلفنی یکی
از فامیلها متوجه شدم او مبلغ قابل توجهی از صاحبکارش گرفته
است؛ بالفاصله به سراغش رفتم تا طلبم را بگیرم اما او مدعی شد
پولی ندارد.زمانی که اسماعیل اصرار مرا برای وصول طلبم دید به
من گفت :اگر پول میخواهی باید به حسن آباد برویم تا از کسی پول
بگیرم؛ قبول کردم به همراهش به حسن آباد برویم ،اما زمانی که به
حسن آباد رسیدیم ،ناگهان ادعا کرد به من بدهکار نیست؟!؛ من که
عصبانی شده بودم با اسماعیل به صورت لفظی درگیر شدم که او
ناگهان با چاقوی ضامن دار به سر و کتف من ضربهای زد؛ من هم از
زیر صندلی ماشینم یک چاقو بیرون کشیدم و چند ضربه به او زدم و
از آنجا فرارکردم و خودم را به افغانستان رساندم .اما فکر میکردم
آبها ازآسیاب افتاده وخطری تهدیدم نمیکند که دستگیرشدم.

گروه حوادث /پرونده قتل زن سرایدار مجتمع مسکونی شمال تهران که جسدش به شکلی مرموز در استخر
مجتمع پیدا شده بود ،با ارائه  6دلیل پلیسی و قرار بازداشت شوهرش ،وارد مرحله تازهای شد.به گزارش
خبرنگار جنایی «ایران» ،ساعت  2بامداد دوم خرداد  94مردی هراسان با کالنتری  146قائم تماس گرفت
و از غرق شدن همسرش در استخر خبر داد .با این گزارش بازپرس کشیک قتل و تیم تحقیق در محل حاضر
شده و بررسیها ی تخصصی کلید خورد.
شوهر این زن که خودش پلیس را خبرکرده بود به
تیم جنایی گفت :نرگس برای خرید لباس بیرون رفته
بود و ساعت  8:30شب به خانه برگشت .بعد از آن
با هم غذا خوردیم و من ساعت  9و نیم برای بردن
زبالهها ،اتاقمان را ترک کردم .وقتی برگشتم او گفت
میخواهد لباسها را بشوید و در استخر آبتنی کند.
وقتی حدود ساعت  2نیمه شب از خواب بیدار شدم
فهمیدم او در اتاق نیست .دنبالش گشتم که دیدم در
استخر غرق شده است.به این ترتیب با دستور بازپرس
سجاد منافی آذر تحقیقات در این زمینه آغاز شد و
سرنخهایی به دست آمد که ابهامات تازهای را روشن
میکرد .این درحالی بود که متخصصین پزشکی قانونی
هم علت مرگ زن جوان را شکستگی گردنش اعالم
کردند .احتمال اول این بود که این اتفاق در زمان احیای
امدادگران اورژانس رخ داده باشد اما آنها عنوان کردند
زمانی که به محل رسیدند مدت زیادی از مرگ زن
جوان گذشته و هیچ اقدامی انجام نداده بودند.
موضوع بعدی که مورد توجه کارآگاهان قرار گرفت
ادعای خانواده زن جوان درباره دخترشان بود.آنها در
تحقیقات عنوان کردند که نرگس شنا بلد نبوده ضمن
اینکه همیشه وقتی به استخر میرفت در را از داخل قفل
میکرد .اما گزارش پرونده نشان میداد روز حادثه کلید
از بیرون روی در بوده است که همین امر احتمال اینکه

فردی او را به داخل آورده باشد افزایش میداد.دلیل
سوم به اظهارات دو فرزند مقتول بازمی گشت .آنها
مدعی بودند شب حادثه پدر و مادرشان باهم دعوا کرده
بودند که در ادامه تحقیقات مشخص شد نظیر -همسر
نرگس -مخالف کار کردن او در آرایشگاه بوده و آنها با
هم بر سر این موضوع اختالفهای زیادی داشتند.
نکته چهارم تلفن همراه زن جوان بود که به گفته
شوهرش به دست مادر او شکسته شده بود تا پس از
مرگ دخترشان با دیدن آن ناراحت نشوند که این ادعا
از سوی خانواده زن جوان رد شد.در ادامه بررسیها
همچنین مشخص شد همان شب حادثه و درست
زمانی که نظیر مدعی بود درخواب بوده ،با همسرش
چندین بار تلفنی صحبت کرده است.
ازسوی دیگر کارآگاهان در بررسیهای خود دریافتند
نرگس پنهانی با مردی در ارتباط بوده که مرد افغان پس
از مرگ نرگس ایران را ترک کرده و دیگر بازنگشته است.
با افشای رابطه پنهانی زن جوان این احتمال مطرح شد
که شوهر او با آگاهی از این ارتباط نقشه قتل همسرش
را اجرا کرده باشد.با وجود رد ارتکاب قتل ازسوی مرد
سرایدار ،این  6دلیل پلیسی ،فرضیه جنایت از سوی
شوهرمقتول را تقویت کرد و به این ترتیب بازپرس
شعبه سوم دادسرای امور جنایی دستوربازداشت او را
صادر کرد.

گروه حوادث :معصومه مرادپور /پنج عضو اصلی باند سارقان طال و جواهرات در
کرج که در  40سرقت ،بیش از هفت کیلو طال و جواهر به سرقت برده بودند با تالش
کارآگاهان پلیس آگاهی استان البرز دستگیر شدند.به گزارش خبرنگار حوادث
«ایران» ،کامرانی صالح -فرمانده انتظامی استان البرز -صبح دیروز در یک
نشست خبری دراین باره گفت :این سارقان دارای سوابق متعدد درزمینه سرقت
بودند که تیم ویژهای از کارآگاهان دایره مبارزه با سرقت ،پس از شناسایی آنها از
طریق چهره نگاری توانستند تبهکاران را شناسایی کنند.دو نفر از دزدان که سردسته
باند بودند با ردیابیهای تخصصی دستگیر و تحت بازجویی قرار گرفتند تا اینکه
با اعتراف هایشان دیگر اعضای باند هم شناسایی شدند و به دام افتادند .این
سارقان در بازجوییها به  40فقره سرقت اعتراف کردند که تعدادی از مالباختگان
توگویی
هم شناسایی شدهاند.خبرنگارگروه حوادث «ایران» با یکی از دزدان گف 
انجام داد که میخوانید:
چند سال داری؟  28ساله و دیپلمه ام.
سابقه کیفری داری؟ بله ،قبالً به اتهام سرقت دستگیر شده بودم که به دو سال
حبس محکوم شدم.
چه شد که دوباره به دنبال دزدی رفتی؟ از سر بیکاری.البته دوستانم باعث شدند
دوباره اغفال شوم که اشتباه کردم....
برای آینده ات چه تصمیمی گرفته ای؟ می خواهم پس ازآزادی اززندان سالم
زندگی کنم.
قبل از اینکه بیکار شوی چکاره بودی؟ کارگر طالفروشی بودم.
بیشتر چه زمانی به دزدی میرفتید؟ معموالً ساعت یازده شب به بعد وقتی
مطمئن میشدیم کسی در خانه نیست وارد میشدیم .و...

گاردین

شمارقربانیان تصادف مهیب دو قطار مسافربری در ایستگاه کوچکی واقع در غرب شهر
«اسکندریه» مصردرحالی به  44نفر رسید که بیش از  123مجروح نیزدربیمارستانها بستری
هستند.این برخورد وحشتناک روز جمعه هنگامی اتفاق افتاد که یکی از قطارها در ایستگاه
متوقف بود و قطاری که از قاهره حرکت کرده بود به دلیل اشتباه احتمالی مأمور مرکز کنترل
ازپشت به این قطار برخورد کرد .علت اصلی حادثه همچنان در دست بررسی قرار دارد.این
حادثه شدیدترین و بدترین حادثه ریلی  10سال اخیر دراین کشوربوده است .آخرین واقعه
مرگبار ریلی در مصر به سال  2006برمی گردد که برخورد دو قطار  51کشته بر جا گذاشت.

نقاش  10ساله افغان در اقدامی انساندوستانه و برای کمک به یک کودک بیمار مهاجر ،گالری نقاشی در صربستان
به پا کرد که با استقبال زیادی روبهرو شد«.فرهاد نوری» که به خاطر نقاشیهای خاصاش «پیکاسوی کوچک» لقب
گرفته است ،دوسال قبل با خانوادهاش از افغانستان فرار کرده و از  8ماه قبل در اردوی پناهجویان شهر «بلگراد»
صربستان زندگی میکند .او به تازگی نخستین گالری نقاشیاش را در یک کافه برگزار کرده و به همه خریداران اعالم
کرده ،درآمد حاصل از فروش تابلوها را برای درمان یک کودک مهاجر مبتال به تومور مغزی در پاریس میفرستد .این
پسر  10ساله با این فداکاری بهعنوان قهرمان کاربران شبکههای مجازی شناخته شده است.

گروه حوادث /معاون رئیس پلیس استان آذربایجان شرقی ،جزییات تازهای درباره
ماجرای ربوده شدن نوزاد تبریزی ارائه کرد و گفت :این نوزاد توسط پدر معتادش از
بیمارستان تحویل گرفته شده و به بیمارستان کودکان انتقال یافته بود.
به گزارش خبرنگار حوادث «ایران» ،صبح دیروز خبری در شبکههای مجازی
بسرعت انتشار یافت که از ماجرای ربوده شدن یک کودک در بیمارستان الزهرای
تبریز و رها کردن آن در بیمارستان کودکان حکایت داشت .خبری که شوک آور،
تکان دهنده و پر ابهام بود.
سرهنگ علی اسماعیلپور ،معاون اجتماعی نیروی انتظامی استان آذربایجان
شرقی درباره جزییات این حادثه به خبرنگار حوادث «ایران» گفت« :این خبر
آنطور که عنوان شده صحت ندارد .در اصل ،ماجرا به اواخر خرداد امسال و زمانی
بازمیگردد که زن معتادی در بیمارستان الزهرای تبریز وضع حمل کرد .پس از
تولد نوزاد از آنجا که پدرش نیز معتاد بود و به گفته خودش توان نگهداری از کودک
را نداشت ،با رضایت شخصی و امضای مدارک بیمارستان و پیش از ترخیص
مادر ،نوزاد را تحویل گرفته و به بیمارستان کودکان برده بود.البته مرد معتاد قصد
داشت فرزندش را در یکی از بخشهای بیمارستان رها کند که نگهبان بیمارستان
و تیم پرستاری خیلی سریع متوجه شده و مانع خروجش شدند».معاون اجتماعی
آذربایجان شرقی ادامه داد« :این مرد که پس از دستگیری از سوی کارکنان
بیمارستان و ارائه توضیحات به واحد مددکاری منتقل شده بود ،به بهزیستی
معرفی شده و چون خودش پدر نوزاد بود گزارشی دراین باره به پلیس ارائه نشد.
در حال حاضر با توجه به انتشار این خبر پیگیر سرنوشت این کودک از بهزیستی
استان هستیم».

نجاتکوهنوردلرستانی

گروه حوادث /کوهنورد لرستانی که دیروز در حال صعود به قله دماوند ،ناگهان
سقوط کرده و مصدوم شده بود با تالش امدادگران از مرگ نجات یافت.
این کوهنورد به همراه یک گروه پنج نفره از استان لرستان برای فتح قله
دماوند در حال صعود بودند که در ارتفاع چهارهزار متری در منطقه آبشار یخی
به پایین سقوط کرد .امدادگران هالل احمر و تیم امداد و نجات کوهستان ،کوهنورد
آسیبدیده را با بالگرد به بیمارستان انتقال دادند.

 60کودک قربانی نقص فنی بیمارستان

میرر

پرواز خطوط هوایی «دلتا جت» که از «آتالنتا»ی امریکا راهی «اوکالهما» بود
در لحظه برخاستن به دلیل ترکیدن چرخهایش زمینگیر شد.این پرواز که
قرار بود شامگاه پنجشنبه به وقت محلی با  46مسافر و  4خدمه از فرودگاه
«آتالنتا» به مقصد اوکالهما پرواز کند ،به دلیل نقص فنی مجبور به لغو
پرواز شد.مسافران این پرواز آسیبی ندیدند و با پرواز دیگری به سمت مقصد
حرکت کردند .یکی ازمسئوالن فرودگاه گفت :علت این اتفاق مشخص نیست
اما موضوع از سوی کارشناسها دردست بررسی قرار گرفته است.

«پیکاسو»ی افغان،قهرمان شد

دزدان  7کیلو طال درپایان خط فرار

روایت پلیس از ربوده شدن نوزاد تبریزی

چند لحظه تا فاجعه

زهره صفاری

قطار مرگ

 6دلیـل برای اثبات قتل

یکونیممیلیونتومانی

حوادث
جهان

جوان مهندس برای تحقیقات به دادسرا انتقال
داده شد .او درحالی که صحبتهای فرانک را
تأیید میکرد به بازپرس گفت« :چون آن شب
فرانک حال خوبی نداشت قسمتی از ماجرا
را به خاطر ندارد .زمانی که ما سوار ماشین
فرد ناشناس شدیم ،فرانک روی صندلی جلو
نشست و من روی صندلی عقب به سمت خانه
فرانک میرفتیم که او سیگار خواست .راننده
در کنار خیابان نگه داشت تا من سیگار بخرم
اما زمانی که برگشتم از فرانک و ماشین خبری
نبود .آن شب حال بدی داشتم و حتی یادم
نیست که چه ماشینی سوار شدیم .آن شب
ساعتها به دنبال فرانک گشتم اما او را پیدا
نکردم و درنهایت به خانه رفتم .صبح دیدم
که برایم در اینستاگرام پیام داده که بالفاصله
تماس گرفتم،اما اصالً یادش نبود که چه
اتفاقی رخ داده است و فقط میدانم که در این
میان ساعت  80میلیون تومانی فرانک؛ گوشی
تلفن همراهش و کلیدهای من به سرقت رفته
است».باتوجه به مرموز بودن ماجرا ،بازپرس
جنایی دستور بررسی دوربینهای مداربسته
اطراف محل زندگی دختر جوان را صادر کرد.

ایران

تسنیم

گروه حوادث /سانحه رانندگی در مسیر
جاده بینالمللی تهران  -مشهد ،در
محدوده شهرستان «گالیکش» ،جان زن و
شوهرجوان موتورسیکلت سوار را گرفت.
در این حادثه که شامگاه جمعه شب رخ
داد ،موتورسیکلت با دیواره فلزی کنار جاده
برخورد کرد که زن و شوهر ،وسط جاده
نقش برزمین شدند و زیرچرخ خودروهای
عبوری به طرز دلخراشی جان باختند.

ایران

کشته شدن زن و شوهر جوان
زیرچرخخودروها

به خانه رساند و...
شکایت یک آدم ربایی
چند روز قبل «فرانک» راهی دادسرای
جنایی تهران شد و همزمان با تسلیم شکایتش،
از بازپرس سجاد منافی آذر ،خواست راز ناپدید
شدن سه ساعتهاش را فاش کند .او گفت« :آن
شب بعد از سوارشدن به ماشین مرد ناشناس،
بیهوش شدم و دیگر چیزی به خاطر نمیآورم.
صبح که از خواب بیدار شدم مادربزرگم گفت
که نیمه شب با حالتی نامناسب به مقابل
خانه آمده و بیهوش شدهام .بالفاصله دوربین
مداربسته ساختمان را بررسی کردیم وپی

بردیم سه ساعت بعد از زمانی که سوار ماشین
مرد ناشناس شدیم ،خودرویی در مقابل خانه
مادربزرگم نگه داشته و مرا همانجا رها کرده
و رفته است .عالوه بر اینها تمام بدنم کبود
و سیاه شده بود و روی دستم جای تزریقی به
چشم میخورد .انگشتم نیز جوهری شده بود،
انگار که از من اثر انگشت گرفته بودند اما واقعاً
یادم نمیآید چه اتفاقهایی برایم افتاده؛فقط
میخواهم بدانم این سه ساعت کجا بودم و این
همه کبودی و اثر تزریق برای چه بوده است؟!»
بهدنبال اظهارات دختر جوان دستور
بازداشت سهراب صادر شد و روز گذشته پسر

اخبار

ایران

گروه حوادث /مرد و زن جوان که دختر
جوان همخانهشان را تا حد مرگ کتک
زده بودند ،صبح دیروز به اتهام مشارکت
درقتل ،ازسوی قضات شعبه دهم دادگاه
کیفری تهران محاکمه شدند .به گزارش
خبرنگار حوادث «ایران» 8 ،تیر سال
 ،93دختر جوانی با وضعیتی وخیم به
بیمارستان شهدای هفتم تیر تهران منتقل
شد .این دختر  25ساله که «ملیسا» نام
داشت در آخرین لحظات قبل از مرگ به
مأموران گفت که پسری به نام «شهروز»
و زنی به نام «فریده» او را به قصد مرگ
کتک زدهاند...
با این اظهارات شهروز  29ساله و فریده
 30ساله دستگیر شده و تحت بازجویی قرار
گرفتند و هر دو به ضرب و شتم دختر جوان
اعتراف کردند .اما با اعالم مرگ ملیسا
پرونده قتل به دادسرا ارسال شد و پس از
بازسازی صحنه و صدور کیفرخواست ،دو
متهم صبح دیروز به اتهام مشارکت در قتل
از زندان به شعبه دهم دادگاه کیفری استان
تهران انتقال یافته ودردادگاهی به ریاست
قاضی قربانزاده و با حضور قاضی غفاری
مستشار دادگاه -محاکمه شدند.در ابتدایجلسه ،اولیای دم برای عامالن جنایت
درخواست قصاص کردند .سپس شهروز در
جایگاه ایستاد و گفت« :چون ملیسا و فریده
جایی برای زندگی نداشتند ،به همین خاطر
آنها را به خانه پدریام بردم .اما پس از
چند ماه عاشق ملیسا شدم و قرار شد پس
از ترک اعتیادش با او ازدواج کنم .اما مدتی
بعد فریده درباره او حرفهایی زد که سر
همین موضوع با هم دعوایمان شد .آن روز
من و فریده ،دراوج عصبانیت وناراحتی،
ملیسا را با دسته «تی» کتک زدیم اما به
هیچ عنوان قصد کشتنش را نداشتیم ».در
ادامه جلسه فریده دردفاع از خود گفت:
«نمی دانم چه شد که با هم درگیر شدیم.
او حرفهای بدی به من گفت که باعث شد
عصبانی شوم.و»...پس از پایان اظهارات
دو متهم و با توجه به درخواست قصاص
اولیای دم ،قضات همزمان با پایان جلسه
دادگاه وارد شور شدند تا حکمشان را صادر
کنند.

گروه حوادث /دختر ایرانی مقیم سوئد که
بهدنبال آشنایی اینترنتی ،دلبسته پسر جوان
ایرانی شده بود ،پس ازسفر به کشور به
دیدارپسرمورد عالقهاش رفت اما بعد از صرف
شام به طرز مرموزی بیهوش شد تا اینکه سه
ساعت بعد ،پیکرش را مقابل خانهشان رها
کردند.به گزارش خبرنگار جنایی «ایران»،
فرانک حدود پنج ماه قبل پیام سهراب را در
اینستاگرام دید و همان پیام باب آشناییشان در
فضای مجازی شد؛ سه ماه ازاین رابطه اینترنتی
گذشته بود که فرانک برای دیدارخانواده و پسر
مورد عالقهاش راهی ایران شد.
چند روزبعد هم با سهراب قرارمالقاتی
گذاشت اما نخستین قراربیش ازیک ساعت
طول نکشید ،تا اینکه دومین قرارشان به صرف
شام رسید .آنها به رستورانی درشمال پایتخت
رفتند و از آنجا ماجراهای پردردسرشروع شد.
ساعتی بعد آنها سواربرخودروی سهراب
راهی خانه شدند،اما دربین راه با حفاظ آهنی
کنارخیابان تصادف کردند که همان موقع
رانندهای به کمکشان آمد اما خودرو قابل
حرکت نبود به همین خاطرمرد جوان ،آنها را
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جریمه  85هزار دالری پلیس
به خاطرکشف حجاب

پلیس شهر «النگ بیچ» کالیفرنیا ب ه دلیل کشف
حجاب اجباری دختری مسلمان در اتاق بازرسی
و بازداشتگاه ،به پرداخت  85هزار دالر غرامت
محکوم شد 2.سال پیش دختر مسلمانی به نام
«کریستی پاول» به علتی نامعلوم از سوی یک افسر
پلیس بازداشت شد و با وجودی که خواستار حضور
یک افسر زن برای بازرسی بود ،اما مأمور مرد پلیس
به زور حجاب او را برداشت و یک روز نیز این دختر
را با همان شرایط در بازداشتگاه نگه داشت.با توجه
به جنجالی که این اتفاق بهدنبال داشت و اصالح
آییننامهشهرداریوادارهپلیسالنگبیچدربرخورد
با مسلمانان ،این دختر توانست با حمایت شورای
روابط عمومی مسلمانان امریکا شکایت خود را
به دادگاه برساند .این شکایت بعد از دو سال به
نتیجه رسید و قضات پلیس شهر النگ بیچ را
موظف به پرداخت غرامت کرد.

براثر قطع اکسیژن در بخش کودکان بیمارستان دولتی «بابا رغوا»
در ایالت اوتارپرادش ،دست کم  60کودک طی چند روز جان
سپردند .شرایط زمانی بحرانی تر شد که 30کودک ،جمعه شب
بهدنبال اختالل در دستگاههای اکسیژن و افزایش عفونتهای
تنفسی جان خود را از دست دادند«.یوگی ادیتیانات» سروزیر
ایالت اوتارپرادش که بهدنبال اعالم این خبر راهی بیمارستان
شده بود ضمن بررسی وضعیت بیماران وخانوادهها ،دستور
تشکیل کمیته تحقیق درخصوص علت مرگ دست کم شصت
نوزاد و کودک را که طی چند روز اخیر در این بیمارستان جان
سپردهاند ،صادرکرد.براساس آمار سازمان ملل ،هند رکورددار
مرگ و میر کودکان زیر پنج سال در جهان است.

شادی مرگبار

قهرمان بدنسازی جوانان جهان که پس از پیروزی در یک مسابقه
ورزشی و برای ابراز خوشحالی ،مقابل چشمان هزاران تماشاگر و
هوادار ،معلق زده بود به علت شکستن گردنش کشته شد.
«سیفیسو النگلو» که تبعه آفریقای جنوبی است ،به خاطر
داشتن عضالتی ورزیده ،بارها مورد تحسین داوران و تماشاگران
قرار گرفته بود تا اینکه درآخرین مسابقه ،پس از شکست حریف
و اعالم پیروزی اش ،روی تشک بازگشت و برای نشان دادن
شادیاش ،معلق زد اما در زمان فرود نتوانست تعادلش را حفظ
کند و روی گردنش محکم به زمین خورد .اما تیم پزشکی پس از
معاینات الزم ،مرگ او را اعالم کردند.
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