چهارشنبه  31تیر 1394

کشف انبار اسلحه و مهمات در یک منزل مسکونی در لس آنجلس
پلیس شــهر لس آنجلس آمریکا از کشف یک هزار و  200قبضه سالح گرم به همراه
دو تن مهمات از منزل یک مقتول خبر داد...
فارس

در شهر صدرا صورت گرفت

قتل مادر بزرگ در شب عروسی!

فارس :شــادی جشن عروسی با نمایش اسلحه توسط
اقوام داماد در یکی از باغهای مجالس شیراز ،مادربزرگ
عروس را به کام مرگ فرستاد.
به نقل از اداره اطالعرســانی حوزه معاونت اجتماعی
فرماندهــی انتظامی  فارس ،فرمانده انتظامی  شهرســتان
شــیراز در تشــریح این خبر گفت :در پی دریافت خبری
مبنی بر تیرخوردگی یکی از شهروندان دریکی از باغهای
مجالــس در اطراف شــهرک صدرا شــیراز ،بالفاصله
مأموران کالنتری صدرا برای بررســی موضوع به محل
اعزام شدند.
ســرهنگ بهادر اسماعیلی افزود :مأموران با حضور در
محل مشــاهده کردند یک نفر با قصد نمایش شــادی با
اسلحه ساچمهزنی در عروسی و بهصورت غیرعمد یکی از
مهمانهای حاضر در باغ را مجروح کرده که وی به علت
شدت جراحات وارده فوت کرده است.
وی تصریح کرد :مأموران در بازرسی از باغ سه سالح
ســوزنی و فاقد مجوز را کشف کردند و در این راستا سه
متهم دستگیر و به کالنتری انتقال داده شدند.
فرمانده انتظامی  شهرستان شیراز بابیان اینکه تحقیقات
در این مورد ادامه دارد ،افزود :خانوادهها و شرکتکنندگان
در مراسم عروسی نباید با ایجاد هیجانهای کاذب برای
مردم مزاحمت ایجاد کنند و حمل و تیراندازی با اســلحه
در مراسم عروســی عالوه بر پیگرد قانونی برای عامالن
آنها موجب به وجود آمدن حوادث ناگوار و مرگبار برای
خود آنها و اطرافیان میشود.
اســماعیلی هشــدار داد :مأمــوران انتظامی  اســتان
فــارس با افرادی کــه بخواهند با اعمــال مجرمانه خود
باعــث برهم زدن نظم و امنیت عمومی  شــوند ،برخورد
خواهند کرد.

 10باب منقل خانه در شیراز پلمب شد

ایرنــا :رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر اســتان فارس
گفت :مامــوران پلیس مبارزه با مواد مخدر این اســتان با
هماهنگی مقام قضائی تعــداد  10باب منقل خانه (منازلی
که به محل اســتعمال و خرید و فروش مواد مخدر تبدیل
شده بود) را پلمب کردند.
به گزارش معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی  اســتان
فارس ســرهنگ محمد جعفر توالیی افزود :در پی وصول
گزارش  های مکرر از ســوی شــهروندان مبنــی بر وجود
تعدادی محل پاتوق اســتعمال مواد مخدر و فروش آن در
یکی از محله  های شیراز ،موضوع به صورت ویژه در دستور
کار ماموران قرار گرفت.
وی ادامه داد :ماموران مکان  های مورد نظر را شناسایی
و ضمــن هماهنگی  هــای الزم با مقــام قضائی در معیت
ماموران انتظامی  شهرســتان شــیراز ،یگان امداد و عوامل
شهرداری به محل مورد نظر اعزام شدند.
این مقام انتظامی  اضافه کرد :در بازرســی از این منازل
 300گرم شیشه 48 ،گرم هروئین 210 ،گرم تریاک155 ،
گرم سوخته تریاک 98 ،گرم شیره و هشت حقه وافور کشف
شــده و در این رابطه تعداد  14نفر از عوامل تهیه و توزیع
مواد مخدر دستگیر شدند.
رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر اســتان فارس با بیان
اینکه اقدامات انجام شده فرماندهی انتظامی  استان موجب
خوشــحالی و رضایت منــدی شــهروندان و اهالی محله
یاد شده گردیده است ،بیان داشت :در صورت تکرار اعمال
خالف توسط عوامل سود جو در محله مذکور و ایجاد و راه
اندازی مکان برای فروش و پاتوق اســتعمال مواد مخدر،
با هماهنگی مقام قضائی نســبت به تخریب این مکان  ها
اقدام می  شود.

تصادف درون شهری حادثه ساز شد

تصادف پرادو وتاکســی منجر به مصدومیت مســافران
شــد .به گــزارش روابط عمومی  ســازمان آتش نشــانی
وخدمات ایمنی با اعالم خبر تصادف دو خودرو به ســامانه
125بالفاصله ســتاد فرماندهی آتش نشــانی شــیراز در
ســاعت 20:02دوشنبه شب گذشته عوامل ایستگاه  5را به
محل حادثه واقع در بلوار باهنر جنوبی اعزام کرد.
مهدی غالمی  فرمانده ایستگاه  5سازمان آتش نشانی
درمورد این عملیات گفت :این حادثه که در اثر برخورد یک
دستگاه پرادو با تاکسی بود ،منجر به مصدومیت  3سرنشین
خودروتاکسی شد.
وی افزود :آتش نشــانان با رســیدن به محل ومشاهده
صحنه تصادف ضمن قطع جریان برق خودرو  ها نسبت به
ایمنی محل جهت جلوگیری از حوادث دیگر پرداختند.

ورود زنبورها به خانه دردسر ساز شد

در پــی تماس یکی از شــهروندان مبنی بر وجود زنبور
در منزل که موجب ترس ســاکنین شده بود مرکز 125تیم
امداد حیات وحش ایســتگاه 4را به بلوار شهید رجایی اعزام
کرد که آتش نشانان باحضور در محل و به وسیله تجهیزات
تخصصی زنبور  ها را از خانه به بیرون راندند.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی ســازمان آتش نشانی
شــیراز ،الزم به ذکر اســت تیم امداد حیات وحش یکی از
تیم  های تخصصی ســازمان آتش نشــانی شیراز است که
در مواردی که وجود حیوانات  ،پرندگان ،خزندگان و ســایر
مــوارد مرتبط با جانوران که موجب بروز مشــکالتی برای
شــهروندان شود به کمک آنها اعزام می  شوند که درفصول
بهار و تابستان بیشترین عملیات  های امدادی از جمله امداد
مار و زنبور را انجام می  دهند.
روابط عمومی  ســازمان آتش نشــانی در این خصوص
بابیــان اینکه کلیه مارها و حیوانات پــس از به دام افتادن
به دامان طبیعت باز می  گردند از شــهروندان درخواســت
کــرد درصورت بــروز مشــکالت باحفظ خونســردی با
ســتاد فرماندهــی ســازمان آتــش نشــانی  125تماس
حاصل فرمایند.

حوادث
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مثله کردن پسر عمه با اره برقی ،بخاطر مجسمه عتیقه
حکم قصاص مردجوانی که پســرعمه اش را به قتل رســانده است در دیوان عالی
کشور تایید شد...

 10باب منقل خانه در شیراز پلمب شد
رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان فارس گفت :ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر
این استان با هماهنگی مقام قضائی تعداد  10باب منقل خانه...
بین الملل

خانم دکتر
کالهبردار
دستگیر شد

سرقت میلیونها تومان از
مردان سادهلوح

افــرادی کــه بــا شــگرد فروش  های
خودروهــای تصادفی به نــام خودروهای
کم کارکرد و سالم میلیونها تومان به جیب
زده بودند ،توسط پلیس شناسایی و دستگیر
شدند.
به گزارش خبرنگار حــوزه حوادث گروه
اجتماعی باشــگاه خبرنگاران جــوان ،در
مورخه  1393/12/11فــردی با مراجعه به
کالنتــری  154چیتگر اعالم داشــت که از
طریق آگهی فروش خــودرو اقدام به خرید
یک دســتگاه خودرو پژو پــارس نموده که
پس از خرید و پرداخــت کامل پول متوجه
تصادفی بودن خودرو شده است.
با تشــکیل پرونده مقدماتــی با موضوع
"کالهبــرداری" و به دســتور شــعبه اول
بازپرسی دادسرای ناحیه  32تهران ،پرونده
جهت رسیدگی در اختیار پایگاه پنجم پلیس
آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.
مالباخته پس از حضــور در پایگاه پنجم
پلیس آگاهی در اظهاراتــش به کارآگاهان
گفــت " :از طریق آگهــی روزنامه ...قصد
خریــد یک دســتگاه خــودرو پــژو پارس
بــه مبلــغ  36میلیــون را داشــتم .پس از
تماس اولیه ،فروشــنده با بنده جهت نشان
دادن خــودرو در منطقه خانــی آبادنو قرار
مالقات گذاشــت .روز بازدیــد خودرو چند
نفر دیگــر نیز در محل حضور داشــتند که
متقاضــی خرید خودرو بودنــد؛ آنها به من
پیشــنهاد دادند که با گرفتــن مبلغی پول
خــودم را از معاملــه کنار کشــیده تا آنها
بتواننــد خودرو را خریداری نمایند اما بنده با
مشــاهده اصرار آنها تصمیم به خرید خودرو
گرفتم و با تنظیم یک قولنامه دســتی ،مبلغ
 18میلیون تومان را به صورت نقد به فروشنده
پرداخت کردم ".
مالباخته در ادامه اظهاراتش به کارآگاهان
گفت " :در روز تنظیم قولنامه ،قرار شــد تا
مابقی پول خــودرو در محضرخانه و پس از
انتقال اسناد مالکیت و تحویل خودرو پرداخت
شود و طی این مدت نیز ماشین در پارکینگ
بماند .روزی که جهت انتقال اسناد مالکیت
خــودرو به همراه فروشــنده به محضرخانه
رفتــه بودیم ،خانمی  به عنوان مالک خودرو
در محضرخانه حاضر شد و نسبت به تنظیم
اوراق اســناد مالکیت خــودرو و انتقال آنها
به بنده اقدام کــرد؛ پس از پرداخت پول به
شــخص خریدار اصلی خودرو ،این شخص
به بهانه اینکه قرارداد رسمی  در محضرخانه
حکم قصاص مردجوانی که پسرعمه اش
را به قتل رسانده است در دیوان عالی کشور
تایید شد.
به گــزارش خبرنــگار حــوزه حوادث
گروه اجتماعی باشــگاه خبرنگاران جوان،
26اردیبهشــت ســال  91مرد میانســالی
بــا مراجعه بــه کالنتری  123نیــاوران از
ناپدیدشدن پســرش خبرداد وگفت :پسرم
به نام ســلیمان دیروز از خانه بیرون رفت
اما دیگر بازنگشــت ،داشــتیم به دنبال او
می  گشــتیم که روز بعد یک مرد ناشناس
با ما تمــاس گرفت و گفت که پســر مرا
گروگان گرفته و باید در ازای آزادی فرزندم
به او پول بدهیم.
با اعالم این شــکایت موضوع در دستور
کار ماموران قرار گرفــت و تالش در این
خصوص آغاز شد.
در ادامــه تحقیقات پلیس بــه ردیابی
شــماره تماس مــرد ناشــناس پرداخت و
در نهایت موفق شــد متهم که پســردایی
سلیمان بود را شناسایی و دستگیر کند.
متهــم در بازجویی  هــا با اعتــراف به
قتل ســلیمان گفت :سلیمان یک مجسمه
عتیقه داشــت .روز حادثه او به خانه ام در
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تنظیم شــده اقدام به گرفتن برگه قولنامه از
من نمــود و پس از آن قبــض پارکینگ را
تحویل داد تا بتوانم تا نسبت به خارج کردن
خــودرو از پارکینگ اقــدام نمایم .در زمان
مراجعه به پارکینگ و به محض مشــاهده
خــودرو متوجه شــدم که خــودروی داخل
پارکینگ با خــودروی اولیه که آنرا روز اول
بازدید کــرده بودم کامال متفاوت اســت !!
جهــت اطمینان از موضوع ،خــودرو را نزد
چند نفر کارشناس برده و تمامی  آنها عنوان
کردند که خودرو کامال تصادفی و بازسازی
شده است ".
همزمان با آغاز رسیدگی به پرونده ،تعداد
دیگری از شــکات و مالباختــگان که دقیقا
به همین شــیوه و شگرد مورد کالهبرداری
قرار گرفته بودند شناســایی و جهت انجام
تحقیقات بــه پایگاه پنچــم پلیس آگاهی
دعوت شــدند؛ تمامی  شــکات در اظهارات
مشابه عنوان کردند که در زمان انتقال اسناد
مالکیت خودروهای خریداری شــده خانم
دکتر حضور داشته است.
یکــی از مالباختگان با تأییــد اظهارات
ســایر شــکات پرونده به کارآگاهان گفت:
" از طریق آگهــی روزنامه قصد خرید یک
دســتگاه خودرو  206مدل  SDرا داشتم؛
طی تماس با شــماره داخــل آگهی فروش
خودرو ،با فروشنده جهت بازدید خودرو قرار
گذاشتم .در روز بازدید ،یک نفر تحت عنوان
صافکار و یک نفر دالل خرید خودرو نیز در
محل حضور داشتند که آنها سالمت خودرو
را تأییــد کردند و حتی قصد خرید خودرو را
داشــتند اما با توجه به نقد بودن پول بنده،
خریدار خودرو را با من قولنامه کرد و اظهار
داشــت که بعد از انجام کارهای شــخصی
خودرو را به پارکینگ می  برد .پس از گذشت
دو روز کــه به محضر رفتیــم ،مابقی پول
خودرو را پرداخت کرده و فروشــنده قبض
پارکینگ را به بنــده داد و خودش دیگر به
پارکینگ مراجعه نکرد؛ زمانیکه به پارکینگ
رفتم متوجه شدم که....؛ بنا بر نظر کارشناس
رســمی ،ارزش خودروی داخــل پارکینگ
حداکثر  14میلیون تومان اعالم شــده بود
در حالیکه بنده مبلغ  24میلیون تومان را به

فروشنده پرداخت کرده بودم.
کارآگاهــان پایگاه پنجــم پلیس آگاهی
بــا مراجعه بــه دفاتــر و محضرخانه  هایی
که مالباختــگان در آنها نســبت به تنظیم
قرارداد و تحویل خــودرو اقدام کرده بودند،
به بررســی اســناد و مدارک شناسایی ارائه
شــده از سوی خانم دکتر!! پرداخته و اطالع
پیدا کردند که هویت این خانم جعلی است؛
در ادامه و با انجام اقدامات پلیســی ،هویت
واقعــی خانم دکتــر قالبی بنــام مریم .ر
(  43ســاله ) شناســایی و کارآگاهــان
اطــاع پیدا کردند که ایــن خانم بالمکان
اســت .نهایتــا "مریــم .ر" در مورخــه
 ،1394/03/ 31در منطقه پاسداران شناسایی،
دســتگیر ،به پایــگاه پنجم پلیــس آگاهی
منتقل و توســط مالباختگان مورد شناسایی
قرار گرفت.
متهمه که چاره ای جز اعتراف نداشــت،
صراحتا به مشارکت در کالهبرداری اعتراف
و عنوان داشــت کــه با دو نفــر بنام  های
مجتبی .الف (  27ســاله ) و کمال .پ ( 50
ســاله ) اقدام به کالهبرداری از مالباختگان
و فــروش خودروهای تصادفی تحت عنوان
خودروهای سالم کرده است.
با شناســایی هویت دو عضو دیگر گروه
کالهبــرداری ،کارآگاهان اطالع پیدا کردند
که ایــن دو نفر در بخش آفتــاب در زمینه
خرید و فروش خــودرو فعالیت دارند؛ نهایتا
محل کار این دو نفر در پوشــش یک مغازه
خریــد و فروش خودرو شناســایی و هر دو
نفر آنها در تیرماه ســال جاری دســتگیر و
به پایگاه پنجــم پلیس آگاهی تهران بزرگ
منتقل شدند.
مجتبــی و کمــال ،در اظهــارات خود
صراحتــا به خریــد دهها دســتگاه از انواع
خودروهای تصادفی ،بازســازی کامل آنها
و فــروش خودروهای تصادفی تحت عنوان
خودروهای ســالم و فاقد هرگونه خســارت
ناشی از تصادف و ...اعتراف کردند.
حمید .پ در اعترافاتــش به کارآگاهان
گفــت " :از طریق شــماره درج شــده در
آگهــی فروش خــودرو ،مالباختــگان با ما
تماس می  گرفتند؛ پــس از بازدید اولیه ی

مثله کردن پسر عمه با اره برقی
بخاطر مجسمه عتیقه

تهرانپارس آمد و مجسمه را هم با خودش
آورد ولی با هم درگیر شدیم.
ما هر دو اسلحه داشتیم که درگیری باال
گرفت و در آن بین یک تیر از اســلحه ام
شــلیک شد و سلیمان جان خود را از دست
داد .برای همین جسدش را به حمام بردم و
با اره برقی مثله کردم وآن را به رودخانه ای
درحوالی جاده آبعلی انداختم.

با اعتراف این پســر ،وی پس از صدور
کیفرخواست پرونده اش در شعبه74دادگاه
کیفری استان تهران محاکمه شد.
در ایــن جلســه پــدر و مادرمقتــول
درخواست قصاص کردند .متهم هم ادعای
تازه ای مطرح کرد وگفت :پسرعمه ام روز
حادثــه همراه یک دختر بــه خانه ام آمد و
گفت یک مجسمه طال دارد که می  خواهد

اخطاریه
آگهی ابالغ وقت افراز
چون جهت عملیات افراز نســبت به سهمیه بهمن میرزائی فرزند حاتم احد از مالکین پالک 272
و  52و  53از  272واقع در بخش نه فارس کوار برای روز یکشــنبه مورخ  94/5/4ساعت  10صبح
تعیین وقت گردیده است بدینوســیله به اطالع کلیه مالکین و صاحبان حقوق میرساند چنانچه
نسبت به عملیات افراز اعتراضی دارند در روز و ســاعت مقرر در محل وقوع ملک حضور بهم
رسانند ضمن ًا عدم حضور مانع عملیات افراز نخواهد بود.
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک کوار
اکبر شاهسونی

خودرو و توافق بر ســر قیمت خودروها ،اگر
دفترخانه ای باز بود ،در همان روز مشــتری
را به دفترخانه می  بردیم و اگر دفترخانه ای
باز نبــود ،بصــورت قولنامــه ای اقدام به
فــروش خودرو می  کردیم و ماشــین را نیز
تا زمان انتقال اســناد مالکیت به پارکینگ
منتقل می  کردیــم؛ در فاصله زمانی تحویل
خودرو به خریدار ،ماشین سالم را با خودرو
تصادفی بازســازی شده که پیشتر در داخل
پارکینگ گذاشته بودیم ،تعویض می  کردیم.
پــس از آن مابقی پول ماشــین را در داخل
محضرخانــه از خریدار تحویل گرفته ،قبض
پارکینگ را به وی تحویل می  دادیم و سپس
ناپدید می  شدیم ".
متهمیــن در خصوص نقــش متهمه در
کالهبــرداری از مالباختــگان نیــز عنوان
داشــتند که در زمان بازدید خودروها عنوان
می  کردیم که خــودرو متعلق به یک خانم
دکتر اســت که اســتفاده چندانی از ماشین
خود نکرده و تنها جهــت مراجعه به مطب
و منزل از این خودروها استفاده می  کرده تا
به این شــیوه خریداران اطمینان پیدا کنند
که یک دستگاه خودروی سالم کارنکرده را
خریدرای می  کنند.
ســرهنگ کارآگاه احمــد نجفی ،رئیس
پایگاه پنجــم پلیس آگاهی تهران بزرگ ،با
اعالم این خبر گفــت " :با توجه به اعتراف
صریــح دو متهم اصلی پرونــده به فروش
دهها دستگاه خودرو تصادفی با خسارت باال
از انواع خودروهای پــژو ،زانتیا ،ال  90و...
و شناسایی تعدادی از شکات و مالباختگان،
قرار بازداشــت قانونی از سوی مقام محترم
قضایــی صــادر و متهمین جهــت انجام
تحقیقــات تکمیلی در اختیــار پایگاه پنجم
پلیس آگاهــی قرار گرفتــه و متهمه نیز با
قرار قانونی روانه زندان شــده اســت؛ لذا از
کلیه شــکات و مالباختگانی که بدین شیوه
و شــگرد مورد کالهبرداری قرار گرفته اند
دعوت می  شــود تا جهت شناسایی دو متهم
اصلــی پرونده و پیگیری شــکایات خود به
نشــانی پایگاه پنجم پلیــس آگاهی تهران
بــزرگ واقــع در خیابان وحدت اســامی
مراجعه نمایند ".
آن را به شمش تبدیل کند .او همراه دختر
غریبه به سفر رفت .از آن شب به بعد هیچ
خبری از او نداشتم تا اینکه بازداشت شدم.
باورکنیدمن بی  گناهم و تحت فشار در اداره
اگاهی قتل را گردن گرفتم.
هنوز هیچ اثری ازجنازه به دست نیامده
و ممکن است آرش زنده باشد .با وجود این
اظهارات متهم در پایان جلســه به قصاص
محکوم شد.
این حکم درشعبه  16دیوان عالی کشور
تایید نشد و پرونده برای رسیدگی دوباره به
شعبه هم عرض فرستاده شد.
متهم این بار در دومین جلســه محاکمه
خود درشــعبه  71دادگاه کیفری اســتان
تهران باز هم سناریوی جدیدی مطرح کرد
و گفت :پســرعمه ام به تنهایی به خانه ام
آمد و باهم مواد کشیدیم.
او در حال بازی با اســلحه  های من بود
که صدای شلیک شنیدم و او را غرق خون
دیدم.
درپایان این جلسه هم متهم بار دیگر به
قصاص محکوم شد.
صبح روز دوشــنبه این حکم درشــعبه
16دیوان عالی کشورتاییدشد.

کتابخانه شخصی شما را خریداریم

معاوضه کتاب کهنه با نو ،قدیمی   -جدید
پارامونت ،ابتدای قصردشت ،سمت چپ ،جنب دانشگستر

کتابفروشی دوستان
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کشف انبار اسلحه و مهمات در یک منزل
مسکونی در لس آنجلس
ایرنا :پلیس شــهر لــس آنجلس آمریکا از کشــف
یــک هزار و  200قبضه ســاح گرم بــه همراه دو تن
مهمات از منزل یک مقتول خبر داد.
پایــگاه خبری روزنامــه 'لس آنجلــس تایمز' روز
سه شنبه نوشــت :کشف این میزان اسلحه و مهمات در
یک منزل مسکونی به دنبال تحقیق و جستجوی پلیس
لس آنجلس در پرونده قتل یک شهروند صورت گرفت.
'اندرو اســمیت' فرمانده پلیس لــس آنجلس ،مقدار
ســاح  های پیدا شده دراین منزل مســکونی در محله
'پاســیفیک پالیسادز' واقع در غرب لس آنجلس را بسیار
انبــوه عنوان کرد و افزود ':کامیون پلیس نتوانســت در
یک نوبت آنها را منتقل کند'.
بنابراین گــزارش ،این ســاح  ها از کلت کمری تا
تفنگ بودند که بســیاری از آنها اســتفاده نشده و حتی
برخی از آنها در جعبه  هایی که خریداری شــده بودند به
همان حال باقی مانده بودند.
این کشــف به دنبال تحقیق پلیس درباره قتل فردی
که جســد متالشــی شــده اش در خودرویی در انتهای
خیابان این خانه یافت شده بود ،صورت گرفت.
لس آنجلس تایمز فرد مقتــول را مالک خانه ای که
این ســاح  ها در آن کشف شدند ،معرفی کرد و به نقل
از پلیس محلی نوشت که هنوز هویت این فرد شناسایی
نشــده و انگیزه داشــتن این حجم از ســاح از سوی
صاحبخانه در دست بررسی است.
فرمانده پلیس لس آنجلس با این وجود ،داشــتن این
مقدار از سالح را تا زمانی که بصورت قانونی فراهم شده
باشد ،جرم ندانست.
خودکشی پس از قتل عام خانواده
مردی اهل کارولینای آمریکا پس از کشــتن اعضای
خانواده اش دست به خود کشی زد.
بــه گزارش خبرنــگار حوزه حوادث گــروه اجتماعی
باشــگاه خبرنگاران جوان  ،مردی اهل کارولینای آمریکا
پس از کشتن اعضای خانواده اش دست به خود کشی زد.
پلیس کارولینا پس از تماســی کــه از طرف یکی از
دوستان این خانواده قربانی دریافت کرد خود را به محل
حادثه که منزلی واقع در راک هیل بود رساند.
براســاس گزارش پلیس این خانم که برای تعطیالت
روز اســتقالل " آمریکا " به دیدن خانــواده قربانی آمد
و برای شــام در شب یکشــنبه دعوت بود وقتی به آنجا
می  رســد( ،چند دقیقه بعد از تیراندازی) متوجه می  شود
کــه هیچ کدام از اعضای خانواده تلفن را جواب نمی  دهد
و با پلیس تماس می  گیرد.
بر اساس تحقیقات گسترده تر پلیس پدر خانواده آقای
" راندی مور "  51ساله ابتدا به همسر خود خانم " آنامور "
 50ساله شلیک کرده و ســپس بیرون از خانه رفته و به
پسرش " جیسن الکامی  "  31ساله که به اتفاق نامزدش
خانم " لورا یانگ "  31ساله بر روی نیمکت نشسته بودند
شلیک کرده و سپس به داخل برگشته و خود را نیز کشت.
این تیر اندازی  ها به وســیله هفت تیر صورت گرفت
کــه خانم " آنا " در ســال  2010خریداری کرد چرا که
آقای " مور " به علت ســوء سابقه در مورد مواد مخدر و
کالهبرداری از بانک قادر به خرید اسلحه نبود.
آقای " مور " چندین بار برای رفتارهای خشونت آمیز
جرم  هایــی نظیر کالهبرداری از بانک و اســتعمال مواد
مخدر دستگیر شده بود.
معمای حلنشده "خواب مرموز"
در یک روستای قزاقستان
ایسنا :ســاکنان روســتایی در قزاقســتان به دلیلی
نامشــخص ،ناگهان چند ســاعت یا حتی چند روز به
خــواب میروند و پس از بیدار شــدن ،چیــزی به یاد
نمیآورند.
ایــن پدیده مرموز و عجیب در این روســتا با عنوان
«بیماری خواب» شناخته شده است.
افــراد مبتال به این بیماری در شــرایط غیرمعمول و
هنگام انجــام فعالیتهای روزانه مثل را ه رفتن ،ســر
کالس درس و حتــی در حین رانندگی ناگهان به خواب
میرونــد و گاهی این خواب تا چنــد روز متوالی طول
میکشد و بیمار پس از بیدار شدن چیزی از اتفاقاتی که
گذشته به یاد نمیآورد .این بیماری پیر و جوان را در این
روســتا مبتال میکند و حتی حیوانات خانگی نیز از این
مشکل در امان نیستند.
مقامات دولتی و کارشناســان در مــورد دالیل بروز
آن سردرگم هســتند و فرضیات مختلفی ارائه میکنند.
برخــی از آنان ســطح باالی مواد رادیواکتیــو را با این
موضــوع مرتبــط میدانند در حالی کــه گروهی دیگر
وجود منوکسیدکربن و فلزات ســنگین را که میتوانند
در سطحی مشــخص برای بدن سمی  باشند ،علت این
پدیده میدانند.
با این حال دولت قزاقســتان بــه تازگی اعالم کرده
که به گفته کارشناســان ،سطح باالی دیاکسیدکربن
و هیدروکربنهای ناشــی از معادن اورانیوم توجیهکننده
ناگهانی ســاکنان این روستا و عالئم
علت خواب رفتن
ِ
مرتبط با آن است.
بــه گزارش مدیــکال دیلی ،بیماری خــواب از ماه
مارس ســال  2013در میان اهالی و حیوانات این روستا
شــایع شده که از آن زمان حدود  140نفر با این مشکل
رو به رو شدهاند .فراموشی ،حالت تهوع ،سردرد شدید و
گیجی از دیگر عالئم این بیماری مشکوک است.

