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شمار تلفات انفجار در تاسيسات پتروشيمي مكزيك به  24نفر افزايش يافت
شــركت دولتي نفت مكزيك «پترولئوس مكزيكانوس» (پمكس) پنجشــنبه شب (به وقت
محلي) اعالم كرد كه شمار تلفات انفجار در يك مجتمع پتروشيمي در جنوب ...
در مشهد رخ داد؛

 21روز شکنجه اعظم و فرزندانش

اعظم زنده اســت .اعظم پس از  21روز شــکنجه توسط
شوهرش ،هنوز زنده است؛ او و دخترانش  21روز غذا نخوردند
اما هنــوز زندهاند .هدیه و  هانیه دختران  5و  7ســاله او هنوز
زندهانــد اما دیگــر هیچوقت از صدای زنگ خانه خوشــحال
نمیشوند.
اعظم هر شب همهی  21روز شکنجه را در خاطراتش مرور
میکند ،مرور میکند که چگونه شــوهر معتادش توانست او را
بــا چاقو آزار دهد ،مرور میکنــد آن زمان که آب را به زور در
دهانش میریخته و دیگر میتوانسته نفس بکشد .او هر شب
که میخوابد به یاد شــبهایی میافتد که درون یک صندوق
فلزی دربســته و بدون اکســیژن بوده و پاهایش میسوخته
چون شوهرش زیر صندوق آتش روشن میکرده است .اعظم
میخواهد بخوابد اما خیال دخترانش نمیگذارد.
او هنگام نفس کشــیدن بــه یاد آن لحظــه می  افتد که
شوهرش در حال خفه کردن دخترش بود .به یاد شکسته شدن
فک  هانیه با ضربات وحشیانه شوهرش.

قتل پدر توسط پسر با اسلحه شکاری

فرمانده انتظامی  شهرستان کوهبنان از قتل مردی  55ساله
با اسلحه شکاری و دســتگیری قاتل در کمتر از چند ساعتی
پس از وقوع ،در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) منطه کویر،
سرهنگ محسن صیفوری در تشریح جزییات این قتل گفت:
در پــی تماس تلفنی احدی از شــهروندان با مرکز فوریتهای
پلیســی  110مبنی بر یک مورد قتل عمد با اســلحه شکاری
 ،بالفاصله ماموران انتظامی  جهت بررســی و صحت و سقم
موضوع به آدرس اعالمی  اعزام شدند.
وی افزود :به محض حضور پلیس در صحنه مشاهده شد
جســد مردی  55ســاله در داخل کوچه جلوی درب منزلش
افتاده و از ناحیه سینه و پا مورد اصابت گلوله قرار گرفته و به
علت خونریزی شدید فوت کرده است.
وی گفــت :ضمــن حفظ صحنــه جرم توســط عوامل
انتظامی،بالفاصله تحقیقات فنی و میدانی بصورت نامحسوس
از افــراد حاضر در محل و خانواده مقتول آغاز و معلوم شــد
متوفی با همسر و پسرش اختالف داشته است.
این مقام ارشــد انتظامی  شهرســتان گفــت :در بازجویی
از خانواده مقتول ،پســر وی که جوانی  20ســاله بود به قتل
پدرش معترف شد و در شرح واقعه گفت« :به علت اختالفات
خانوادگی با پدرم درگیر شــدم و از روی عصبانیت به سمت
انباری رفتم و اســلحه شکاری پدرم را برداشتم که در همین
حین پدرم از خانه بیرون رفته و می  خواست سوار ماشین شود
که دو تیر به ســمت ســینه و پاهایش شــلیک کردم و پیکر
بی جان او بر روی زمین افتاد».
صیفوری خاطر نشان کرد :با هماهنگی قضائی دربازرسی
از منزل مقتول یک اسلحه شکاری تک لول و تعداد دو پوکه
کشف و مظنون به قتل نیز به اداره آگاهی منتقل شد.
فرمانــده انتظامی  کوهبنان نگهداری و وجود ســاح در
دســت افراد را تهدید جدی برای سالمت آحاد مردم و امنیت
عمومی  جامعه دانســت و خاطر نشــان کرد :متهم جهت سیر
مراحل قانونی به همراه پرونده متشــکله بــه مراجع قضائی
معرفی و روانه زندان شد.

پزشكی قانونی اعالم كرد:

مرگ بیش از سه هزار نفر بر اثر
سوءمصرف مواد مخدر در سال گذشته

ســازمان پزشكی قانونی از مرگ ســه هزارو سه نفر بر اثر
ســوءمصرف مواد مخدر در ســال گذشــته ( )1394در كشور
خبر داد.
به گزارش ایرنا از ســازمان پزشــكی قانونی سوءمصرف
مواد مخدر در سال گذشته ،جان سه هزار و سه نفر را گرفت ،این
آمار در مقایسه با سال  1393كه مرگ  های ناشی از سوءمصرف
مواد مخدر  2هزار و  986نفر بود ،شــش دهم درصد افزایش
داشته است.
بر اســاس این گزارش از كل تلفات سوءمصرف مواد مخدر
در سال گذشته  2هزار و  676نفر مرد و  327نفر زن بودند،این
در حالی است كه آمار تلفات اعتیاد در سال قبل از آن ()1393
شامل دو هزار و  691نفر مرد و  295نفر زن بود.
این گزارش می  افزاید در ســال گذشته از كل تلفات اعتیاد
یك هزار و  728نفر به دلیل مسمومیت حاد 854 ،نفر به دلیل
عــوارض مصرف طوالنی مدت و  421نفــر به دنبال مصرف
روانگردان  ها جان خود را از دست داده اند.
همچنین در سال گذشته استان  های تهران با  ،729خراسان
رضوی با  311و فارس با  234فوتی بیشــترین و استان  های
كهگیلویه و بویراحمد با  ،12خراســان شمالی با  15و بوشهر با
16فوتی كمترین آمار تلفات سوءمصرف مواد مخدر را داشتند.

رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ:

تکذیب قتل۳کودک توسط کارتن   خوابها

رئیس پلیــس آگاهی تهران بزرگ در واکنش به اظهارات
اخیر عضو شــورای اسالمی  شــهر تهران ،گفت :جسد هیچ
کودکی کشف نشده است.
سردار عباسعلی محمدیان در گفتگو با خبرنگار مهر ،با رد
ادعای فاطمه دانشور عضو شورای اسالمی  شهر تهران مبنی
بر قتل ســه کودک  ۵ ،۴و  ۸ساله توسط کارتن خواب  ها در
پایتخت ،گفت :مرجع رسیدگی به جرائم جنایی پلیس آگاهی
تهــران بزرگ اســت و این ادعا قوی ًا از ســوی پلیس آگاهی
تکذیب می  شود.
محمدیان با اشاره به اینکه قتل کودک  ۱۰ساله در خیابان
وحدت اســامی  دردناک ترین قتل ســال گذشته بود ،افزود:
با ردیابی  های پلیســی ،متهم این حادثه وحشتناک بالفاصله
شناســایی و دستگیر شد و در حال حاضر متهم با قرار قانونی
در زندان به سر می  برد.
وی با اشــاره به اینکه پلیس آگاهی تهران بزرگ با دستور
فرمانده انتظامی  تهران بزرگ با رصد مجرمان سابقه دار ،همه
تحرکات آنها را زیر نظر دارد تا امنیت پایدار را به شــهروندان
تهرانی هدیه کند ،افزود :چنانچه عضو شــورای شهر تهران
مســتندی درباره قتل  های به وقوع پیوسته دارد ،جا دارد که
قبل از رســانه ای کردن این خبر ،مســتندات خود را به اداره
آگاهی ارســال کند تا از تشــویش اذهان عمومی  جلوگیری
به عمل آید.
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 21روز شکنجه اعظم و فرزندانش
اعظم زنده اســت .اعظم پس از  21روز شــکنجه توسط شــوهرش ،هنوز زنده است؛ او و
دخترانش  21روز غذا نخوردند اما هنوز زندهاند .هدیه و  هانیه دختران  5و  7ساله ...

قتل پدر توسط پسر با اسلحه شکاری
فرمانده انتظامی  شهرســتان کوهبنان از قتل مردی  55ســاله با اســلحه شکاری و
دستگیری قاتل در کمتر از چند ساعتی پس از وقوع ،در این شهرستان خبر داد...

بین الملل

جنایت آتشین
پایان رابطه
شیطانی

تنها راه رسیدن به هم کشتن همسر لیال بود.
مادر لیال ،نقشــه قتل را طراحی کرد و قرار شد
دخترش و سامان آن را اجرا کنند.
به گزارش سرویس حوادث جام نیـوز به نقل
از جام جم ،چندی قبل ماموران پلیس بندرلنگه
در جریان کشف پرایدی سوخته در کنار یکی از
پلهای این شهر قرار گرفتند .در بررسی خودرو
جسد سوخته مردی روی صندلی عقب مشاهده
شــد که احتمال وقوع جنایتــی را مطرح کرد.
ماموران با استعالم پالک خودرو هویت راننده را
شناسایی کردند .تحقیقات از خانواده راننده پراید
نشان داد ،مقتول با همسرش اختالف داشته که
این موضوع احتمال ارتکاب جنایت توسط او را
قوت بخشید .از سوی دیگر ماموران متوجه شدند
همزمان با این جنایت همســر مقتول به همراه
مردی به نام سامان متواری شده است.
دســتگیری زن و مــرد جوان در دســتور
کار پلیس قــرار گرفت که متهمــان در 250
کیلومتری محل جنایت دســتگیر شــدند .آثار
زن جوان که با داستانســرایی سعی داشت خود
را در قتل همســرش بی گناه معرفــی کند پس از
محکوم شدن با پرداخت  70میلیون از سوی اولیای
دم بخشیده شد.
به گزارش سرویس حوادث جام نیـــوز ،آخرین
ســاعت پایانی  21فروردین ماه ســال  ،88ماموران
کالنتــری  163ولنجــک در تماس مــرد افغان در
جریان کشته شــدن برادرش قرار گرفتند و تیمی  از
ماموران در صحنه حاضر شدند.
تیم جنایی پلیس آگاهی تهران و بازپرس شــعبه
سوم دادسرای امورجنایی نیز با اطالع از این سناریو
بــرای تحقیقات ویــژه وارد عمل شــدند و در گام
نخست برادر مقتول ادعا کرد که زمانیکه از سر کار
به خانه بازگشته همسر برادرش را داخل حیاط دیده
که با روبرو شــدن با هم شروع به جیغ و فریاد کرده
و از کشته شدن محمد خبر داده است.
کارآگاهان در این مرحله جمیله را هدف تحقیق
قرار دادند و وی گفت :داخل خانه بودم که زنگ خانه
بــه صدا در آمد و وقتی محمــد در را باز کرد  2مرد
داخل خانه شــدند و با تهدید چاقو دستانم را بستند
و بیهوشــم کردند و زمانیکه به هوش آمدم متوجه
تجاوز  2مرد غریبه شــدم و دیدم که همســرم نیز
دست و پاهایش بسته است و به قتل رسیده است.
بدین ترتیب بازپرس پرونده دســتور داد تا جسد
هفته گذشته برای دومین بار پای میز محاکمه
قرار گرفت .باز هم اتهــام قتل را رد کرد و مدعی
شــد ،ضربه مرگبــار را من نزدم .یکبــار از حکم
قصاص نجــات یافت و حاال منتظــر رای دومین
دادگاه است.
به گزارش سرویس حوادث جام نیـوز به نقل از
جام جم ،صبح شــانزدهم مرداد  93وقتی علی 41
ساله همراه پسرش برای جمع کردن ضایعات خانه
را ترک میکرد ،نمیدانســت چه سرنوشت تلخی
در انتظارش اســت .پیمانکار شــهرداری و سه نفر
از همکارانش درخودروی برخورد با ســد معبر ،در
خیابانهای منطقه  4گشتزنی میکردند که با علی
و پســرش روبهرو شدند و به آنها اعتراض کردند و
این شروع درگیری بود.
شاهرخ با مشت به سر علی کوبید و بیاعتنا به
فریادهای پسر نوجوان گریخت .علی پس از  9روز
در بیمارســتان جان سپرد و پرونده قتلی در دادسرا
تشکیل شد .پس از واکنشهای بسیار به این ماجرا
در رسانهها ،متهمان دستگیر شدند و قاضی دادسرا
شاهرخ را در اتهام قتل عمدی مجرم شناخت.
شاهرخ ،سال گذشته نخستین بار در شعبه دوم
دادگاه کیفری یک استان تهران پای میز محاکمه
ایستاد و در دفاع از خود گفت« :هنوز باورم نمیشود
که علی با ضربه مشــت من کشته شده باشد .چون
بوکسور بودم و مشــتهای سنگین دارم ضربهای
که به سر او زدم موجب مرگش شد ،ولی من قصد
کشتن او را نداشتم».
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تيراندازي در دانشگاهي در واشنگتن
يك مجروح به جا گذاشت

تيراندازي در دانشــگاه ســنت لوئيس واشنگتن ،يك مجروح
به جا گذاشت.
به گزارش خبرگزاري رويترز ،اين دانشگاه خصوصي در سايت
اينترنتي اش اعالم كرد ،اين تيراندازي روز چهارشــنبه در نزديكي
انجمن دانشجويان اين دانشگاه اتفاق افتاد.
طبق اعالم ســايت دانشــگاه ســنت لوئيس ،اين دانشــگاه
 13هزار دانشجوي تمام وقت دارد.
طبق بررســي انجام شده در آمريكا ،از ســال  2013تاكنون،
 142مــورد تيرانــدازي در دانشــگاه  ها و مــدارس اين كشــور
صورت گرفت.

شمار تلفات انفجار در تاسيسات پتروشيمي
مكزيك به  24نفر افزايش يافت

ســوختگی روی دستان ســامان احتمال قتل
توسط او را قوت بخشید.
تحقیقات از متهمان آغاز شد تا این که مرد
جوان لب به اعتراف گشــود و گفت :با همسر
مقتول ارتباط پنهانی داشتم .ما تصمیم داشتیم
با هم ازدواج کنیم ،اما مقتول ســد راه ما بود.
لیال چند بار خواست طالق بگیرد ،اما همسرش
قبــول نمیکرد .به همین دلیل نقشــه قتل او
را طراحی و اجرا کردیم .شــب جنایت ،لیال با

قرصهای بیهوشی همسرش را بیهوش کرد و
بعد با کمک هــم او را خفه کردیم .بعد از قتل
برای این که ردی از خود برجای نگذاریم ،جسد
را پتو پیچ کرده و با خودروی مقتول به زیر پل
برده و به آتش کشــیدیم .قصد داشتیم با این
کار مرگ او را بر اثر سقوط از پل نشان دهیم.
متهــم ادامه داد :بعد از آتش زدن خودرو در
نزدیکی آن در حال ســیگار کشــیدن بودم که
ناگهان شــعلههای آتش به ســمت من آمد و

زن افغان با پرداخت دیه تبرئه شد

برای بررسی  های بیشــتر و شناسایی علت مرگ به
پزشکی قانونی منتقل شود و جمیله نیز به اتهام قتل
همسرش بازداشت شد.
کارشناســان پزشکی قانونی پس از اقدامات فنی
علت مرگ را خفه کردن با رشــته ای به دور گردن
مقتول اعالم کردند و هیچ آثاری مبنی بر بسته بودن
دست و پاهای قربانی جنایت و درگیری بر روی بدن

وی وجود ندارد.
جمیلــه پس از صدور قرار مجرمیت روز  19آبان
ماه ،ســال گذشته در شعبه  10دادگاه کیفری استان
تهران مورد محاکمه قرار گرفت و این زن در ادعایی
دیگر به قاضی دادگاه گفت :شــب حادثه داخل خانه
بودیم که  2تن از دوســتان محمد به خانه آمدند و
پس از دقایقی آنها مرا با تهدید بیهوش کردند و پس

محاکمه عامل جنجالیترین پرونده جنایی سال 93؛

علی با ضربه مامور شهرداری جان سپرده

در پایان آن جلســه هیات قضایی وارد شور شد
و با توجه به مدرکهای موجود در پرونده ،شاهرخ
را از اتهام قتل عمد تبرئه و به اتهام قتل شــبهعمد
به پرداخت دیه محکوم کرد .ســه متهم دیگر این
پرونده نیز به جرم شرکت در درگیری منجر به قتل
به شش ماه زندان محکوم شدند.
وقتی رای دادگاه اعالم شد ،اولیای دم مقتول به
حکم دادگاه اعتراض کردند و پرونده برای رسیدگی
به شعبه  29دیوان عالی کشور فرستاده شد .قضات

دیوان عالی کشــور حکم را تائید نکردند و پرونده
برای رسیدگی دوباره به دادگاه بازگشت.
این بار شــاهرخ در شــعبه دهم دادگاه کیفری
اســتان تهران و به ریاســت قاضی باقر قربانزاده
پای میز محاکمه قرار گرفت .در جلسه محاکمه که
هفته گذشته برگزار شد ،اولیای دم علی برای قاتل
پدرشان تقاضای قصاص کردند.
پســر مقتول در این جلســه درباره روز حادثه
گفت :مــن و پدرم در حال جمع کــردن ضایعات

دستم سوخت.
علی نیازی ،دادســتان عمومــی  و انقالب
بندرلنگــه در این بــاره گفــت :دو متهم این
پرونده به همــراه مادر زن مقتــول که طراح
این نقشــه شوم بوده است ،دســتگیر شدند و
تحقیقــات مقدماتــی در دادســرای عمومی  و
انقــاب بندرلنگــه رو بــه پایان اســت که
بــزودی با صــدور کیفرخواســت بــه دادگاه
ارسال میشود.
از  3ســاعت وقتی به هوش آمدم متوجه تجاوز آنها
شدم و دیدم که همسرم به قتل رسیده است.
وی افزود :نتوانســتم لحظه اول از کسی کمک
بخواهــم و ابتدا موفق شــدم دســتانم را باز کنم و
سپس به سراغ شوهرم رفتم و دست و پاهایش را باز
کردم که وقتی به داخل حیاط آمدم با برادر شــوهرم
روبرو شدم.
این ادعاها در حالی بود که پزشکی قانونی اعالم
کرد هیچ آثاری مبنی بر بســته شدن دست و پاهای
زن جوان روی بدنش نیســت و جمیله در تمام زمان
دادگاه به داستانسرایی می  پرداخت و حتی در جواب
سواالت قاضی نیز جواب  های مختلفی می  داد که در
پایان جلسه رییس دادگاه و  4قاضی مستشار این زن
را در قتل همســرش گناهکار شناخته و به قصاص
نفس -اعدام -محکوم کردند.
با صدور این حکم خانــواده مقتول اعالم کردند
که با دریافت دیه حاضر به بخشــش قاتل پسرشان
هســتند که دراین مرحله جمیله به پرداخت دیه و 7
سال زندان محکوم شد.
بنا به این گــزارش ،روز یکم اردیبهشــت ماه
خانواده مقتول بــا مراجعه به شــعبه اجرای احکام
دادســرای ناحیه  27تهران بــا دریافت  70میلیون
تومان رضایتشــان را برای بخشــش عروسشــان
اعالم کردند.
بودیم که ماشــین مبارزه با سد معبر سر رسید .آنها
به پدرم اعتراض کردند و از او مجوز خواســتند ،اما
پدرم گفت مجوزی برای جمع کردن ضایعات ندارد.
به همین دلیل آنها با پدرم درگیر شدند .مردان
جوان با مشــت و لگد به جان پدرم افتادند .پدرم با
پلیس تماس گرفــت و در حال صحبت کردن بود
که شاهرخ به سمت ماشین برگشت و پنجه بوکس
برداشت .او از پشت ســر و ناغافل ضربهای به سر
پدرم زد و پدرم روی زمین افتاد.
رئیس دادگاه سپس با تفهیم اتهام به شاهرخ از
او خواســت از خود دفاع کند که او اظهار کرد :من
و همکارانم مســئول جمعآوری ضایعات در منطقه
 4شــهرداری بودیم .به همیــن دلیل وقتی با علی
روبهرو شدیم که ضایعات را جمعآوری و بار وانتش
میکرد به او اعتراض کردیم ،اما او فحاشــی کرد.
بــه او گفتیم باید همراه ما به شــهرداری بیاید ،اما
قبول نکرد.
او پیراهن مرا پاره کرد .میخواســتم ســیلی به
صورتش بزنم که ســرش را کنار کشید و ضربه به
گردنش خورد .من هیچ ضربهای به سر او نزدم .او
خودش روی زمین افتاد و به احتمال زیاد ســرش
با زمین برخورد کرده و ضربه مغزی شــده اســت.
شــاهدان علیه من دروغ گفتهاند که پنجه بوکس
همراه داشــتهام .باور کنید من قصد کشتن علی را
نداشــتهام .حاال شاهرخ منتظر است تا ببیند قضات
شــعبه دهم دادگاه کیفری چه حکمی  را برای او در
نظر میگیرند.

اطالعیه

به اطالع شهروندان گرامی  می رساند شهرداری حاجی آباد در نظر دارد
به استناد نامه شماره  17مورخ  95/1/23شورای اسالمی  شهر ،نسبت به
اجرای پارک حاشیه ای واقع در ورودی شهر از طریق برگزاری مناقصه
اقدام نماید لذا از کلیه کسانی که دارای سند مالکیت زمینهای ورودی
شهر جنب مسجد حضرت معصومه(س) هستند دعوت به عمل می آید
جهت تعیین تکلیف با در دست داشتن سند مالکیت خود تا پایان وقت
اداری مورخ  95/2/4به واحد مالی شهرداری مراجعه نمایند.

شهرداری حاجی آباد

شــركت دولتي نفت مكزيــك «پترولئــوس مكزيكانوس»
(پمكس) پنجشنبه شب (به وقت محلي) اعالم كرد كه شمار تلفات
انفجار در يك مجتمع پتروشــيمي در جنوب شــرقي اين كشور،
به  24تن افزايش يافته است.
به گزارش سرویس حوادث جام نیـــوز به نقل از ایرنا ،پمكس
عــاوه بر اعالم افزايش شــمار تلفات اين حادثــه كه بعدازظهر
چهارشنبه رخ داد ،افزود :از حدود  100كارگري كه مصدوم شده اند،
 19تن نيز در بيمارســتان بســتري هستند كه حال  13تن از آنها
وخيم است.
بستگان شــماري از كاركنان ناپديد شــده در اين انفجار ،روز
پنجشــنبه براي دريافت خبري از سرنوشــت عزيزانشان در مقابل
اين كارخانه در شــهر صنعتي بندري 'كوآتزاكوآلكوس' در سواحل
جنوبــي خليج مكزيك گرد هم آمــده بودند .در آن هنگام مقام  ها
گفتــه بودند كه از سرنوشــت  18كارگر هنوز اطالعي در دســت
نيست.
دولــت مكزيك ،نيروهاي تفنگدار دريايــي و نظاميان را براي
حفاظت از اين تاسيســات ،در اطراف آن مستقر كرده است .انفجار
در اين شــهر بندري صنعتي ،موجــب تخليه مناطق اطراف آن به
علت انتشــار ابري از گاز ســمي در هوا شد .به گفته 'خوزه آنتونيو
گونزالز آنايا' مدير پمكس ،انفجار به علت نشــت ماده اي رخ داده
كه منشا آن هنوز مشخص نشده است.
'انريكه پنــا' رئيس جمهوري مكزيك نيز پنجشــنبه از محل
حادثه در اين تاسيسات پتروشيمي ،بازديد كرد .پمكس اعالم كرده
اســت كه به همراه شركت «مكزيچم» ،تاسيسات «كلرداوس »3
را در «پتروكيميــكا مكزيكانا دو وينيلــو» اداره مي كند كه ماده
شيميايي صنعتي و خطرناك «وينل كلورايد» را توليد مي كند.
يك كارگر در آتش سوزي اوايل ماه فوريه سال جاري ميالدي
نيز در همين تاسيسات ،جان خود را از دست داد.

سازمان ملل:

500پناهجو دراثر واژگوني يك كشتي در
سواحل ليبي غرق شدند

كميســارياي پناهندگان ســازمان ملل خبــر داد كه هفته
گذشــته در اثر واژگون شدن يك كشتي حامل پناهجويان در
سواحل شهر توبورك كشــور ليبي  500نفر از اين پناهجويان
جان خود را از دست داده و يا ناپديد شده اند.
كميسارياي پناهندگان ســازمان ملل روز چهارشنبه رسما
تاييــد كرد كه در اثرتراكم سرنشــينان بر روي يك كشــتي
حامل پناهجويان ،كشــتي مذكور در نزديكي ســواحل كشور
ليبي واژگون شــده و فقط  41نفــر از مجموع  541نفر از اين
پناهجويان نجات يافته اند.
نهــاد مذكور ايــن حادثه را پر تلفات تريــن حادثه مربوط
به فرار پناهجويان آفريقايي در ســال گذشــته ذكر كرده كه
از طريق درياي مديترانه قصد رفتن به كشــورهاي اروپايی را
داشته اند و در ادامه نوشته است كه  37پناهجوي مرد ،سه زن
و يك كودك تنها بازماندگان اين حادثه دردناك بوده اند.
بر اســاس همين گزارش و به نقل از بازماندگان اين حادثه
يك كشتي  30متري حامل  100تا  200نفر از اين پناهجويان
كه هفته گذشــته از سواحل شــهر توبورك در ليبي عازم اروپا
بوده در ميانه راه قصد انتقال سرنشــينان خود به يك كشــتي
پر سرنشين ديگر را داشته وهمين مسئله موجب سنگيني بيش
از حد و واژگون شدن كشتي دوم شده است.
به گفته اين نهاد تعدادي از سرنشــيناني كه هنوز به كشتي
دوم منتقل نشــده بودند وشــماري از سرنشــيناني كه موفق
شده اند با شــنا خود را به كشتي اول برسانند تنها بازماندگان
ايــن حادثه بوده اند وتا كنون هيچ خبري ازقربانيان اين حادثه
در دست نيست.
بر اساس گزارش  هاي سازمان ملل در سال جاري ميالدي
 179هزار و  552پناهجو تا كنون توانســته اند از طريق درياي
مديترانه خود را به كشورهاي اروپايي برسانند ودرهمين فاصله
 761نفر از اين مسافران دراثر حوادث مختلف در ميان راه جان
خود را از دست داده اند.
كميتــه پناهندگان ســازمان ملل درنهايت از كشــورهاي
اروپايي خواســته اســت تا تدابيري را به منظور تسهيل سفر
اينگونــه پناهجويان از طــرق عادي به اجــرا در بياورند تا از
روي آوردن آن  هــا به قاچاقچيان و بــه مخاطره افتادن جان
آن  ها جلوگيري كنند.

هفت كشته در انفجار بمب در حسينیه
امام علي(ع) بغداد

شبكه خبري الميادين اعالم كرد ،بر اثر انفجار بمب در حسينیه
امام علي (ع) در منطقه الرضوانيه در جنوب غربي بغداد ،دست كم
هفت نفر كشته و  23نفر زخمي شدند.
به گــزارش ايرنا به نقل از خبرگزاري عراقــي «براثا» ،انفجار
روز جمعــه و زماني رخ داد كه فــردي انتحاري خود را مقابل اين
حسينیه منفجر كرد.
عراق از  19خرداد ماه ســال ( )93با بحران ناشــي از اشــغال
مناطق زيادي از شــهرهاي شــمال و غرب خود توسط گروهك
تروريستي داعش روبه رو است.

برگ سبز سمند مدل  86تاکسی به شماره
شهربانی 526ع 33ایران  63به شماره موتور
 12486038823و شماره شاسی 70304184
بــه مالکیت مرتضی امیــری گزاینی مفقود
گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

