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سانحه رانندگی در هند  27قربانی گرفت
سقوط یک دستگاه اتوبوس داخل آبگیری در هند به مرگ دستکم  27تن انجامید.
به گزارش سرویس حوادث ایسنا ،در این حادثه یک دستگاه اتوبوس ...
فارس

واژگونی  206در بولوار نصر

در اثــر واژگونی خودروپژو  ، 206مرد  35ســاله راهی
بیمارستان شد.
در ســاعت  8:12دقیقه ،گزارش واژگونی یکدســتگاه
خودرو پژو  206به ســامانه  125اعالم شــد که به دنبال
آن،آتش نشــانان از ایســتگاه هفت بدون درنگ به منظور
امدادرسانی به محل حادثه اعزام شدند.
عبدالعلی لطفی کمک فرمانده این ایستگاه در شرح این
عملیات و حادثه گفت  :پس از حضور در محل مشاهده شد،
خودرو  ، 206پس از انحراف از مسیر اصلی در بولوار نصر ،
واژگون شده که تیم امدادی پس از ایمن سازی محل حادثه
و تامین جاده ،خودرو را به حالت اولیه برگردانده و به حاشیه
امــن از خیابان انتقال داد .گفتنی اســت دراین حادثه ،مرد
 35ساله ،یکی از سرنشــینان خودرو راهی بیمارستان شد.

عدم رعایت نکات ایمنی باعث
آتش سوزی در منزل مسکونی شد

عــدم رعایت نــکات ایمنی و اســتفاده از شــیلنگ آب
بــه جــای شــیلنگ گازدر آبگرمکــن باعث حریــق منزل
مسکونی شد.
به گزارش روابط عمومی  ســازمان آتش نشــانی شــیراز،
 10:19دقیقه ،گزارش آتش سوزی در منزل مسکونی در یکی
از محالت شــیراز ،آتش نشانان از ایســتگاه  13را به محل
حادثه کشاند.
غالمرضا دارشی فرمانده ایســتگاه  13در این باره گفت:
پس از رسیدن به محل حادثه ،بالفاصله بوسیله چندین رشته
آبدهی اقدام به مهار آتش سوزی کرده و با توجه به دود غلیظ،
عملیــات تخلیه دود نیز انجام شد.دارشــی علــت حادثه را
عدم رعایت اصول ایمنی عنوان کرد و گفت  :به دلیل استفاده
از شــیلنگ نامناسب در آبگرمکن و استفاده از شیلنگ آب به
جای گاز و نشــتی گاز اطراف آن ،شعله وری و حریق بوجود
آمده بود .غالمرضا دارشــی از کلیه شهروندان خواست نکات
ایمنی را همیشه مد نظر قرارداده و نسبت به استفاده از لوازم و
تجهیزات مناسب و ایمن در سیستم گازرسانی همواره با دقت
نظر عمل کرده تا ازخطر و حادثه دور بمانند.

با اهدای اعضای دو بیمار مرگ مغزی
جان بیماران منتظر در لیست پیوند نجات یافت

بــا رضایــت خانــواده و اهــدای اعضــای مرحــوم
علی جــان محمدی و لشــکر کوهی ،بیمــاران منتظر در
لیست پیوند عضو حیاتی دوباره یافتند.
کلیه های شــادروان علی جان محمدی  63ساله ساکن
شیراز که به علت ایست قلبی دچار مرگ مغزی شده بود به
بیماران کلیوی  62ســاله از فیروزآباد و  64ساله از شیراز و
کبد وی به بیمار کبدی  54ساله از تهران اهدا شد.
همچنین کبد شادروان لشکر کوهی  69ساله از کوهمره
ســرخی که به علت تصادف دچار مرگ مغزی شده بود به
بیمار کبدی  57ساله از مازندران اهداء شد.
انجمــن خیریه حمایــت از بیماران کلیــوی و بخش
پیوند اعضاء بیمارســتان نمازی شــیراز ضمن قدردانی از
خانواده های زنده یاد علی جان محمدی و لشکر کوهی از
هموطنان عزیز جهت دریافت کارت اهدای عضو به انجمن
و اهدای خون به سازمان انتقال خون دعوت به عمل می آید.

خودکشی مرد  40ساله با ضربه به ران پا

مرد  40سالهای با ضربه چاقو به ران پای خود خودکشی کرد.
بــه گزارش خبرنگار حوادث خبرگــزاری فارس ،مأموران
کالنتری  150تهرانسر در تماس با بازپرس ویژه قتل تهران
خبر از وقوع یک فقره خودکشی مردی  40ساله را دادند .با
حضور مأموران در محل حادثه مشخص شد که این مرد 40
ساله که متأهل بوده و  2فرزند دارد در غیاب خانواده با ضربه
چاقو به ســفیدران خود اقدام به خودکشــی کرده است .بر
اساس اظهارات خانواده جانباخته این مرد به دلیل مشکالت
روحی ناشــی از افســردگی اقدام به خودکشی کرده است.
با دستور بازپرس ایلخانی ،بازپرس شعبه هشتم دادسرای
جنایی تهران پرونده به پزشکی قانونی منتقل شد.

زن باردار توسط همسر معتادش
به قتل رسيد

فرمانده انتظامي خمين گفت كه زن  29ســاله باردار در
يكي از روستاهاي اين شهرستان ،توسط همسرش كه معتاد
به مواد مخدر صنعتي بود به قتل رسيد.
سرهنگ محمد علي گودرزي روز دوشنبه در گفت وگو با
ايرنا افزود :در تماس تلفني روز يكشنبه با پليس  110مبني
بر كشته شــدن زني  29ساله  ،ماموران انتظامي با اعزام به
محل حادثه با جسد زن بارداري مواجه شدند.
وي اظهاركرد :در بررسي  هاي اوليه مشخص شد اين زن
توسط همســر معتادش كه به ماده مخدر شيشه اعتياد دارد
توسط ضربات متعدد چاقو به قتل رسيده است.
فرمانــده انتظامــي خميــن اظهار كرد :قاتــل در محل
جرم دســتگير شد .ســرهنگ گودرزي گفت :قاتل  32ساله
اســت كه در پي مصرف مــاده مخدر شيشــه دچار توهم
شده بود.

کتابخانه شخصی شما را
خریداریم
معاوضه کتاب کهنه با نو،
قدیمی   -جدید

پارامونت ،ابتدای قصردشت ،سمت چپ،
جنب دانشگستر

کتابفروشی دوستان

مرادی - 09171236039
32360669

حواد ث

 11رجب 1437

Apr 19، 2016

سال بیست و   یکم

شماره 5749

دختر  ۱۰ساله در خانه با جسد غرقه به خون پدرش مواجه شد
دختر  ۱۰ســاله در اظهاراتش به بازپرس ویژه قتل گفت :از مدرســه به خانه آمدم،
به محض اینکه وارد منزل شدم با جسد خونآلود پدرم روی صندلی آشپرخانه در...

واژگونی  206در بولوار نصر
در اثر واژگونی خودروپژو  ، 206مرد  35ســاله راهی بیمارســتان شد .در ساعت 8:12
دقیقه ،گزارش واژگونی یکدستگاه خودرو پژو  206به سامانه ...
بین الملل

ناگفتههایی
درباره متهم
به قتل
«ستایش»

تحقیقــات جنایــی درباره جنایتــی که در آن
دختری  5ســاله به نام «ستایش» قربانی شده در
حالی ادامه دارد که هنوز مشــخص نیست متهم
این پرونده آنچــه روی داده را به تنهایی مرتکب
شده باشد .این در حالی است که کارآگاهان پلیس
 2شب قبل این پسر را برای بازسازی صحنه قتل
به خانهشان آوردند.
به گزارش ایسنا به نقل از «خبرآنالین» ،گفته
میشــود کارآگاهان پلیس عالوه بر پسری که در
همســایگی خانه «ســتایش» زندگی میکرده از
 2همکالســی او نیز تحقیــق کردهاند و تحقیق
درباره ایــن جنایت از یکی دیگر از پســران این
محلــه نیز جریان دارد .با این حال تا لحظه تنظیم
این گزارش هیچ اظهارنظر رســمی  از سوی پلیس
و دســتگاه قضایی مبنی بر اینکــه این جنایت با
همدســتی فرد یا افرادی رقم خورده باشد مطرح
نشده است.
یک جنایت ،دو قربانی
ماجرای گمشــدن «ســتایش» به بیســت و
یکمیــن روز بهــار امســال در خیرآبــاد ورامین
واقع در جنوبشــرقی تهران برمیگردد .درســت
یک هفته قبل از آنکه شبکههای اجتماعی از ماجرا
با خبر شوند« ،ستایش» در کوچه تو در تویی که از
خیابان اصلی خیرآباد به ســمت غرب میرفت گم
شــد .هوا تاریک شد و از ستایش خبری نشد .پدر
ســتایش بعد از آنکه موضوع را به پلیس گزارش
داد ،عکــس او را روی برگههایــی چاپ کرد و به
دست کسبه و اهل محل ســپرد تا او را در یافتن
دختربچهاش کمک کنند.
«شیرآقا قریشی» پدر «ستایش» عالوه بر این
دختر که مهرماه امســال  6ســالش تمام میشد،
یک پســر و یک دختر دیگر داشــت و به صورت
روزمــزد در منطقه کار میکــرد .اهالی محل در
خیرآباد همدیگر را میشناســند و خیلی زود خبر
گمشدن «ستایش» سر سفره شام در خانهها زبان
به زبان شد.
کوچهها و خیابانهای خیرآباد را با «بوستان»
شــمارهگذاری کردهاند .بوستانی که این ماجرا در
آن رخ داد ،کوچهای است که در ابتدا عرض آن به
زحمت یک خودرو را در خود عبور میدهد ،گمان
میکنید بنبست اســت .اما در انتهای این کوچه
یک راه باریک هســت که مثل عالمت یک پیچ
خطرناک در جادههــا از میان خانههایی میگذرد.
دو پیچ در راه دارید که کامال قائمه است .حتی اگر
دوچرخه برانید هــم نمیتوانید این مارپیچ باریک
را به راحتی بگذرانید .بعد از دو پیچ قائمه مســیر،
یــک خانه دو طبقه کوچک بدون نما هســت که
دری خاکستریرنگ دارد و اعالمیه مجلس ترحیم

دختر  ۱۰ســاله در اظهاراتش به بازپرس
ویــژه قتل گفت :از مدرســه بــه خانه آمدم،
بــه محض اینکه وارد منزل شــدم با جســد
خونآلود پــدرم روی صندلی آشــپرخانه در
حالیکه کف آشــپزخانه نیز غرق در خون بود،
مواجه شدم.
به گزارش ســرویس حوادث جام نیـــوز
به نقــل از تســنیم ،حدود ســاعت  15روز
یکشنبه خبر مرگ مشــکوک مرد جوانی در
منطقه تهرانسر از ســوی مأموران کالنتری
 150تهرانســر بــه بازپــرس کشــیک قتل
اعالم شد.
با حضــور قاضی ایلخانــی؛ بازپرس ویژه
قتــل پایتخــت در محــل اعــام خبر که
آپارتمــان چند طبقهای بود؛ دختر  10ســاله
مرد جــوان در اظهاراتش بــه بازپرس گفت:
دقایقــی قبل از مدرســه به خانــه آمدم ،به
محض اینکه وارد منزل شدم با جسد خونآلود
پدرم روی صندلی آشــپرخانه در حالیکه کف
رئيــس پليــس فتــا كرمــان گفت:روزانــه
پيامك  هايي از ســوي كالهبرداران به مخاطبان
درباره برنده شدن در قرعه كشي ،مسابقه و ديگر
عناوين ارســال مي شــود كه مخاطبان را دچار
سردرگمي و دردسر مي كند.
بــه گــزارش خبرنگار حــوزه حــوادث گروه
اجتماعــی باشــگاه خبرنگاران جوان ،ســرهنگ
كامبيز اســماعيلي با اشــاره به اين كه آگاه  سازي
به عنــوان مقدمه و مكمل برخوردهاي پليســي
فرمانده انتظامی  دلفان از دستگیری قاتل
فراری مســلح پــس از چهار ســال در این
شهرستان خبر داد.
به گــزارش خبرنگار حــوزه حوادث گروه
اجتماعی باشــگاه خبرنگاران جوان؛ سرهنگ
علی نجــات کرمی  فرمانــده انتظامی  دلفان
اظهار داشــت :در پــی دریافــت اطالعاتی
مبنی بر اینکه فردی ســال  91در درگیری
خانوادگی با اسلحه کالش برادرش را به قتل
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تلفات زلزله اکوادور از  250تن گذشت

ستایش روی آن چسبیده است.
خانه ســتایش حیاط ندارد .بعد از خانه آنها 2
در دیگــر ،یعنی دو خانه دیگــر را که رد کنید به
دری آبیرنگ میرسید که خانهای حیاطدار است.
آن شب که ســتایش گم شد ،حرف گمشدن این
دختربچه در این خانه درآبی هم مطرح شد .خانهای
که حاال بعد از ازدواج  3دختر بزرگ خانواده ،فقط
پدر ،مادر و پسری  16ساله در آن زندگی میکنند.
*
مادر خانواده رو به پسرش کرد و گفت« :امید جان
تو ســتایش را ندیدی؟ پدر و مادرش از غروب در
به در ،در جستوجوی او هستند .معلوم نیست چه
بالیی سرش آمده است».
«امید» اما با تاکید به مادرش جواب داد« :مگر
میشــود؟ مگر بچه آجی گم نشده بود در مدرسه
پیدایش کردیم؟ حتما او هم جایی اســت که پیدا
میشود».
امــا حاال مادر امید اصال بــاور ندارد که چنین
گفتوگویــی بین او و پســرش رد و بدل شــده
در حالی که آن شــب پســرش میدانسته بر سر
«ستایش» چه آمده است.
حــاال تقریبا بعد از یک هفتــه تحقیق ،پلیس
«امیــد» را به کانون اصالح و تربیت میســپارد
تا تحقیقــات پرونده این جنایت کامل شــود .اما
هیچ کس در ایــن محله باور نــدارد که «امید»
مرتکب چند جنایت شده باشد؛ سخن از «ربودن»،
«آزار و اذیت»« ،قتل» و «ریختن اسید روی بدن
مقتول» به میان آمده است.
خانــواده امیــد که هیــچ نمیداننــد .از خود
میپرســند این اتفاقات در کجای خانهشان روی
داده اســت .گویا فردای روزی که «ستایش» گم
شــده بود «امید» به دوســتش گفته بود که چه
اتفاقی افتاده اســت و برای انتقال جسد دختربچه
به کمک نیاز دارد .همین ســبب شــده بود ماجرا
بــه پلیس اطالع داده شــود و راز ناپدید شــدن
«ستایش» برمال شود .مطابق هر پرونده دیگری
که متهم آن فردی زیر  18سال باشد همه مراحل
تحقیق به صورت کامال محرمانه باید انجام گیرد.
اما وقتی جمعه گذشــته مراســم ترحیم این
دختربچه برگزار شد ،شبکههای اجتماعی از آنچه
مردم محل درگوشــی میگفتند با خبر شــدند و
موجی درگرفت؛ موجی که به شــکل یک کمپین
هم درآمد؛ «من ستایش هســتم» .حاال جنایتی
رقم خورده است که یک قربانی آن دختری شش

ساله اســت که دنیای کودکیاش دوامی  نداشت و
قربانی دیگر آن پســری است که هنوز  18سالش
نشده و آنچه کرده ســرنخ عمق یک زخم است؛
زخمی  اجتماعی.
اصال نمیتوانیم باور کنیم
«جمشید» یکی از کســبه محل که آهنگری
دارد ،گفت :من خانواده آنها را میشناســم .اصال
این خانواده جوری نیستند که فکر کنید بچهشان
دســت به چنین کاری بزند .این خانواده شــهید
دادهاند ،خیلی خانواده محترمی  هستند.
مردی که در خیابان اصلی خیرآباد ،بساط پهن
کرده اســت هم گفت :من خانواده مادر این پسر
را هم میشناســم .همه متدین و مذهبی هستند.
پدرش هم فرد آرام و خوبی اســت .هیچ کس باور
نمیکند که چنین کاری کرده باشد.
«رحمت» ،یکی از همسایههای این دو خانواده
نیز توضیح داد :از وقتی این اتفاق افتاده هر دو خانه
خالی است .هیچ کدام از خانوادهها نیستند .هر دو
خانواده را میشناختم و با آنها سالم و احوالپرسی
داشتم .حتی این پسربچه را هم میشناسم .سر به
زیر و آرام است .حتی شیطنتی هم از او ندیدهام.
فرزند آخر یک خانواده معمولی
«امیــد» فرزند چهــارم یک خانواده اســت
کــه تنها پســر آن و آخرین فرزند آن محســوب
میشــود .پدرش کارمند یکی از نهادهای دولتی
و مادرش خانهدار اســت .بنابر شواهد موجود ،پدر
خانواده همه تالش خود را صرف تامین معیشــت
خانواده و سر و سامان دادن به دختران کرده است.
هر ســه خواهر امیــد ازدواج کردهاند و او دایی 5
کودک محســوب میشده است .امید کالس سوم
راهنمایی (سوم متوســطه اول) است .گویا وقتی
ســه ماهه بوده تشنج کرده و مادرش در حالی که
به هنگام خــواب دهان او را پــر از کف دیده به
بیمارســتان منتقلش کرده است .بعد از آن مرتب
دارو مصرف میکرده و به گفته مادرش پای چپش
را نمیتوانسته درســت حرکت دهد .اما هیچکس
هیچ رفتار مشکوک و سوالبرانگیزی از امید ندیده
است که کوچکترین ظنی به دست داشتن او در
این کار پیدا کند.
مــادرش دربــاره روز حادثــه گفــت :آن روز
میخواستم با دخترم برای خرید رویه مبل به بازار
برویم که وقت آمدن پسرم از مدرسه شد .دلشوره
داشتم .این اواخر مدرسه گفته بود با دانشآموزی

رفت و آمد دارد که اهل شــر و شــیطنت است.
برای همین زود برگشــتیم .حتی غروب که گفتند
«ستایش» گم شده از امید هم دربارهاش پرسیدم.
هیچ مشکل انضباطی نداشت
مدرســهای که امید در آن درس میخواند هم
در همین محله اســت .تقریبا  10دقیقه پیادهروی
اســت .مدرســه همان اوایل خیرآباد است و بعد
از چنــد کوچه نوبت به کوچــه محل زندگی امید
میرســد .مدیر مدرسهای که «امید» در آن درس
میخواند نیز تاکید کرد که «امید» هیچ مشــکل
انضباطی نداشته است.
مدیر مدرســه اما در پاســخ به این پرسش که
مادر متهم ادعا کرده نسبت به نشست و برخاست
پســرش با یکی از بچههای مدرسه به آنها تذکر
دادهانــد ،گفت :هیچ مورد انضباطــیای نبود که
بخواهیــم به خانواده امید اطــاع دهیم اما وضع
درسیاش مناسب نبود.
جایی که جنایت رخ داد کجاست؟
با توجه به اینکــه پلیس هنوز در حال تحقیق
است و از جزئیات این ماجرا گزارشی منتشر نکرده
است ،مشخص نیست جســد «ستایش» به طور
مشــخص در کدام نقطه از خانهای که امید در آن
زندگی میکرده کشــف شده اســت .بنا به گفته
اعضای خانواده امید ،از چنــدی قبل پدر خانواده
واحدی در طبقه فوقانی خانه ســاخته بوده است.
امید نیز مدتی بوده که وســایلش شــامل لپتاپ
و کتابهای درســیاش را به طبقه باال برده بوده
اســت .این طبقه بنا به توصیــف اعضای خانواده
شامل یک  هال ،یک اتاق ،یک سرویس بهداشتی
و یک حمام و آشپرخانه کوچک میشود.
مــادر «امید» گفت :مــن آن روز با جاروبرقی
خانه را جارو کردم اما هیچ چیز مشکوکی نظرم را
جلب نکرد .اصــا نمیتوانم باور کنم که این کار
در خانه ما انجام شده باشد.
بــا این حال هیچ یک از اعضــای خانه بعد از
فک پلمپ خانه به آنجا نرفتهاند و از آخرین وضع
خانه با خبر نیستند.
از سفارت افغانستان هم آمدند
یکی از همســایهها درباره خانواده «ستایش»
گفت :چند روزی هســت که در خانه نیستند .اما
شنبه بعدازظهر از سفارت افغانستان آمده بودند با
آنها صحبت کنند.
* «امید» ،نام مستعار است.

دختر  ۱۰ساله در خانه با جسد غرقه به خون
پدرش مواجه شد

اعالم کردند.
پس از بررســیهای تکمیلی مشخص شد
یک چاقــوی خونین روی میز آشــپزخانه و
چاقوی خونین دیگر نیز دســت سمت راست
متوفــی وجــود دارد و ســفید ران پای چپ
و راســت وی پــس از ضربــات عمیق چاقو
دچار خونریزی شــدید شــده است .همچنین
بــا حضــور کارشناســان پزشــکی قانونی
مشخص شد سمت راســت بدن متوفی قبل
از مرگ بیحس شــده اســت کــه احتمال
میرفت ایــن اتفاق بــر اثر ســکته متوفی
رخ داده باشد.
کارشناسان پزشکی قانونی پس از بررسی
جســد مقتول اعــام کردند که بــه احتمال
زیاد مرد جوان ،خودکشــی کرده اما با توجه
به بیحســی سمت راســت بدن وی ،قاضی
ایلخانی؛ بازپرس ویژه قتل پایتخت دســتور
بررسیهای بیشــتر در رابطه با این پرونده را
صادر کرد.

ماجراي پيامک  هاي دردسرساز قرعه كشي
و مسابقه

كالهبرداري است.
اين مقام انتظامي تاكيد كرد :براي اطمينان از
واريز پول به كارت بانكي فقط موجودي بگيريد اصرار
براي ورود به قسمت انتقال وجه ،در دست نيست.
رئيــس پليس فتــا در پايان گفت:شــهروندان
بداننــد بــراي دريافــت جايــزه هزينــه اي
پرداخــت نمــي شــود بنابرايــن در مواجهــه با
چنيــن پيامک  هايــي در اســرع وقت بــا پليس
تماس بگيرند.

آشپزخانه غرق در خون بود ،مواجه شدم که با
داد و فریادم اهالی ساختمان را با خبر کردم و

مي تواند در پيشــگيري از وقوع جرائم بسيار موثر
باشد ،گفت :هيچ برنده اي در قرعه کشي با پيامک
مطلع نمي شود.
وي افزود :براي دريافت پول الزم نيســت فرد
دريافت کننده وجه  ،کارت عابر بانک خود را وارد

همسایهها با اورژانس تماس گرفتند اما زمانیکه
کادر اورژانس اینجا رســید ،آنها مرگ پدرم را

دســتگاه کند بلکه اين کار به صورت يک طرفه
توسط واريز کننده وجه عملي خواهد بود.
اســماعيلي گفت :زبان انگليســي دســتگاه
خودپــرداز بانك مخصوص كســاني اســت كه
بــا زبان فارســي آشــنا نيســتند ايــن کار يک

جوان سنگدل برادرش را مقابل چشمان
خانواده به رگبار بست
میرساند و متواری میشود و تاکنون تالش
برای دســتگیری وی نتیجهای در بر نداشته
اســت ،موضوع به صورت ویژه در دستور کار
پلیس آگاهی دلفان

قرار گرفت.
وی ادامه داد :مامــوران با انجام اقدامات
شــبانهروزی و تحقیقات گسترده به صورت
نامحسوس موفق به شناسایی مخفیگاه قاتل

در کوههای اطراف این شهرستان شدند و در
عملیاتی غافلگیرانه وی را دستگیر کردند.
فرمانــده انتظامی  دلفان افــزود :از قاتل
دســتگیر شده یک قبضه اســلحه کالش و
 114فشنگ جنگی کشف و ضبط شد.
کرمی  با اشــاره به اینکه متهم با اعتراف
به جرم خود انگیزه قتل را اختالف خانوادگی
اعالم کرد ،گفت :قاتل همراه پرونده تحویل
مراجع قضایی شد.

شمار تلفات زمین لرزه  7.8ریشتری در اکوادور به 272
تن افزایش یافت.
به گزارش سرویس حوادث ایسنا ،با وقوع بزرگترین زلزله
طی دهه گذشــته در اکوادور بازماندگان این حادثه ،اجساد
اعضای خانوادهشان و دیگر قربانیان را دفن کرده و در کنار
آوار به جا مانده از خانههای خود به دنبال ســرپناه هستند.
این زلزله  7.8ریشتری که سواحل این کشور را روز شنبه
به لرزه درآورد ،موجب ترس و دلهره ســاکنان اکوادور شد
و تخریب ساختمانها ،پلها و جادهها را به دنبال داشت.
نیروهای امداد و نجات اکوادور اظهار داشتند :نشانههایی
از زندگی در میان بسیاری از آوارها وجود دارد و جستجوی
این مناطق در اولویت است.
بررسیها حاکی از آن اســت که  2068نفر نیز مجروح
شــده و این امــکان وجود دارد کــه تلفات حادثــه زلزله
افزایش یابد.
مناطق ســاحلی نزدیک به کانون زمین لرزه بیشــترین
آسیب را دیده است .همچنین به گفته مقامات اکوادور بیش
از  160پس لرزه این کشــور را به لرزه درآورده و در شش
استان وضعیت اضطراری اعالم شده است.
نیروهای امداد و نجات با برپا کردن چادرها و اســتقرار
حادثه دیدگان در آنها صدها بازمانده این زمین لرزه را تحت
درمان قرار دادهاند.
به گــزارش خبرگزاری رویترز ،اکوادور از ســال 1979
چنین زلزله مهیبی را تجربه نکرده اســت .در پی آن زلزله
مهیب  600تن جان خود را از دســت دادند و  20هزار نفر
نیز مجروح شدند.

سانحه رانندگی در هند  27قربانی گرفت

ســقوط یک دســتگاه اتوبوس داخل آبگیری در هند به
مرگ دستکم  27تن انجامید.
به گزارش ســرویس حوادث ایســنا ،در این حادثه یک
دستگاه اتوبوس در ایالت شــرقی «اوریسا» داخل آبگیری
ســقوط کرد که بر اثر آن  27تن جان خود را از دست دادند
و  13نفر دیگر مجروح شدند.
پلیس محلی ایالت اوریسا با بیان اینکه این حادثه غروب
یکشنبه اتفاق افتاد ،اعالم کرد :اتوبوس حامل  40مسافر از
جمله تعدادی زن و کودک بوده است.
طبق اعالم پلیس هند علت وقوع این حادثه در دســت
بررسی اســت .به گزارش خبرگزاری شینهوا ،عدم رعایت
قوانین راهنمایی و رانندگی ،شــرایط نامناسب آب و هوایی
و بی توجهی به ظرفیــت مجاز خودرو از جمله دالیل بروز
سوانح رانندگی مرگبار در هند است.

دستگیری  18مهاجر غیرقانونی در
کاستاریکا

پلیس کاســتاریکا از دســتگیری  18مهاجر غیرقانونی
کوبایی خبر داد.
به گزارش ســرویس حوادث ایســنا ،طبق اعالم پلیس
کاســتاریکا این  18مهاجر غیرقانونــی کوبایی غروب روز
شنبه درحالیکه سوار بر اتوبوس بودند ،دستگیر شدند.
دولت کاســتاریکا اقدامات متعددی را برای مهار بحران
مهاجــرت در نظر گرفته چرا که تعــداد زیادی از مهاجران
کوبایی و دیگر کشورهای آفریقایی از پاناما وارد این کشور
شدهاند تا خود را به آمریکا برسانند.
به گزارش خبرگزاری شینهوآ ،کاستاریکا در سال جاری
میالدی ( )2015حدود  8000مهاجر را به مکزیک و آمریکا
فرســتاده اما مقامات این کشور اعالم کردند که دیگر ورود
غیرقانونی به این کشور قابل پذیرش نیست.

کودک  3ساله زیر شکنجه پرستار بیرحم
جان باخت

پرستار بی رحم کودکی را با سیم رابط آنقدر زد تا کودک
بینوا جان سپرد.
به گزارش خبرنگار حوزه حوادث گروه اجتماعی باشگاه
خبرنگاران جوان ،تاریکا ویلســون  36ساله پس از به قتل
رســاندن کودک  3ســاله به علت اینکه خــود به جرمش
اعتراف کرد ،از حکم اعدام در لوئیزیانا تبرئه شد.
به گزارش دیلیمیل ،این پرستار با یک سیم رابط کودک
را به شدت مورد ضرب و شــتم قرار داد و موجب مرگ او
شد .جنازه کودک بر اثر ضربات ،متالشی شده و  57درصد
از بدنش از آسیب ها سالم مانده بود.
پزشــک قانونی اعالم کرد تنها قسمتهای بدن کودک
که نه زخم کهنه داشــت و نه زخم جدید ،کف پای کودک
بود .گفتنی اســت،قاتل به حبس ابد متهم شــد ولی مادر
کودک از مجازات این قاتل راضی نیست.

بازی با اسلحه پدر ،جان دختربچه  4ساله
را گرفت

دختر بچه  4ســاله پس از شــلیک گلولــه به صورتش
جانش را از دست داد.
به گزارش خبرنگار حوزه حوادث گروه اجتماعی باشگاه
خبرنــگاران جوان ،طی حادثهای کــه در فیالدلفیا رخ داد،
یک پسر  5ساله تفنگ پدرش را درحالی که پر بود برداشت
و ناگهان این تفنگ به ســمت صورت خواهرش شلیک و
موجب کشته شدن او شد.
به گزارش دیلیمیل« ،موریس استفان فیلیپس» پدر  30ساله
ایــن دو کودک پس از شــنیدن صدای گلوله و مشــاهده
دختــرش در آن وضعیت وخیم به جــای کمک ،از صحنه
جرم فرار کرد .در حاضر پلیس به دنبال فیلیپس اســت که
پدر  3دختر و  2پسر است .به گفته همسایگان مادر مقتول
بــه اینکه برای محافظت از کودکانش به آنها اجازه ورود به
کوچه و خیابان را نمیداد مشهور بود .چرا که آنها در محله
بســیار ناامنی کــه پر از مواد فروش و افراد با اســلحه بود
زندگی میکردند.

