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زن جوان به خاطر هوویش َتن به رابطه نامشروع داد
من و شوهرم از مدتها قبل با مقتول و همسرش رفت و آمد خانوادگی داشتیم تا اینکه
شوهرم مجدداً ازدواج کرد .من از این موضوع بسیار نارحت ...
فارس

توقيف تريلر حامل کاالی
قاچاق ميلياردي در مهر

فرمانــده انتظامــي شهرســتان مهــر از كشــف يــك
محمولــه كاالي قاچــاق حــاوی برنــج از يــك دســتگاه
خــودرو تريلــر بــه ارزش يــك ميليــارد و يــك صــد
ميليــون ريــال خبــر داد.
ســرهنگ "مســعود ظهرابــي" در گفــت و گــو بــا
خبرنــگار پايــگاه خبــري پليــس ،گفــت :بــه منظــور
برخــورد بــا قاچــاق كاال ،مامــوران انتظامي شهرســتان
مهــر ،اقــدام بــه كنتــرل خودروهــاي عبــوري در
محورتنــگ توکلــی بــه ســمت دارالمیــزان كردنــد.
در ايــن راســتاي مامــوران بــه یــک دســتگاه کامیــون
کشــنده اســکانیا مشــکوک و آن را متوقــف كردنــد و
در بازرســي از ايــن خــودرو  ۵۵۰کیســه  ۴۰کیلویــی
برنــج خارجــي قاچــاق بــه وزن  22تــن،كشــف شــد.
وی بــا اشــاره بــه انتقــال خــودرو بــه پاركينــگ،
دســتگيري و معرفــي راننــده خــودرو بــه مراجــع
قضائــي گفــت :ارزش ايــن محمولــه كاالي قاچــاق
كشــف شــده ،يــك ميليــارد و يــك صــد ميليــون
ريــال بــرآورد شــده اســت.

دستگيري سارق ساختمان هاي
درحال ساخت در شيراز
رئيــس پليــس آگاهــي اســتان از دســتگيري ســارق
ســاختمان هــاي درحــال ســاخت و بــاغ شــهري هــاي
شــمال شــهر شــيراز بــا  25فقــره ســرقت خبــر داد.
ســرهنگ "ســيروس حيــدري" در گفــت و گــو بــا
خبرنــگار پايــگاه خبــري پليــس ،گفــت :مامــوران
کالنتــری  ۲۷گلســتان يــك ســارق ســاختمان
درحــال ســاخت را در يكــي از شــهرك هــاي واقــع در
شــمال شــهر شــيراز دســتگير و در بازرســي از خــودرو
پرایــد وي مقادیــری آهــن آالت و ســیم بــرق کشــف
كردنــد.
وي ادامــه داد :ايــن متهــم  35ســاله بــراي ادامــه
تحقيقــات بــه پليــس آگاهــي اســتان معرفــي و مــورد
بازجويــي قــرار گرفــت و در اســتعالم انجــام شــده نيــز
مشــخص شــد خــودرو پرايــد توقيــف شــده از وي،
دارای ســابقه ســرقت از شهرســتان شــیراز مــی باشــد.
رئيــس پليــس آگاهــي اســتان فــارس اظهــار كــرد :در
تحقيقــات انجــام شــده ،متهــم بــه  ۲۵فقــره ســرقت
اماکــن در حــال ســاخت و بــاغ شــهری در شــمال
غــرب شــیراز و ســرقت یــک دســتگاه خــودرو پرايــد
در شــيراز بــا همدســتی فــردي ديگــر ،اقــرار كــرد.
ســرهنگ حيــدري بــا اشــاره بــه معرفــي ســارق
دســتگير شــده بــه مراجــع قضائــي ،گفــت :تحقيقــات
در خصــوص دســتگيري همدســت ســارق ادامــه دارد.

محموله  47كيلويي ترياك
در فيروزآباد متوقف شد

فرمانــده انتظامــي شهرســتان فيروزآبــاد از توقيــف
يــك دســتگاه خــودرو وانــت پيــکان حامــل  47كيلــو
و  200گــرم تريــاك خبــر داد.
ســرهنگ "حســين ارجمندمزيــدي" در گفــت و گــو
بــا خبرنــگار پايــگاه خبــري پليــس ،گفــت :مامــوران
انتظامــي شهرســتان فیروزآبــاد بــا همــكاري
اطالعاتــی بــا مامــوران پلیــس مبــارزه بــا مــواد
مخدراســتان همــدان ،مطلــع شــدند ،قاچاقچيــان
موادمخــدر قصــد عبــور يــك محمولــه مــواد را از آن
شهرســتان دارنــد.
وي ادامــه داد :مامــوران بــا اســتقرار در طــول
مســيرهايي كــه احتمــال عبــور محمولــه موادمخــدر از
آنجــا متصوربــود ،یــک دســتگاه وانــت پیــکان متعلــق
بــه قاچاقچيــان را در محــور فیروزآبــاد بــه عســلویه
شناســايي و توقيــف كردنــد.
فرمانــده انتظامــي شهرســتان فيروزآبــاد اظهــار كــرد:
ضمــن دســتگيري راننــده وانــت پیــکان در بازرســي
از ايــن خــودرو  47كيلــو و  200گــرم كــه بــه طــرز
ماهرانــه اي در دو عــدد گونــی در قســمت بــار خــودرو
جاســازي شــده بــود ،كشــف شــد.

هشدار پلیس فتا
درخصوص شگرد جدید
کالهبرداری اینترنتی

فرمانــده انتظامــی شهرســتان فســا در خصــوص
شــگرد جدیــد کالهبــرداری هــای پیامکــی و تلفنــی
هشــدار داد.ســرهنگ "علــی شــیبانیان" در گفــت و گو
بــا خبرنــگار پايــگاه خبــري پليــس ،بــه شــهروندان
هشــدار داد :مراقــب تمــاس هــا یــا پیامــک هــای بــا
مضمــون برنــده شــدن در مســابقات ،برنامــه هــای
تلویزیونــی و رادیویــی باشــند.
وی ادامــه داد :اخیــرا کالهبــرداران بــا تمــاس از
طریــق خطــوط اعتبــاری یــا دائمــی بــا شــهروندان
در روزهــای تعطیــل بــا تبریــک برنــده شدنشــان در
یکــی از برنامــه هــا و مســابقات و اســتفاده از فــن
بیــان ،شــهروندان را بــه جلــو دســتگاه خــود پــرداز
کشــانده و بــا فریــب آنهــا اقــدام بــه برداشــت مبالــغ
زیــاد از حســاب آنهــا مــی كننــد.
فرمانــده انتظامــی فســا خاطرنشــان کــرد :چنانچــه از
طریــق خطــوط اعتبــاری یــا دائمــی بــا شــهروندان
تمــاس گرفتــه شــد و درخواســت حضــور در جلــو
دســتگاه خودپــرداز جهــت واریــز هدیــه و وارد كــردن،
اطالعــات حســاب و کــد حوالــه شــد ،بــه هیــچ وجــه
اینــکار را انجــام ندهنــد تــا مــورد ســو اســتفاده افــراد
و کالهبــرداری قــرار نگیرنــد.
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 69نفر در اثر ازدحام جمعیت در مراسم مذهبی در هند کشته و یا
زخمی شدند
در سانحه ازدحام جمعیت در یک مراسم مذهبی در شهر ...

دستگیری مردی پیش از سومین تجاوز به یک زن
معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ از دستگیری مرد افغانی که دوبار
به خانه زنی در یوسفآباد تهران مراجعه و به وی تجاوز کرده بود ...

دستگیری مردی پیش از سومین تجاوز به یک زن
معــاون مبــارزه بــا جرایــم جنایــی پلیــس
آگاهــی تهــران بــزرگ از دســتگیری مــرد
افغانــی کــه دوبــار بــه خانــه زنــی در
یوسـفآباد تهــران مراجعــه و بــه وی تجــاوز
کــرده بــود ،هنــگام ســومین اقدامــش بــرای
تجــاوز خبــر داد.
بــه گــزارش ایســنا ،در تاریــخ پانزدهــم
مــرداد مــاه امســال زنــی بــا مراجعــه بــه
کالنتــری  125یوســف آبــاد بــه مأمــوران
اعــام کــرد کــه پانزدهــم مــرداد مــاه فــرد
ناشناســی وارد منزلــش شــده و بــا تهدیــد بــه
مــرگ او را مــورد آزار و اذیت قرار داده اســت.
در ادامــه بــا تشــکیل پرونــده مقدماتــی بــا
موضــوع آزار و اذیــت جنســی و بــه دســتور
شــعبه 5دادگاه کیفــری یــک اســتان تهــران ،
پرونــده بــرای رســیدگی در اختیــار اداره
شــانزدهم پلیــس آگاهــی تهــران بــزرگ
قــرار گرفــت و شــاکی پرونــده پــس از
حضــور در اداره شــانزدهم پلیــس آگاهــی
تهــران بــزرگ در اظهاراتــش بــه کارآگاهــان
گفــت :در ســاعت  4:30روز  15مــرداد مــاه
فــرد ناشناســی از طریــق راهــرو و پــس از
تخریــب تــوری پنجــره وارد ســاختمان شــد
و بــه مــن کــه در اتــاق خــواب در حــال
اســتراحت بــودم حملــه ور شــد .او دهانــم را
محکــم گرفــت و تهدیــد کــرد کــه اگــر جیــغ
کشــیده و یــا درخواســت کمــک کنــم مــرا
خواهــد کشــت و در ادامــه بــا تهدیــد ،مــرا
مــورد آزار و اذیــت قــرار داد.
شــاکی پرونــده در ادامــه اظهاراتــش بــا بیــان
ایــن موضــوع کــه چنــد روز پیــش از طــرح
شــکایت نیــز بــه همیــن شــیوه و شــگرد و
توســط همیــن شــخص مــورد آزار و اذیــت
قــرار گرفتــه ،بــه کارآگاهــان گفــت :در
ســاعت یــک بامــداد روز یازدهــم مــرداد مــاه
نیــز درحالیکــه در حــال اســتراحت بــودم

توســط همیــن فــرد ناشــناس و دقیقــا بــه
همیــن شــیوه و شــگرد مــورد آزار و اذیــت
قــرار گرفتــم.
بــا توجــه بــه حساســیت پرونــده ،تیــم
ویــژه بــرای پیگیــری پرونــده و شناســایی و
دســتگیری فــرد ناشــناس در اداره شــانزدهم
پلیــس آگاهــی تهــران بــزرگ تشــکیل شــد
کــه بــا توجــه بــه اظهــارات شــاکی پرونــده
مبنــی بــر اینکــه فــرد ناشــناس در یــک
مقطــع زمانــی چنــد روزه  ،دو بــار بــه محــل
ســکونتش آمــده و ایــن احتمــال وجــود دارد
کــه مجــددا و بــرای بــار ســوم دســت بــه
ایــن اقــدام بزنــد  ،لــذا مراقبــت نامحســوس
از محــل ســکونت شــاکی پرونــده در دســتور
کار کارآگاهــان اداره شــانزدهم پلیــس
آگاهــی تهــران بــزرگ قــرار گرفــت.
پــس از چنــد شــبانه روز مراقبــت پلیســی
و نامحســوس از محــل ســکونت شــاکیه،
کارآگاهــان اداره شــانزدهم پلیــس آگاهــی
در ســاعت ســه بامــداد  21مــرداد مــاه
فــردی را مشــاهده کردنــد کــه از روی دیــوار
منــزل شــاکیه بــاال رفتــه و وارد حیــاط خانــه

شــد .ایــن شــخص پــس از ورود بــه داخــل
حیــاط  ،بــه ســمت ورودی ســاختمان
حرکــت مــی کنــد کــه در آنجــا متوجــه
حضــور کارآگاهــان در داخــل حیــاط شــد و
بالفاصلــه پــا بــه فــرار گذاشــت امــا قبــل از
هرگونــه اقدامــی بــرای خــروج از خانــه بــا
ســرعت عمــل کارآگاهــان دســتگیر شــد.
ایــن فــرد پــس از دســتگیری بالفاصلــه
توســط شــاکی پرونــده مــورد شناســایی قــرار
گرفــت و بــرای انجــام تحقیقــات بــه اداره
شــانزدهم پلیــس آگاهــی تهــران بــزرگ
منتقــل شــد.
متهــم حامــد  .ک  24ســاله و از اتبــاع
کشــور افغانســتان در همــان تحقیقــات اولیــه
صراحتــا بــه دو فقــره آزار و اذیــت همــراه بــا
تهدیــد شــاکیه اعتــراف کــرد و بــه کارآگاهان
گفــت :حــدودا دو هفتــه پیــش  ،بــه صــورت
غیرقانونــی و قاچــاق از افغانســتان وارد ایــران
شــدم ؛ در طــول ایــن مــدت بیــکار بــودم
و شــب هــا در پــارک مــی خوابیــدم  .چنــد
روز پیــش در حــال پرســه زنــی در منطقــه
یوســف آبــاد بــودم کــه دیــدم در خانــهای

بــاز اســت ؛ وارد ســاختمان شــدم و بــه طبقــه
دوم رفتــم ،پــس از ورود بــه داخــل خانــه
شــاکی را تنهــا در خانــه دیــدم ؛ بــه ســمت
او حملــه ور شــده  ،گلویــش را گرفتــه و بــه
او گفتــم کــه اگــر صدایــت در بیایــد  ،تــو را
خواهــم کشــت و . ...چنــد روز بعــد مجــددا
بــه آن خانــه رفتــم ،اینبــار در حیــاط
قفــل بــود ،از بــاالی در وارد حیــاط شــدم
نردبانــی را از داخــل اتاقکــی کــه داخــل
حیــاط بــود برداشــتم و آن را زیــر پنجــره
کوچــک طبقــه دوم ســاختمان گذاشــتم  .از
نردبــان بــاال رفتــم ؛ تــوری پنجــره را پــاره
کــرده و وارد ســاختمان شــدم ،شــاکیه روی
تخــت خوابیــده بــود کــه مجــددا بــه ســمت
او حملــه ور شــده و . ...امشــب نیــز قصــد
تکــرار همــان کار را داشــتم کــه دســتگیر
شــدم.
بــه گــزارش ایســنا ،بــر اســاس اعــام مرکــز
اطالعرســانی پلیــس آگاهــی پایتخــت،
ســرهنگ کارآگاه حمیــد مکــرم ،معــاون
مبــارزه بــا جرایــم جنایــی پلیــس آگاهــی
تهــران بــزرگ  ،بــا اعــام ایــن خبــر گفــت :
در ادامــه رســیدگی بــه ایــن پرونــده و بــه
منظــور شناســایی ســایر جرایــم ارتکابــی
مشــابه ،دســتور انتشــار بــدون پوشــش
تصویــر متهــم از ســوی مقــام قضایــی
دادگاه کیفــری یــک اســتان تهــران صــادر
شــده اســت ،لــذا از کلیــه شــکات احتمالــی
کــه موفــق بــه شناســایی تصویــر متهــم
شــدند دعــوت مــی شــود تــا بــرای طــرح و
پیگیــری شــکایات خــود بــه اداره شــانزدهم
پلیــس آگاهــی تهــران بــزرگ در خیابــان
وحــدت اســامی مراجعــه کننــد و اطمینــان
داشــته باشــند کــه هویــت و اظهــارات آنهــا
نــزد پلیــس کامــا محرمانــه و محفــوظ
خواهــد بــود.

زن جوان به خاطر هوویش َتن به رابطه نامشروع داد
مــن و شــوهرم از مدتهــا قبــل بــا مقتــول و
همســرش رف ـت و آمــد خانوادگــی داشــتیم
تــا اینکــه شــوهرم مجــدداً ازدواج کــرد .
مــن از ایــن موضــوع بســیار نارحــت بــودم و
اص ـ ً
ا تحمــل ایــن وضعیــت را نداشــتم بــه
همیــن دلیــل پیــش مقتــول رفتــم.
بــه گــزارش خبرنــگار حــوادث باشــگاه
خبرنــگاران تســنیم «پویــا»؛ ســاعت 11:50
هجدهــم مهــر ســال جــاری زن جوانــی
بــا پلیــس تمــاس گرفــت و اعــام کــرد
همســرش توســط زن همســایهاش بــه قتــل
رســیده اســت.
بــا اعــام مراتــب ایــن اتفــاق بــه مأمــوران
 132کالنتــری نبــرد ،تیمــی از مأمــوران
انتظامــی ایــن کالنتــری بــه محــل اعــام
خبــر کــه ســاختمان چهــار طبقــهای در
خیابــان حســینی منطقــه اتابــک بــود ،اعــزام
شــدند.
پــس از حضــور مأمــوران در محــل ،زن
جــوان در ادامــه اظهاراتــش بــه مأمــوران
گفــت :حــدود یــک هفتــه قبــل همســرم
رســول کــه از اتبــاع افغانســتان اســت،
ناپدیــد شــد کــه پــس از مفقــودیاش،
پرونــدهای در پایــگاه ششــم آگاهــی تهــران
تشــکیل دادم؛ اثــری از همســرم نبــود و مــن
بــه روابــط مشــکوک همســرم بــا زن جوانــی
بــه نــام نازنیــن مشــکوک شــدم ،نازنیــن و
همســرش حمیــد همســایه مــا هســتند؛ تــا
اینکــه ســاعت  9دیــروز نازنیــن بــه منزلمــان
آمــد و اظهــار داشــت شــوهرش حمیــد،
رســول را بــه قتــل رســانده اســت؛ نازنیــن
گفــت شــوهرم ،رســول را بــه منزلشــان
کشــانده و بــا ضربــات آجــر ،او را بــه قتــل
رســاند و پــس از قتــل نیــز جســد رســول را
بــه بیابانهــای ورامیــن بــرده اســت.
پــس از اظهــارات زن جــوان ،مأمــوران
نازنیــن را بازداشــت کردنــد و ســاعتی بعــد
جســد رســول کــه  15مهــر ســال جــاری
توســط مأمــوران کالنتــری  173امینآبــاد

در زمینهــای کشــاورزی فیروزآبــاد ورامیــن
کشــف شــده بــود ،توســط همســرش
شناســایی شــد.
نازنیــن کــه از اتبــاع افغانســتان اســت پــس
از بازداشــت بــه دادســرای امــور جنایــی
تهــران منتقــل شــد و دربــاره جزئیــات روز
قتــل بــه قاضــی ایلخانــی؛ بازپــرس شــعبه
هشــتم دادســرای امــور جنایــی تهــران
گفــت :بــا رســول روابــط نامشــروعی داشــتم
و مدتــی پیــش از کارم پشــیمان شــدم و
تصمیــم گرفتــم کــه جریــان روابطــم بــا
رســول را بــه همســرم حمیــد بگویــم؛ پــس
از اینکــه حمیــد را در جریــان ایــن موضــوع
قــرار دادم ،حمیــد نقشــه کشــید و  12مهــر
رســول را بــه منزلمــان کشــاند و در حضــور
مــن ،حمیــد را بــا ضربــات آجــر بــه قتــل
رســاند ،پــس از قتــل نیــز تمامــی وســایلی
کــه خونــی شــده بــود را جمــع کردیــم و
حمیــد جســد رســول را میــان پتویــی پیچیــد
و بــا موتــورش بــه بیابانهــای ورامیــن بــرد و
آنجــا رهــا کــرد.
قاضــی ایلخانــی پــس از شــنیدن اظهــارات
نازنیــن ،وی را بــرای ادامــه تحقیقــات در

اختیــار مأمــوران اداره آگاهــی قــرار داد و
تــاش بــرای دســتگیری حمیــد نیــز ادامــه
دارد .در ادامــه متــن گفتوگــوی تســنیم بــا
نازنیــن را میخوانیــد.
 چطور با مقتول آشنا شدی؟ مــن و شــوهرم حمیــد از مدتهــا قبــل بــامقتــول (رســول) و همســرش رف ـت و آمــد
خانوادگــی داشــتیم و بــا هــم ماننــد بــرادر
و خواهــر بودیــم تــا اینکــه شــوهرم بــه
افغانســتان رفــت؛ آنجــا مجــدداً ازدواج کــرد
و بچــهدار شــد؛ حمیــد ،زمانــی کــه بــه
ایــران برگشــت همســر جدیــدش را نیــز بــه
منزلمــان آورد ،مــن از ایــن موضــوع بســیار
نارحــت بــودم و اصـ ً
ا تحمــل ایــن وضعیــت
را نداشــتم بــه همیــن دلیــل پیــش رســول
رفتــم؛ پــدر رســول اهــل عرفانهــای نوظهور
بــود ،مــن از رســول خواســتم کــه برایــم از
پــدرش دســت نوشــتهای بگیــرد تــا اوضــاع
زندگــیام بهتــر شــود ،او هــم زمانــی کــه
شــرایطم را فهمیــد از وضعیتــم سوءاســتفاده
و بــا مــن رابطــه دوســتی برقــرار کــرد.
 چــرا تصمیــم گرفتــی رابطــهاتبــا رســول را بــه شــوهرت بگویــی؟

کشف جسد غرق در خون پیرزن تنها در خیابان شریعتی

جســد پیــرزن  ۸۲ســالهای کــه غــرق در خــون
بــود در منزلــش در خیابــان شــریعتی کشــف
شــد.
بــه گــزارش خبرنــگار حــوادث باشــگاه
خبرنــگاران تســنیم «پویــا»؛ ســاعت 9:20
دیــروز شــنبه خبــر کشــف جســد غرقــه بــه
خــون زن  82ســالهای در یــک آپارتمــان در
منطقــه شــریعتی از ســوی مامــوران کالنتــری

 107فلســطین بــه بازپــرس کشــیک پایتخــت
اعــام شــد.
بــا اعــام ایــن خبــر ،محســن مدیــر روســتا؛
بازپــرس ویــژه قتــل پایتخــت ،اکیــپ تشــخیص
هویــت آگاهــی و کارشناســان پزشــکی قانونــی
در محــل اعــام خبــر حاضــر شــدند.
دامــاد متوفــی کــه بــا مشــاهده جســد
مادرزنــش بــا پلیــس تمــاس گرفتــه بــود در

اظهاراتــش بــه بازپــرس امــور جنایــی تهــران
گفــت :مــن از اتبــاع هندوســتان هســتم کــه
بــا دختــر متوفــی ازدواج کــردهام و در طبقــه
بــاالی منــزل مادرزنــم ،ســکونت داریــم؛
دختــر مــن در هنــد درس میخوانــد بــه
همیــن دلیــل هــر از چندگاهــی مــن و مدتــی
نیــز همســرم در اینجــا زندگــی میکنیــم و از
متوفــی مراقبــت میکردیم.دیــروز بــه منــزل

 مــن حــدود  6مــاه بــا رســول رابطــهداشــتم ،زمانــی کــه بــه خــودم آمــدم خیلــی
عــذاب وجــدان گرفتــم و روز وقــوع قتــل،
موضــوع را بــه شــوهرم گفتــم.
 بعــد از اینکــه موضــوع را بــهشــوهرت گفتــی ،چــه شــد؟
 شــوهرم عصبانــی شــد و بــه رســولزنــگ زد؛ حمیــد بــه رســول گفــت کــه
بــه منــزل مــا بیایــد کــه بــا هــم قلیــان
بکشــند ،نزدیــک ســاعت  7غــروب ،رســول
بــه منزلمــان آمــد؛ زمانــی کــه داخــل اتــاق
نشســته بودنــد حمیــد بــا آجــر ســه ضربــه
بــه ســر رســول زد و او را کشــت.
 بعد از قتل رسول چه کردید؟ بعــد از اینکــه حمیــد بــا آجــر بــه ســررســول زد ،رســول روی زمیــن افتــاد و بعــد
حمیــد دســت و پــای او را بــا طنــاب بســت
و یــک روســری دور گــردن رســول انداخــت
و گردنــش را فشــار داد ،بعــد بــه مــن گفــت
کــه روی گــردن رســول دســت بزنــم کــه
ببینــم زنــده اســت یــا مــرده ،مــن هــم بــه
گــردن رســول دســت زدم و فهمیــدم کــه
مــرده اســت؛ بعــد از قتــل ،حمیــد بــه طبقــه
پاییــن منزلمــان رفــت؛ زن دومــش طبقــه
پاییــن مــا بــود ،بــاالی ســر جســد رســول
ایســتاده و بســیار ترســیده بــودم ،بعــد از
مدتــی حمیــد را صــدا زدم و او بــه طبقــه
بــاال برگشــت.
 با جسد رسول چه کردید؟ حمیــد دســت و پــای رســول را بــا طنــاببســت و جســدش را داخــل یــک گونــی
بــزرگ گذاشــت ،حــدود ســاعت  9:30شــب
جســدش را پشــت موتورســیکلتش گذاشــت
و بــه بیابانهــای ورامیــن بــرد.
 چــرا موضــوع را بــه پلیــسنگفتــی ؟
 در خانــه تنهــا بــودم و هــر موقــع کــهحمیــد از خانــه بیــرون میرفــت همســرش
در خانــه مراقــب مــن بــود.

مادرزنــم مراجعــه کــردم و بــا جســد غرقــه بــه
خــون وی مواجــه شــدم و در نهایــت پلیــس را
بــا خبــر کــردم .کارشناســان پزشــکی قانونــی
در بررســی اولیــه جســد متوفــی اعــام کردنــد
کــه وی بــه احتمــال زیــاد بــر اثــر ســکته جــان
خــود را از دســت داده و ســرش بــه جســم
ســخت خــورده و خونریــزی کــرده اســت.
ســرانجام بــا دســتور بازپــرس جســد ایــن
پیــرزن بــرای تعییــن علــت دقیــق مرگــش
بــه پزشــکی قانونــی منتقــل شــد و تحقیقــات
دربــاره ایــن پرونــده نیــز ادامــه دارد.
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تیراندازی مرگبار در لس آنجلس
با  ۳کشته و  ۱۲زخمی

تیرانـدازی مرگبـار در لـس آنجلـس  ۳کشـته و  ۱۲زخمـی
برجـای گذاشـت.
بـه گـزارش خبرگـزاری مهـر به نقـل از لس آنجلـس تایمز،
در تیرانـدازی مرگبـار در لـس آنجلس  ۳نفر کشـته و  ۱۲نفر
زخمی شـدند.
بـر اسـاس اعلام پلیـس آمریـکا ،تیرانـدازی بامـداد دیـروز
در منطقـه «کرینشـاو» ( )Crenshawواقـع در جنـوب
غربـی لـس آنجلـس  ۳نفـر را کشـت و  ۱۲نفـر را نیـز راهی
بیمارسـتان کرد.
حادثه تیراندازی مذکور در یک میهمانی رخ داده است.
سـخنگوی پلیـس لـس آنجلـس اعلام کـرد :میهمانـی در
حـال برگـزاری بـود که ناگهـان فردی مسـلح وارد شـد و به
تیرانـدازی بـه سـمت حاضـران مبـادرت نمود.

کارمند یک سازمان مردم نهاد
آمریکایی در نیجر ربوده شد

یـک مقـام امنیتـی نیجـر گفـت ،یکـی از کارمنـدان یـک
سـازمان مـردم نهـاد آمریکایـی در شـهر 'ابالـک' در شـمال
شـرق نیامـی پایتخـت نیجـر ربـوده و پـس از آن ،توسـط
رباینـدگان بـه مالـی بـرده شـد.
ایـن مقـام امنیتـی نیجر کـه خواسـت نامش فاش نشـود ،در
گفـت وگـو بـا خبرگـزاری فرانسـه افـزود ،یکـی از کارمندان
یک سـازمان مـردم نهـاد آمریکایی حدود سـاعت  9صبح به
وقـت محلـی روز جمعـه در ابالک ربوده شـد.
وی خاطرنشـان کـرد ،تعییـن هویـت ربایندگانی کـه به مالی
بازگشـتند ،هنوز زود اسـت و تمام مسـیرهای منتهی به مالی
تحت نظارت قـرار دارد.
بـه گفتـه این مقـام امنیتی ،در جریـان گروگانگیـری و تبادل
آتش ،دسـت کم دو نفر کشـته شـدند.
ایـن اولیـن بار اسـت کـه یـک شـهروند آمریکایـی در نیجر
ربـوده می شـود.
دو شـهروند فرانسـوی در ژانویه  2011از رسـتورانی در نیامی
ربـوده و اندکـی بعد ،در تالش برای فرار کشـته شـدند.
نیروهـای القاعـده مغـرب اسلامی سـال  2010پنـج کارمند
شـرکت انـرژی 'آروا'ی فرانسـه را از یـک معـدن اورانیوم در
شـمال نیجـر ربودند.
'محمـدو ایسـوفو' رئیـس جمهـوری نیجـر در دیـدار هفتـه
گذشـته بـا 'آنـگال مـرکل' صدراعظـم آلمـان گفـت ،حـل و
فصـل مشـکل امنیت در مالی بـه منزله حل و فصل مشـکل
امنیـت در نیجر اسـت.
نجیـر در جنـوب شـرق این کشـور نیز با حملات مکرر گروه
بوکوحرام نیجریه مواجه اسـت.

خطر تشدید شیوع وبا در هائیتی
با آغاز بارندگی

کارشناسـان سلامت همچنـان در تالش برای کنترل شـیوع
بیمـاری وبـا در مناطق طوفانزده هائیتی هسـتند.
بـه گزارش ایسـنا ،از زمـان وقوع طوفـان "متیـو" در هائیتی
بیـش از  ۲۰۰مـورد ابتلا بـه بیمـاری کشـنده وبـا در ایـن
کشـور گزارش شـده و کارشناسـان سلامت را بر آن داشـته
تـا به سـرعت شـیوع این بیمـاری را تحـت کنتـرل در آورند.
سـازمان جهانـی بهداشـت ( )WHOاعلام کـرده اسـت
پیـش از آنکـه با شـروع فصل بارندگی ،خطر ناشـی از شـیوع
وبـا تشـدید شـود ،یـک میلیـون دوز واکسـن وبـا بـه منطقه
پرخطـر فرسـتاده شـد .در فاصلـه ماههـای نوامبـر تـا ژانویـه
بیشـترین احتمـال شـیوع بیمـاری وبا وجـود دارد.
دکتـر "دومینیـک لگـروس" از کارشناسـان سـازمان جهانی
بهداشـت گفـت :اولویـت اصلـی برای افـرادی کـه از طوفان
آسـیب دیدهاند این اسـت که به آب سـالم دسترسـی داشـته
باشـند .ایـن تنهـا روش برای کنتـرل بیماری وباسـت.
هائیتـی بـا تهدیـد بیمـاری وبا کـه ناشـی از آب آلوده اسـت
بیگانـه نیسـت .پـس از وقـوع زلزلـه فاجعه آمیز سـال ۲۰۱۰
در ایـن کشـور حـدود  ۱۰هـزار نفر بـه دلیل ابتال بـه بیماری
وبـا جان خـود را از دسـت دادند.
دومینیـک لگـروس همچنیـن افزود :افـراد مبتال بـه بیماری
وبـا نیازمنـد دریافـت کمکهـای درمانـی هسـتند امـا یـک
چهـارم مراکـز درمانـی در مناطـق جنوبی تخریب شـده یا به
شـدت آسـیب دیدهاند.
بـه گـزارش روزنامه ایندیپندنت ،وبا موجب اسـهال شـدید در
فـرد میشـود و در صورتیکـه بیمار تحـت درمان قـرار نگیرد
ظـرف چند سـاعت جان خـود را از دسـت میدهد.

 69نفر در اثر ازدحام جمعیت
در مراسم مذهبی در هند
کشته و یا زخمی شدند

در سـانحه ازدحـام جمعیـت در یک مراسـم مذهبی در شـهر
'بنـارس' واقـع در ایالـت اترپـرادش هنـد 19نفر کشـته و 50
نفـر مجروح شـدند.
بـه گـزارش ایرنابـه نقـل از تارنمـای 'تایمـز او ایندیـا'
(' )TIMES OF INDIAکومـار پراشـانت' فرمانـدار
ایالـت 'اترپـرادش' گفـت :بسـیاری از مـردم جهـت برگزاری
مراسـم مذهبـی بـر روی ایـن پـل حضـور داشـتند کـه براثر
ازدحـام جمعیـت جـان خـود را از دسـت دادنـد.
وی افـزود :حـال  10نفـر از مجروحـان ایـن سـانحه وخیـم
گزارش شـده اسـت.
مقامـات ارشـد پلیـس و دولتی ایالت اترپـرادش جهت نظارت
بـر عملیـات کمک و نجـات در محل حادثه حاضر شـده اند.
'جاویـد احمـد' رئیـس پلیـس 'بنـارس' بـا اشـاره بـه اینکـه
تعـداد افـراد حاضـر بـر روی پـل 'راجـگات' بیـش از ظرفیت
پیش بینی شـده بوده اسـت؛ افزود :شـایعه سـقوط پل سـبب
ایجـاد وحشـت در میـان جمعیـت چند هـزار نفـری حاضر بر
روی پل شـده اسـت.

