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فروریختن پل ارتباطی،جاده جهرم  -شیراز را بست
فرماندار ویژه جهرم و رئیس شورای هماهنگی مدیریت بحران این شهرستان گفت :به
دنبال فروریختن یک دهانه پل واقع بر روی رودخانه شور ...
فارس

دستگیری سارق و کشف
 180فقره سرقت باطری خودرو

بـا تلاش مأمـوران كالنتـري " آزادگان" شـيراز ،يـك نفـر
سـارق شناسـايي و دسـتگير و از وي  180فقره سرقت باطري
خودرو كشـف شـد.
فرمانـده انتظامـي اسـتان فـارس در گفـت و گـو بـا خبرنگار
پايـگاه خبـري پليس ،گفـت :مأمـوران كالنتـري  22آزادگان
شـيراز هنـگام گشـت زنـي در حـوزه اسـتحفاظي بـه يـك
دسـتگاه خـودرو پـژو پـارس مظنـون شـده و آن را متوقـف
مـي كنند.
سـردار "احمـد علي گـودرزي " ادامـه داد :در بازرسـي از اين
خـودرو  10عـدد باطري مسـروقه كشـف و راننده خـودرو نيز
دسـتگير شد.
وي افـزود :در تحقیقـات و بازجوئـی هـاي انجام شـده ،متهم
تـا كنون به  180فقره سـرقت باطري خودرو در سـطح شـهر
شـيراز اعتراف كرد.
فرمانـده انتظامـي اسـتان فـارس بـا بيـان اينكـه کلیـه
صحنه های سـرقت بازسـازی و مالباختگان شناسـایی شدند،
گفـت :در ايـن خصـوص يـك نفـر خريـدار امـوال مسـروقه
دسـتگير و تحقيقـات تكميلـي پليـس در اين رابطـه همچنان
ادامه دارد.
سـردار گودرزي در پايان تصريح كرد :شـهروندان خودروهاي
خـود را بـه تجهيـزات ايمنـي مجهز كـرده و از پـارك كردن
خـودرو در مـكان هاي تاريك و خلوت شـهر خـودداري كنند.

رد رشوه  5ميليون ریالی مأموران
انتظامي شهرستان ني ريز

رئيـس بازرسـي فرماندهـي انتظامـي اسـتان گفـت :مأموران
وظيفـه شـناس شهرسـتان " نـي ريـز" ،رشـوه پنـج ميليـون
ريالـي قاچاقچـي كاال را رد كردنـد.
سـرهنگ " رضـا صادقـي" در گفـت و گـو با خبرنـگار پايگاه
خبـري پليـس ،بيـان كـرد :مأمـوران انتظامـي شهرسـتان
نـي ريـز يك دسـتگاه خـودرو مـزدا حامـل مقاديـري كاالي
قاچـاق را در يكـي از محورهـاي مواصالتـي شناسـايي و
متوقـف مـي كننـد.
وي افـزود :راننـده خـودرو جهـت رهايـي از چنـگال قانـون
اقـدام بـه پرداخـت پنـج ميليـون ريـال وجـه نقـد بـه عنوان
رشـوه مـي كنـد كـه مأمـوران صحيـح العمـل ،ضمـن رد آن
مراتـب را صورتجلسـه مـي كننـد.
رئيـس بازرسـي فرماندهـي انتظامـي اسـتان فـارس گفـت:
متهـم به همـراه كاالي قاچاق كشـف شـده به مقـر انتظامي
انتقـال و پـس از تشـكيل پرونـده بـه مرجـع قضائـي معرفي
شد .

سارقان  500ميليون ريال طال
در دام پليس

فرمانـده انتظامـي شهرسـتان قيروکارزيـن از شناسـايي و
دسـتگيري سـارقان طالفروشـي خبـر داد.
سـرهنگ "محمـد علـي فرهادي" در گفـت و گو بـا خبرنگار
پايـگاه خبـري پليـس ،گفت :در پي سـرقت مقاديـري طال به
ارزش  500ميليون ريال توسـط سرنشـينان يک دسـتگاه پژو
 405بـه روش کـش زنـي از يک طالفروشـي در شهرسـتان،
شناسـايي و دستگيري سـارقان در دسـتور کار مأموران پليس
آگاهي قـرار گرفت.
وي ادامـه داد :بـا انجـام اقدامـات اطالعاتـي و پليسـي و
بازبينـي دوربين مداربسـته طال فروشـي ،متهمان شناسـايي و
با بررسـي هاي انجام شـده مشـخص شـد كه در شهرسـتان
كرمانشـاه حضـور دارند.
فرمانـده انتظامـي شهرسـتان قيـر و كارزيـن افـزود :مأموران
بـا اخـذ نيابـت قضائـي بـه شهرسـتان كرمانشـاه اعـزام و بـا
همـكاري مأمـوران پليـس آگاهـي ايـن شهرسـتان ،طي يک
عمليـات غافلگيرانـه چهـار نفـر متهم را دسـتگير و به اسـتان
انتقـال دادند.
فرهـادي بـا بيـان اينكـه متهمـان در بازجويـي هـاي
انجـام شـده به جـرم ارتكابـي اقرار كردنـد ،افزود :پيشـگيري
از جرايـم نيازمنـد عـزم همگانـي اسـت و از شـهروندان
درخواسـت مـي شـود هرگونـه مـوارد مشـكوك را از طريـق
مركـز فوريتهـاي پليسـي  110اطلاع دهنـد.

كشف محموله هاي كاالي قاچاق
ميلياردی در فیروزآباد

فرمانـده انتظامي شهرسـتان فیروزآباد از كشـف چند محموله
كاالي قاچـاق بـه ارزش تقريبـي دو میلیـارد و  500ميليـون
ريـال خبـر داد .سـرهنگ "حسـین ارجمنـد مزیـدی " در
گفـت گـو بـا خبرنـگار خبـري پليـس  ،گفـت  :در راسـتاي
مبـارزه بـا قاچـاق کاال و برخـورد قاطـع بـا قاچاقچيـان ،
مامـوران انتظامـي شهرسـتان اقـدام بـه كنترل و بازرسـي از
خودروهـاي عبـوري در محورهـاي مواصالتـي كردنـد .
وي افـزود :در ايـن راسـتا پنـج دسـتگاه پـژو  ،405چهـار
دسـتگاه خـودرو وانـت نیسـان ،چهـار دسـتگاه خـودرو پراید،
سـه دسـتگاه خـودرو سـمند و یک دسـتگاه خـودرو ام وی ام
كـه حامـل كاالي قاچـاق بودنـد ،شناسـايي و متوقف شـدند.
فرمانـده انتظامـي شهرسـتان فیروزآبـاد تصريـح كـرد :در
بازرسـي از ايـن خودروهـا يك هـزار و  448عدد انـواع قوطی
نوشـیدنی 51 ،تـن و  900كيلوگـرم برنـج  204 ،عـدد انـواع
لـوازم آرایشـی و بهداشـتی 55 ،دسـتگاه انـواع لـوازم برقـی،
شـش دسـتگاه ال ای دی ،چهار دسـتگاه ماشـین لباسشویی،
دو دسـتگاه ماکروفـر ،يـك دسـتگاه یخچـال ،پنـج حلقـه
السـتیک خـودرو 12 ،عـدد باطـری خـودرو 15 ، ،عـدد میـز
تحریـر و  200کیلوگـرم مغـز بـادام قاچـاق و فاقـد مجـوز
قانونـي و گمركـي كشـف شـد .وي بـا اشـاره بـه دسـتگيري
 20قاچاقچـي كاال در ايـن رابطـه و معرفـي آنهـا بـه مراجـع
قضائـي ،گفـت :ارزش ايـن محمولـه هـاي كشـف شـده ،دو
میلیـارد و  500ميليـون ريـال بـرآورد شـده اسـت.
سـرهنگ ارجمنـد مزيـدي خاطـر نشـان كـرد :قاچـاق كاال
ضربـات جبـران ناپذيـري بـه اقتصـاد كشـور مي زنـد كه در
ايـن خصوص نيـروي انتظامي بـا قاچاقچيان برخـورد قانوني
خواهـد كرد.
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مرگ یک تن و زخمی شد چند مسافر در تصادف دو قطار در لوکزامبورگ
در سانحه روز سه شنبه برخورد دو قطار باری و مسافری در لوکزامبورگ ،یک نفر کشته
و چندین تن مجروح شدند ...

زن کرجی وقتی سرطان گرفت ،شوهر و دو فرزندش را کشت!
رکنا« :دو ماه بود که متوجه شده بودم به بیماری سرطان مبتال شدهام .دیر یا زود جان خود
را ازدست میدادم .میترسیدم این راز برمال شود .نمیخواستم ...

زن کرجی وقتی سرطان گرفت ،شوهر
و دو فرزندش را کشت!

رکنــا« :دو مــاه بــود کــه متوجــه شــده بــودم
بــه بیمــاری ســرطان مبتــا شــدهام .دیــر
یــا زود جــان خــود را ازدســت مــیدادم.
میترســیدم ایــن راز برمــا شــود.
نمیخواســتم بعــد از مرگــم ،فرزندانــم
عــذاب بکشــند ،آنهــا را کشــتم .میخواســتم
بــه زندگــی خــودم نیــز پایــان دهــم کــه
نشــد ».ایــن بخشــی از اعترافــات زنــی اســت
کــه ســه عضــو خانــوادهاش را در کــرج بــه
قتــل رســانده اســت.
پیــش از ظهــر یکشــنبه زنــی سراســیمه مقابل
مجتمــع مســکونی در یکــی از محلههــای
شــهر ماهدشــت رفــت و زنــگ آپارتمانهــای
ایــن مجتمــع را بــه صــدا در آورد.
هــر زنگــی را کــه مــیزد ،از صاحبخانــه
میپرســید شــما کمــک خواســتهاید و بــا
خانــهام تمــاس گرفتــه ایــد کــه هیچکــدام
پاســخ درســتی نمیدادنــد .زنــگ آخریــن
واحــد آپارتمــان ر ا کــه بــه صــدا در آورد،
هیچکــس پاســخگو نبــود .نگــران زنــی
بــود کــه بــا او تمــاس گرفتــه و بــرای
کمــک نشــانی ایــن مجتمــع را داده بــود.
نمیدانســت بایــد چــکار کنــد .دوبــاره زنــگ
آپارتمــان یکــی از همســایهها را بــه صــدا
در آورد .مردی پاسخش را داد.
بــه مــرد صاحبخانــه گفــت :ســاعاتی پیــش
زنــی بــا خان ـهام تمــاس گرفــت و در حالــی
کــه صــدای نالههایــش شــنیده میشــد ،از
مــن درخواســت کمــک کــرد و نشــانی همیــن
خانــه را داد و بیآنکــه نامــش را بگویــد،
تلفــن قطــع شــد .بعــد هــر چــه بــه تلفــن
او زنــگ زدم ،کســی پاســخگو نبــود .نگــران
شــده و توانســتم ایــن خانــه را پیــدا کنــم و
بــه اینجــا بیایــم .گمــان میکنــم آن زن در
ایــن خانــه اســت و نیــاز بــه کمــک دارد .مــرد
همســایه بــا شــنیدن ایــن حرفهــا ،در را
روی ایــن زن گشــود و همــراه وی ابتــدا بــه
خانــه مــادرش رفــت و احتمــال داد شــاید او
دچــار حادثــه شــده کــه معلــوم شــد مــادرش
در ســامت بــه ســر میبــرد.
صــدای نالــه خبــر از جنایــت
خانوادگــی مــیداد
در ادامــه بــه ســراغ همســایهها رفــت
تــا ماجــرا را جویــا شــود کــه متوجــه شــد

فروریختن
پل ارتباطی،جاده
جهرم  -شیراز را بست

فرمانــدار ویــژه جهــرم و رئیــس شــورای
هماهنگــی مدیریــت بحــران ایــن شهرســتان
گفــت :بــه دنبــال فروریختــن یــک
دهانــه پــل واقــع بــر روی رودخانــه شــور
موســوم بــه " پــل کشــه برفــی" در جــاده
جهــرم  -شــیراز ،ایــن جــاده تــا اطــاع
ثانــوی بســته شــد.
علیرضــا صحراییــان ســه شــنبه در
گفــت و گــو بــا ایرنــا افــزود :ایــن اتفــاق
ســاعت  14:45دقیقــه ســه شــنبه بــه دنبــال
بارندگــی هــای روزهــای گذشــته و شــدت
ســیالب در رودخانــه شــور روی داد.
رئیــس شــورای هماهنگــی بحران شهرســتان
جهــرم گفــت :بــا تدابیــر صــورت گرفتــه
بــا توجــه بــه وضعیــت ایــن پــل از صبــح
ســه شــنبه و ممنوعیــت تــردد خودروهــا از
روی ایــن دهانــه پــل ،ایــن حادثــه بــرای
خودروهــای عبــوری خســارتی بــه همــراه
نداشــت.
صحراییــان اظهــار کــرد :پایــه هــای یــک
دهانــه پــل مجــاور در مســیر برگشــت نیــز
آســیب دیــده اســت و از ایــن رو ،تــردد
خودروهــا از ایــن مســیر خطرآفریــن اســت.
فرمانــدار ویــژه جهــرم گفــت :محــور جهــرم

قتل پسر  24ساله در
رودخانه با شلیک گلوله

رئیـس پلیـس سـراوان گفـت :عامـل جنایت
مسـلحانه در رودخانـه این شـهر شناسـایی و
دسـتگیر شد.
بـه گـزارش خبرنگار گـروه جامعـه خبرگزاری
میزان،سـرهنگ احسـانعلی آذر پودینـه گفت:

صــدای نالههــای خفیــف از خانــه طبقــه
ســوم میآیــد .او و زن غریبــه هــر چــه در
زدنــد ،کســی در را بــاز نکــرد .آنهــا بــه ماجــرا
مشــکوک شــده و از پلیــس کمــک خواســتند.
مامــوران کالنتــری زمانــی کــه در محــل
حاضــر شــدند ،چنــد بــار زنــگ در آپارتمــان
را بــه صــدا در آوردنــد امــا خبــری از ســاکنان

خانــه نبــود .مامــوران بناچــار در را شکســتند
و وارد آپارتمــان شــدند و دیدنــد زن میانســال
صاحبخانــه براثــر ضربــه چاقــو که بــه گردنش
خــورده ،زخمــی و غــرق در خــون دریکــی
از اتاقهــا افتــاده اســت .آنهــا در دیگــر
اتاقهــای خانــه بــا جســد پــدر  60ســاله
خانــواده ،دختــر  22ســاله و پســر  30ســاله
روبـهرو شــدند کــه براثــر اصابــت ضربههــای
مرگبــار چاقــو از پــای در آمــده بودنــد.
تحقیقات برای رازگشایی از قتل
بــا کشــف اجســاد ســه عضــو ایــن خانــواده،
موضــوع بــه حاجــی رضــا شــاکرمی،
دادســتان عمومــی و انقــاب مرکــز اســتان
البــرز گــزارش شــد .بــا هماهنگــی قضایــی،
قاضــی ابراهیــم مــرادی کشــیک قتــل
دادســرای جنایــی کــرج همــراه تیمــی از کار
آگاهــان اداره جنایــی پلیــس آگاهــی اســتان
البــرز و نیــز مامــوران بررســی صحنــه جــرم
در آنجــا حاضــر شــدند .بررســیهای اولیــه
بازپــرس جنایــی و تیــم تحقیــق نشــان میداد
ســه عضــو خانــواده ســاعاتی از مرگشــان
میگــذرد .هیــچ وســیلهای از خانــه ســرقت
نشــده و احتمــال اینکــه آنهــا قربانــی
بــه شــیراز تــا اطــاع ثانــوی بســته و تــردد
خودروهــا از هــر  2مســیر رفــت و برگشــت
ممنــوع اســت.
وی اظهــار کــرد :بــه رانندگانــی کــه در
مســیر شــمال  -جنــوب اســتان فــارس و
یــا برعکــس در حرکــت هســتند ،توصیــه
مــی شــود از محورهــای ارتباطــی جایگزیــن
بــرای تــردد اســتفاده کننــد.
صحراییــان گفــت :راننــدگان خودروهــا
مــی تواننــد در حرکــت از جنــوب بــه شــمال
اســتان از محــور جهــرم -قطــب آبــاد-
فســا  -سروســتان  -شــیراز اســتفاده کننــد
و در مســیر برگشــت نیــز از همیــن محــور
بهــره گیرنــد.
فرمانــدار ویــژه جهــرم همچنیــن بــا اشــاره
بــه تــاش هــای صــورت گرفتــه بــرای
تخلیــه ســاکنان روســتای برجــی کــه در
دریاچــه ســد ســلمان فارســی قــرار دارد،
گفــت 90:درصــد جمعیــت ایــن روســتا تخلیــه
شــده انــد و تنهــا  15خانــوار بــه هشــدارها
دربــاره تخلیــه روســتا توجهــی نکــرده انــد.
شهرســتان جهــرم در  193کیلومتــری جنــوب
شــرقی شــیراز واقــع اســت.

ســرقت شــده باشــند ،رد شــد.
نجات عامل جنایت از مرگ
در ایــن مرحلــه مامــوران بــه زن میانســال
زخمــی کــه مــادر خانــواده بــود ،مشــکوک
شــدند .او بــا هماهنگــی قضایــی بــه
بیمارســتان شــریعتی منتقــل شــد .ایــن زن
بــا تــاش پزشــکان از مــرگ نجــات یافــت

و زنــده مانــد.
ایــن زن پــس از بــه هــوش آمــدن در
بیمارســتان ،در تحقیقــات اظهــارات
ضــد و نقیضــی را عنــوان و ادعــا کــرد
نمیدانــد شــوهر و دو فرزنــدش را
چــه کســی بــه قتــل رســانده و بــه جــان
خــودش هــم ســوءقصد کــرده اســت .زن
میانســال زمانــی کــه متوجــه شــد در مظــان
اتهــام قــراردارد ،ســکوت خــود را شکســت و
راز قتــل عــام خانوادگــی را برمــا کــرد.
اعتراف تکاندهنده زن میانسال
متهــم زن بــه افســر تحقیــق گفــت :مــن و
خانــوادهام زندگــی خوبــی داشــتیم و مشــکلی
بــا هــم نداشــتیم .همــه مشــکالت از دو مــاه
پیــش شــروع شــد؛ زمانــی کــه حالــم بــد شــد
و بــه مرکــز درمانــی رفتــم .چنــد آزمایــش
دادم و وقتــی پاســخ آزمایشهــا را گرفتــم،
متوجــه شــدم بــه ســرطان مبتــا شــدهام و
ایــن بیمــاری آنقــدر در وجــودم ریشــه دوانده
کــه بــزودی میمیــرم .همیــن ماجــرا شــوک
بزرگــی برایــم شــد .نمیتوانســتم چطــور
ماجــرای بیمــاریام را بــه خانــوادهام بگویــم.
وی افــزود :میترســیدم بعــد از مــرگ

حادثــه حــدود ســاعت  22دوشــنبه شــب روی
داد و مامــوران اورژانــس بــه محــض اطــاع
از وقــوع حادثــه بــه محــل حادثــه اعــزام
شــدند.
بــر اســاس ایــن گــزارش ،تمــام مصدومــان
ایــن حادثــه پــس از دریافــت اقدامــات اولیــه
درمانــی بــه مراکــز درمانــی شــیراز منتقــل
شــدند .علــت حادثــه نامشــخص اســت.

رئیس ثبت احوال کهنوج
به رگبار بسته شد

سرنوشــت تلــخ و ســختی بــرای آنهــا
رقــم بخــورد .بنابرایــن تصمیــم گرفتــم راز
بیمــاریام را از آنهــا پنهــان کنــم .از همــان
روز تصمیــم گرفتــم مــن کــه قــرار اســت
بمیــرم ،آنهــا را هــم بکشــم تــا از مــرگ مــن
دچــار ناراحتــی و مشــکل نشــوند .بــه همیــن
ســبب نقشــه قتــل اعضــای خانــوادهام را
طراحــی کــردم.
متهــم بــه قتــل ادامــه داد :در ایــن مــدت
چندبــار از داروخانــه بــه عناویــن مختلــف
داروی بیهوشــی خریــدم .ســپس تصمیــم
گرفتــم ابتــدا بــا همیــن قرصهــا اعضــای
خانــوادهام را مســموم کــرده و بعــد بکشــم.
بــرای ایــن کــه آنهــا بــه مــن شــک نکننــد
و ماجــرا لــو نــرود ،شــامگاه شــنبه همــه
قرصهــا را داخــل آب و داروی گیاهــی حــل
کــردم .بعــد آن را بــه ســه عضــو خانــواده ام
دادم کــه نوشــیدند.
وی افــزود :آن شــب دختــر و پســرم پــس از
خــوردن داروی گیاهــی بیهــوش شــدند.
امــا نیمههــای شــب متوجــه شــدم شــوهرم
هنــوز بیهــوش نشــده اســت .گمــان
کــردم بــا ایــن روش آنهــا نمــرده و فقــط
بــی هــوش شــدهاند .بنابرایــن صبــح کــه
شــد ،بــا ضربههــای چاقــوی آشــپزخانه ،آنهــا
را یکــی پــس از دیگــری بــه قتــل رســاندم.
ســپس ضرب ـهای هــم بــه خــودم زدم .متهــم
زن گفــت :هــر ســه نفرشــان مــرده بودنــد
کــه بــه خــود آمــدم و پشــیمان شــدم .بــه
ســمت تلفــن رفتــم و شــمارهای را گرفتــم.
گریــه میکــردم وکمــک خواســتم .امــا
حرفــی نــزدم و گوشــی را قطــع کــردم .بعــد
هــم ضربــه دیگــری بــه گردنــم زدم کــه
بمیــرم .امــا مامــوران بموقــع آمدنــد و مــن
بــا انتقــال بــه مرکــز درمانــی ،زنــده مانــدم.
ایکاش مــن هــم میمــردم .بــدون آنهــا
زندگــی برایــم بــیارزش اســت .خیلــی از
مــرگ آنهــا پشــیمانم.
بــا توجــه بــه اظهــارات تکاندهنــده متهــم
زن ،بــرای او قــرار قانونــی صــادر شــد .پــس
از هماهنگــی قضایــی قــرار شــد او بــرای
ســنجش ســامت روانــیاش بــه پزشــکی
قانونــی معرفــی و همچنیــن مشــخص شــود
انگیــزهاش بــرای قتــل صحــت دارد یــا نــه؟

بســته شــد.
دقایقــی بعــد وی بــا کمــک اهالــی بــه
بیمارســتان منتقــل امــا بــر اثــر شــدت
جراحــات در دم جــان ســپرد.
بــا آغــاز تحقیقــات مامــوران پلیــس مشــخص
شــد چنــد نفــر بــا مقتــول دچــار اختــاف
بودنــد کــه بالفاصلــه ایــن افــراد شناســایی
و دو نفــر از آنهــا بــه علــت اظهــارات
ضد و نقیض بازداشت شدند.
هماکنــون تحقیقــات بــرای دســتگیری
قاتــان رئیــس اداره ثبــت احــوال کهنــوج
کرمــان ادامــه دارد.
گفتنــی اســت مقتــول فرزنــد شــهید یــداهلل
وزیــری بــود.

مرد همسرکش تسلیم
پلیس شد

روابــط عمومــی مرکــز مدیریــت حــوادث و
فوریــت هــای پزشــکی فــارس اعــام کــرد:
واژگونــی یــک دســتگاه خــودرو پــژو  405در
محــور سروســتان  -شــیراز  10مصــدوم بــه
دنبــال داشــت.
بــه گــزارش دریافتــی ســه شــنبه ایرنــا ،ایــن

دو مــرد ناشــناس ،رئیــس ثبــت احــوال
شهرســتان کهنــوج کرمــان را بــه رگبــار
بســتند.
بــه گــزارش گــروه رســانههای دیگــر
خبرگــزاری آنــا از میــزان ،هنگامــی کــه
فهیــم وزیــری ،رئیــس اداره ثبــت احــوال
کهنــوج درحــال بازگشــت بــه خان ـهاش بــود،
توســط دو راکــب موتــور ســیکلت کــه ســر و
صــورت خــود را پوشــانده بودنــد ،بــه رگبــار

مــردی کــه در عالیشــهر همســرش را کشــته
بــود تســلیم پلیــس شــد.
بــه گــزارش خبرنــگار گــروه جامعــه
خبرگــزاری میــزان ،ســردار حیــدر عبــاس زاده
فرمانــده انتظامــی اســتان بوشــهر گفــت:
ســاعت  24شــب  25بهمــن فــرد  39ســاله
افغــان بــه هویت"م"بــه کالنتــری عالیشــهر
مراجعــه و از قتــل همســرش در خانــه خبــر
داد.
وی اضافــه کــرد ،بــا حضــور عوامــل پلیــس و
بررســی صحنــه مشــخص شــد خانــم"م ،م"
22ســاله براثــر فشــار بــه گلویــش بــه قتــل
رســیده اســت.
بــه گفتــه ســردار عبــاس زاده ،متهــم
بــه قتــل علــت اقــدام خــود را اختــاف
خانوادگــی بــا همســر مقتولــش بیــان
کرد.

برابـر اعلام مرکز فوریـت های پلیسـی 110
مبنـی بـر وقـوع یک فقـره قتـل مسـلحانه در
داخل رودخانه ای در حاشـیه این شهرسـتان،
بالفاصلـه ماموران گشـت کالنتـری  11جهت
بررسـی موضـوع به محـل اعزام شـدند.
وی افـزود :پـس از حضـور مامـوران انتظامی
در محـل جسـد پسـر جوانـی  20سـاله که بر
اثـر اصابـت گلوله به قفسـه سـینه اش به قتل
رسـیده بود کشـف شـد که بالفاصله بـا انجام

اقدامـات تخصصـی و اشـرافیت اطالعاتـی
منطقـه ،قاتـل  24سـاله کـه بـا اسـتفاده از
یـک دسـتگاه موتـور سـیکلت قصـد فـرار
داشـت در یـک اقـدام ضربتـی توسـط پلیس
دسـتگیر شـد .ایـن مقـام انتظامـی با اشـاره
بـه اینکـه در بازرسـی بدنـی از متهـم یـک
قبضـه کلت کمری کشـف شـد ،تصریـح کرد:
متهـم پـس از انتقال بـه مقر پلیـس و پس از
مواجـه شـدن با ادلـه و مسـتندات پلیسـی به

قتـل مسـلحانه بـا اسـتفاده از کلت کمـری به
دلیـل اختالفات شـخصی بـا همـکاری یکی از
دوسـتانش اعتـراف کرد.
فرمانـده انتظامی سـراوان با اشـاره بـه اینکه
تلاش جهـت دسـتگیری همدسـت قاتـل بـا
جدیـت ادامـه دارد خاطـر نشـان کـرد :پلیس
بـا مجرمان ،هنجارشـکنان و مخالن آسـایش
و آرامـش مـردم برخـورد قاطـع و قانونـی
خواهد داشـت.

واژگونی خودرو پژو در
فارس  10مصدوم
به دنبال داشت
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واژگونی اتوبوس در تایوان
 ۳۲کشته داد

واژگــون شــدن یــک دســتگاه اتوبــوس توریســتی در
بزرگراهــی در نزدیکــی پایتخــت تایــوان ۳۲ ،کشــته و ۱۳
زخمــی بــر جــای گذاشــت.به گــزارش ایســنا ،رســانه هــای
محلــی اعــام کردنــد :ایــن اتوبــوس کــه  ۴۵گردشــگر
ســالمند تایوانــی را از دیــدار یــک مزرعــه بــه پایتخــت
بــاز میگردانــد در نزدیکــی تایپــه دچــار حادثــه شــد.بنابر
گــزارش یورونیــوز ،علــت واژگــون شــدن ایــن اتوبــوس
هنــوز مشــخص نشــده اســت.

مرگ یک تن و زخمی شدن
چند مسافر در تصادف دو قطار
در لوکزامبورگ

در ســانحه روز ســه شــنبه برخــورد دو قطــار باری و مســافری
در لوکزامبــورگ ،یــک نفــر کشــته و چندیــن تــن مجــروح
شــدند.به گــزارش ایرنــا از خبرگــزاری فرانســه ،پلیــس
مــی گویــد قطــار مســافربری کــه از مبــداء "تینوویــل" در
شــمال شــرقی فرانســه حرکــت کــرده بــود در "بتمبــورگ"
لوکزامبــورگ نزدیــک مــرز فرانســه بــا یــک قطــار بــاری
برخــورد کرد.ایــن ســانحه حــدود ســاعت  8صبــح بــه وقــت
محلــی روی داد .

جاری شدن سیل
در شرق مجارستان

بــا آب شــدن یــخ هــای رودخانــه "تیســا" در بخــش شــرقی
مجارســتان ،ســیالب منطقـهای بــه وســعت  ۳۸هــزار هکتــار
را در بــر گرفــت کــه بخشــی از مناطــق مســکونی را نیــز
شــامل میشــود.به گــزارش ایســنا ،افزایــش دمــای هــوا
در آخــر هفتــه گذشــته یخهــای رودخانــه تیســا یکــی از
رودخانــه هــای اصلــی اروپــای مرکــزی را آب کــرد.
جــاری شــدن ســیل بــا یــخ هایــی کــه روی آب شــناورند
مــی توانــد بســیار خطرنــاک باشــد و بــه کشــتی هــا و پــل ها
آســیب فراوانــی بزنــد.در یــک مــورد عملیــات نجــات ،بالگرد
نظامــی یــک نگهبــان امنیتــی را کــه روی اســکلهای در
محاصــره ســیل قــرار گرفتــه بــود نجــات داد.بــه گــزارش
یورونیــوز ،عصــر روز دوشــنبه وضعیــت کمــی بهتــر شــده
ـراری وضعیــت عــادی هنــوز فاصلــه باقــی اســت.
امــا تــا برقـ ِ

انفجار در داخل کاخ «معاشیق»
در عدن

انفجــار شــدیدی بعــد از ظهــر دیــروز در یــک مرکــز امنیتــی
در داخــل کاخ معاشــیق در عــدن رخ داده اســت.
بــه گــزارش گــروه بیــن الملــل خبرگــزاری فــارس ،انفجــار
شــدیدی بعــد از ظهــر دیــروز در داخــل یــک مرکــز امنیتــی
در کاخ معاشــیق واقــع در منطقــه قلعــه صیــره رخ داده اســت.
بــه گــزارش پایــگاه خبــری عــدن پــرس ،منابــع یمنــی
مــی گوینــد کــه در ایــن انفجــار چندیــن نفــر زخمــی و
بالفاصلــه بــه بیمارســتان بابــل منتقــل شــدند.
گــزارش بیشــتری دربــاره جزئیــات ایــن حادثــه منتشــر
نشــده اســت.
درگیــری مــزدوران عربســتان ســعودی بــا یمنیهــا در شــهر
تعــز ،فــرودگاه بیــن المللــی عــدن را بــه تعطیلــی کشــاند.

بهمن آلپ ،جان  ۴فرانسوی را
گرفت

ســقوط بهمــن در رشــتهکوه آلــپ بخــش فرانســه جــان ۴
تــن را گرفــت .بــه گــزارش خبرنــگار اجتماعــی خبرگــزاری
تســنیم ،رشــته کوههــای آلــپ فرانســه در مــرز بــا ایتالیــا،
روز دوشــنبه صحنــه ریــزش بهمــن و کشتهشــدن  4تــن
بود.بــر اســاس گــزارش خبرگــزاری فرانســه ،قربانیــان ایــن
حادثــه یــک پــدر  48ســاله و دو پســر  15و  19ســاله او
بهمــراه مربــی  59ســاله شــان هســتند؛ آنهــا در حالــی کــه
اسنوبوردهایشــان را در دســت داشــتند در حــال عبــور از
منطقــهای خــارج از پیســت اســکی بودنــد کــه بــا ســقوط
بهمــن مواجــه شــدند.
«ژان کریســتف ویتــال» شــهردار شــهر «تینیــه» در اینبــاره
بــه گاردیــن گفــت" :منطقـهای کــه حادثــه در آنجــا رخ داده
خــارج از پیســت و در دســترس همــگان اســت؛ خطــر حضــور
در منطقــه خــارج از پیســت در اینجــا ماننــد تمــام مناطــق
خــارج از پیســت همــواره وجــود دارد".
بهمنــی کــه بــر روی ایــن چهــار نفــر ســقوط کــرده
گســتردهای  400متــری را در بــر گرفتــه اســت.
از ابتــدای آغــاز فعالیــت پیسـتهای اســکی در ســال جــاری
 13مــورد ســقوط بهمــن در کوههــای آلــپ و پیرینــه فرانســه
گــزارش شــده اســت کــه ایــن مــورد مرگبارتریــن آنهــا بــوده
اســت.مرگبارترین مــورد ســقوط بهمــن در  10ســال گذشــته
در «مــون بــان» فرانســه در ســال  2012رخ داد کــه طــی
آن  9نفــر کشــته و  9نفــر زخمــی شــدند.

زنی خودش را کور کرد

رکنــا :زن جــوان خــودش را کــور کــرد و مــی گویــد
خوشــحال اســت.
همانطــور کــه همــه مــا مــی دانیــم ،بینایــی یکــی از
بزرگتریــن نعمــت هایــی اســت کــه خداونــد بــه مــا
عطــا کــرده و در ایــن دنیــا بعضــی انســانها بــه طــور
مــادرزادی یــا بــر اثــر یــک حادثــه از ایــن نعمــت
محــروم شــده اند.امــا ظاهــرا در کمــال تعجــب و
نابــاوری ،متوجــه شــدیم کســانی هســتند کــه قــدرش را
نمی دادند یا حتی آرزوی نابینا شدن دارند.
ایــن زن کــه جیویــل شــاپینگ نــام دارد ،از کودکــی آرزوی
نابینــا شــدن داشــته و حــاال بــا دســتهای خــودش بــه ایــن
آرزوی عجیــب رســیده اســت.او بــا اســتفاده از مــواد ســفید
کننــده چشــمهایش را کــور کــرد و بــه گفته ی خــودش بعد از
نابینا شدن ،بسیار احساس خوشحالی می کند.

