حوادث

پنج شنبه  16دی  6 .1395ربیع الثانی  . 1438شماره 19441

 2مرد در داخل خودروی روشن
قربانی قاتل نامرئی شدند

بر اثر استنشاق مونواکسید کربن در داخل خودرو در تبریز دو نفر جان باختند.به گزارش خبرگزاری میزان ،بر اساس اعالم مرکز مدیریت حوادث و فوریت های
پزشکی آذربایجان شرقی ،دو مرد  38ساله و  31ساله به دلیل استنشاق مونواکس��ید کربن در داخل یک خودرو جان خود را از دست دادند .افراد فوت شده در
پارکینگ بسته اقدام به روشن کردن خودرو کرده و در حال استراحت بوده اند.

قاتل  2نوجوان اهوازی کمتر از  24ساعت دستگیر شد

خط زرد
()11

توصیههاییبراینیفتادندردامکالهبرداری
* در انجام معامالتی که وانمود می شود سود زیادی بیش از
حد معمول عاید شما می شود تامل کنید.
* در معامالت امالک تا حصول اطمینان کامل از مالکیت
طرف مقابل از تنظیم هر گونه قرار داد و پرداخت وجه اکید ًا
خودداری کنید .
* در معامالت خودرو قبل از تنظیم سند یا قولنامه ضمن
دری��اف��ت ب��رگ ع��دم خ�لاف  ،اصالت شماره ه��ای موتور
شاسی و شماره پالک اتومبیل را از کارشناسان مربوط
استعالم کنید.
* صرفا به درج آگهی های مختلف از سوی افراد حقیقی یا
حقوقی اعتماد نکنید و قبل از انعقاد قرارداد یا پرداخت هر
گونهوجهازصالحیتصاحبانآگهیوقانونیبودنفعالیت
پلیس پیشگیری
آن ها اطمینان حاصل کنید .

حادثه در قاب

قاتل  2نوجوان اه��وازی که سه شنبه در پ��ارک جنگلی
گمبوعه واقع در شهرستان حمیدیه به قتل رسیده بودند
کمتر از  24ساعت دستگیر شد .دادستان شهرستان
حمیدیه روز گذشته به ایرنا گفت :سه شنبهقتل دو پسر
بچه به مراجع انتظامی اعالم شد .علی بیرانوند افزود:
بالفاصلهکارشناسانسرنخاصلیرابهدستآوردند.وی
گفت:متهمپسازارتکابقتلبهاراکمتواریشدکهوی

درخواست جدایی سرمربی سابق پرسپولیس از همسرش تبعات خاصی داشت

سه شنبه شب در مخفیگاهش دستگیر شد .وی گفت:
متهمبهقتلفردی 25سالهواهلاهوازاستوهنوزمعلوم
نشده با چه انگیزهای دو نوجوان اهوازی را به قتل رسانده
است  .بیرانوند اضافه کرد :دو نوجوان مقتول  12و 13
سالهواهلاهوازهستندکهباسالحگرمبهقتلرسیدهاندو
اجسادآنانبرایتحقیقاتبیشتردراختیارپزشکیقانونی
استانخوزستانقرارگرفتهاست.

مصطفی دنیزلی ،سرمربی مشهور ترکیه ای و سکاندار
سابق پرسپولیس پس از درخواست جدایی از همسر
دومش تهدید به مرگ شد .به گزارش سرویس ورزشی
جام نیوز ،او پس از شش سال زندگی مشترک با خانم
«الچی» درخواست جدایی خود را به دادگاه ارائه کرد اما
بالفاصله پس از این اتفاق با ضرب و شتم و تهدید به مرگ
از سوی برادران همسرش در خانه خود مواجه شد! گویا

دستگیری اعضای باند صادرات کاغذی
بندرعباس و گمرک شهید رجایی مشخص
شد تعدادی افراد سودجو با تشکیل یک باند
و انجام کارهای غیرقانونی اقدام به صادرات
ص��وری کاال میکنند.وی بیا نداشت :در
این راستا تیم وی��ژهای از مأموران مبارزه با
قاچاق کاال و ارز پلیس آگاهی استان تشکیل
و پیگیری موضوع به صورت ویژه در دستور
کار قرار گرفت.فرمانده انتظامی هرمزگان
تصریحکرد :پس از انجام تحقیقات و اقدامات
پیچیده پلیسی شرکت مورد نظر شناسایی
شد و پنج نفر از اعضای این باند که به صورت
سازمان یافته اقدام به صادرات صوری کاال
میکردند در نقاط مختلف کشور شناسایی و
دستگیر شدند.سردار ملکی ابرازداشت:در

ب��ررس�یه��ا مشخص ش��د ک��ه اع��ض��ای باند
مذکور به ظاهر تمامی مراحل ص��ادرات را
ب��دون وج��ود کاال طی میکردند که پس از
استخراج مستندات و مدارک الزم ،اعضای
آن به ص��ادرات ص��وری  5ه��زار تن سیب به
ارزش 350میلیاردریالبهکشورهندوستان
اع��ت��راف ک��ردن��د.وی ادام��ه داد :مهمترین
هدف این باند سازمان یافته ،سوء استفاده
از ص��ادرات ص��وری در قبال واردات کاال با
کاهش عوارض گمرکی ،تسویه پروانه عبور
موقت ،اخذ جوایز صادراتی ،اخذ تسهیالت
بانکی ،استرداد حقوق ورودی ،استفاده از ارز
دولتی ،استفاده از هزینههای تشویقی دولت
و معافیت از سود بازرگانی بود که متهمان

کشف کوزه های آشوری در ایالم
بدون شرح

اخبار
زمین در میدان معلم تهران نشست کرد
فروکش کردن کف زمین در میدان معلم باعث تخریب و باز
شدن گودالی بزرگ شد .به گزارشخبرگزاری میزان ،طی
اطالع رسانی این حادثه به سامانه  125از سوی ساکنان
یک ساختمان مسکونی ،ساعت  18:43روز سه شنبه
نجاتگران ایستگاه  38به محل اعالمی اعزام شدند.حسن
سیفی (معاون منطقه  4عملیات) در این باره گفت :در
این حادثه فروکش کردن کف زمین که باعث تخریب و باز
شدن گودالی بزرگ در زیر آن بود مقابل ساختمان نوساز
 4طبقه ای به علت نامعلوم ایجاد شده بود و باعث به وجود
آمدن ترک هایی در ساختمان های مجاور نیز شده بود.
وی افزود :با توجه به هشدار های ایمنی که پیشتر از سوی
سازمان آتش نشانی به این ساختمان و ساختمان های
مجاور برای تخلیه داده شده بود ،آتش نشانان بی درنگ
با کشیدن نوار هشدارآتش نشانی ،محل حادثه را دوباره
ایمن سازی کردند و هشدار های ایمنی را به ساکنان
ساختمان دادند.

عامل تیراندازی در کرمانشاه دستگیر شد
ف���ردی ک��ه ب��ا ت��ی��ران��دازی در ش��ه��رک زی��ب��ا شهر ح��وزه
ک�لان��ت��ری آزادگ��ان ،باعث بر هم زدن امنیت عمومی و
تخریب خ���ودروی شهروندان ش��ده ب��ود ،دستگیر شد.
به گ��زارش خ��ب��رگ��زاری ص��دا و سیما فرمانده انتظامی
شهرستان کرمانشاه بیان کرد :با توجه به تیراندازی در یکی
ازشهرکهایکرمانشاهکهمنجربهایجادرعبو وحشتدر
بین شهروندان و همچنین تخریب خودرو و اماکن عمومی
شده بود ،ماموران برای بررسی موضوع به محل اعزام شدند
اما فرد مهاجم با دیدن ماموران ،خودروی خود را رها کرد
و متواری شد.سرهنگ رضا شیرزادی تصریح کرد :پس از
تحقیقات ،مهاجم که جوانی حدود  27ساله بود شناسایی
ودستگیر شد.وی افزود :متهم به بزه ارتکابی خود اعتراف و
انگیزه تیراندازی را اختالفات شخصی عنوان کرد که پساز
تشکیل پروندهتحویل مقام قضایی شد.

قتل در زاهدان دستگیری در کرمان
ت��وک��ل��ی-ق��ات��ل زاه��دان��ی پ����س از گ��ذش��ت  3س���ال از
وقوعقتلدستگیرشد.دادستانعمومیوانقالبشهرستان
انار اظهارکرد پس از دریافت نیابت قضایی و با دستور مقام
قضایی ،ماموران پلیس آگاهی انار موفق به شناسایی و
دستگیری قاتل ج��وان با ه��وی��ت ع_ب در این شهرستان
شدند .مرتضی رعیتی با بیان این که قتل در حوالی چشمه
زیارتی از توابع شهر زاهدان انجام گرفته است افزود:قاتل
ف��راری  3سال پیش پسر عمه خود را به دلیل اختالفات
خانوادگی با ضرب گلوله به قتل رسانده وسپس با ماشین
مقتول از محل جرم متواری می شود این مقام قضایی بیان
کرد متهم پس از این حادثه به استان یزد فرار می کند و در
همین حین اقدام به ازدواج می کند و در حال حاضر دارای
یک فرزند می باشد.وی خاطر نشان کرد متهم که به اتهام
قتل و سرقت دستگیر شده  ،پس از انجام مراحل قانونی در
دادسرای این شهرستان ،توسطماموران به استان سیستان
وبلوچستان منتقل شد.

راننده و سرنشین وانت در آتش سوختند
توکلی-بر اثر برخورد وانت پیکان با تریلر در جاده انار -
شهربابک  2سرنشین خودروی وانت در آتش سوختند.
به گفته رئیس پلیس راه شمال استان کرمان این تصادف
به علت بی توجهی راننده وانت پیکان نسبت به تریلر هوو
رخ داد .نجفی افزود دراین حادثه به علت شدت برخورد،
خ��ودروی وانت دچار حریق شد و براثر این آتش سوزی،
راننده و سرنشین وانت پیکان در آتش سوختند.وی خاطر
نشان کرد یک دستگاه لودر به علت بی توجهی به جلو از
مسیر خود منحرف و واژگون شد که دراین حادثه راننده
لودر که مردی  35ساله بود ،بر اثر شدت جراحات وارده
دردم جان خود را ازدست داد.

برادران همسر دنیزلی ،قصد داشتند مبلغ پنج میلیون
لیر از او اخاذی کنند و وقتی با مقاومت مصطفی دنیزلی
مواجه شدند ،عالوه بر کتک ،او و خانواده اش را به مرگ
تهدید کردند! دنیزلی در شکایتنامه خود علیه برادران
همسرش ادع��ا ک��رد پ��س از تهدید آن ه��ا م��دت زی��ادی
بیهوش روی زمین افتاده بود! مستخدم های خانه و
دوربینهای مدار بسته ،شاهدان دنیزلی هستند.

فرمانده انتظامی هرمزگان خبرداد:

پس از ایجاد شرکت های صوری و کاغذی
برای انجام تخلفات مالی گویا اکنون نوبت
به ص���ادرات کاغذی نیز رسیده اس��ت.در
همین راستا فرمانده انتظامی هرمزگان از
دستگیری اعضای یک باند سازمان یافته
صادرات کاغذی با  ۵هزار تن سیب به ارزش
 ۳۵۰میلیارد ریال در بندرعباس خبرداد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم سردار عزیزاله
ملکیدرجمع خبرنگاراناظهارداشت:برابر
فرمایشات مقام معظم رهبری و تاکید سلسله
مراتب فرماندهی در امر مبارزه با قاچاق
کاال و اج��رای ماموریتها مطابق قانون،با
تالش و اقدامات اطالعاتی و همکاریهای
تنگاتنگ دادس�����رای ع��م��وم��ی و ان��ق�لاب

دستگیر شده با تشکیل پرونده ،جهت سیر
مراحل قانونی به دادس��را معرفی شدند.
سردار ملکی با اشاره به اینکه هرمزگان در
بحث مبارزه با قاچاق کاال 2 ،سال پیاپی جزو
استانهای برتر است ،بیانکرد :قاچاق کاال

پدیدهای است که از جهات گوناگون ،حیات
سالماقتصادیوفرهنگییکجامعهراتهدید
میکند و پلیس با تمام توان و جدیت همواره
آم��اده اس��ت با قاچاقچیان و مخالن نظم و
امنیت اقتصادی مقابله کند.

آتش سوزی پژو 405در اصفهان  2قربانی گرفت

فرمانده انتظامی استان ایالم از کشف کوزههای سفالی قوم آشور
مربوط به دوره تمدن بینالنهرین در ایوان خبر داد.ب��ه گزارش
ایرنا سردار نورعلی یاری افزود :ماموران انتظامی شهرستان ایوان
موفق شدند اعضای باند قاچاق اشیا عتیقه را در این شهرستان
دستگیرکنند.ویادامهداد:دراینعملیاتپلیسیسهکوزهسفالی
نقشداربزرگ،متوسطوکوچککشفشدوچهارتن،هنگامخریدو
فروشعتیقههادستگیرشدند.ویگفت 30:قطعهانواعسنگهای

کوچک و بزرگ و 60سکه خارجی نیز از متهمان کشف شد که این
افراد برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.

براثر آتش سوزی یک دستگاه خودروی 405
در اصفهان  2تن از سرنشینان خودرو میان
شعله های آتش جان باختند.به گزارش ایرنا،
در این حادثه که روزگذشته در محور شرق به
غرب بزرگراه اقارب پرست اصفهان روی داد؛
خ��ودروی س��واری به دلیل نامعلومی دچار
آتش سوزی شد.در نتیجه این حادثه  2نفر از

سرنشینان این خودرو جان باختند و نفر سوم
به بیمارستان منتقل شد  .به گفته نماینده
حاضر پلیس راهور استان اصفهان در صحنه،
علت ای��ن حادثه مشخص نیست در نتیجه
این آتش س��وزی که منجر به انفجار خودرو
شد قطعات خودرو تا فاصله حدود  50متری
پراکنده شد .

مرگ  3نفر در کانال آب ناایمن حاشیه جاده
انحراف س��واری پراید و سقوط آن در کانال جاده
در دس��ت تعریض س��اری  -کیاسر  3کشته بر جا
گذاشت.به گزارشخبرگزاری صداوسیماسخنگوی
مرکز فوریت های پزشکی م��ازن��دران گفت :بر اثر
انحراف خودروی سواری پراید و سقوط به کانال پر
آب حاشیه جاده ساری  -کیاسر در شهر ه��والر3 ،
سرنشین این خودرو جان باختند .به گفته اشک پور

در های خودرو پس از سقوط در کانال آب ،قفل شد
و مرد و زن  35ساله و پسربچه  12ساله بر اثر خفگی
در آب جان خود را از دست دادند .وی افزود :پس از
وقوع این حادثه نیروهای امدادی و آتش نشانی و چند
غواص برای نجات سرنشینان پراید به هوالر اعزام
شدند که تالش ها بی نتیجه ماند و خودرو با جرثقیل
از آب بیرون آورده شد.

توضیحات دادگستری آذربایجان غربی درباره عوامل آزار روباه

کشفپیکروسکهتقلبیازکالهبرداراندربیستون

مسئول روابط عمومی دادگستری استان آذربایجان
غربی توضیحاتی را درب��اره فیلمی که به تازگی
در شبکه های اجتماعی مبنی بر آزار و اذیت یک
روب��اه منتشر ش��ده ،ارائ��ه داد .سجاد قلی پور به
ایسنا ،گفت :در این زمینه با اعالم شکایت اداره
حفاظت محیط زیست شهرستان پیرانشهر در
28آذر امسال ،سه نفر از متهمان این اتفاق با عنوان
اتهامی آزار و اذیت حیوانات از طرف دادگستری
شهرستان پیرانشهر تحت تعقیب ق��رار گرفتند.
متهمان به اتهام خود اقرار کردند و در دفاعیات از
خود اظهار داشتند که این روباه طیور آن ها را تلف
کرده و از شدت ناراحتی این کار را کردهاند و از عمل
خود اظهار ندامت و تقاضای عفو و بخشش کردند.
وی اف��زود :به نامبردگان اتهام مذکور تفهیم و به
زندان معرفی شدند و پرونده در حال رسیدگی و
تحقیقات نهایی است و طبیعتا مجازات متناسب

یک پیکر تقلبی به همراه  248سکه طالی تقلبی
از منزلی در شهرک ب��ل��وردی واق��ع در بیستون
کرمانشاه کشف و ضبط شد .به گزارش خبرگزاری
میزان ،فرمانده یگان حفاظت از میراث فرهنگی
استان کرمانشاه گفت :دوستداران میراث فرهنگی
در شهرک «بلوردی» بخش بیستون پاسگاه انتظامی
را از حفاری غیر مجاز در یکی از خانههای این روستا
باخبر کردند .سرهنگ محمد رضا بیداد ادامه داد:
نیروی انتظامی پس از بررسی منزل ،یک دستگاه
گنج یاب و یک تونل حفاری شده و دیگر ملزومات
حفاری را هم کشف کردند  .بیداد با اشاره به این که
به نظر می رسد این افراد سکه های تقلبی را با هدف

برای آن ها از طرف دادگستری اعمال می شود .در
خور اشاره است:چندی پیش چند تن از اهالی یک
روستا در پیرانشهر اقدام به انتشار فیلم دلخراش
آزار بی رحمانه یک روباه کرده بودند که در آن به
بریدن گوش و دم روب��اه مشغول بودند .این فیلم
با اعتراضات گسترده کاربران در فضای مجازی
مواجه شد.

سردسته ضاربان کارشناسان میراث فرهنگی بانه دستگیر شد
سردسته مهاجمان به کارشناسان میراث فرهنگی،
شامگاه سه شنبه به همت ماموران نیروی انتظامی
دستگیر شد .به گزارش ایرنا ،گروهی از تخریبکنندگان
و غارتگران آث��ار تاریخی روز دوشنبه هفته ج��اری در
روستای «شه رگه» بانه دو کارشناس میراث فرهنگی
و یک نفر از اعضای انجمن میراث فرهنگی این شهر
را زخمی کردند .رئیس اداره میراث فرهنگی بانه
روزگذشته در گفت وگو با ایرنا افزود :پلیس سه شنبه
موفق به دستگیری سردسته این گروه غارتگر شد .به
گفته س��ردار خندانی ،هفت غارتگر میراث فرهنگی
با سالح های جنگی و شکاری به کارشناسان میراث
فرهنگی حمله ور شدند و طبق بررسی های اولیه بیشتر
این افراد سابقه کیفری در تخریب آثار باستانی دارند.
وی گفت :انتظار است با بازجوییهای ماموران انتظامی
در مدت کوتاهی بقیه افراد نیز دستگیر شوند .خندانی
افزود:اکنونوضعیتعمومیتمامیکارشناسانزخمی
شده میراث فرهنگی ،خوب گزارش شده و عمل جراحی
آنان نیز با موفقیت انجام شد .وی افزود :کارشناسان

اداره میراث فرهنگی شهرستان بانه روز دوشنبه از
محل حفاری غیرمجاز ص��ورت گرفته در آث��ار تاریخی
مربوط به روستای «شه رگه» با عالیم جرم مواجه شدند
و برحسب وظیفه قانونی خود اقدام به ضبط آثار مربوط
به حفاری غیرمجاز کردند .به گفته وی ،کارشناسان
پس از ضبط ابزار آالت غارتگران آثار فرهنگی و تاریخی،
در حین بازگشت با کمین غارتگران مواجه شدند و در
این درگیری غارتگران پس از حمله اقدام به واژگونی
خودروی آنان کردند و در این درگیری دو انگشت دست
عضو انجمن میراث فرهنگی بانه نیز قطع شد.

خروج قطار از ریل در نیویورک  100مصدوم بر جاگذاشت
مقام های آمریکایی اعالم کردند که یک دستگاه قطار
متعلق به خطوط مترو در منطقه بروکلین شهر نیویورک
روز چهارشنبه از مسیر خارج شد و  100نفر در جریان
آن مصدوم شدند .به گزارش شبکه خبری سی بی اس
نیوز ،حال هیچ یک از مصدوم شدگان وخیم نیست.
آتش نشانی شهر نیویورک اع�لام کرد که حادثه این
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قطار ساعت  8و  20دقیقه در ساعات شلوغ و پرتردد
مترو روی داد .در همین حال ،پایگاه خبری اینترنشنال
بیزینس تایمز گزارش داد که از کشته شدن احتمالی
مسافراندرجریاناینسانحهخبریمخابرهنشدهاست.
همچنین از تعداد مسافران سوار بر قطار در زمان وقوع
حادثه اطالعاتی در دست نیست.

در امتداد تاریکی
می خواستم به روز باشم اما...
فقط برای وقت گذرانی در اینترنت جست وجو می کردم
و بیشتر اوقات در فضای مجازی بودم چرا که بی حوصله
و بی هدف روزگ��ار می گذراندم تا این که با بنیامین در
شبکه های اجتماعی آشنا شدم .من و بنیامین همسن و
سال بودیم و او خیلی خوب توانست با چرب زبانی و فریب
کاری مرا شیفته خودش کند تا این که...
زن جوانی که با حالت غیرطبیعی در پارک ملت مشهد
دستگیر شده و مدعی بود هیچ کسی را ندارد ،به کارشناس
و مددکار اجتماعی کالنتری سجاد مشهد گفت :بدبختی
و بیچارگی من از زمانی شروع شد که خواستم به روز و
به قول معروف «آنالین» باشم .به همین خاطر هم قید
همسر و فرزندم را زدم تا با آن مرد حیله گر ازدواج کنم اما
او روزگارم را سیاه و مرا همانند نخاله ای بی ارزش خوار و
ذلیل کرد .قبل از طالق زندگی آرام و ساده ای را در کنار
همسر و دختر چهار ساله ام داشتم .همسرم مرد بی ریا و
ساده ای بود در واقع کاری به مد ،اینترنت و رایانه نداشت.
از آن جا که بیشتر دوستان و بستگانم طبق مد روز لباس
می پوشیدند و زندگی تجمالتی داشتند اما همسر من آن
قدر ساده و بی خیال بود که هیچ توجهی به خواسته های
من نمی کرد و همیشه یک مدل لباس می پوشید و هیچ
تغییری در آرایش و ظاهر خود نداشت .این موضوع باعث
دلسردی من می شد به طوری که کم کم از همسرم فاصله
گرفتم و با سیر در فضای مجازی با بنیامین آشنا شدم .او تک
پسر خانواده بود و پدر و مادرش همه نوع امکانات رفاهی را
برای او فراهم کرده بودند .در ابتدای دوستی مان من از
این که متأهل هستم سخنی نگفتم و فقط برای سرگرمی
با بنیامین گفت وگو میکردم اما وقتی مدتی از ارتباط مان
گذشت متوجه شدم که وابستگی و عالقه شدیدی به او
پیدا کرده ام این بود که با بنیامین درباره همسر و فرزند
خردسالم صحبت ک��ردم و انتظار داش��ت��م ک��ه ب��ا گفتن
واقعیت های زندگی ام دیگر ارتباطش را با من قطع کند
ولی بنیامین به من ابراز عشق و عالقه کرد و مدعی شد مرا
با داشتن فرزند نیز دوست دارد و بعد از جدایی از همسرم
با من ازدواج می کند .با شنیدن این حرف ها از خوشحالی
در پوست خودم نمی گنجیدم چرا که فکر می کردم در چند
قدمی خوشبختی و سعادت قرار گرفته ام بعد از آن بود که
سر ناسازگاری با همسرم گذاشتم و اختالفات ما روز به روز
بیشتر شد .به پیشنهاد بنیامین همسرم را متوجه ارتباطم
با یک مرد غریبه کردم تا او زودتر مرا طالق بدهد .همسرم
نیز به محض پی بردن به ارتباط من و بنیامین دادخواست
طالق داد و بعد از هشت سال زندگی مشترک و بدون هیچ
گونه دریافت حق و حقوقی از شوهرم جدا شدم .در حالی
که خانواده ام از این رفتار من به شدت خشمگین بودند و
مرا سرزنش و طرد کردند از سوی دیگر با به عهده گرفتن
حضانت دختر چهار ساله ام توسط پدرش احساس کردم
تمام هستی ام را از دست داده ام و به سوی خانه مجردی
بنیامین به راه افتادم .او مرا چند روزی در آن النه فساد نگه
داشت تا که برای او و دوستانش بساط مشروب خوری و
استعمال مواد مخدر را فراهم کنم .مدتی صبر کردم و این
گونه به زندگی با او ادامه دادم تا این که یک روز موضوع
ازدواج دائم را مطرح کردم اما او گفت :همین یک ماه عقد
موقت هم برایت زیاد بود! دیگر چیزی نمی شنیدم .دنیا
پیش چشمانم تیره و تار شد و با مصرف مشروب آن خانه
را ترک کردم و در پارک از حالت طبیعی خارج شده بودم
که مأموران مرا دستگیر کردند .به گفته بنیامین من زن
بیچاره و بی عاطفه ای هستم که با رها کردن خانواده ام
دیگر هیچ کسی حاضر نیست با من ازدواج کند و...
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی

کالهبرداری از متقاضیان تهیه کرده اند اف��زود:
دستگیرشدگان برای سیر مراحل قانونی تحویل
مقامات قضایی شدند.

 /٩٥٢٠٩٠٣٦ل

صیاد جوان در دریاغرق شد
بامدادسهشنبهیکیازملوانانلنجصیادیشهرستان
سیریکدردریاغرقشد.بهگزارشخبرگزاریصدا
و سیما ،رئیس اداره شیالت شهرستان سیریک
گفت:جوان 20سالهایهنگامجمعآوریتورهای
صیادیازرویعرشهلنجبهداخلدریاافتادوناپدید
شد .عبدا ...رئیسی افزود :از همان ساعات اولیه
گ��زارش ،با کمک غواصان نیروی دریایی سپاه و
صیادانمحلیتالشبرایپیداشدنویادامهدارد
اماتازماندریافتخبراطالعیازسرنوشتاینجوان
در دست نیست .وی گفت :مکان این غرق شدگی
حدود  25مایلی خور آذینی و در عمق  75متری
دریای عمان است که به علت سرعت و کشش زیاد
آب در این محدوده امکان یافتن وی میسر نشده
است .این جوان از مهارت کافی برای شنا برخوردار
ب��وده ام��ا سرعت و کشش آب و سقوط ناگهانی
وی در عمق آب باعث غرق شدگی او شده است.

فرار 158زندانی در جنوب فیلیپین
پلیس فیلیپین از ف��رار 158نفر از زندانی در جنوب
این کشور خبر داد .به گزارش ایسنا ،بنابر اعالم پلیس
فیلیپین چهارشنبه تعدادی فرد مسلح با حمله به
زندانی در جنوب این کشور یک زندانبان را به قتل
رساندند و  158زندانی را ف��راری دادن��د .این افراد
مسلح با تیراندازی به سمت مسئوالن زندان شرایطی
فراهم کردند تا از میان  1511زندانی 158 ،نفر فرار
کنند .همچنین چهار نفر مجدد دستگیر شدند .به
گفته مسئوالن فیلیپینی ،حمله به این زندان کامال
برنامهریزی شده بوده است .همچنین زندانیان متواری
از پتوها و ملحفههایشان برای فرار استفاده کردهاند .به
 /٩٥٢٠٩٠٣٦ل
گزارشخبرگزاریرویترز،عملیاتدستگیریزندانیان
متواری آغاز شده است.

 /٩٥٢٩٩٩١٢ب
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