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ماری که تمساح
یخورد!
م 

در پارک ملی استرالیا تصویری از یک مار پیتون در حال بلعیدن تمساح غول پیکر منتشر شد .به گزارش رکنا ،به تازگی در فضای مجازی عکسی از بلعیده شدن تمساح
توسط مار پیتون به اشتراک گذاشته شد که هزاران بار بازدید داشته است .شایان ذکر است که عکس منتشر شده توسط مولر عکاس حیات وحش در کوئینزلند
استرالیا به ثبت رسانده شده است .این عکاس درباره این تصویر گفت :تمساحهای رودخانه آب شیرین میتوانند طعمههای لذیذی برای مارهای پیتون باشند.

...

ازمیان خبرها

بعد از  5سال فاش شد

2نفردرآتش سوخت قاچاق زنده
زنده سوختند

خلبان پرواز  mh370مالزی همه 239مسافر را قبل از سقوط کشته بود

توکلی -سرپرست پلیس راه شمال كرمان
گفت:واژگونی ســواری پژو حامل سوخت
درمــحــور"كــرمــان-بــم"رانــنــده وسرنشین
خــودرو را به کام مرگ کشاند.به گزارش
خبرنگارما ،سرهنگ"رضایی"افزود:صبح
روزگــذشــتــه،یــک فــقــره تــصــادف فوتی
درکیلومتر 55مــحــور "كــرمــان -بم"به
مرکزفوریت های پلیسی  110اعالم شد
وبالفاصله گروهی ازمــامــوران پلیس راه
ماهان برای بررسی موضوع به محل حادثه
اعزام شدند.
وی اظــهــارکــرد:دربــررســی هــای بــه عمل
آمــده مشخص شــد؛ یک دستگاه ســواری
پــژو405حــامــل سوخت قــاچــاق ازجــاده
منحرف وپــس ازواژگــونــی درشانه خاکی
جــاده دچــارآتــش ســوزی شــده اســت.ایــن
مسئول خاطرنشان کــرد:درایــن حادثه
راننده وسرنشین خــودرو ســواری درشعله
های آتش گرفتار شدند و به طرزدلخراشی
قبل ازرسیدن عوامل امدادی جان باختند.
سرپرست پلیس راه شمال استان با اشاره
به این که همواره برحمل نکردن سوخت
ازطریق خودروهای ســواری ووانــت تاکید
و درباره خطرات این کارهشدارداده شده
است.یادآورشد:کارشناسانپلیسراه،علت
ایــن حــادثــه مــرگــبــاررا،تــخــطــی ازســرعــت
مطمئنه ومجازاعالم کردند.

قتل فجیع  ۲خواهر به دست عمو
فرمانده انتظامی آبــادان با اشــاره به قتل
دو دختر جــوان در روستای تنگه یک این
شهرستان ،گفت :قاتل توسط عوامل نیروی
انتظامی دستگیر شد.
سرهنگ سیدمحسن تقی زاده فرمانده
انتظامی آبادان ظهر دیروز ،اظهار کرد :این
جنایت دوشنبه شب در خانه ای در روستای
تنگه یک بخش مرکزی آبادان رخ داد و در
پی آن ماموران پاسگاه انتظامی ابوشانک
در محل حاضر شدند.
وی افزود :عامل این جنایت یک جوان ۳۹
ساله است  ،قاتل در حالی که چاقویی در
دست داشــت هنگام خــروج از خانه ای که
در آن مرتکب قتل شده بود توسط ماموران
انتظامی دستگیر شد.
سرهنگ تقی زاده بیان کرد :در این جنایت
دختری ۱۶ساله با روسری خفه شده ودختر
 ۲۷ساله با ضرب چاقو به ناحیه گردن به
قتل رسید.دو بانوی به قتل رسیده در این
جنایت ،دختران برادر قاتل بودند ضمن این
که قاتل قبل از ارتکاب جنایت ،خانواده خود
را در اتاق منزلش حبس کرده بود که پلیس
پس از حضور در محل آن ها را آزاد کرد.
فرمانده انتظامی آبــادان افزود:جنازه هر
دو مقتول به سردخانه منتقل شده است و
قاتل برای سیر مراحل قانونی تحویل پلیس
جنایی شد .قاتل در بازجویی انگیزه خود
از این جنایت را اختالف خانوادگی بیان
کرد .دو بانوی به قتل رسیده در این جنایت
در خانه عموی قاتل خود و با خانواده وی
زندگی می کردند.

برخورد صاعقه به  14دانشجوی
نظامی در هلند
پلیس نظامی سلطنتی هلند از زخمی شدن
 ۱۴دانشجوی آکادمی نظامی این کشور
در حادثه برخورد صاعقه به آنها خبر داد.
بــه گـــزارش تیتر بــرتــر ،ایــن حــادثــه دیــروز
چهارشنبه در یک پایگاه آموزشی نظامی
در استان "برابانت شمالی" هلند به وقوع
پیوسته است.
یکی از دانشجویان که در ایــن حادثه به
شدت زخمی شده بود با بالگرد امــدادی
به بیمارستانی در شهر "آنــتــورپ" بلژیک
فرستاده شد ۱۳ .دانشجوی دیگر نیز دچار
مصدومیتهای جدی شدند که برای چکاپ
به بیمارستان منتقل شدند .این دانشجویان
آکادمی نظامی که همگی بین  ۱۶تا ۱۸
سال داشتهاند ،هنگام انجام تمرینات در
پایگاه نظامی خود با برخورد صاعقه به محل
تمرینشان غافلگیر شدند .در پی وقوع این
حادثه چندین سرویس اضطراری بالفاصله
خود را به این پایگاه رساندهاند .بنا بر گزارش
خبرگزاری شین هوا ،جزئیات دقیق حادثه
هنوز مشخص نشده است.

قتلعامدر 40هزارپاییبهخاطرشکستعشقی
پــنــج س ــال پــس از نــاپــدیــد ش ــدن اســرارآمــیــز
هواپیمای پــرواز  mh370مــالــزی ،تاز هترین
بررسیهای کارشناسان از این حکایت دارد
کــه خلبان افــســرده هواپیما بــه طــور عمدی
باعث سقوط و مــرگ 239سرنشین آن شده
است.
حدود پنج سال پیش و در هشتم مارس2014
یکی از اسرارآمیزترین حوادث هوایی جهان با
ناپدید شدن هواپیمای پرواز  mh370مالزی که
از فرودگاه بینالمللی کواالالمپور راهی پکن
بود ،رقم خورد .هواپیما 239سرنشین داشت
و پس از خــارج شدن از رادار بر فــراز اقیانوس
هند ناپدید شد .به گزارش رکنا  ،بهدنبال این
حادثه دهها تیم جستوجو ،ماهها تالش کردند
ردی از هواپیمای ناپدید شده بهدست آورند اما
پیدا نشدن اثری از هواپیما و سرنشینانش ،این
حادثه را به یکی از اسرار تاریخ حوادث هوایی
جهان تبدیل کرد .حاال و با گذشت حدود پنج
سال از حادثه ،نشریه آتالنتیک گزارش کرده که
نتایج آخرین بررسیها و تحقیقات از این حکایت
دارد که سقوط هواپیما به اقیانوس عمدی بوده و
خلبان ،عامل آن بوده است.
به گــزارش همشهری در ایــن گــزارش به نقل
از کارشناسان ،اطرافیان و دوستان زهــاری
احــمــدشــاه ،خلبان 53ســالــه هواپیما آمــده

است :شواهد از این حکایت دارد که احمدشاه
بهدلیل آن که ازدواجش با شکست روبهرو شده
و همسرش ترکش کــرده بــود ،افسرده ،تنها و
غمگین شده بود .او از قبل برای این حادثه نقشه
کشیده و در جریان پــرواز ،زمانی که در کابین
خلبان تنها بوده ،در را قفل کرده و اجازه نداده
که کمکخلبانها وارد کابین شوند .پس از آن
ارتفاع هواپیما را تا 40هزارپا باال برده است.
در این ارتفاع ،سرنشینان هواپیما با افت فشار

اعدام  3مرد پلید در بندرعباس
حکم اعــدام سه متجاوز به عنف در زنــدان
مــرکــزی بندرعباس اجــرا شــد .بــه گــزارش
رکنا؛ علی صالحی رئیس کل دادگستری
استان هرمزگان گفت :سه متجاوز به عنف
صبح دیروز در زندان مرکزی بندرعباس به
دار مجازات آویخته شدند .صالحی با هشدار
به اخــال گــران در نظم و امنیت عمومی و
تهدیدکنندگان حیثیت و ناموس مردم افزود:

این افراد پس از ربایش یک زن در بندرعباس
به طرز وحشیانه ای به او تجاوز کرده بودند.
وی گفت :افــرادی که سودای چنین جرایم
شیطانی را در سر می پرورانند ،آگاه باشند و
بدانند که دستگاه قضایی استان هرمزگان
قاطعانه با آن ها برخورد می کند و مجازات
این گونه افراد مانند این سه متجاوز به عنف ،
صریح و بدون اغماض خواهد بود.

روبهرو میشوند و ماسکهای اکسیژن داخل
هواپیما فقط تا 15دقیقه پاسخ گوی آن هاست
اما در کابین خلبان ماسکهایی وجود دارد که
بهمدت زیاد میشود از آن ها استفاده کرد.
این ماسکها بــرای استفاده در ارتفاع باالی
13هــزار پا هستند و وقتی هواپیما به ارتفاع
40هزارپا رسیده ،مسافران و بقیه خدمه پرواز
بهدلیل افت فشار جان شان را از دست دادهاند
و پس از آن خلبان فرصت داشته که نقشهاش

را عملی کند .او احتماال محلی را برای سقوط
انتخاب کــرده که بهدلیل عمق بسیار زیــاد،
تیمهای جستوجو نتوانستهاند به آن جا برسند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران ،کارشناسان باور
دارند خلبان پرواز  ۳۷۰مسئول رخ دادن این
اتفاق تلخ اســت .آ نهــا میگویند خلبان قصد
خودکشی داشته و هواپیما را به دور افتادهترین
منطقه ممکن هــدایــت کــرده اســت .بــه گفته
«سیمون هاردی» خلبان بوئینگ  ،۷۷۷خلبان
هواپیمای مالزی بــرای این که از رادار ارتش
تایلند و مالزی پنهان بماند در امتداد مرز دو
کشور پرواز کرده و مدام بین حریم هوایی این دو
کشور رفت و آمد داشته است.
هاردی میگوید :خلبان به طور دقیق در امتداد
مرز پرواز کرده است و احتما ًال هر بار که به حریم
هوایی یکی از ایــن کشو رها وارد میشده به
سرعت از آن خارج شده است و نیروهای نظامی
لزومی ندید هاند که آن را به عنوان یک خطر
بررسی یا پیگیری کنند.
به نوشته آتالنتیک ،یکی از دوستان و همکاران
صمیمی احمدشاه میگوید« :خیلی سخت است
درباره مردی که بهخوبی او را میشناختم این
طور نتیجهگیری کنم اما شواهد نشان میدهد
که او با قتلعام سرنشینان هواپیما ،خودکشی
کرده است».

واژگونی اتوبوس بدون مسافر بایک کشته و3زخمی
تــوکــلــی  -حـــادثـــه واژگــــونــــی اتــوبــوس
مسیرکرمان -زاهدان دربم،یک کشته وسه
زخمی به جا گذاشت.
شیخ رابری مدیراورژانس  115شهرستان
بم گفت:این اتوبوس که ازکرمان به سمت
زاهـــدان درحــرکــت بــود ،ساعت  4بامداد
روزچهارشنبه در بولوارخلیج فــارس شهر
بم واژگون شدکه در این حادثه یک نفرجان

باخت وسه نفرراهی بیمارستان شدند .
سرگردمالحسینی رئیس پلیس راه بم-
زاه ــدان هم گفت:اتوبوس به علت خواب
آلودگی راننده وبی توجهی به جلوازمسیر
منحرف وازجاده خارج شد.
وی افزود:اتوبوس بدون مسافربودوفرد فوت
شده و مصدومان این حادثه،راننده اتوبوس و
همکارانش بودند.

ربودن صاحب امالکی به بهانه اجاره خانه
رئــیــس پلیس آگــاهــی الــبــرز گــفــت :بــا تالش
کارآگاهان پلیس آگاهی استان ،ربایندگان
صاحب یک دفتر امالکی که به قصد اجاره خانه
او را ربوده و با اقدام به ضرب و شتم ،وی را وادار به
امضای اسناد ملکی کرده بودند ،شناسایی شدند
و یکی از آن ها دستگیر شد.
به گزارش پلیس البرز ،محمدنادربیگی گفت :در
پی مراجعه صاحب یک امالکی به کالنتری ۳۰
اسالم آباد مبنی بر آدم ربایی و ضرب و شتم وی
از سوی سرنشینان یک دستگاه خودرو سمند،
شاکی به همراه پرونده مقدماتی برای شناسایی
آدم ربایان به پلیس آگاهی استان ارجاع شد.
این مقام انتظامی گفت :در تحقیقات اولیه از
شاکی محرز شد که وی دارای دفتر امالک است
که در ساعت  ۲۱شب فردی با خودروی سمند

به دفتر وی مراجعه و درخواست اجاره یک واحد
آپارتمان را در یکی از محلههای کرج میکند و به
همراه وی برای بازدید آپارتمان اقدام میکنند
و در بین مسیر دو نفر دیگر که گویا از قبل با وی
هماهنگ بودند سوار خودروی آن ها میشوند.
وی ادامــه داد :پس از طی مسیری سرنشینان
خـــودرو ،دســت و پــای صاحب امــاکــی را می
بندند و پس از ضرب و شتم با ارعــاب و زور از او
میخواهند تا پای چند کاغذ سفید را امضا کند
و اثر انگشت بزند و در نهایت مبلغ  ۳۸۰هزار
تومان و گوشی تلفن همراه او را نیز به سرقت می
برند و با دستهای بسته در جاده کرج  -چالوس
رها میکنند.
این مقام انتظامی ،گفت :با توجه به اظهارات
شاکی موضوع به صــورت ویــژه در دستور کار

اداره مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی قرار
گرفت و کارآگاهان با مراجعه به محل آدم ربایی و
انجام تحقیقات میدانی مطلع شدند که خودروی
سمند مد نظر ،چندین ساعت قبل از آدم ربایی در
محل تردد داشته که بالفاصله هویت مالک آن
شناسایی شد.
سرهنگ نادربیگی افزود :با تالش کارآگاهان،
رانــنــده خـــودروی سمند در محمد شهر کرج
دستگیر و خودروی وی نیز توقیف شد.
رئیس پلیس آگاهی استان البرز گفت :متهم پس
از انتقال به پلیس آگاهی در ابتدا منکر آدم ربایی
شد اما در مواجهه با اسناد و مدارک موجود به
جرم خود اعتراف کرد و گفت که دو نفر از آشنایان
وی با این ادعا که شاکی معتاد است و قصد بردن
وی به کمپ ترک اعتیاد را دارند از او میخواهند

راز جسد دو جوان در حیاط ساختمان چه بود ؟

فرار بهسویمرگ

جــســد دو دزدی کـــه وارد
آپارتمان طبقه چهارم شده
بــودنــد در حــیــاط ساختمان
چه می کرد ؟ ساعت 22:30
سه شنبه  28خــرداد امسال
مـــامـــوران کــانــتــری 118
ستارخان در جــریــان حضور
دزدان در طبقه چهارم ساختمانی در منطقه ستارخان قرار
گرفتند و خیلی زود تیمی از ماموران به محل اعزام شدند.
ماموران با حضور در محل سرقت به سراغ صاحبخانه رفتند و
وی ادعا کرد ،دو ساعت پیش برای خرید وسایل تولد فرزندم
همراه همسرم خانه را ترک و هنگام مراجعه مشاهده کردم
در واحد کج شده و سر و صداهایی از داخل خانه می آید که
فهمیدم سارقان در منزل هستند .همسرم بچه مان را در
آغوش گرفت و به سرعت پایین رفت و همسایه ها را مطلع کرد
و من نیز به پلیس زنگ زدم .یک دقیقه بعد یکی از همسایه ها
به طبقه باال آمد و گفت به اورژانس هم زنگ بزنید زیرا یکی از
دزدان  ،خود را از پنجره ساختمان به پایین پرت کرده است.
به گزارش گروه حوادث رکنا ،وی افزود:همراه سه همسایه
دیگر خود به پشت بام رفتیم تا ببینیم سارق دیگری هم هست
یا نه که از آن جا مشاهده کردیم یکی از سارقان در حیاط
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افتاده و خون آلود است و سارق
دیگر نیز با مالفه و پرده که گره
زده و به لوله شوفاژ آویزان کرده
بود قصد پایین رفتن از بالکن را
داشت که فریاد زدیم این کار را
نکن .آن دوستت که خواست به
پایین برود ظاهرا مرده است.
ولی وی به فریاد ما اهمیتی نداد و به کار خود ادامه داد که
ناگهان نزدیک طبقه سوم ،پارچه ها پاره شدند و او نیز به پایین
پرتاب شد .من که قبل از رفتن به پشت بام در واحد را از بیرون
قفل کرده بودم ،پس از رسیدن پلیس کلید را به آن ها دادم که
ماموران سارق سومی را در خانه دستگیر کردند.
هر دو مصدوم به بیمارستان منتقل شدند که مصدوم اول
دقایقی پس از انتقال به مرکز درمانی به دلیل شدت ضربه
وارد شده بر اثر افتادن فوت کرد و مصدوم دوم نیز ساعت ۶
صبح دیروز با وجود انجام عمل های پزشکی به دلیل شدت
جراحات جان باخت .در تحقیقاتی که از سارق سومی در
کالنتری به عمل آمد بیان شد که مردی  ۳۸ساله است که
پس از تحمل زندان به جرم سرقت خانه ،یک سال پیش از
زندان آزاد شده بود .از سارق یک دیلم و دسته کلید کشف
شد و تحقیقات در این خصوص ادامه دارد.

با خــودروی شخصیاش به صورت دربست در
اختیار آن ها باشد و در بین راه با او قرار میگذارند
که پس از سوار شدن به خودرو و اقدام به ضرب
و شتم فرد ربوده شده ،متوجه میشود که به او
دروغ گفتهاند و هدف شان وادار کردن صاحب
امالکی برای گرفتن امضا به قصد جابه جایی
اسناد ملکی است.
وی با بیان این که متهم برای تحقیقات تکمیلی و
شناسایی دیگر متهمان در اختیار پلیس آگاهی
قرار دارد ،افزود :نتیجه اقدامات بعدی متعاقب ًا
اعالم خواهد شد.
به گفته سرهنگ نادربیگی یکی از متهمان تحت
تعقیب دارای سابقه آدم ربایی است که به این
شیوه قب ً
ال نیز اقدام کرده و مدتی را در زندان به
سر برده است.

کشفیات پلیس
در بازداشت
 ۳۶۶شرور
پایتخت
در نخستین مرحله از
طرح برخورد با اراذل
و اوباش و مزاحمان
نوامیس در محالت
تهران؛  ۳۶۶شرور،
مزاحم نوامیس ،حامالن
سالح و توزیعکنندگان
مواد مخدر بازداشت
شدند .همچنین
 ۱۸دستگاه خودرو و
موتورسیکلت توقیف و
 ۲۷قبضه سالح کمری،
 ۶۲قبضه انواع سالح
سرد و دیگر اقالم مانند
شوکر و افشانه نیز کشف
شد.
عکسها :تسنیم

...

درامتدادتاریکی

بازنده!
وقتی به حقیقت ماجرای عشق خیابانی پی
بردم تازه فهمیدم که کاخ آرزوهایم را در یک
دنیای خیالی و پوچ ساخته بودم که با وزش
تند باد هوس در هم فرو ریخت و من دوباره
از آن آشیانه ویران شده پر کشیدم تا محبت
را در گوشه قلب هر بی سر و پایی جست
وجو نکنم و ...
دختر  15ساله که قطرات مروارید گونه
اشک از پهنای صورتش می غلتید درباره
سرگذشت خــود به کارشناس اجتماعی
کالنتری شفای مشهد گفت :از همان دوران
کودکی حس غریب «دوســت داشتن» را
یک آرزو یافتم چــرا که به دلیل درگیری
های پدر و مــادرم عمری با کمبود محبت
زنــدگــی کـــردم .وقــتــی بــا مــشــاجــره های
توهین آمیز و فریادهای پدر و مادرم زانوی
غم به بغل می گرفتم و از ترس عروسکم
را در آغــوش مــی فــشــردم ،صــدای مــادرم
در گوشم میپیچید که «کــاش فرزندی
نداشتم تا میتوانستم به راحتی از تو طالق
بگیرم!» با این جمالت فکر می کردم مانع
خوشبختی مادرم هستم .خالصه بزرگ تر
که شدم دریافتم مادرم به خاطر عالقه ای
که به تحصیل داشته راضی به ازدواج با پدرم
نبوده و به اجبار مادربزرگم به عقد پدرم
درآمده اما پدرم عاشق او بود و سعی می کرد
همه خواسته ها و آرزوهایش را در زندگی
مشترک برآورده کند به همین خاطر دوران
جدیدی با پیشنهاد پدرم برای تحصیل در
دانشگاه آزاد شد .مادرم بعد از پایان مقطع
کارشناسی باز هم تصمیم به ادامه تحصیل
گرفت و با ترغیب و تشویق پدرم روبه رو شد.
او در حالی مدرک کارشناسی ارشدش را از
دانشگاه آزاد گرفت که دیگر افکار و رفتارش
به شدت تغییر کرده بود تا جایی که حتی
چادرش را کنار گذاشت و پوشش نامناسبی
برگزید به طوری که با وضعیت زننده ای در
خیابان تردد می کرد .همین موضوع سرآغاز
اختالفات شدید بین آن ها شد .مادرم دیگر
پدرم را مردی بی سواد خطاب می کرد و او را
شایسته این زندگی مشترک نمی دانست.
باالخره مادرم که فاصله زیادی بین خودش
و پدرم احساس می کرد در حالی تصمیم
به طالق گرفت که اصرارها و التماس های
پدرم فایده ای نداشت.
آن روزهــا من  12سال داشتم که مادرم
مهریه اش را بخشید و حضانت مرا نیز به
پدرم واگــذار کرد با این شرط که هفته ای
یک بار با من مالقات کند اما پدرم بعد از
ماجرای طالق و برای آن که مادرم را اذیت
کند اجــازه دیدارهای حضوری بین من و
مــادرم را نمی داد در واقــع من مانند یک
تــوپ فوتبال به ایــن سو و آن سو پــرت می
شــدم تا یکی از آن ها برنده شــود ولــی در
واقع بازنده اصلی این ماجرا من بودم چرا
که وقتی مادرم بعد از تالش های زیاد و با
دستور دادگــاه اجــازه مالقات می گرفت
برای لجبازی با پدرم و آزار روحی او مرا به
خانه مادربزرگم می برد و خودش به دنبال
کار و زندگی و خوشگذرانی با دوستانش
می رفت.
در این میان فقط من بودم که چون آینه ای
می شکستم و صدها تکه می شدم .خالصه
در مدت کوتاهی پدرم با زنی ازدواج کرد
که هیچ وقــت با من مهربان نبود و حتی
محبت پدرم به من را نیز تحمل نمی کرد
از سوی دیگر هم باردار شده بود و پدرم به
خاطر توجه ویژه ای که به او داشت مرا به
کلی فراموش کرده بود در همین شرایط
من به مادربزرگم پناه بردم و نامادری ام که
در پی فرصتی برای رهایی از شر من بود،
پدرم را متقاعد کرد تا سرپرستی مرا در قبال
پرداخت نفقه به مادرم بسپارد؛ اما مادرم تا
عصر سر کار بود و شب ها را با دوستانش
می گذراند یا به مسافرت می رفت در حالی
که من در خانه تنها بودم تا این که در مسیر
مدرسه با «یوسف» آشنا شدم.
او بــا جمالت عاشقانه اش خیلی بــه من
محبت می کرد و من هم دنیای زیبایی برای
ازدواج با او ساخته بودم تا این که فهمیدم
یوسف با چند نفر دیگر از دختران مدرسه
ام ارتباط دارد وقتی موضوع را با او مطرح
کــردم بالفاصله ارتباطش را با من قطع
کرد و حتی به تلفن هایم پاسخ نداد اما ای
کاش ...
ماجرای واقعی با همکاری پلیس
پیشگیری خراسان رضوی

