روز
وک
ش

11

سحابي زيباي عقاب

گروه ش�وك :سحابي عقاب يا M16
يكي از زيباترين س�حابيهاي كيهاني
به شمار ميآيد .س�ازمان فضايي ناسا
تصويري شگرف از اين سحابي منتشر
كرد و يادآور ش�ده درون اين س�حابي
خوش�ه س�تارههاي ج�وان در ح�ال
ش�كلگيري ديده ميش�وند در حالي
كه گاز و گرد و غبار درون اين س�حابي
تحت نيروي گرانش�ي گرما و فشار در
هسته آن تجمع كرده است.
به گفته دانش��مندان ،درون اين سحابي
ستارگان درخشان زيادي ديده ميشود .در
حالي ك��ه بادهاي خورش��يدي به گازهاي
درون اين س��حابي ضربه وارد ميكنند و آن
را تحت تأثير قرار ميدهند.درون س��حابي
عقاب س��ه س��تون غولپيكر ديده ميشود
كه به وس��يله تلس��كوپ فضاييهابل كام ً
ال
قابل رؤيت است.تحقيقات نشان داده درون
سحابي عقاب ابرنواخترهاي عظيمي پس از
مدت زماني كوتاه منفجر ميش��وند و موج
انفج��ار اين ابرنواخترها باعث ش��كلگيري
مجدد ستارگان بيشتر و جوانتري ميشود.
س��حابي عقاب در فاصله  8هزار سال نوري
از زمين در كهكش��ان راه ش��يري قرار دارد.
اين س��حابي جرمي بي��ش از  12هزار برابر
جرم خورش��يد را داراست و رنگ آبي و سبز
س��حابي در پس اشعه ماوراي بنفش چنين
زيبا به نظر ميرسد.

تحلیل شوک
رابطه تک فرزندی و جرم
دکتر غالمرضا ذاکری پور

استادیار روانشناسی سالمت

بی ش��ک یکی از مـــــ��واردی که در
ریش��ه یابی رفتارهای فردی مورد بررس��ی
بسیاری از متخصصان قرار میگیرد در کنار
مباحث اصلی همچون وراثت و محیط ،نقش
و جایگاه فرد در خانواده اس��ت موضوعی که
نخس��تین بار توس��ط یکی از روانشناسان
ح��وزه روانکاوی ب��ه نام آلف��رد ادلر مطرح
ش��د .به اعتقاد وی جایگاه افراد در خانواده
(به ترتیب تولد) نق��ش تعیینکنندهای در
رفت��ار ایفا میکند .یکی از این موارد مرتبط
به ت��ک فرزندان اس��ت .این موض��وع بیان
کننده این مساله نیست که افراد تک فرزند
بیشتر در معرض آس��یب هستند بلکه گواه
بر این حقیق��ت دارد که مهمترین عامل در
ایجاد رفتارهای مناس��ب اجتماعی داشتن
مهارتهای اجتماعی اس��ت ک��ه در نتیجه
تعامل فرد با س��ایر اعض��ای خانواده حاصل
میش��ود و تک فرزندان به علت محدودیت
در رواب��ط فاق��د اینگون��ه مهارتهای الزم
رفتاری بوده و بیش��تر دچار رفتارهای ضد
اجتماعی میشوند.
در حقیق��ت وقتی در ح��دود یک دهه
قبل مطالعهای روی کودکان حدود  5ساله
انجام شد و اعالم شد کودکانی که خواهر یا
برادر ندارند در مقایسه با کودکان هم سن و
سال خود که تکفرزند نیستند ،مهارتهای
ارتباطی و اجتماعی ضعیفتری دارند ،و این
ارتباطات ضعیف اجتماعی در بزرگس��الی
میتوان��د موجب��ات انحرافات رفت��اری را
فراهم کند موج��ی از مطالعات طولی را در
ای��ن زمینه رقم زد که بیش��تر نتایج حاصله
گواه بر تأیید این موضوع داش��تند .از سوی
دیگ��ر یکی دیگر از مش��کالت تکفرزندان
توجهطلب��ی و انحصارطلب��ی آنها اس��ت.
غالب��اً آنها به س��متی حرک��ت میکنند که
نش��ان دهند حرف خودشان باید به کرسی
بنش��یند و چون فرزند دیگری وجود ندارد
که بر س��ر ش��راکت قدرت با هم رشد کنند
و مراوده داشته باش��ند ،حق خود میدانند
حرفهایشان مورد پذیرش کامل اطرافیان
ق��رار گیرد و چنانچه خالف آن اتفاق بیفتد،
حتی ممکن اس��ت رفتارهای پرخاشگرانه
از خود بروز دهند .ک��ه این گونه رفتارها در
دوران نوجوانی و اوایل بزرگسالی تصویری
از یک شخصیت ضد اجتماعی را به معرض
نمایش میگذارد.
ام��ا به هر ح��ال مهمتری��ن معایب تک
فرزندی عبارتست از :
-1از آنجا که همه نیازهای تک فرزندها،
بر آورده میش��ود و کمتر ب��ا ناکامیروبه رو
میش��وند؛ آن��ان نمیتوانن��د ناامیدیها و
فش��ارهای روحی را تحمل کنن��د .چنانچه
توهینی به آنها ش��ود ،بی آنکه قصد و غرضی
در کار باشد این توهین را رفتاری عمدی و به
پشتوانه نیتی خاص تفسیر میکنند .چنانچه
از مس��ألهای رنجیده خاطر شوند این حالت
را ت��ا مدتهای مدی��دی در درون خود زنده
نگه میدارند .آنها فقط ب��ه برقراری روابطی
عالقهمندن��د ک��ه در برگیرن��ده منافع آنان
باشد و احساساتشان را نیز جریحه دار نکند.
آنها ممکن اس��ت ناراحتیهای خود را برای
دیگران بیان نکنند و فردی درون گرا شوند.
-2وابس��تگی ش��دید والدی��ن ب��ه تک
فرزند؛ این وابس��تگی س��بب اضطراب تک
فرزند میشود وهمیشه نگران است که اگر
صدمهای به او برس��د ،والدی��ن دچار لطمه
روحی شدید خواهند شد).
-3حساسیت فراوان والدین دربار ة رفتار
و گفتار تک فرزند که او را به رفتار و گفتاری
نامطلوب میکشد و لوس میشود.
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سردار اشتري عنوان كرد
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شماره شوک 1049
خودروهاي دزدان قدرت مانور بااليي داشت

فرارهايماجراجويانه
دزدان شيكپوش ويالهاي شمال

حسین خانی :دزدان شیک پوش برای دستبرد زدن به خانههای
ویالیی و دفاتر مشاور امالک در غرب مازندران اقدام به سرقت 15
خودروی مزدا  3کرده بودند.
این گروه تبهکاری با مهارت باالیی که در رانندگی داشتند بعد از اجرایی
کردن نقش��ههای خالفکارانه خود با سرعت زیاد خود را از منطقه خطر دور
می کردند.اعضای این شبکه از دزدان دو مرد و دو زن جوان بودند که همگی
در استان تهران ساکن بوده و برای سفر اواخر هفته به مازندران میآمدند.
اقدامات پلیس برای به دس��ت آوردن ردی از اعض��ای این باند به دنبال
دریافت گزارشهایي از وقوع س��رقتهای س��ريالي در غ��رب مازندران در
دس��تور کار مأموران قرار گرفت.به دلیل اهمیت ماجرا با دس��تور س��ردار
مسعود جعفری نس��ب فرمانده پليس مازندران پیگیری موضوع سرقتها
به دایره مبارزه با سرقت آگاهی مازندران واگذار شد.در جریان بررسیهای
انجام گرفته از س��وی مأموران مشخص ش��د که بيشتر سرقتها در ساعات
پایانی شب و با شکستن شیشههای دفاتر امالک و خانههای ویالیي صورت
گرفته اس��ت.همچنین پلیس دریاف��ت که دزدان با شناس��ایی خانههای
ویالیی که خالی از سکنه بودند نقشه سرقت از این مکانها را طراحی و اجرا
میکردند.در ادامه تحقیقات پلیسی اطالعاتی به دست آمد که نشان میداد
دزدان تقریباً در همه موارد سرقت سوار بر یک خودروی مزدا  3بوده و بعد از
اجرایی کردن اقدام خالفکارانه خود بسرعت منطقه را ترک میکردند.
از س��ویی دیگر برخی از شاهدان حادثه ادعا کرده بودند که دزدان را هر
بار با خودروهای مزدا  3به رنگهای متفاوتی دیدهاند.
به دس��ت آوردن این اطالعات نش��ان م��ی داد که دزدان ه��ر بار با یک
خودروی مزدا  3با رنگ متفاوتی به محل سرقت آمده و در سرقتهای بعدی
رنگ خودرویش را تغییر دادهاند تا شناس��ایی نش��وند.همچنین اطالعات
به دس��ت آم��ده از دزدان حکایت از آن داش��ت که آنها هر ب��ار لباسهایی
گرانقیمت و ش��یک بر تن داش��تهاند و این موضوع به دلیل حضور گسترده

گردش��گران در مازندران کمتر باعث شک مردم در باره خالفکار بودن آنها
ش��ده است.در چنین ش��رایطی بود که کارآگاهان اقدام به تلهگذاری برای
دزدان ک��رده و ت��ردد انواع خودروه��ای مزدا  3به مکانهای��ي که احتمال
سرقت از آنجا مطرح میشد را تحت کنترل خود در آوردند.چندي پيش در
حالی که  4زن و مرد ش��یک پوش بدون اطالع از تلهگذاری مأموران سوار بر
خودروی مزدا  3سفید رنگی از تهران به طرف مازندران حرکت کرده بودند،
مأموران با مظنون ش��دن به آنها حرکات و رفتارش��ان را تحت مراقبتهای
نامحس��وس در آوردند.عملی��ات تعقیب و مراقبته��ای پلیس به صورت
ماهرانه ای با دزدان ادامه داشت تا اینکه دزدان بی خبر از اینکه در دایره دید
پلیس قرار دارند ،پس از انتخاب یک دفتر مشاور امالک در شهر محمودآباد
قصد اجرایی کردن نقشه سرقت را داشتند که خود را در محاصره کارآگاهان
آگاهی مازن��دران دیدند.پلیس قبل از اینک��ه دزدان فرصت عکس العملی
برای فرار داش��ته باشند ،هر  4متهم را بازداشت کردند.دزدان مزدا سوار در
جریان بازجوییهای انجام گرفته از س��وی پلیس با اعتراف به س��رقتهای
متع��دد از دفاتر مش��اور امالک و خانههای ویالیی در غ��رب مازندران همه
دزدیهای مطرح ش��ده را به گردن گرفتند.براساس اعترافات دزدان،آنان
ابتدا یک خودروی مزدا  3را در سطح شهر تهران سرقت کرده و با آن به شمال
میآمدند .بعد از انجام س��رقتهای خود با همان خودرو به تهران برگش��ته و
خودرو را در مکان خلوتی رها می کردند.دزدان اعتراف کرده اند که این کار را
برای پرهیز از خطر شناسایی شدن توس��ط پلیس انجام می دادند .در میان
س��رقتهای انجام گرفته توسط دزدان،سه خودرو مزدا  3در مازندران بوده
اس��ت و  12خودروی ديگر را در تهران به س��رقت بردهاند.اعضای این گروه
ادعا کردهان��د که خودروی مزدا  3را به خاطر قدرت مانور باالیش در هنگام
فرار انتخاب ک��رده اند و در مدت زمانی کمتر از چند ثانیه درخودروی مزدا
را ب��از ک��رده و آن را میدزدیدند.تحقیقات مأموران در باره س��ایر اقدامات
تبهکارانه این باند تبهکاری ادامه دارد.

قتل خاموش يك زن از سوي
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علت احتمالي انسداد
برخي از گذرگاههاي مرزي

انس�داد برخ�ي از گذرگاهه�اي مرز
غربي احتماالً به خاطر مس�ائلي است كه
در تركيه رخ داده است.
سردار حسین اش��تری فرمانده ناجا صبح
ديروز در حاش��یه همایش سراس��ری مدیران
تربی��ت و آم��وزش ناجا ب��ا حض��ور در جمع
خبرن��گاران از وضعیت قابل قب��ول مأموران
پلیس در مهارت تیراندازی خبر داد و گفت :در
موضوع تیران��دازی وضعیت همکاران ما قابل
قبول اس��ت؛ اما معتقدیم که در این زمینه نیز
باید وضعیت ارتقا یافت��ه و تحولی را در حوزه
تیراندازی ایجاد کنیم.
وی همچنین از راهاندازی قرارگاه جهادی
تربی��ت و آموزش در ناجا خب��ر داد و گفت :به
منظور ارتقاي مهارتها و توانمندیهای فردی
و جمعی کارکنان پلیس ،از همان نخس��تین
روزهای فعالیتم در سمت فرماندهی ناجا این
قرارگاه راهاندازی شد.وی ارتقاي سطح دانش
و مه��ارت جمع��ی کارکنان ،ارتق��ای مهارت
کارکنان ب��ه منظور بهره ب��رداری مطلوب از
تجهیزات ،استفاده از روشهای نوین آموزشی
و غی��ره را از اه��داف این ق��رارگاه اعالم کرد.
سردار اش��تری در بخش دیگری از سخنانش
به موضوع تندرستی و س�لامت جسمانی در
کارکن��ان پلیس اش��اره ک��رد و آن را یکی از
اولویتهای مهم در ناجا برشمرد و گفت :ما این
موضوع را ابالغ کردیم و ورزشهای همگانی و
تخصصی را برای این منظور ابالغ کردهایم که
نتیجه آن تناس��ب اندام کارکنان خواهد بود.
وي ب��ا بیان اینکه تأکیدات��ی در این خصوص
صورت گرفــــــته است ادامه داد :هم اکنون
وضعی��ت رضایت بخش��ی در ای��ن خصوص
وجود دارد.فرمانده ناجا در پاسخ به سؤالی در
خصوص انسداد برخی از گذرگاههای مرزهای
غربی اظهار کرد :مسدود شدن مرزها موقتی و
برحسب ابالغ شورای عالی امنیت ملی صورت
میگیرد .ما نیز بر حس��ب وظیفه و قانون بايد
از این دس��تور پیگیری کنیم و درباره علت آن
نیز بايد از ش��ورای امنیت سؤال شود .من فکر
میکنم ش��اید اتفاقاتی که در ترکیه رخ داده
یکی از دالیل این انسداد باشد.
سردار اشتری همچنین در پاسخ به سؤالی
مبنی بر اینکه علیرغم تأکیدات فراوان پلیس
درخصوص اس��تاندارد رفتاری متأس��فانه در
حوزه راهور ش��اهد این هستیم که مأموران با
استفاده از بلندگوی داخل خودرو ،شهروندان
و رانن��دگان را خط��اب میکنن��د ،گف��ت:
استانداردس��ازی و تعالی رفتار از س��الهای
گذشته در نیروی انتظامی آغاز شده و گامهای
خوبی نیز در این خصوص برداشته شده است.
البته ممکن اس��ت نارس��اییهایی نیز وجود
داش��ته باش��د که در این خصوص ما تذکرات
الزم را خواهیم داد.سردار اشتری همچنین در
س��خنانی در این همایش بر ضرورت استفاده
از تجهی��زات نو و ب��ه روز در پليس تأکید کرد
و گفت :ناجا س��ازمانی انس��ان محور اس��ت و
باالترین س��رمای ه هر س��ازمانی نی��ز نیروی
انسانی آن است.
وی با بیان اینکه سیاس��تگذاری ،هدایت و
نظ��ارت بر کلیه امورات ناج��ا از جمله وظایف
معاونت آموزش و تربیت ناجاست اظهار کرد:
در این راس��تا بايد از روشه��ای نوین و دانش
روز استفاده کنیم تا سازمانی چابک و ورزیده
داشته باشیم.

وحشت و خون
در مهماني
بروكلين

گروه شوك :چين ويديويي
شبيهسازي شده از بزرگترين
تلسكوپ راديويي جهان را
به نمايش گذاشت .به گزارش
خبرگزاري شينهوا ،اندازه اين
تلسكوپ  30برابر زمين فوتبال
است.

تلسكوپ غولپيكر جهان
در انتظار شنيدن پيامهاي ساكنان كرات آسماني

تلسكوپ غول پيكر چيني ميتواند به عنوان حساسترين سازه دستساز بشر براي شنيدن
صداهاي احتمالي از فضا شناخته شود.چينيها ميگويند اين تلسكوپ در حال حاضر در دست
س��اخت اس��ت و در س��ال آينده مورد بهرهبرداري قرار خواهد گرفت.دانشمندان معتقدند كه
اين تلس��كوپ ميتواند به عنوان گوش حساس زمين براي شنيدن صداها و پيامهاي احتمالي
س��اكنان كرات ديگر عمل كند و به رمزگش��ايي اين پيامهاي كيهاني بپردازد.اين تلس��كوپ
غولپيكر در منطقه كوهستاني استان كوئيژو بنيانگذاري شده است.
پانلهاي موجود روي اين تلس��كوپ به شكل متس��اوياالضالع با هر ضلع  11متري ديده
ميشود .تلسكوپ به كامپيوترهاي بسيار حساس��ي نيز مجهز است.مهندس زوبوكين از دفتر
پروژه ميگويد :اطراف تلسكوپ بسيار ساكت است تا شعاع  5كيلومتر هيچ شهر و روستايي در
منطقه وجود ندارد و سبب ميشود اصوات كيهاني بخوبي شنيده شود .با اين تلسكوپ ميتوان
س��يگنالهاي بسيار دور از ديگر س��يارات و ديگر تمدنهاي پيشرفته را تشخيص داد .با وجود
دادههاي اين تلس��كوپ ميتوان وضعيت انرژي تاريك ،س��رعت انبساط كيهاني ،فعاليتهاي
مغناطيسي ،چرخش ستارههاي نوتروني و ...را به دست آورد و مورد بررسي قرار داد.
اين مرد ميخواست دو همسفرش را از بين ببرد

بازداشت آتشافروز
هتل هرمز بندرعباس در فرودگاه

عامل آتشس�وزي عمدي در هتل هرمز بندرعباس در فرودگاه دستگير شد.اين
مرد ميگويد با دو همس�فرش كه فعاليت اقتصادي داشتهاند دچار اختالفاتي بوده و
به خاطر همين اتاق خود را به آتش كشيده است.
س��ردار عزيزاهلل ملكي فرمانده پليس هرمزگان از عمدی بودن آتشس��وزی مهیب بامداد
جمع��ه در هت��ل هرمز بندرعباس خبر داد و گفت :عامل اصلی ای��ن حادثه که پس از این اقدام
ازمحل متواری ش��ده بود با انجام یک رشته کار اطالعاتی شب يكشنبه در فرودگاه بینالمللی
بندرعباس دستگیر شد.وي اظهار داشت :پس از این حادثه شناسایی علل یا عوامل آن بالفاصله
در دستور کار قرار گرفت که پلیس در صحنه به سرنخهایی از عمدی بدون حادثه دست یافت.
وی ادامه داد :در بررس��یهای پلیس و کنترل مس��افران س��ه مرد مظنون شناسایی شدند و
تحت تحقیق میدانی کارآگاهان زبده پلیس آگاهی قرار گرفتند.س��ردار ملكي ادامه داد :مأموران
با حضور در صحنه و بررس��ی مشخصات مسافران متوجه شدند شب پيش از حادثه سه مرد برای
انجام فعالیتهای اقتصادی با مراجعه به هتل هر کدام در یک اتاق جداگانه مستقر شدهاند.به گفته
رئیس پلیس اس��تان هرمزگان پس از تکمیل تحقیقات مش��خص شد یکی از سه مظنون حادثه
بالفاصله پس از اعالم آتشس��وزی به طرز مرموزی از هتل خارج ش��ده است.سردار ملکی اضافه
کرد :با بازجویی از  2مظنون دیگر ،عامل اصلی شناسایی و طرح دستگیری آن در دستور کار پلیس
قرار گرفت که خوشبختانه در یک اقدام ضربتی مرد  49ساله که پس از این اقدام از محل متواری
شده و گریخته بود شب يكش��نبه در هنگام برگشت در فرودگاه بینالمللی بندرعباس دستگیر
ش کشیدن
شد.فرمانده پليس استان هرمزگان گفت :متهم در بازجوییها انگیزه خود را برای به آت 
اتاقش «اختالف حس��اب مالی و مسایل ش��خصی با دو مظنون» دیگر عنوان کرده است.رئیس
پلیس استان هرمزگان در پایان تأکید کرد :هیچ ارتباطی بین دو آتشسوزی اخیر در بندرعباس
وجود ندارد و حادثه ستاره جنوب ناشی از نقص فنی و اتصال برق بوده است.
خس�ارت  50ميليارد ريالي
فرماندار بندرعباس گفت :خس��ارت ناشی از آتش سوزی در هتل هرمز در این شهر بیش از
 50میلیارد ریال برآورد ش��ده اس��ت.احمد پویافر افزود :برآورد اولیه این خسارتها طبق نظر
کارشناسان بیمه تعیین شده است.وی بیان داشت :تعیین خسارتهای ناشی از آتشسوزی در
مجتمع تجاری  -مسکونی ستاره جنوب شهر بندرعباس نیز در دست اقدام است.روز پنجشنبه
بر اثر آتشسوزی و دودگرفتگی مجتمع تجاری ستاره جنوب سه نفر کشته و30نفر از ساکنان
این مجتمع مصدوم ش��دند و در حادثه آتش س��وزی و گازگرفتگی هتل هرم��ز نیز یک نفر از
مأموران جان بر کف آتشنش��انی به هنگام کمک به اطف��اي حریق و مصدومان جان خود را از
دست داد و چهار نفر هم مصدوم شدند.

گروه شوك :تيراندازي در يك مهماني در بروكلين امريكا  13زخمي برجاي گذاشت.به گزارش پليس در اين
مهماني فرد يا افرادي مسلح به سمت مهمانان شليك كرده و وحشتي به بار آوردهاند.علت و انگيزه اين تيراندازي
روشن نيست اما مأموران پليس بالفاصله در محل حادثه حاضر شده و مجروحان را به بيمارستان منتقل كردهاند.
كارآگاه��ان پليس در حال بررس��ي اين حادثه هس��تند.به عقيده پليس ،ضارب يا ضاربان اف��رادي از اعضاي باند
خالفكار بودهاند كه از طريق اخبار فيس��بوك متوجه برگزاري مهماني ش��دهاند .در ميان مجروحان شش زن نيز
ديده ميشوند.

جشنواره عجيب بوميان در كوه آتشفشان كاساداي اندونزي

گروه شوك :بوميان منطقه كاسادا در شرق جاوه اندونزي طي مراسمي خاص جشنواره عجيب خود را برگزار كردند.
در اين جش��نواره س��االنه مردم هداياي خود را كه شامل برنج ،ميوه ،سبزي ،دام و پول است جمعآوري ميكنند و به دهانه آتشفشان فعال كوه برومو
ميبرند و درون آن مياندازند.اين جشنواره يك ماه طول ميكشد چرا كه بوميان با پاي پياده به سمت كوه حركت ميكنند.آيين اين جشنواره براساس
داستاني افسانهاي به قرن  15ميالدي باز ميگردد .در آن زمان يك شاهزاده خانم به نام «رورو» با شوهرش «جوكو» خواستار فرزندي الهه زايش بودهاند
كه فرش��تگان كوه آتشفش��اني به آنها قول دادند فرزندان زيادي به آنها داده خواهد ش��د به ش��رط آنكه آخرين فرزند خود را به عنوان قرباني به خدايان
افسانهاي كوهستان هديه كنند .براساس اين افسانه اين زوج  25فرزند به دنيا آوردند و آخرین فرزند را به اين خدايان افسانهاي تقديم كردند.

گروه ش�وك :دو باجناق كه زني جوان را در حاش�يه سبزوار كشتهاند ،دستگير ش�دند .به گزارش شوك ،روز
 30تيرماه امس�ال ،رهگذران در تماس با پليس  110از وجود جسد زني جوان در حاشيه جنوبي شهر سبزوار خبر
دادن�د .مأم�وران پليس و كارآگاهان جنايي بالفاصله در محل حاضر و با ديدن جس�د زن  30س�اله بازپرس را در
جريان قرار دادند .تحقيقات پليس�ي نش�ان ميداد جس�د متعلق به زني با نام «هاجر» است كه در جوين زندگي
كرده و مدتي پيش از همس�رش طالق گرفته اس�ت .رئيس پليس س�بزوار به ش�وك گفت :تحقيقات كارآگاهان
جنايي با بررسي سرنخهاي به دست آمده در محل كشف جسد ادامه يافت و مشخص شد هاجر بتازگي با مرد 30
س�الهاي ازدواج كرده است .با روشن شدن اين سرنخها مشخص شد كه شوهر هاجر با باجناقش در قتل خاموش
دس�ت داشتهاند .سرهنگ «سيدمحمد هاش�مي» افزود :كارآگاهان دو باجناق  30ساله را در روستاي جلمبادان
س�بزوار در عملياتي غافلگيرانه دس�تگير كردند .اين دو مرد ابتدا اصرار بر بياطالعي كردند تا اينكه خود را در
براب�ر دالي�ل و مدارك علمي پليس ديدند و قتل زن جوان را به گردن گرفتند .دو باجناق  30س�اله وقتي در برابر
بازپرس شادكاني قرار گرفتند ،فاش كردند كه هر دو با هاجر اختالف داشتهاند و آخرين بار وقتي درگيري لفظي
ش�ديدي بين آنها رخ داده ،ابتدا با مش�ت به جانش افتاده و سپس خفهاش كردهاند و جسدش را ساعت  6صبح با
نيسان به حاشيه شهر برده و درگوشهاي رها كردهاند.

كشف قطعهاي ديگر از هواپيماي ناپديد شده در شرق اقيانوس هند
گروه ش�وك :مأموران پلي��س جزيره رئونيون قطعه ديگري از الش��ه
هواپيم��اي بوئينگ  777را يافتهاند كه گمان م��يرود متعلق به هواپيماي
ناپديد ش��ده  MH 370مالزي اس��ت.اين هواپيماي خطوط هوايي مالزي
س��ال گذش��ته تنها چند دقيقه پس از پرواز از كواالالمپ��ور به پكن با تمام
سرنشينانش به ش��كل مرموزي بر فراز اقيانوس ناپديد شد و تاكنون اسرار

گمشدن اين هواپيما كشف نش��ده است اما گفته ميشود قطعه يافت شده
ديگ��ري كه به وس��يله امواج اقيانوس به س��احل جزيرهاي آورده ش��ده به
احتمال ق��وي متعلق به در اين هواپيما اس��ت.هفته گذش��ته اولين قطعه
به بلندي دو متر در اين جزيره پيدا ش��د كه براي انجام تحقيقات بيش��تر به
فرانسه ارسال شد.

اين جشنواره
يك ماه طول ميكشد
چرا كه بوميان با پاي
پياده به سمت كوه
حركت ميكنند.آيين
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