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شوك ویژه
بخشش يك محكوم به اعدام
پاي چوبه دار در قزوين
ي��ك زنداني متهم ب��ه «قتل» ،با گذش��ت
اولياي دم در پاي چوبه دار بخشيده شد.
«صادق��ي نيارك��ي» دادس��تان عمومي و
انق�لاب قزوي��ن گفت« :ب��ا ت�لاش و پيگيري
مسئوالن قضايي ،متدينين ،معتمدان محلي و
بخش��ش خانواده مقتول ،اعدامي از طناب دار
نجات يافت».
دادس��تان قزوين ادامه داد« :قاتل و مقتول
كه پس��ر عمو بودند هر دو به دختري عالقهمند
ميش��وند و قاتل به تصور اينكه براي رسيدن به
دختر مورد عالقهاش بايد مقتول را از سر راهش
بردارد وي را س��وار خودروي نيس��ان كرده و به
خارج از ش��هر ميبرد و او ر ا به قتل ميرساند و
پس از پنج سال دستگير ميشود».
اين مقام قضاي��ي افزود« :پرونده اين متهم،
پس از طي مراحل قانون��ي و تأييد ديوان عالي
كش��ور و رئيس محترم قوه قضائيه در نهايت با
انجام تشريفات قانوني مقرر شد حكم قصاص در
ندامتگاه مركزي قزوين اجرا شود كه در مراسم
اجراي حكم با تالشهاي مس��ئوالن قضايي و با
رضايت پدر و مادر مقتول ،قاتل كه در آس��تانه
اعدام بود از چوبه دار رها شد».
صادقي نيارك��ي ادامه داد« :اگر چه متهم از
اعدام و قصاص رهاي��ي يافت ولي از بابت جنبه
عمومي جرم ،مجازات قانوني حبس بر اس��اس
نظر دادگاه در خصوص وي اعمال ميشود».
قب��ل از اع�لام رضايت اولي��اي دم با حضور
مس��ئوالن قضايي و اداري مراسم قرائت زيارت
عاش��ورا برگزار ش��د و پدر و مادر مقتول بدون
هيچ درخواستي رضايت خود را اعالم كردند.

بازداشت باجناقهاي قاتل

س��ه متهم به قت��ل ،كمتر از  24س��اعت در
فرديس دس��تگير ش��دند .فرمان��ده انتظامي
شهرستان فرديس گفت :دوشنبه شب گذشته
در محله «اهري» شهرستان فرديس جوان 24
ساله براثرضربات جسمي سخت بشدت مجروح
شد كه هنگام انتقال به بيمارستان جان باخت.
س��رهنگ ايوب احم��دي ادام��ه داد :پس
از اع�لام اين خبر به مركز فوريتهاي پليس��ي
شهرس��تان فرديس بالفاصله تيمهايي از اداره
آگاهي اين شهرس��تان درمحل حاضر شدند و
نسبت به بررس��ي موضوع اقدام و ضاربان را در
مخفيگاه خود دستگير كردند .فرمانده انتظامي
شهرس��تان فرديس گفت :عل��ت اين درگيري
اختالف خانوادگ��ي بوده كه يك��ي از ضاربان،
باجناق مقتول بوده است.
احم��دي افزود :متهمان پرونده براي س��ير
مراح��ل قانوني تحويل مراجع قضايي ش��دند.
مقت��ول مه��رداد  24س��اله داراي ي��ك فرزند
دو س��اله اس��ت كه در محله اه��ري منطقه 10
شهرستان فرديس زندگي ميكرد .شهرستان
فردي��س ب��ا  600هزارنفرجمعي��ت در جنوب
شرقي كالنش��هر كرج مركز اس��تان البرز قرار
دارد.

در محور اسالمآباد  -گیالنغرب

سرعت غيرمجاز  4تن را
به كشتن داد

برخ��ورد دو دس��تگاه س��واری در مح��ور
اس�لامآباد غ��رب ب��ه گیالنغ��رب  ۴کش��ته و
 ۲زخم��ی بر جای گذاش��ت .س��رهنگ محمد
مرادی رئيس پليس راه كرمانشاهمسیر يكي از
خودروها را اسالمآباد غرب به سمت گیالنغرب
و مس��یر خ��ودرو ديگر را گیالنغرب به س��مت
اسالمآباد غرب عنوان کرد و افزود :مقصر حادثه
خودروي اول بود که بر اثر س��رعت غیرمجاز به
سمت راس��ت جاده منحرف شده و با خودروی
دیگ��ر برخورد كرده اس��ت .س��رهنگ مرادی
س��بقت و سرعت غیرمجاز را دو تخلف عمده در
محورهای مواصالتی اس��تان کرمانشاه عنوان
كرد و افزود :رعایت قوانین و مقررات راهنمایی
و رانندگ��ی مردم را از این گون��ه حوادث ناگوار
مصون میدارد.

 15زورگيري با خودروي مشكي

فردي ك��ه با خودروي مش��كي اقدام به 15
زورگيري كرده بود ،بازداشت شد.
س��رگرد س��يدعبداهلل حس��يني رئي��س
كالنت��ري  154چيتگ��ر گفت :ظه��ر دوازدهم
ش��هريور ماه س��ال ج��اري ي��ك زورگيري در
محدوده چه��ارراه ايرانخودرو توس��ط راننده
يك دستگاه خودروي مشكي رنگ گزارش شد.
رئیس کالنتری  154چیتگر ادامه داد :مأموران
پلیس با انج��ام تحقیقات پلیس��ی و همچنین
گفت و گو با ش��اکی ،ش��ماره پالک خودرو را به
دست آورده و با به کارگیری شگردهای خاص با
راننده تماس تلفنی حاصل كرده و وی را در یک
قرار مالقات صوری به محل مورد نظر کشاندند.
وی گفت :در ادامه فردی به هویت «ش��اهین»
ساکن اسالمش��هر با خودروی مذکور در محل
قرار حاضر و دستگیر شد که در بررسی از داخل
خودرو یک دس��تگاه گوش��ی گرانقیمت و یک
عدد ساعت مچی متعلق به شاکی پيدا شد.
رئی��س کالنت��ری  154چیتگر با اش��اره به
اعترافات نخس��ت متهم در مورد ارتکاب بیش
از  15م��ورد زورگی��ری افزود :با توج��ه به این
موضوع که داخل خودرو آثار خون و شکستگی
دس��تگیره ها مش��هود بود خودرو جهت نمونه
برداری آث��ار خونی به پای��گاه  5آگاهی منتقل
شد و تحقیقات در این رابطه برای کشف زوایای
پنهان این پرونده کماکان ادامه دارد.

زن انگليسي
در خانهاش توسط
قاتل ناشناس
كشته شد

گروه شوك :پليس انگلستان جس��د يك زن را در خانهاش در هرتفوردشاير يافت .به گزارش پليس،
قرباني به نام «نيكوال كراس» هنگامي كه توس��ط قات��ل با چاقو مورد حمله قرار گرفته بود دو كودكش در
اتاق كناري در خواب بودهاند و همسر نيكوال نيز در زمان حادثه در محل كارش حضور داشت.
پليس ميگويد :جوان  25س��الهاي را شناس��ايي كردهاند كه قبل از جناي��ت در اطراف خانه اين زن و
شوهر پرسه ميزد و دوربينهاي مداربسته نيز از او فيلم گرفته است.
با وجود اين مدارك ما براي دس��تگيري اين مرد كافي نبود و تحقيقات گس��تردهاي نيز در اين ارتباط
آغاز شده است.
پزش��كي قانوني تأييد كرده كه نيكوال با ضربات پياپي چاقو جان سپرده است .به گفته همسايگان اين
زن در كنار همسر و دو فرزندش زندگي آرامي داشته و زن و شوهر با هم بسيار خوشبخت بودهاند.
يكي از همس��ايگان به پليس گفته در حدود س��اعت  11صبح صداي جيغ بلندي از خانه آنها ش��نيده
است.

 7كوهنورد در كوهستان آلپ زير بهمن مدفون شدند
گروه ش�وك :س��قوط بهمن در كوههاي آلپ فرانس��ه جان هفت كوهنورد را
گرفت.
به گفته كوهنوردان س��قوط چني��ن بهمن عظيمي طي ي��ك دهه در منطقه
گرونوبل آلپ بيسابقه بوده است.
براس��اس اطالعات منتش��ر ش��ده قربانيان اين حادثه مليت��ي آلماني و چك
داشتهاند و هنگام كوهنوردي براي فتح قله زير بهمن ماندهاند.
تيمهاي جس��توجو براي يافت��ن ردي از اين كوهنوردان از س��ه هليكوپتر و
سگهاي جستوجوگر استفاده ميكنند.
تيمهاي امداد خبر دادهاند كه تيم كوهنورد هش��ت نفر بودهاند كه تنها يك نفر
از آنها توانسته با جراحاتي اندك از اين حادثه جان به در ببرد.

اعتراف  8دزد شبرو به  52دستبرد از خانهها

گروه شوك  -س�اختمانهاي مخروبه و نيمهساز ،پايگاه
دزدان خانههاي وياليي شهرستان آمل بودند.
دزدان شب رو با كمين در اين س��اختمانها به بررسي خانههاي
اط��راف ميپرداختند و هنگامي كه از خالي بودن خانه اطمينان پيدا
ميكردند نيمه شب با تخريب در ورودي و شكستن قفلها وارد آنجا
شده و نقشه سرقت خود را اجرايي ميكردند.
اقدامات مأموران براي رديابي دزدان با اعالم شكايتهاي متوالي
از وقوع س��رقت خانه هنگام نيمه ش��ب در مناط��ق مختلف آمل در
دستور كار قرار گرفت.
س��رهنگ گنجيان ،فرمانده انتظامي شهرستان آمل گفت« :اين
متهمان در ساعات نخست شب به ساختمانهايي كه در محيطهاي
روس��تايي يا در مجاورت س��اختمانهاي نيمه كاره ي��ا مخروبه قرار
داش��تند و ساكنين آنها حضور نداش��تند وارد شده و اقدام به سرقت
وجه نقد و طال ميكردند.
مقام انتظامي در تشريح خبر فوق گفت :درپي وقوع چندين فقره

س��رقت خانههای وياليي در سطح شهرس��تان آمل با اين شگرد كه
دزدان در ساعات نخست شب از س��اختمانهايي كه در محيطهاي
روس��تايي يا در مجاورت س��اختمانهاي نيمه كاره ي��ا مخروبه قرار
داش��تند و ساكنان آنها حضور نداش��تند ،با تخريب در يا پنجره وارد
س��اختمان شده و ضمن س��رقت وجوه نقد و طالجات ،دوربين و لپ
تاپها را نيز به س��رقت برده و همچنين س��رقت آنها در چند فقره با
تخريب گاوصندوق همراه بود.
وي افزود :رس��يدگي به اين پروندهها در دستور كار پليس آگاهي
آم��ل قرار گرفت تا اينكه مأموران آگاهي ب��ا فعال كردن منابع و پس
از يكس��ري اقدامات اطالعات��ي و عملياتي ،بان��دي از دزدان خانه را
شناس��ايي و در چند عملي��ات غافلگيرانه و همزم��ان ،تعداد  8نفر از
اعضاي اين باند با عنوان دزد و مالخر را دستگير كردند.
س��رهنگ گنجيان تصريح كرد :متهمان سعي داشتند با اظهارات
ضد و نقيض خود را بيگناه جلوه دهند اما با استفاده از شگردهاي خاص
پليس��ي چارهاي جز اعتراف نداشته و به جرم خود مبني بر سرقت از

پايانپروندهقتلميانجيدريافتآباد

گروه شوك :جواني كه در يك درگيري محلهاي يك ميانجي را كشته
بود با دادن ديه از قصاص رهايي يافت.
اواخر ارديبهش��ت ماه س��ال  90مأموران پليس در جريان جنايتي در خيابان
«نسترن» يافتآباد قرار گرفتند .تيم جنايي با حضور در محل با پيكر بيجان پسر
جواني به نام پيمان كه با ضربات پيچگوشتي از پاي درآمده بود ،روبهرو شدند.
در ادامه تحقيقات ميداني مش��خص ش��د كه عامل جنايت ب��راي يك خانواده
ايج��اد مزاحمت ميكرد و پيمان –مقتول -و چند بچه محل ديگر براي تذكر دادن
به در خان��ه وي رفته بودند .بنابر اين گزارش ،درگيري بين قاتل و جوانهاي ديگر
آغاز ميشود و در اين ميان پيمان كه ميانجيگر بود از سوي متهم از ناحيه سر هدف
ضربه پيچ گوشتي قرار ميگيرد و به كام مرگ فرو ميرود.
محمد عام��ل جنايت وقتي ديد ك��ه پليس و بازپرس پرونده ش��ك ندارند كه
وي قاتل پيمان اس��ت در بازجوييها لب به اعتراف گش��ود و گفت :از س��ركارم به
خانه برگش��تم .ديدم بچههاي محلمان سر كوچه ايستادهاند! ناگهان به سمت من
آمدن��د و در اين ميان س��عيد و وحيد به من حمله كردند م��ن نيز ميله آهني را كه
در آن حوالي بود برداش��تم و براي اينكه آنها را پراكنده كنم در هوا چرخاندم اما از
بدشانسي ميله به سر پيمان اصابت كرد و مرگ وي را رقم زد.
باور كنيد من قرباني را نميش��ناختم اما بچههاي ديگر كه به در خانهمان آمده
بودند ميشناس��م .هرگز قصد كش��تن كسي را نداش��تم .تنها ميخواستم از خود
دفاع كنم و آنان فرار كنند .محمد در ش��عبه  71دادگاه كيفري استان تهران تحت
محاكمه ق��رار گرفت و به قصاص نفس محكوم ش��د .حكم قصاص وي در ش��عبه
يك ديوانعالي كش��ور مهر تأييد خورد و پرونده براي اجراي حكم به اجراي احكام
فرس��تاده شد اما قاتل توانس��ت با پرداخت ديه رضايت اولياي دم را جلب كند و از
يك قدمي چوبهدار رهايي يابد .صبح ديروز محمد تنها به لحاظ جنبه عمومي جرم
در ش��عبه دوم دادگاه كيفري يك استان تهران به رياست قاضي عزيزمحمدي و دو
قاضي مستشار تحت محاكمه قرار گرفت .قضات عاليرتبه با هم وارد شور شدند و با
توجه به مدت زنداني بودن وي محمد را آزاد كردند.

راننده زن هم به ديوار زد ،هم سقوط كرد
س�قوط يك خ�ودروي س�واري در خانه
وياليي واق�ع در منطقه ميرآباد ش�هركرد،
موجب تخريب بخشي از اين خانه شد.
ش��اهدان حادثه ميگويند راننده اين خودرو
بان��وي جواني بود ك��ه قص��د دور زدن در ميدان
پارك محلهاي ميرآباد را داش��ت ك��ه در پياده رو
مرتفع منتهي به خانه وياليي سقوط كرد .خودرو
پس از خارج ش��دن از مس��ير ،به پي��ادهرو مجاور
رفته و س��پس با تخريب دي��وار خانه به حياط اين
خانه س��قوط ميكن��د .در اين
حادثه تنها سرنش��ين خودرو از
ناحيه فك و ده��ان مصدوم و با
آمبوالنس فوريتهاي پزشكي
ب��ه بيمارس��تان منتقل ش��د.
پلي��س راهنماي��ي و رانندگي
ناتواني راننده در هدايت خودرو
و پيچ نامناس��ب در اين بلوار را
علت حادثه اعالم كرده است.

خانهها در شهرس��تانهاي آم��ل و يكي از ش��هرهاي اطراف اعتراف
كردند .فرمانده شهرس��تان آمل ادامه داد :متهمان با هويت «كريم»،
«قدرتاهلل»« ،رحيم»« ،ميالد»« ،ضياء»« ،محمدرضا»« ،محسن»
و «غالمحس��ين» به مقر پليس منتقل شده و در بازجوييهاي انجام
شده به  52فقره سرقت خانه اعتراف كرده و عنوان داشتند كه در اين
س��رقتها پس از دستبرد به خانههاي مذكور ،وجوه نقد و طالها را به
س��رقت بردند .همچنين با اقرار دزدان و تشريح صحنههاي سرقت،
كليه مالباختگان شناس��ايي و اموال دزدي كش��ف و متهمان نيز به
مرجع قضايي معرفي و روانه زندان شدند.
س��رهنگ گنجي��ان در پايان با بي��ان اينكه تحقيق��ات پيرامون
اين موضوع ادامه دارد ،از مردم خواس��ت ،خانهه��اي خود را به انواع
تجهيزات حفاظتي و ايمني ضد سرقت مجهز كرده و نسبت به پرسه
زني افراد مشكوك و غيربومي در ساعات مختلف روز و شب بيتفاوت
نبوده و جهت بررس��ي موضوع حتماً ب��ا پليس  110تماس و موضوع
را اعالم كنند.

بازداشت  27تن از عوامل حادثه
روستای باغملك

 27ت��ن از عوامل درگیری خونین باغملک دس��تگير ش��دند.
خداکرم رحیمی بهمنیاری رئيس دادگستري شهرستان باغملك
با تأیید خبرکش��ته ش��دن  12نف��ر از طرفین درگیری مس��لحانه
روستای پتک شهرستان باغملک در استان خوزستان گفت :عصر
روز بیس��ت و سوم ش��هریورماه س��ال جاری دو طایفه محمدی و
محمد موس��ایی در روستای پتک شهرس��تان باغملک با یکدیگر
درگیر شدند که دراین درگیری  12نفر کشته شدند .وی ادامه داد:
با توجه به ش��دت درگیری و کشته ش��دن تعدادی از اهالی روستا،
دستور بازداشت همه عوامل این درگیری صادر شد.
رحیمی افزود :متهمان این درگیری که به دلیل اختالف ملکی
با هم درگیر ش��دند در بیش از  9روس��تای باغملک و دو روس��تای
رامهرمز س��اکن هستند که پس از صدور دستور قضایی برای ورود
ب��ه خانه آن��ان و هماهنگی با دادس��تان و نی��روی انتظامی این دو
شهرستان ،مأموران اقدام به ورود به خانه و دستگیری عوامل اصلی
قتل ها و سایر متهمان کردند.
وی گفت :متأس��فانه درمیان کشته ش��دگان ،کودک ،نوجوان
و پیرمرد نیز به چش��م میخورد ضم��ن این که این درگیری تعداد
زیادی مجروح نیز به دنبال داشت که در حال مداوا هستند .رئیس
دادگستری شهرستان باغملک افزود :شورای تأمین شهرستان به
صورت فوقالعاده تشکیل و تصمیماتی در این خصوص گرفته شده
اس��ت .رحیمی گفت :این دو طایفه پیش از این نیز با هم درگیری
هایی داشتند که در آن درگیری نیز قتل هایی رخ داده بود.
روس��تای «پتک جالل��ی» ازتوابع بخش میداوود شهرس��تان
باغملک درش��مال خوزس��تان و در 150کیلومتری ش��رق اهواز
قرار دارد .دراین روس��تا  250خانوار با جمعیت دو هزار نفر ساکن
هستند که شغل اغلب آنان کشاورزی و دامپروری است.

 6كشته و زخمي در درگيري
طايفهاي در ميرجاوه

درگی��ری طایف��ه ای در میرجاوه3کش��ته و  3مجروح برجاي
گذاشت .فرماندار شهرستان مرزی میرجاوه گفت :ساعت  17و 30
دقیقه عصر سهشنبه گذش��ته دو دستگاه خودروي زانتیاي سفید
رنگ وارد روستای انده بخش مرکزی شهرستان میرجاوه شدند.
محمد ميهني ادامه داد :بعد از ورود به روس��تا بالفاصله یکی از
سرنش��ینان این دو خودرو وارد یکی از خانههاي روستاییان شد و
خانه را به رگبار بست.
وی ادامه داد :براثر این تیراندازی س��ه نفر از ساکنان این منزل
مسکونی فوت و س��ه نفر دیگر زخمی ش��دند که افراد زخمی این
حادثه به بیمارستان خاتماالنبیا زاهدان انتقال داده شدند.
فرماندار میرج��اوه افزود :انگیزه قاتالن انگیزه قومی اس��ت اما
هنوز به طور دقیق ش��خص یا گروه خاصی مسئولیت آن را بر عهده
نگرفته اس��ت .میهنی افزود :متأس��فانه در ای��ن رابطه اختالفات و
درگیریه��ای قوم��ی قبلی وجود داش��ته به طوری ک��ه خانواده
مقتوالن انگش��ت اتهام را به س��وی افرادی که قب ً
ال ب��ا آنان از نظر
طایفه ای درگی��ر بودند دراز کردند اما هن��وز اطالعات دقیقی در
این خصوص و اینکه کس��ی مس��ئولیت آن را بر عهده گرفته باشد
وجود ندارد.
وی خاطرنش��ان کرد :علت این حادثه در حال بررس��ی اس��ت.
میرجاوه در  75کیلومتری ش��رق زاهدان مرکز اس��تان سیستان و
بلوچستان و در همسایگی کشور پاکستان واقع شده است.

شــــــوک امروز

 2كشته و دهها مجروح در سقوط
اتوبوس مدرسه
انقراض الكپشتهاي دريايي به
خاطر سرقت تخمشان
كشف جسد مردي در چمدان توسط
پليس لندن

تلفن گروه شوک88500100-88500101 :

وجود آثار شهرهايی روی ماه و مریخ!
سيدرضا حسيني -پژوهشگر نجوم

فعالیته��ای معق��ول از تم��دن فرازمینیه��ا نش��ان میده��د که آن��ان بطور
غیرمنتظ��رهای به ما نزدیک هس��تند .ب��ا این حال ذهنیت انس��انها برای فهم این
مس��أله آمادگی ندارد .در حال حاضر ظاهر ش��دن این موجودات هوشمند روی کره
زمین کام ً
ال اثبات شده است و حاال شاید بسیار تعجبآور باشد که بگويیم موجودات
فضایی در نزدیکترین جا به کره زمین یعنی در کره ماه و س��یاره مریخ حضور دارند.
هزاران عکس و ویدیو از فضاپیمای آپولو و ایستگاههای فضایی نشان داد که بسیاری
از نقاط و شواهد در سطح ماه از آثار فعالیتهای انجام شده خبر میدهد .این کشف
بزرگ که توس��ط ناس��ا انجام گرفت فوراً به عنوان محرمانه طبقه بندی و سرپوشی
برآن گذاشته شد تا این اخبار به بیرون درز پیدا نکند ...چرا؟! اینک ما از لحاظ روانی
آماده نیس��تیم تا بدرستی این مس��ائل را باور کنیم! به مانند این است که کریستوف
کلمب برای نخستين بار پا برهنه روی شن و ماسههای امریکا راه رفت به گمان اینکه
به جزیره ای کوچک وارد ش��ده است غافل از اینکه بعدها این پا نهادن اسرار دیگری
را از دل این قاره پهناور برمال ساخت.
به گزارش روزنامه روس��ی » Vecherny «:ولگوگراد بسیار باور نکردنی است
که در حال حاضر این موجودات در جایگاه ش��ان از اصول اجتماعی پیروی میکنند.
دانش��مندان ناسا و مهندسان شرکت در اکتش��افات مریخ و ماه نتایج این اکتشافات
خود را در جلسه مطبوعاتی در واشنگتن در باشگاه ملی مطبوعات در  21مارس سال
 1996منتش��ر کرده بودند ،اما با این حال متأس��فانه امریکا سرپوشی بر این کشف
بس��یار بزرگ گذاش��ته بود و آن را به عنوان اسناد س��ری طبقه بندی کرده بود .این
برای اولین بار اس��ت که انسان ساختارها و اشیايي را در ماه کشف میکندکه ساخت
نژادی هوشمند و غیرزمینی است .دانشمندان با احتیاط در مورد این اجسام صحبت
میکنند .آنها به این نکته همواره اش��اره داشته اند که شاید این شهرها و اشیا توسط
انسان ساخته شده است!
در این جلس��ه همچنین گفته شده است که با توجه به عکسها و فیلمها احتمال
اینکه اتحاد جماهیر شوروی س��ابق به ساخت این شهرها برای فعالیتهای سری و
محرمانه خود اقدام كرده باشد نیز وجود دارد!
تمام فیلمهای ویدیویی و عکسهای ایاالت متحده که توس��ط فضانوردان آپولو
برداشته ش��ده بودند در این جلسه نشان داده ش��د و مردم بشدت شگفت زده شده
بودند و س��ؤالی که مطرح ش��د این بود که چرا این اس��ناد در همان اوایل اکتش��اف
برای مردم رونمايی نش��د؟ متخصصان ناس��ا در جواب اع�لام کردند که پیشبینی
میش��د واکنش مردم به این یافتهها سخت باش��د که واقعاً موجوداتی روی کره ماه
و مری��خ زندگی میکردند یا هنوز هم وجود دارند! عالوه بر این پیشبینی میش��د
ک��ه عکسالعمل مردم به این یافتهها حتی فراتر از این مس��ائل هم کش��یده ش��ود.
متخص��ص مطالعات قمری ناس��ا «ریچارد هوگلند» میگوید« :هنوز هم س��عی بر
آن داری��م که عکسهای اصل��ی را بازگردانی کنیم چراک��ه در این عکسهای کپی
ش��واهدی از روتوش وجود دارد و بايد روشن شود كه چرا دولت بسیاری از شواهد را
در عکسها و فیلمها روتوش کرده است».
برخی از محققان میگویند که فرض را بر این بنا نهید که در بیرون از محیط زمین
از کره ماه و مریخ به عنوان ایستگاه یا ترمینالی برای فعالیتهایی استفاده شده است
چرا که همین فرض و پیش��نهاد توسط افسانهها و اسطورهها از ملیتهای مختلف از
س��یاره ما تأيید شده است .در این بررسی از گنبدهای بزرگ در زیرزمینهای عظیم
و تونلهای متعدد نیز یاد ش��ده اس��ت .ذکر این نکته نیز از اهمیت خاصی برخوردار
اس��ت که هنوز دانشمندان در چگونگی ظاهر شدن ماه و اصول گردش آن به اطراف
زمین با همدیگر اختالف نظر دارند.
برخی از اش��یاي روی سطح ماه در اثر مس��ایل طبیعی زمین شناسی ماه تقریباً
نابود ش��ده اس��ت ،اما با این همه آثار این اشیا ،ش��هرها و دیگر یافتهها در قسمتی از
منطقه  Rimaدر ماه که آپولو  15فرود آمد ،دیده ش��ده اس��ت .اولین اکتشافات در
محاصره دیوار بلندی قرار داش��ت .هم اینک این اکتش��افات ب��ه  44منطقه در ماه
افزایش یافته است .ناسا در مرکز مؤسسه پروازهای فضايی «گادارد» و «هوستون»
در حال تحقیق این مناطق اس��رارآمیز است که یکی از این مناطق در نزدیکی دهانه
 Tihoدر س��طح ماه اس��ت .این منطقه به صورت تراس ش��کل بوده و ورودی این
جای��گاه به صورت تونلی اس��ت که در اثر فرآیندهای طبیعی زمین شناس��ی تقریباً
مسدود شده اس��ت .بنا به شواهد این جایگاه و جایگاههای مشابه ،این منطقه بسیار
شبیه به معادن گچ است.
گنبدي ش��فاف مطرح ش��ده در دهانه لبه باالیی در نزدیکی دهانه کوپرنیک نیز
کش��ف شد .این گنبد غیر معمول است .فضانوردان آپولو  10از جسمیعکسبرداری
کردهان��د که حدوداً  1610متر (یک مایل) ارتفاع دارد و س��ایهای که در س��طح ماه
ایج��اد میکند به  14کیلومتر نیز میرس��د .به نظر ميرس��د این جس��م یا قلعه از
واحدهای چند استوانهای تشکیل شده است.
در جلس��ه مطبوعاتی که در آن بس��یاری از دانش��مندان ناس��ا حضور داشتند
هنگامیک��ه ریچارد هوگلند برای بار دوم درخواس��ت فیلمه��ا و عکسها را کرد آن
عکسها از لیس��ت تصاویر ساخته شده توسط آپولو 10ناپدید شده بود .هنگامیکه
خدمه آپولو  12در س��طح ماه فرود آمدند اجس��ام هرمیشکل با پایههای فرود نیمه
ش��فاف را مشاهده كردند که فقط چند متر از س��طح ماه معلق در هوا بودند که تمام
رنگهای رنگین کمان نیز از کنارههای آنها دیده میشد.
به گفته محققان سازههای باستانی ،این سازههای کره ماه تا حدی به سازههایی
که روی زمین و بعد از تخریب به وجود میآید ش��باهت دارد .این مخروبهها از اهرام
ش��فاف ،گنبدها و  ...تش��کیل یافته است .در حال حاضر ناسا س��رگرم مطالعه روی
این مناطق اس��ت .عده ای از زمین شناسان و دانشمندان پس از مطالعه عکسها از
این ش��هرهای قمری و دیگر اش��یاي غیرعادی گفتند که این میتواند از سنگها و
صخرههای طبیعی ماه باشد اما بایستی اعتراف کرد که آنها کام ً
ال مصنوعی هستند
بخصوص گنبد و اهرام.
ادامه دارد

مرد امريكايي به خاطر موادمخدر برادر و برادرزادهاش را كشت

انقراض الكپشتهاي دريايي به خاطر سرقت تخمشان

كشف جسد مردي در چمدان توسط پليس لندن

گروه ش�وك :در دادگاه فنيكس امريكا مرد جواني كه در سال  2010ميالدي
برادر و برادرزاده  6سالهاش را به قتل رسانده بود محاكمه شد.
به گزارش پليس ،متهم «كريستوفرري ليكن» در پي اختالف بر سر موادمخدر
با برادر خود درگير ش��ده و در مقابل چش��مان برادرزاده  6س��الهاش وي را به قتل
رس��انده و س��پس چون برادرزادهاش «فاوير» ش��اهد اين جنايت ب��وده او را نيز با
شقاوت به قتل رسانده است.
اعضاي هيأت منصفه مرد  24س��اله را در قتل عمد گناهكار شناختهاند و قاضي
پرونده ميگويد اين مرد شيطانصفت به دليل جنايتهايش به  25سال زندان محكوم خواهد شد.
وكيل متهم ميگويد :قاتل در زمان قتل تحت تأثير بحران رواني و عصبانيت بيش از حد قرار داشته است
اما قاضي اين ادعا را نپذيرفته و جنايت را ناشي از وحشيگري متهم دانسته است.

گروه ش�وك :بوميان منطقهاي در سواحل كاستاريكا با هجوم به پناهگاه حيات وحش
تخمهاي الكپش��تهاي نادر دريايي را ميدزدند و كارشناس��ان محيط زيس��ت هش��دار
ميدهند با ادامه س��رقتها ،اينگونه الكپش��تها با خطر انقراض روبهرو خواهند شد .اين
در حالي اس��ت كه عالوه بر بوميان بسياري از توريس��تها نيز دست به سرقت تخمهاي اين
الكپشتهاي دريايي ميزنند .مقامهاي منطقه كه تحقيقات گستردهاي در اين ارتباط آغاز
كردهاند ،ميگويند پناهگاه حيات وحش در ش��مال غربي گوانكس��ت زيستگاه خاصي براي
تخمگذاري اين الكپشتهاي نادر دريايي است ،اما بسياري از تخمهاي آنها به غارت ميرود
به همين دليل تعداد الكپش��تهاي دريايي بشدت كاهش يافته است« .كارلوس هرناندز»
از مس��ئوالن پناهگاه ميگويد :الكپشتها روزها مس��افت زيادي شنا ميكنند تا خود را به
منطقه برس��انند و تخمگذاري
كنن��د اما م��ردم ب��ه آنها رحم
نميكنن��د و تخمهايش��ان را
ميدزدن��د .الكپش��تها  3تا
 5روز در ساحل باقي ميمانند
تا پس از تخمگذاري دوباره به
دريا برگردند.

گروه ش�وك :پليس شرق لندن جسد مثله شده يك مرد را درون چمداني
پيدا كرد .تحقيقات نخس��ت نش��ان ميدهد كه جس��د «هيدير آكساكال» 53
س��اله را درون يك چمدان در رودخانه «اليتون استون» انداختهاند .به گزارش
پليس اين مرد تبعه كشور تركيه بود و به شكل وحشيانهاي به قتل رسيده است.
جيمي پيس��كوپو از بازرس��ان پليس لن��دن ميگويد:
تحقيقات گستردهاي براي يافتن قاتل اين مرد و انگيزه
قتل آغاز شده اس��ت .با كشف جسد و شناسايي هويت
مقت��ول ميتوانيم محل اقامت وي و افس��ران را كه با او
در ارتباط بودهاند بيابيم .با انتشار تصوير قرباني از مردم
منطقه درخواس��ت كم��ك كردهايم تا اگ��ر درباره اين
جنايت چيزي ديده يا شنيدهاند به اداره پليس گزارش
بدهند.

يك كشته و  14ناپديد در سيل چين
گروه شوك :در پي بارش بارانهاي سيلآسا در استان نونيان جنوب غربي چين يك نفر كشته و  14تن
ديگر ناپديد شدند .به گزارش خبرگزاري شينهوا ،سيالب باعث تخريب دهها خانه در منطقه شده و زندگي
بس��ياري از ساكنان منطقه را تحت تأثير قرار داده اس��ت .طوفان و تندباد و سيالب روستاي «تيان پينگ»
را بش��دت تح��ت تأثي��ر قرار
داده و بس��ياري از مسيرهاي
عب��ور و مرور مس��دود ش��ده
اس��ت و عمليات امدادرساني
با دش��واري صورت ميگيرد.
اخب��ار حاكي اس��ت تيمهاي
جس��توجوگر به دنبال افراد
ناپديد شده هستند و با توجه به
ميزان خرابيها امكان افزايش
تعداد قربانيان وجود دارد.

 2كشته و دهها مجروح در سقوط اتوبوس مدرسه
گروه ش�وك :سقوط اتوبوس مدرسهاي در بزرگراه هوستون دو كش��ته و دهها مجروح برجاي گذاشت.
به گزارش پليس هوس��تون ،اين اتوبوس مدرسه با همه سرنشينانش از روي پل بزرگراه ايالتي به جادهاي در
پايين س��قوط كرده اس��ت .پليس ميگويد پس از حادثه مجروحان توسط مأموران اورژانس و آتشنشاني از
اتوبوس بيرون كشيده ش��دهاند و به بيمارستان انتقال
يافتهاند .ويكتور س��نتايس سخنگوي پليس ميگويد:
براس��اس تحقيقات اوليه روشن شده راننده اتوبوس از
مس��ير خود منحرف ش��ده و براي آنكه با وسيله نقليه
ديگري برخورد نكند فرم��ان را چرخانده و با گاردريل
برخورد كرده و از روي پل به پايين سرنگون شده است.
تصاوير منتشر شده از اتوبوس نشان ميدهد اتوبوس از
ناحيه سقف و قسمت جلويي كام ً
ال تخريب شده است.

