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شوك ویژه
نشت گاز حادثه آفريد

مسموميت  23ميهمان
در تاالر عروسي
 23ميهمان در يك تاالر عروس��ي با انتشار
گاز مسموم شده و تحت درمان قرار گرفتند.
در مراس��م عروس��ي  23ميهم��ان دچ��ار
مسموميت شده و در بيمارستان خاتماالنبياي
س��لماس بستري شدند .بررس��يهاي ابتدايي
علت مس��موميت را نش��ت گاز  COنشان داده
است .دكتر مهدي هاشمزاده پزشك مستقر در
اورژانس نيز گفت :خوش��بختانه به دليل اعالم
س��ريع از وقوع حادثه و حضور بموقع مأموران
و نيروهاي امدادي و درماني حال مصدومان رو
به بهبود است.

قتل جوان عشايري
با شليك گلوله
اختالف��ات ملکی انگيزهاي ش��د ت��ا جوان
عشایری در «دير» به قتل برسد.
اين جنايت صبح سهش��نبه رخ داد و حسن
 22س��اله بر اث��ر اختالفات ملکی در روس��تای
کورک از تواب��ع بخش مرکزی دیر ،با ش��ليك
گلوله به قتل رسید.
وی اظه��ار داش��ت :مرد  33س��اله دیری با
ادعای اینکه عش��ایر وارد ملک وی ش��دهاند با
تفنگ ش��کاری خود به چراگاه عش��ایر رفته و
بعد از مشاجره لفظی با ش��لیک یک گلوله این
جوان عشایری را به قتل رسانده است .این منبع
آگاه افزود :بالفاصله قاتل توس��ط پلیس آگاهی
دستگیر شد.
الزم ب��ه ذکر اس��ت که عش��ایر هرس��اله از
اقصینقاط کش��ور در فصل زمستان به مناطق
جنوبی استان بوش��هر به علت وجود مرتعهای
مناسب سرازیر میشوند که این طایفه نیز یکی
از چراگاههای اطراف ش��هر دیر را برای دامهای
خود انتخ��اب ک��رده بودند که متأس��فانه این
حادثه تلخ برای آنها اتفاق افتاد.

گازگرفتگي زوج دارابي را
از پاي درآورد
مدير روابط عمومي اورژانس اس��تان فارس
ب��ا بيان اينك��ه همراه��ان اين خان��واده بعد از
مش��اهده پيكر بيجان آنها ،در س��اعت  8و 55
دقيقه با اورژانس  115تماس گرفتند و كمتر از
پنج دقيقه پرس��نل اورژانس به محل مأموريت
اعزام ش��دند ،گفت :با وجود تالش تيم اورژانس
داراب اين زوج به دليل مسموميت جان خود را
از دست دادند.
حس��ن همتي افزود :اين زوج براي در امان
ماندن خان��ه از بارش ،دودك��ش بخاري كه در
پش��ت بام قرار داش��ته را با تكه پارچه مسدود
كرده بودند و همين امر مانع خروج گاز شده بود.
وي افزود :س��ن اين دو زوج  22و  25سال اعالم
شده است.
حس��ن همتي تصريح كرد :از ابتداي امسال
تاكن��ون  394نف��ر از طري��ق گاز منواكس��يد
كربن در اين اس��تان مسموم ش��دند كه از اين
تعداد  9نف��ر جان خود را از دس��ت دادهاند كه
در مقايس��ه با س��ال گذش��ته  25درصد مرگ
و مي��ر و  17درصد از تع��داد مصدومان كاهش
داشته است.

تحلیل شوك
واکنش والدين در برابر
بزهکاري نوجوانان
ادام�ه از صفحه  -11مرحله بعدي ،مقصر
دانستن همسر است .مرد ،زن را مقصر در تربيت
سوء فرزند دانسته و زن ،شوهر را مسئول تباهي
فرزند ميداند .امروزه پدران اش��تغال طوالني و
دوري از خان��واده و پرداختن ب��ه تأمين معاش
خان��واده را دليل موجه خ��ود براي کمکاري در
تربيت فرزندان دانس��ته و مادران نيز اش��تغال
بيرون از خانه يا رس��يدگي به کارهاي روزمره و
پخت و پز و رفت و روب و همچنين بزرگ شدن
فرزندان و عدم حرف شنوي آنان نسبت به مادر
را دستاويز قرار داده و اهمال را متوجه همسران
خود ميدانند.
بع��د از اي��ن مرحله ت��ازه نوبت به مس��ئول
ش��ناختن نوجوان بزهکار ميرس��د .والدين در
اين مرحله به س��راغ فرزند خ��ود ميآيند و وي
را در دادگاه خانوادگي به محاکمه ميكش��ند و
نوعاً خود در نقش دادستان و قاضي ظاهر شده و
فرزندشان را در جايگاه متهم قرار ميدهند.
ام��ا مرحله پاياني که ب��راي برخي از والدين
خيل��ي زود و ب��راي بعضي ديگر ديرت��ر و براي
گروهي هم هيچ وقت اتفاق نميافتد ،اين است
که پدر و م��ادر در تعامل و همدلي با يکديگر به
دنبال محاکمه وجداني خود باشند .نقاط قوت
و ضع��ف تربيتي و عملک��رد خود را در خصوص
تربيت فرزندانشان مورد بررسي و نقد قرار دهند
و ب��ه فکر اصالح رفتار فرزند خود و جلوگيري از
تکرار بزهکاري وي باش��ند و خس��ارت وارده به
بزهديدگان را جبران کنند.
اين مرحله همان چيزي اس��ت که «برخورد
مسئوالنه والدين با بزهکاري نوجوانان» خوانده
ميشود .يادمان باشد عملکرد فرزندان ما ناشي
از نوع تربيت و سر و سامان دادن از سوي ما است
و تأثيرگ��ذاري عوامل ديگر دليل موجهي براي
فرار ما از مسئوليت تلقي نميشود.

گروه شوك :عامل قتل وحش��يانه زوج امريكايي در آستانه
كريسمس اعتراف تلخي كرد.
«ديوي��د ماربل» ك��ه در نيويورك زندگ��ي ميكند چند روز
پيش «اريك ويليامز» و همس��رش «بوني روير» را در خودروي
مدل بااليش��ان به قتل رس��انده و ب��ا انتقال خ��ودرو به جادهاي
متروكه اجساد را رها كرده است.
به گزارش س��خنگوي پلي��س مايين ،پلي��س در روز حادثه
تماس كوتاهي از س��وي يكي از قربانيان دريافت كرده اما موفق
نشده است بموقع به محل برسد و اين زوج جان باختهاند.
در حال حاضر ماربل با اعتراف به جنايت خود در زندان است
اما هنوز انگيزه خود را بيان نكرده است.

اعتراف به
جنايتوحشيانه
در آستانه كريسمس

اين زن دو كودكش را كشته است

مأموريت پزشكي قانوني در جنايت تلخ مادرانه
مادري كه دو كودكش را در گچس��اران كشته است تحت بررس��يهاي كارشناسانه پزشكي قانوني قرار دارد .مدیرکل
پزش��کی قانونی کهگیلویه وبویراحمد گفت :پرونده قتل دو کودک گچس��ارانی در حال بررسی است و بررسیهای انجام
ش��ده نش��ان ميدهد بيماري رواني مادر در جنايت تأثيري نداشته است .کامروز امینی با اشاره به حادثه گچساران و قتل
دو کودک  6و  3س��اله توسط مادرشان گفت :در معاینه اجساد این دو کودک اصابت جسم نوک تیز و برنده به قفسه سینه
و گردن علت مرگ تشخیص داده شد .وي بیان کرد :با هماهنگی دادستان گچساران و بازپرس پرونده ،قاتل مورد بررسی
روحی و روانی قرار گرفت و پرونده نیز هماکنون در حال رسیدگی است .وی تصریح کرد :با وجود اینکه قاتل سابقه بیماری
روانی داش��ته ،ش��واهدی مبنی بر عود بیماری در زمان ارتکاب جرم محرز نشده اس��ت .این مسئول بیان کرد :آزمایشگاه
پزشکی قانونی استان ،مسمومیت ناشی از مصرف مواد مخدر و روانگردان را در زمان ارتکاب جرم تأیید نمیکند.

كالهبرداري130ميلياردتومانيباشرکتهایجعلی

مزاحمتهايسايبري
بيمار رواني براي پسر بچه
گروه ش�وک :يک بيم�ار رواني ک�ه در فضاي مجازي
براي پسر بچه  11ساله ايجاد مزاحمت کرده بود دستگير
شد.
چن��دي پيش زن جواني با مراجعه به پليس فتاي خراس��ان
رضوي گفت :همس��رم را چهار سال پيش در حالي از دست دادم
که پسرم تنها  7س��ال داشت و من با توجه به اينکه پسرم بزرگ
شده بود کارم را رها نکرده و همچنان با انگيزه رفاه بيشتر زندگي
خودم و پسرم را در پيش گرفتم.
وي افزود :وقتي پس��رم از من درخواس��ت خريد تبلت کرد با
توجه به اينکه هميش��ه ميخواستم خأل نبود همسرم را با فراهم
کردن امکانات براي پس��رم جبران کنم ب��ه همين علت،تبلتي
بدون س��يم کارت براي��ش تهيه کردم و خاط��رم جمع بود که با
اين کار از پس��رم محافظ��ت خواهم کرد و او اوق��ات فراغتش را
با بازيه��اي درون تبلت پر خواهد کرد .ماجرا از روزي ش��روع
ش��د که به خانه برگشتم و متوجه شدم پس��رم در تب و بيماري
ميس��وزد وقتي به پزش��ک مراجعه کردم پزشک اظهار داشت
پسرم تحت فشار رواني شديدي قرار گرفته و تحت تأثير استرس
زيادي بوده است .موضوع را بيشتر بررسي کردم و فکر ميکردم
اين موضوع ش��ايد به خاطر بازي رايان��هاي درون تبلتش بوده و
با توج��ه به اين موضوع تبلتش را بررس��ي کردم و متأس��فانه با
واقعيت بدي روبهرو ش��دم .پسرم از طريق واي فاي تبلت ،عضو
شبکه اجتماعي ش��ده و يک ناشناس با ارسال فيلمهاي مبتذل
با پس��رم رابطه ايجاد کرده و با فريب پسرم آدرس مدرسه و خانه
و س��اير اطالعات ديگر در خصوص زندگي مان را بهدست آورده
و با سوءاس��تفاده از اين اطالعات مقاصد ش��ومي در سر داشته و
اقدام به تهديد پسرم کرده است .مادر در حالي که بغضش را فرو
ميخورد با در دس��ت داشتن مرجوعه قضايي خواستار پيگيري
و دستگيری اين بيمار رواني ش��د .با توجه به اظهارات اين مادر
نگران کارشناس��ان بالفاصله در اقدامي ضربتي مشخصات مرد
مزاحم را شناس��ايي و وي را دستگيرکردند .اين مرد  41ساله با
ديدن ردپاهاي خود چارهاي جز اعتراف نديد.
سرهنگ جهانشيري،رئيس پليس فتاي خراسان رضوي در
توصي��ه به خانوادهها گفت :به علت اينکه اينترنت يک سيس��تم
چند رس��انهاي با ظرفيت بااليي از اطالع��ات و انتخاب مطالب
از س��وي کاربر اس��ت ،براي پيشگيري از آس��يبها و تهديدات
اجتماعي آموزشهاي الزم در خصوص استفاده صحيح از فضاي
س��ايبري را به فرزن��د خود ارائه دهيد و از ن��رم افزارهاي کنترل
والدين اس��تفاده کنيد و همچنين به صورت نامحسوس بر روي
عملکرد فرزند خود نظارت داشته باشيد.

در جريان اين تجس��سها بود كه آنان دريافتند مرد ش��ياد سوار بر
يك خودروي س��واري به همراه يكي از همدستانش قصد فرار به سمت
ته��ران را دارد .با توج��ه به اين س��رنخ كارآگاهان مس��ير حركت او را
تحت كنترلهاي نامحس��وس خ��ود درآورده و اقدام به تله گذاريهاي
نامحسوس براي به دام انداختن وي كردند.
سرهنگ «احمدرضا رستمي» رئيس پليس آگاهي استان مازندران
با اعالم اين خبر افزود :در پي ارجاع پرونده قضايي در خصوص شناسايي
و دستگيري كالهبردار 130ميليارد توماني از دادستاني نوشهر ،موضوع
به طور ويژه در دستور كار پليس قرار گرفت.
كارآگاهان در تحقيقات فني و پليسي دريافتند مرد شياد با تأسيس
ش��ركتهاي جعلي تحت عنوان شركتهاي سهامي خاص و همچنين
تصرف اراضي ملي ،زمين خواري و دري��ا خواري ،بيش از  130ميليارد
تومان كالهبرداري كرده و در حال حاضر متواري است.
مأموران پلي��س با اقدامهاي فني و اس��تفاده از ش��گردهاي خاص
پليسي ،سرانجام موفق شدند مخفيگاه اين مرد را در يكي از استانهاي
همجوار شناس��ايي كنند .ب��ا هماهنگي قضايي مأم��وران در عملياتي
ضربت��ي و غافلگيرانه مرد كالهبردار را هنگام تردد در يكي از محورهاي
مواصالتي استان تهران به همراه همدستش دستگير كردند.
مأموران در بازرس��ي از داخل خودروي اين شياد موفق به كشف24
گوش��ي تلفن همراه 30 ،سيمكارت ايرانس��ل و  5سيمكارت همراه اول
شدند.

دردسر چاقي
راننده خودروي لوكس
انگليس در محاصره طوفان و سيل

توطئه مسافران براي رانندگان تاكسي آستارا
رانندگان تاکسیهای شهری بندر مرزی آستارا در دام مسافران تبهكار افتادند و
هدف دستبرد قرار گرفتند .در پی مراجعه خانواده تعدادی از رانندگان تاکسیهای
ش��هری به ش��رکت تعاونی تاکس��یرانی بندر مرزی آس��تارا و گزارشی درخصوص
گمشدن رانندگان و نگرانی از این موضوع ،پلیس وارد عمل شد.
ظهر و عصر دوشنبه  7دی ماه تعدادی مسافر با سوار شدن به تاکسیهای آستارا
در جایگاه مسافر ،اقدام به مسمومیت و سرقت پول داخل تاکسی کردهاند .بررسيها
نش��ان داد نخستین سرقت از تاکس��ی ردیف  41حدود ساعت  12و  30دقیقه ظهر
رخ داده و سرقتهای دیگر حدود ساعات  14و  30از تاکسی ردیف  17 ،190و  30از
تاکسی ردیف  32و  20شب از تاکسی ردیف  124بهوقوع پیوسته است.
دزدان با انتخاب چند مسیر مختلف ،اقدام به تهیه آب پرتقال و کیک میکردند و
با افزودن نوعی دارو به آبمیوهها ،رانندگان را بیهوش کرده و پول درون تاکس��ی را به
سرقت میبردند که راننده چهارم پس از مشکوک شدن به نوع تعارف این مسافران،
از نوشیدن آبمیوه امتناع ميكند و سارقان پس از خروج از خودرو متواری میشوند.
رانندگان تاكس��ي بالفاصله به مرکز اورژانس شهر منتقل ش��دند و تحت مداوا قرار
گرفتند که وضعیت دو تن از رانندگان مس��اعد بوده و مرخص شدهاند و راننده سوم
به دلیل نامساعد بودن وضعیت جس��مانی ،تحت نظر پزشک است .سرهنگ رحیم
مه��دیزاده ،فرمانده پليس مرزی بندر آس��تارا در این خصوص خاطرنش��ان کرد:
پلیس از همان نخستین زمان اطالع از سرقتهای سریالی تاکسیها در سطح شهر،
موضوع را در دس��ت بررسی قرار داده است .وی با تأکید بر اینکه هم اکنون تیمهای
مختلفی در حال بررس��ی این موضوع هس��تند ،گفت :در این حادثه ،چند نفر تحت
عنوان مس��افر و با اس��تفاده از مواد خوراکی (آبمیوه) ،اقدام به بیهوشی رانندگان و
س��رقت از تاکس��یها کردهاند .وی در پایان خطاب به تمامي رانندگان هش��دار داد:
رانن��دگان و فعاالن در عرصه حمل و نقل از دریافت هرگونه خوراکی و نوش��یدنی از
افرادی که تحت عنوان مسافر وارد خودروهایشان میشوند ،امتناع كنند.

شاخ به شاخ مرگبار  2خودرو

دوربينهاي مداربسته چهره تبهكاران را شكار كرد

پرسههاي دزدان شبرو
براي نفوذ به پرده فروشي
گــ�روه ش�ــوك :دزدان ش�برو
خونسردانه و با بريدن قفل و كركرههاي
مغازهاي در خيابانهاي تو در توي غرب
تهران به سرقت ميليوني دست زدند.
تصاوي��ر دوربينهاي مداربس��ته نش��ان
ميده��د س��اعت  5و  20دقيق��ه صبح دهم
آذرماه س��ال جاري مردان تبهكار با پرسهزني
در اط��راف مغ��ازه پردهفروش��ي و ديدهباني
هوش��مندانه دس��ت به اجراي توطئهش��ان
زدهاند.
با وجود اينك��ه تصاوي��ر دوربينها چهره
دزدان را در اختي��ار پليس قرار داده اس��ت اما
هنوز ردپايي از آنان به دست نيامده است.
وقتي ماجراي عجيب اين س��رقت
از پارچهفروش��ي در خياب��ان خوش
به پليس  110مخابره ش��د ،مأموران
كالنت��ري  108نواب خودش��ان را به
اين مغازه رس��اندند و ديدند دزدان با
آسودگي خاطر ابتدا قفل و كركرهها را
بريدهاند سپس با نفوذ به داخل مغازه
در خلوت سحرگاهي دست به سرقت
زدهاند.
در همان بررس��يهاي نخس��ت،
مأموران ش��نيدند كه دزدان وانتبار
به همراه داش��ته و س��ه بار چراغهاي
مغازه را روشن كردهاند و پارچهها را بار
وانت كرده و آنجا را با دو خودرويش��ان
ترك كردهاند .پس از بررس��يهاي تخصصي
و ميداني پلي��س ،پرونده براي رس��يدگي به
دادس��راي ناحيه  34تهران ارسال شد .بدين
ترتي��ب بازپرس دس��تور داد تيم��ي از پايگاه
هشتم آگاهي تهران دزدان را رديابي كنند.
رضا س��ياح ،صاحب مغازه پردهفروشي در
حالي كه هنوز باور نداش��ت براحتي س��رمايه
زندگ��ياش را از دس��ت داده باش��د به پليس

انگليس در محاصره طوفان و سيل
گ�روه ش�وك :س��اكنان
سيلزده مناطق شمالي انگليس
با هش��دار طوفان و موج بارشي
ش��ديد ديگ��ري ب��ه پناهگاهها
رفتند .بارش شديد باران در يك
هفتهگذشتهكوچهوخيابانهاي
شمال انگليس را شبيه رودخانه
ك��رده و عبور و مرور به مش��كل
خورده اس��ت .حج��م زياد آب و
جاري شدن س��يالب همچنين
س��بب تخري��ب پ��ل قديم��ي
يوركش��اير شده اس��ت .اين پل
كه متعلق به ق��رن  18ميالدي
است يك راه ارتباطي در منطقه
بود كه با تخريب آن دسترس��ي
به بخش��ي از يوركشاير با مشكل
روبهرو شده اس��ت .پليس براي حفظ امنيت ساكنان منطقه،
رودخانه يوركش��اير را نيز بسته و تردد در اين بخش را ممنوع
كرده اس��ت .پيشبيني ميش��ود در روزهاي آينده كامبريا،
يورك و بخشهايي از اس��كاتلند آسيبپذيرترين مناطق در
طوفان و بارشهاي باران در يكي دو روز آينده باشند .درحال
حاضر  6هزار و  700س��كنه انگليس��ي خانههايشان را تخليه
ك��رده و به پناهگاهها رفتهاند و پليس و نيروهاي امنيتي براي
پيشگيري از بروز تلفات جاني در عمليات شبانهروزي در حال
تخليه خانهها و انتقال ش��هروندان به پناهگاهها هس��تند .در
حال حاضر امدادرس��اني به س��يلزدگان از طريق هوايي و با
كمك ارتش انجام ميشود.

كتك زدن بيرحمانه نوزاد
از سوي پرستار ژاپني

تلفن گروه شوک88500100-88500101 :

از سوي مأموران پليس آگاهي مازندران فاش شد

گروه ش�وك  -حس�ين خان�ي :مردي ب�ا  24خ�ط تلفن به
كالهبرداري  130ميليارد توماني دس�ت زد .اين مرد با تأسيس
ش�ركتهاي جعلي به فريبكاري در شهرهاي شمالي پرداخت
تا اينكه به دام افتاد.
عمليات پليس آگاهي مازندران براي رديابي و بازداش��ت اين شياد با
دريافت گزارشهايي از اقدامهاي خالفكارانه وي در دستور كار مأموران
قرار گرفت .بر اس��اس گزارشهاي دريافتي پليس ،اين مرد با تأس��يس
ش��ركتهاي جعلي تحت عنوان شركتهاي سهامي خاص و همچنين
تص��رف اراضي ملي ،زمينخواري و درياخ��واري ،بيش از  130ميليارد
تومان كالهبرداري كرده بود .دستورات قضايي براي بازداشت اين شياد
از سوي دادستان شهر نوشهر صادر شده بود.
بر اساس اين دس��تور قضايي كارآگاهان آگاهي مازندران مأموريت
يافته بودند تا هر چه سريعتر اين كالهبردار را رديابي و دستگير كنند.
در حال��ي كه اطالعات اندكي از محل اختف��اي وي در اختيار پليس
بود ،مأموران تجسسهاي فني و اطالعاتي گستردهاي را در اين باره آغاز
كردند .با گذش��ت چند روز از عملي��ات ويژه پليس آگاهي،آنان ردي از
اين مرد را در يكي از شهرستانهاي اطراف پايتخت به دست آوردند.
بر اساس اين ردپاها مرد تحت تعقيب پس از فرار به اين شهر ،زندگي
پنهانياي را آغاز كرده بود .با توجه به اهميت ماجرا مأموران با دس��تور
قضايي در قالب چند تيم عملياتي به اين ش��هر اعزام ش��ده و بررسيها
براي شناسايي مخفيگاه وي را در دستور كار خود قرار دادند.

شــــــوک امروز

برخورد دو خودرو در شهرستان المرد  2كشته برجاي گذاشت .در این حادثه که
س��اعت  18:40سهشنبه در بخش عالمرودشت شهرستان المرد رخ داد دو خودرو
ش��اخ به شاخ شدند که دو مسافر جادهاي جان باخته و سه نفر مصدوم شدند که به
در مانگاه عالمرودشت منتقل شدند.

 6زخمي در حادثه پيست اتومبيلراني اراك

گف��ت :س��اعت  5صبح بود كه خادم مس��جد
محلم��ان با م��ن تماس گرف��ت و گفت چراغ
مغازهام روش��ن است و به رفتار  4جوان كه در
نزديكي مغازه پرس��ه ميزنند مشكوك شده
است بهگونهاي كه آنها وقتي وي را ديده بودند
با خودرويشان آنجا را ترك كرده بودند.
وي افزود :پس از اين تماس ،خادم مسجد
وقت��ي ديد هيچ اطالعي از اي��ن ماجرا ندارم و
مغازهام را بس��ته و كسي را به آنجا نفرستادهام

خواس��ت تا س��ريعاً ب��ه آنجا ب��روم .بالفاصله
خ��ودم را به پارچه فروش��يام رس��اندم و در
كم��ال ناباوري دي��دم قفلهاي مغ��ازه بريده
ش��ده و كركره را ب��اال زدهاند و داخ��ل مغازه
بهم ريخته اس��ت .خيلي ش��وكه ش��ده بودم
وقتي داخل مغ��ازه را ديدم فهميدم دزدان به
 40طاق��ه پارچه و پولهايي ك��ه در آنجا بود
دس��تبرد زدهاند .اين مرد ادامه داد :با بروز اين
حادثه ف��وري پليس را در جري��ان قرار دادم.
ارزش تقريبي اموال��م  25ميليون تومان بود.
در دو س��مت مغازهام يك بانك و يك مسجد
قرار دارند كه دوربين مداربس��ته دارند و آنها
تصاويري ضبط كردهاند.
مأم��وران در اي��ن مرحله فيلمه��اي اين
دوربينه��ا را بازبيني كردند و با مردان تبهكار
و پرس��هزني آنها در اطراف مغازه پردهفروشي
مواجه شدند كه س��رانجام سوار بر خودرويي
كه در تاريكي مش��خصات آن قابل شناسايي
نبود پا به فرار گذاشتهاند.
بنابر اين گزارش ،پليس در تعقيب اين باند
از دزدان شبرو است و تحقيقات ادامه دارد.

ورود خودرويي به جايگاه تماش��اچيان در پیست اتومبیلرانی اراک  6مصدوم بر
جای گذاش��ت .رئیس بیمارس��تان ولیعصر(عج) اراک گفت :حادثه اتومبیلرانی در
پیس��ت اتومبیلرانی اراک  6مصدوم بر جای گذاش��ت .س��یدمحمد جماليان اظهار
داشت :در مس��ابقه اتومبیلرانی اراک که در روز هش��تم آبان ماه برگزار شد ،یکی از
رانندگان خودروهاي مس��ابقه با از دس��ت دادن کنترل خود و وارد شدن به جایگاه
تماش��اگران باعث جراحات شدیدی به برخی از تماشاگران شد .وی تصریح کرد :در
پی این حادثه مصدومان بالفاصله به اورژانس بیمارستان ولیعصر(عج) منتقل شدند
و پزش��کان و همکاران اورژان��س همه اقدامهاي الزم را برای رس��یدگی به وضعیت
مصدومان به عمل آوردند .رئیس بیمارس��تان ولیعصر(عج) اراک گفت :متأسفانه در
این سانحه  6نفر مصدوم شدند که در بین مصدومان یک کودک چهار ساله نیز دچار
مصدومیت شده اس��ت .جمالیان با بیان اینکه این حادثه تلفات جانی نداشته است،
خاطرنشان کرد :در حال حاضر پنج نفر از مصدومان در اورژانس بیمارستان بستری
بوده و یک نفر به صورت سرپایی مورد مداوا قرار گرفت.

واقعيت ماجراي آتشسوزي در برج ميالد
آتشس��وزي جزئي در برج ميالد دستخوش ش��ايعات زيادي در فضاي مجازي
ش��د .سيد جالل ملكي س��خنگوي آتشنشاني تهران درباره ش��ايعاتي كه پيرامون
وقوع حري��ق در برج مي�لاد تهران و همچني��ن مجموعه دلفيناريوم مطرح ش��ده
بود ،گفت :حوالي س��اعت  16سهش��نبه ضايعات انباشته شده در مجاورت مجموعه
دلفيناريوم برج ميالد دچار حريق ش��ده و ب��ا توجه به جنس اين مواد دود زيادي در
اين قس��مت ايجاد ش��د .وي با بيان اينكه بالفاصله مردم با آتشنشاني تماس گرفته
و س��تاد فرماندهي نيز آتشنش��انان را به محل حادثه اعزام كرد ،اف��زود :با توجه به
اينكه حريق وس��عت زيادي نداش��ت تا پيش از رسيدن آتشنش��انان ،پرسنل برج
ميالد اقدام به اطفاي آن كرده بودند كه آتشنش��انان پس از حضور در محل و انجام
بررس��يهاي ميداني به ايستگاه خود بازگشتند .سخنگوي آتشنشاني تهران اضافه
كرد :پس از اين حادثه شايعاتي در فضاي مجازي مبني بر وقوع حريق در برج ميالد
يا آتشس��وزي دلفيناريوم مطرح شد كه اين اخبار را تكذيب كرده و ماجرا به همان
صورتي است كه توضيح داده شد.

كتك زدن بيرحمانه نوزاد از سوي پرستار ژاپني

دردسر چاقي راننده خودروي لوكس

گروه شوك :پرستار بيحوصله بيمارستان ،كودك  4روزه را به خاطر گريه در نيمه شب تا حد
مرگ كتك زد« .اميليا كوواچوا» كه در يكي از بيمارس��تانهاي ژاپن در بخش نوزادان كار ميكرد،
در پايان ش��يفت خود قصد ترك اتاق نوزادان را داش��ت كه ناگهان دختربچه  4روزه شروع به گريه
كرد .اين زن كه با تالش فراوان س��عي داش��ت كودك را آرام كند وقتي در كارش نااميد ش��د بدون
توجه به دوربينهاي مداربسته شروع به كتك زدن بيرحمانه كودك كرد و با آسيب رساندن به سر
او باعث بيهوش��ي و كمايش شد .پرستاران بخش كه در لحظات آخر اين رفتار
وحش��يانه به اتاق رسيده بودند كودك را از دس��ت اين زن بيرحم نجات داده
و به پزشك سپردند .براس��اس آخرين گزارشها ،اين كودك در اثر اين رفتار
وحش��يانه از ناحيه سر آسيب جدي ديده و پزش��كان احتمال زنده بودن او را
بس��يار پايين ميدانند .درحال حاضر «اميليا كوواچوا» به خاطر ضرب و شتم
شديد و س��وءقصد به جان كودك به زندان افتاده و به احتمال فراوان بين 15
تا  20سال محكوميت خواهد داشت.
اميليا كوواچوا (زن متهم)

گ�روه ش�وك :مرد انگليس��ي كه براي خودروي لوكس خود زيادي چاق
بود براي خروج به دردس��ر افتاد و س��وژه اطرافيانش شد .كليپ چند دقيقهاي
خروج اين مرد از درون خودرويش در حالي در سايتهاي مختلف منتشر شده
اس��ت كه صداي خنده اطرافيان به وضوح ش��نيده ميشود .در اين فيلم كوتاه
اين م��رد چاق براي خروج از در خ��ودرو به قدري به دردس��ر افتاد كه مجبور
ش��د براي بيرون كش��يدن خود از شكم و پا و دس��تهايش همزمان استفاده
كن��د .نكته جالب اينكه اطرافيان او ب��ه جاي كمك تا پايان عمليات خروج اين
مرد در گوش��هاي ايستاده و فيلم گرفتند .اين فيلم خندهدار بيش از  700هزار
بازديدكننده داشته است.

تصاوير لحظه به لحظه ضرب و شتم كود

