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حــــوادث

سال بیستوسوم شماره  6446سه شنبه 10اسفند ماه 1395

تلفن گروه حوادث88761621 :

آتش نشانی که از مرگ نمیترسید

خبر

افزایش گشت های محسوس ونامحسوس
پلیس آگاهی در روزهای پایانی سال

گروه حـــوادث  /رئیس پلیس آگاهی تهران ازافزایش حضورپرشـــمار گشـــتهای
محسوس و نامحسوس پلیس در روزهای پایانی سال خبرداد.
سردارعباسعلی محمدیان با بیان این خبر اظهار داشت :همزمان با نزدیک شدن
به روزهای پایانی سال ،پلیس هم طرحهای ویژهای را به منظور جلوگیری از سرقت و
تأمین امنیت مردم در سطح شهر به اجرا میگذارد.به همین خاطر در روزهای منتهی
به پایان اسفند شاهد افزایش گشتهای محسوس و نامحسوس پلیس درسطح شهر
خواهیم بود.وی تصریح کرد :شهروندان هم در کنار حضور پلیس ،باید مسائل امنیتی
الزم را در نظر بگیرند .کسبه که قصد نقل و انتقال پول به بانکها را دارند ،باید بشدت
به توصیههای پلیس توجه کنند .خوشـــبختانه درســـالهای اخیر میزان نقل و انتقال
پول نقد کاهش یافته اســـت اما به صاحبان اصناف همچنان توصیه میکنیم پولها
را برای ســـپردن به بانک در ســـاعات شـــلوغ خیابانها انتقال دهند و اگر میزان وجوه
نقد زیاد اســـت ،چندین نفری اقدام به جابه جایی پول کنند.ضمن اینکه افراد بانکی
را برای جابه جایی پول انتخاب کنند که کمترین فاصله را با محل کســـب شان داشته
باشد تا مجرمان در سرقت ناکام بمانند.وی در پایان تأکید کرد :پلیس گشتهای خود
را در پایـــان ســـال افزایش میدهد و قطعاً اجازه نمیدهیم عـــدهای تبهکاروخالفکار
شهر را نا امن کنند.

 12توصیه پلیسی به مالکان خودروها

گروه حوادث  /پلیس تهران بزرگ برای جلوگیری از ســـرقت لـــوازم داخل خودرو 12
راهکار آسان و پرکاربرد را معرفی کرد.
 .1مشخصات کامل ضبط خودرو و شماره سریال آن را بنویسید و نگهداری کنید.2.
از قـــرار دادن پخش خودرو در زیر صندلی و داشـــبورد اتومبیل بشـــدت پرهیز کنید .تا
جایی که ممکن اســـت برای خودرو خود از ضبط کشـــویی اســـتفاده کنیـــد و در زمان
خـــروج از خودرو آن را از محل خود خـــارج کنید.3.از قرار دادن خودروها در کوچهها و
معابر پرت و تاریک جلوگیری کنید .4.در صورت مشاهده سارق یا سارقان مشخصات
ظاهری آنها را به خاطر بسپارید .چنانچه دارای خودرو یا موتور سیکلت هستند پالک
و مشخصات آن را یادداشت کنید و به پلیس اطالع دهید .5.از گذاشتن کیف دستی و
اشیای قیمتی در جلو داشبورد ،روی صندلی جلو و صندلی عقب خودرو و در معرض
دید خودداری کنید ،زیرا ممکن است سارق در محل حضور داشته باشد و پس از دور
شـــدن شما اقدام به سرقت کند .6.هنگام دریافت پول از بانک و حمل اشیای قیمتی
با خودرو ممکن اســـت ســـارقان در کمین شما باشـــند .قبل و بعد از حرکت کردن با
خودرو مراقب هرگونه حرکت مشـــکوک اطراف خود باشـــید.7.از رهـــا کردن خودرو،
بدون بســـتن در آن حتی برای یک لحظه خودداری کنید .ســـارقان به دلیل حرفهای
بودن ،برای سرقت در این لحظات از ســـرعت عمل باالیی برخوردارند.8.در صورت
پنچر شـــدن خودرو برای خروج از خودرو و تعویض چرخ ،در خودرو را بســـته ســـپس
اقـــدام به تعویض چرح کنید .9.چنانچه شیشـــه و یا قفل در خودرو معیوب شـــده در
کوتاهترین زمان ممکن نســـبت به رفع عیب آن اقدام کنید.10.پس از سرقت از داخل
خودرو تا رسیدن پلیس از بهم ریختن صحنه جرم پرهیز کنید .11.در توقفهای کوتاه
مدت شیشـــه اتومبیل را باال برده و درها را قفل کنید .12.هنگام ترک خودرو از بســـته
بودن درها و شیشه اطمینان حاصل کنید.

گروه حوادث -سمانه شـــهباز«/اینجا آوارشده
حواستون باشه که اگه سقف بیشتر بیاد پایین من
گیر میکنم».و ...اینها آخرین مکالمه آتشنشان
فـــداکاری بـــود کـــه شـــجاعانه دل به آتـــش زد تا
همکاران و مردم گرفتار را نجات دهد .اما افسوس
که خودش زیر آوار ساختمان  17طبقه ساختمان
پالسکو ماند و ناباورانه جان سپرد.
هنـــوز هم وقتی خانـــواده این شـــهید قهرمان
آخریـــن مکالمـــهاش را میشـــنوند ،اشـــک در
چشمهایشـــان حلقه میبندد و بغضشان را فرو
میخورند .اما در اوج غم واندوه وصفناپذیرشان،
تنها دلگرمیشان این است که این مرد جانفشان
در شـــرایط بحرانـــی هـــم قدرتمنـــد و شـــجاعانه
صحبت میکند و از مرگ واهمهای ندارد.
شـــهید علیرضا صفیزاده فرمانده ایســـتگاه
 4آتشنشـــانی تهـــران بود کـــه وقتـــی از طریق
بیســـیم خبر آتشسوزی ســـاختمان پالسکو را
دریافـــت کـــرد باعجله راهی خیابـــان جمهوری
شـــد .او بـــه همـــراه نیروهایش وارد ســـاختمان
شدند تا حریق را اطفا کنند.اما شعلههای آتش
سرکش کار را دشـــوار کرده بود .آتشنشانها در
حال اطفـــای حریق بودنـــد که یکـــی از طبقات
ســـاختمان فرو ریخت و این آتشنشان قهرمان
و همکارانـــش گرفتـــار شـــدند .هیچکـــس گمان
نمیکـــرد به یکباره ســـاختمان ویران شـــود ولی
در چشـــم برهم زدنی ســـاختمان مدرن تهران
قدیم با خاک یکسان شـــد و در هم فرو ریخت.

باوراین فاجعه هولناک بـــرای همه غیر ممکن
بود اما واقعیت چیز دیگری بود.
شـــهید علیرضا صفیزاده ،آتشنشانی بود که
 23ســـال عاشـــقانه در آتشنشـــانی کار و خدمت
کرده بود.
مجید -برادر آتشنشان شـــهید -در حالی که
هنوز در غم از دســـت دادن بـــرادرش اندوهگین
توگو بـــا خبرنگار حـــواد ث روزنامه
اســـت در گف 
ایـــران گفت« :باورم نمیشـــود مجید را از دســـت
دادهایم ولی راضی هستیم به رضای خدا و تسلیم
سرنوشتیم .به خاطر شرایط خانوادهمان مجبورم
خودم را ســـرحال نشان دهم و ایستادگی کنم .اما
مگر میشود با این غم بزرگ براحتی کنار آمد .آن
هم ما که همیشـــه باهم در یک ساختمان زندگی
میکردیـــم و دور هـــم بودیم .ما  4برادر همیشـــه
باهم در خانه پدری زندگی میکردیم .اما علیرضا
بـــا همه ما  3بـــرادر و 5خواهر دیگر فرق داشـــت.
علیرضا متولد ســـال  52و فرزنـــد چهارم خانواده
بود.او با وجود اینکه خانوادهای پر جمعیت بودیم
اما همیشه برای خودش مقررات و قانونی داشت
و مثل هیچکدام ما نبود .وقتی در ساختمان و خانه
حضور داشت نسبت به همه احساس مسئولیت
میکـــرد .او با خـــوش اخالقی و شـــوخ طبعیاش
خانواده را دور هم جمع میکرد و دوســـت داشت
همه شاد و خوشحال باشیم .بچهها هم همیشه با
ســـرو صدا عمو عمو کنان نزد او میرفتند .برادرم
رفیق همه بود.

ميهماني به رنگ خون

گروه حوادث /مرد افغان كه پس از تعرض به
زن جواني در افغانستان به ايران گريخته بود،
در جنوب تهران به دام همشـــهريانش افتاد و
بهطرز فجيعي به قتل رسيد.
ســـعيد يكي از ايـــن افغانهـــاي انتقامجو
پس از دســـتگيري به شـــرح ماجـــرا در حضور
كارآگاهـــان پليـــس پرداخت و گفـــت :يكي از
دوســـتانم به نام «شـــيرآقا» يك شـــب با من
تماس گرفت و گفت ميخواهد به مرد جواني
كـــه از هموطنـــان ما اســـت گوشـــمالي بدهد.
پرسيدم ماجرا چيست كه برايم گفت :مردي

جوان در افغانستان به زن برادرم تجاوز كرده
و بعد بـــه ايران گريخته و مشـــغول كار شـــده
اســـت».همه ما جزو افرادي بوديم كه بهطور
غير قانوني از افغانستان وارد ايران شده بوديم و
در جنوب تهران زندگي ميكرديم .وقتي دوستم
گل آقا اين ماجرا را برايمان تعريف كرد ،همگي
تصميم گرفتيم مـــرد متجاوز را بيســـر و صدا
از صحنـــه روزگار محو كنيم.پـــس از اين توافق،
«شـــيرآقا» مرد متجاوزي را كه بـــه زن برادرش
تعرض كرده بود ،يك شب به خانهاش دعوت
كرد و از من و دوست ديگرمان خواست در اين

علیرضـــا  23ســـال پیـــش وقتـــی وارد حرفـــه
آتشنشـــانی شـــد مدرک دیپلـــم داشـــت اما در
تمام این ســـالها تالش کرد و مدرک کارشناســـی
ارشـــد اطفای حریق را هم گرفت .علیرضا الگوی
همه فامیل و فرزندانمان اســـت به قدری خوش
برخورد و عاشق کارش بود که برادرزادههایم هم
رهرو شغلش شدند.
وقتی روز  30دی خبر آتشســـوزی ساختمان
پالســـکو از رســـانهها منتشـــر شـــد نمیدانیـــد در
ساختمان ما چه شد.همه ماتم زده بودیم و هرچه
با تلفن علیرضا تماس میگرفتیم جواب نمیداد
و در آخـــر همـــان ارتبـــاط هم قطع شـــد .همســـر
بـــرادرم و دختر  18و  14ســـالهاش بیقـــرار بودند.
نمیخواســـتیم باور کنیـــم در زمان آتشســـوزی
و ویرانـــی ســـاختمان برادرم گرفتار شـــده اســـت.
باورتان نمیشـــود در تمـــام روزهـــای آواربرداری

همه ما دســـت به دعا و منتظر معجزهای از سوی
خدا بودیم تا شـــاید یکی از آنها زنده بیرون بیاید.
اما متأسفانه همه قهرمانهای جانفشان به درجه
رفیع شـــهادت رســـیدند .تحمل این داغ سنگین
برایمان ســـخت بـــود امـــا میدانســـتیم علیرضا
آرزویش شـــهادت بود .هروقت برای امدارســـانی
در محلی حاضر میشد و از خانه بیرون میرفت
میگفت رفتنم با خودمه و برگشتنم با خداست.
او دوست داشت سرنوشـــت همکارانش را داشته
باشد که هنگام خدمت به مردم شهید میشدند
که آخر هم به آرزویش رسید.
مجید در ادامه می گوید وقتی صدای مکالمه
برادرم که در ســـاختمان پالسکو گرفتار شده بود از
طریق رســـانهها پخش شـــد دل توی دلمان نبود.
با شـــنیدن صدایش فقط بچههایش از این بابت
خوشـــحال بودنـــد و میگفتند که پدرمـــان قوی و

ميهماني شـــركت كنيم و همان شـــب نقشـــه
قتل را به انجام برســـانيم.آن شـــب شيرآقا با
ميهمان متجاوز چنان بامهرباني رفتار كرد كه
هيچ شـــكي به ما نبرد.صبح آن شب برايش
آب روي اجـــاق گـــرم كرديم و از او خواســـتيم
موهاي سرش را بشـــويد .بعد در حياط منزل
كمي آب روي ســـرش ريخيتم و آنقدر شامپو
زديم كه كف شامپو تمام صورتش را پوشاند.
بهطـــوري كـــه مطمئن شـــديم چشـــمهايش
چيزي نميبيند .بعد از آن شير آقا با چاقويي
كـــه در همان نزديكـــي پنهان كـــرده بود چند
ضربه بـــه پاهايش زد و بعد هـــم من با چاقو
ضربههايي به شكمش زدم كه باعث مرگش
شد.پس از آنكه همسايهها از وقوع اين جنايت

به كالنتري خبردادند مأموران به محل حادثه
رفتند و سعيد به اتهام قتل دستگير شد .چند
نفر ديگر هم كه آن شـــب در ميهماني حضور
داشـــتند بازداشت شـــدند .ولي شير آقا موفق
به فرار شـــد و اثري از او در ايران و افغانســـتان
بهدســـت نيامد.با گذشت  9ســـال از وقوع اين
جنايت ،سرانجام سعيد هفته گذشته از زندان
به دادگاه كيفري يك استان تهران منتقل شد
تا محاكمه شود .اما در دادگاه منكر قتل شد و
گفت :آن شب در خانه شيرآقا حضور نداشته
و مرتكب قتل هم نشده است.سپس متهم به
قتل ،ســـناريوي ديگري را براي قضات دادگاه
مطـــرح كرد و گفـــت  :بقيه متهمـــان كه با من
در زنـــدان بودند همگي به مـــن گفتند تو قتل

حوادث
جهان
زهره صفاری

 23سال زندگی با لولهای دربدن

میرر

بارشهای موســـمی و جاری شـــدن ســـیالب در پایتخت شـــیلی ،دســـتکم 4
شـــهروند را به کام مرگ کشـــانده و بیش از  4میلیون نفر از ساکنان منطقه را با
بحران بیآبی روبهرو کرده است.
بـــه گزارش ســـتاد بحران شـــیلی ،در این بارشهـــا که شهر«ســـانتیاگو» را با
شرایط هشـــدار روبهرو کرده است ،به دلیل جاری شـــدن سیالب و گل و الی در
رودخانهها ،آب آشـــامیدنی مردم شـــهر آلوده شده و مســـئوالن برای کمک به
مردم بشکههای سیار آب نصب کردهاند.
یکـــی از مقامهـــای دولتـــی این کشـــور نیز گفت« :بـــا توجه بـــه آمارها ،یک
میلیون و  45هزار خانوار در این بارش و سیالب با بحران آب روبهرو شدهاند .ما
همچنان در تالشیم تا آب را تصفیه کرده و آماده استفاده کنیم .تا زمان حل این
بحران هم مدارس و رستورانها تعطیل خواهند بود».
بـــر اثر ایـــن بارشها کـــه از روز شـــنبه آغاز شـــده اســـت ،پلهـــای ارتباطی
رودخانهها نیز تخریب شده و در روند رفت و آمدها مشکالتی را به وجود آورده
است .تاکنون  6نفر هم مفقود شدهاند که تالش برای یافتن آنها ادامه دارد.

مرگ گردشگران خارجی در آب های هند
واژگونی قایق حامل گردشـــگران خارجی در آبهای جنوبی هند ،دست کم 8
نفر را به کام مرگ برد و 17نفر نیز نیمه جان به بیمارستان انتقال یافتند.
به گزارش رســـانههای خبری هند ،در این حادثه که عصر یکشـــنبه به وقت
محلی و در  530کیلومتری اســـتان چنای اتفاق افتاد ،چندین گردشگر خارجی
سوار بر یک قایق برای گشت زنی به آب زده بودند که ناگهان دچار حادثه شدند.
درهمین حال یکی ازمسئوالن تیمهای امدادی هند گفت« :با توجه به اینکه
هیچ کس تعداد دقیق سرنشـــینان این قایق را نمیداند عملیات نجات پس از
کشف  8جسد و  17فرد زنده متوقف شده است».

شجاع است با اینکه زیر آوار مونده اما داد نمیزنه
و گریـــه نمیکنه .این شـــجاعت را همه انســـانها
ندارنـــد آن هم زمانی که احتمال زنده بودنشـــان
کمتر است و احساس خطر میکنند.
حـــاال چند روزی اســـت کـــه جـــای علیرضا در
ســـاختمان و خانهمـــان حســـابی خالـــی اســـت.
دخترها و همســـرش هنوز هم بیتابی میکنند و
نتوانستهاند با این فاجعه بزرگ کنار بیایند .اما تنها
دلخوشـــیمان حضور مردم و همدردیهایشـــان
اســـت که مثـــل یـــک خانـــواده درتمـــام مراحل
همراهمان بودند .امیدواریم دیگر چنین حوادث
تلخی رخ ندهد چرا که چشم انتظاری برای زنده یا
مردن عزیزی ،سختترین و درناکترین لحظات
زندگی هرفرد است و خانوادههای آتشنشانهای
شهید این را با بند بند وجودشان حس کردند .ولی
افسوس که....

را گـــردن بگير تا ما آزاد شـــويم و بعد از آن ما
همگي به تو كمك ميكنيم تا از اين مخمصه
نجات پيدا كني .از آنها پرســـيدم كه چهبگويم
و آنهـــا گفتند تو اين داســـتان را تعريف كن كه
به همـــراه صاحبخانه فراري اين قتل را انجام
دادهاي .من نيز از آنجا كه شـــهادت همســـايه
ضد من بـــود تصميم به هميـــنكار گرفتم تا
اينكه امروز فهميدم قرار است مرا محکوم به
قصاص كنيد .باور كنيد فرد ديگري قاتل بوده
و من حتي آن روز در آن ساختمان نبودم.پس
از اين دفاعيات از سوي متهم به قتل ،قضات
دادگاه -اصغـــر عبداللهـــي -رئيـــس و قاضي
كيخواه – مستشار -وارد شور شدند تا رأي خود
را دربارهاش صادر كنند.

بخشـــی از لوله تجهیزات پزشـــکی بیمارســـتانی در شـــهر «واتفورد»
انگلیس ،پس از  23سال از بدن یک زن بیرون کشیده شد.
ایـــن زن برای عمـــل جراحی الغری زیـــر تیغ رفتـــه و پس ازعمل
همواره به خاطر وجود زائدهای در بدنش شکایت داشت،اما در طول
ســـالها پزشـــکان او را متقاعد کردند که این احســـاس کاذب بوده و از
عوارض جراحی اســـت .این شرایط ســـالها ادامه داشت تا اینکه او از
شکمش عکســـبرداری کرد و بدین ترتیب شـــیء ناشناخته در بدنش
شناسایی شد.پس از افشای این قصور پزشکی ،زن میانسال بالفاصله
تحت جراحی قرار گرفت و لوله جامانده از بدنش خارج شد.مسئوالن
مربوطه نیزبه محض افشـــای این قصور پزشکی اعالم کردند بزودی
برخورد قانونی الزم را با متخلفان مربوطه انجام می دهند.

دوربینهـــای مداربســـته جـــادهای در
تایـــوان ،لحظـــات دلهـــرهآور انحراف
خـــودروی ســـواری از مســـیراصلی و
برخـــورد مرگبارش با یک موتورســـوار
ایســـتاده در لبـــه پرتـــگاه را بـــه تصویر
کشـــیدند.به گفته پلیس ،این تصادف
به خاطـــر وزش شـــدید بـــاد رخ داد و
ســـبب انحراف خودرو از مســـیراصلی
و ورودش بـــه جـــاده مخالـــف و
برخورد با مرد موتورســـوار شـــد .راکب
موتورســـیکلت پس از ایـــن برخورد به
ســـمت دره پرتاب و به طرز دلخراشی
کشته شد.

آتش سوزی در اقامتگاه مهاجران

اسکای نیوز

راننده خودروی گرانقیمت که با سرعت باال وحرکات مارپیچ در خیابانهای
جنوب شرق لندن درحرکت بود ،پس از برخورد با تیر برق از مسیر منحرف
شد و  5عابر پیاده را زیر گرفت.
به گزارش پلیس لندن ،در این تصادف ،راننده خودروی مرسدس بنز که
با سرعت باال در حرکت بود ،ناگهان کنترل خودرو را از دست داد و با انحراف
از مسیر ،عابران پیاده را به خاک و خون کشید .به گزارش پلیس ،این حادثه
تروریســـتی نبوده و مأموران پس از انتقال  5مجروح به بیمارستان ،راننده را
که از ناحیه ســـر آسیب دیده بود به بیمارســـتان و سپس اداره پلیس منتقل
کردهاند .در حال حاضر راننده به علت مستی و رانندگی پرخطر در بازداشت
است .براساس آخرین گزارشها حال  3نفر از مجروحان نیز وخیم است.

دیلی نیوز

بحرانآبدرکشورسیلزده

حادثه رانندگی هولناک در لندن

yahoo

قتل نوزاد در شکنجهگاه ناپدری

ناپدری شیطان صفت نوزاد چند ماهه به اتهام آزار و اذیت و قتل دخترک،
دستگیر و راهی زندان شد.
به گزارش پلیس میشیگان درامریکا« ،وین آرتور اسکات براون»  29ساله
که به اتهام آزار و اذیت و قتل دختر خردســـال همســـرش در زندان به ســـر
میبرد ،در خانهای مشترک با قربانی جنایت و مادرش زندگی میکرد.
شواهد و تحقیقات مقدماتی نشـــان میدهد این کودک در زمان جنایت
در خانه تنها بوده و براون پس از آزار و اذیت و ضرب و شتم شدید او متواری
شده است .با پیدا شدن پیکر نیمه جان نوزاد توسط مادرش ،براون بالفاصله
تحت تعقیب قرار گرفت و با ردیابیهای ویژه پلیســـی دستگیرشد .او پس از
اعتراف به جنایت شیطانیاش تا زمان محاکمه راهی زندان شد.

تسنیم

تصادف مرگبار در لبه پرتگاه

 5بار حبس ابد به خاطر کشتار خانوادگی

قاتل بیرحم چینی که  8ســـال قبل خانواده  5نفره دامادشـــان را در
شـــهر سیدنی اســـترالیا کشـــته بود ،پس ازمحاکمه به  5بار حبس ابد
محکوم شد.به گزارش پلیس استرالیا« ،روبرت سیه»  53ساله که به
اتهام قتل برادرزن ،همسر دوم این مرد ،خواهر زن و  2خواهرزاد هاش
بازداشـــت شده بود ،دو ســـال قبل در نخستین مصاحبه با شبکههای
خبری از زندان ســـعی داشـــت خود را بیگناه جلوه دهد اما با توجه به
مدارک و شـــواهد موجود ،قاضی پرونده او را مجرم شـــناخت و هفته
گذشته حکم  5بار حبس ابدش تأیید شد.
به گفته سخنگوی پلیس استرالیا ،قاتل چینی در اعترافاتش مدعی شده از فخرفروشی برادرزنش
درباره موقعیت اجتماعی خود به ستوه آمده و نتوانسته بود جلوی خشمش را بگیرد.
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آتشســـوزی در مجتمع مســـکونی پناهندگان در غرب سوئد 20 ،نفر از ساکنان را به دلیل
مسمومیت ،مصدومیت و دودگرفتگی راهی بیمارستان کرد.
این حادثه به علتی نامعلوم در ســـاختمان ویژه نگهداری مهاجـــران رخ داد.همزمان با
وقوع حادثه ،دو نفر از ســـاکنان بامشاهده دود ،وحشتزده از پنجره بیرون پریدند وخود را
نجات دادند.
یکی از ســـاکنان مجتمع گفـــت« :ما همه مهاجر هســـتیم و به طورمعمـــول تا دیر وقت
بیداریم .ارتباط ما با مردم منطقه خوب اســـت و فکر نمیکنیـــم این کاربه طورعمد رخ
داده باشد ،اما منتظر نتیجه تحقیقات پلیس هستیم».

مسافرت سرپایی هوایی از کراچی به مدینه

هفت نفر از مســـافران پرواز کراچـــی  -مدینه به دلیل تخلف تیم پـــرواز به صورت
ســـرپایی سوار هواپیما شـــدند.روزنامه «دان» پاکستان با گذشـــت حدود یک ماه از
این پرواز و ســـکوت مســـئوالن هوایی این کشور ،در گزارشـــی جنجالی به افشای این
ماجرا پرداخت .در گزارش این روزنامه آمده اســـت« :بویینگ  777خطوط هوایی
بینالمللی پاکستان ،در این پرواز  416مسافر داشت .این در حالی است که هواپیما
 409صندلـــی دارد .خلبان پروازهم گفته پیش از پرواز در برابر خواســـته تعدادی از
مسافران برای سوار شدن بیش از حد ظرفیت مقاومت کرده اما تیم پروازی تخلف
کرده و در میانههای راه موضوع را به خلبان گزارش کردهاند».این روزنامه ادامه داد:
«این اتفاق که میتوانســـت به قیمت جان مسافران تمام شود با سکوت مسئوالن
همراه شـــده اســـت اما با پیگیریهای صورت گرفته یکی از منابع مطلع هواپیمایی
پاکستان ،سکوت خبری در این باره را به علت مسائل امنیتی دانسته است».

عامل جنایت خانوادگی در ایستگاه پایانی فرار

مـــرد امریکایی که پـــس از قتل هولناک همســـرش و ربودن دختر 9ســـالهاش
گریختـــه بـــود ،درعملیـــات تعقیب و گریـــزی پرحادثه دســـتگیر شد«.اســـکار
هرناندز» کـــه به اتهام قتل همســـر جوانـــش با ضربات
متعـــدد چاقو و ربـــودن دختر  9ســـالهاش در کانکتیکات
امریـــکا تحت تعقیـــب بـــود ،درعملیات ویـــژه پلیس و
درایالت پنســـیلوانیا درجریان تعقیب و گریز چند ساعته
دستگیر شـــد.این درحالی بود که دختر این جنایتکار نیز
در عملیات پلیس مجروح شـــد و به بیمارســـتان انتقال
یافت.عامـــل جنایت هنـــوز درباره انگیزه قتل همســـر و
گروگانگیری فرزندش اعتراف نکرده است.

