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زندگی برزخی خانواده زن گمشده درسیالب

پرونده

پرونده «بنیتا»

روی میزقضات دیوان عالی کشور

توجوی نهایــی
گــروه حــوادث -ســمانه شــهباز /ســرانجام بــا گذشــت حــدود یکســال از ناپدیــد شــدن معماگونــه زنــی در ســیالب پایتخــت ،بــار دیگــر دســتور جسـ 
بــرای یافتــن ردی از زن  47ســاله از ســوی بازپــرس جنایــی تهــران صــادر شــد .ایــن بــار در صــورت پیــدا نشــدن جســد زن نگــون بخــت ،گواهــی فــوت فرض ـیاش
صادرخواهــد شــد و بیمــه تأمیــن اجتماعــی هــم موظــف خواهــد بــود حــق بیمــه دختــر و پســر خردســال ایــن خانــواده را پرداخــت کنــد.
بــه گــزارش خبرنــگار حــوادث «ایــران»،
 17آبــان ســال گذشــته و در یــک شــب بارانــی،
زنــی هنــگام انتقــال فرزنــدان خردســالش از
آموزشــگاه زبــان بــه داخــل خــودرو ،ناگهــان
داخــل کانــال آب خیابــان پاســداران افتــاد و در
چنــد ثانیــه ناپدیــد شــد .بــا اعــام ایــن حادثــه بــه
آتشنشــانی و پلیــس ،تیمهــای جســت و جــو
بــه محــل اعــزام شــدند و عملیــات در جــوی
آب منطقــه و کانالهــای منتهــی بــه آن آغــاز
شـــد.چند تیــم آتشنشــانی نیــز کانالهــای
دیگــر را جســت و جــو کردنــد .ایــن عملیــات
تــا چنــد روز بعــد از حادثــه نیــز ادامــه داشـــــت
امــا هیــچ نشــانی از زن گمشــده پیــدا نشـــــد.
بررســیهای پلیســی هــم نشــان داد مریــم
بهدنبــال دختــر و پســر کوچکــش رفتــه بــود تــا
آنهــا را از کالس زبــان بــه خانــه بازگردانــد امــا
در چشــم برهــم زدنــی همزمــان بــا بــارش
بــاران ســیل آســا زن ریــز انــدام بــه داخــل جــوی
پــرآب افتــاد و در مقابــل دیــدگان بهــت زده
فرزندانــش ناپدیــد شــد.
بــا بــروز ایــن حادثــه دلخــراش ،خانــواده
وی هــرروز بهدنبــال ردی از او بودنــد امــا
هیچکــس اثــری از ایــن مــادر بــه دســت نیــاورد.
پرویــز زاهــدی -همســر بانــوی گمشــده  -بــه
خبرنگارحــوادث «ایــران» گفــت :حــدود
یکســال اســت کــه هیــچ رد و نشــانی از همســرم
بهدســت نیامــده اســت و تنهــا حــدود یــک مــاه
پیــش شــایعهای در تلگــرام و فضــای مجــازی
منتشــر شــد کــه جنــازه یــک زن در رودخانــه
خواجــه عبــداهلل پیــدا شــده اســت .امــا وقتــی به
اداره اگاهــی مراجعــه کردیم و برای تشــخیص
هویــت رفتیــم دریافتیــم کــه او همســرم مریــم
نیســت .پلیــس هــم پــس از رســیدگی بــه ماجرا
پــی بــرد ایــن زن را کشــتهاند کــه خانــوادهاش
نیــز شناســایی شــدند.
ایــن در حالــی اســت کــه شــواهد نشــان
میدهــد مریــم در ایــن حادثــه ناگــوار جــان
باختــه اســت .امــا متأســفانه بهدلیــل کمبــود
توجو و بیتوجهــی
امکانــات بــرای جســ 
مســئوالن مربوطــه در همــان شــب حادثــه
هیــچ کــس نتوانســت ردی از او بهدســت
بیــاورد .عجیبتــر اینکــه مســئوالن مربوطــه
بجــای پیگیــری جــدی ایــن پرونــده در همــان

فضای مجازی

ناپدری «اهورا»پای میز محاکمه

گــروه حــوادث /پرونــده قتــل فجیــع کودکــی بــه نام«اهــورا» کــه قربانــی
جنایــت وحشــیانه ناپــدری شــده اســت بــا صــدور کیفرخواســت کــودک
آزاری و قتــل عمــد بــرای عامــل جنایــت بــه دادگاه کیفــری یــک اســتان
گیــان ارســال شــد.
بــه گــزارش خبرنــگار حــوادث «ایــران» ،عصــر  22مهرامســال
«اهــورا» در حالــی کــه بهدلیــل آزار شــدید جســمی واصابــت ضربههــای
مهلــک بــه ســرش نیمــه جــان شــده بــود بــه بیمارســتان انتقــال یافــت.
امــا ســاعاتی بعــد ودرپــی مرگــش« ،مجتبی»-ناپــدری  27ســاله اش-
و همســر موقــت مــادر «اهــورا» بهعنــوان تنهــا مظنــون کــودک آزاری و
قتــل پســر خردســال بازداشــت شــد .او کــه ابتــدا منکــر جنایــت بــود پــس
از اعــام مــرگ پســرک ،بــا اعتــراف بــه آزار جنســی ،ضــرب و شــتم و
کوبیــدن ســر «اهــورا» بــه دیــوار ،ابــراز پشــیمانی کــرد.
بــا توجــه بــه حساســیت پرونــده و بازتــاب گســترده آن در جامعــه،
رســیدگی بــه ماجــرا بــه صــورت فوقالعــاده انجــام شــد و بازپــرس
پرونــده پــس از اعترافهــای متهــم در اداره آگاهــی و شــعبه اول ویــژه
قتــل دادســرای عمومــی و انقــاب مرکــز اســتان گیــان و همچنیــن
تعییــن نظریــه پزشــکی قانونــی ،در کمتــر از ســه هفتــه کیفرخواســت را
صــادر کــرد .بدینترتیــب پرونــده بــرای رســیدگی بــه دادگاه کیفــری یــک
گیــان ارســال شــد.
علــی مصطفوینیــا -دادســتان عمومــی و انقــاب مرکــز اســتان
گیــان -دیــروز گفــت« :ایــن پرونــده پــس از طــی مراحــل قانونــی در
دادســرا بــا صــدور کیفرخواســت کــودک آزاری و قتــل عمــد بــه دادگاه
کیفــری یــک اســتان ارســال شــد».
ایــن در حالــی اســت کــه چنــد روز قبــل نیــز احمــد ســیاوشپور ،رئیس
کل دادگســتری اســتان گیــان از رســیدگی خــارج از نوبــت بــه ایــن پرونده
بعــد از ارســال از دادســرا خبــر داده و گفتــه بــود« :پرونــده قتــل اهــورا در
دادســرا و دادگاه کیفــری یــک اســتان بــه صــورت فوقالعــاده و خــارج
از نوبــت رســیدگی خواهــد شــد .پــس از صــدور رأی نیــز از دیــوان عالــی
کشــور درخواســت خواهیــم کــرد تــا بــا توجــه بــه انتظــار افــکار عمومــی و
حساســیت جامعــه بــه طــور فوقالعــاده رأی نهایــی را نیــز اعــام کننــد».
براســاس گزارشهــای منتشــر شــده پــدر و مــادر «اهــورا» چنــدی
قبــل از یکدیگــر جــدا شــده بودنــد و مــادر پســرک از تیرمــاه امســال بــا
قاتــل در شــبکههای مجــازی آشــنا شــده و طــی کمتــر از یــک مــاه بــا او
عقــد موقــت کــرده و زیــر یــک ســقف زندگــی میکردنــد.

ســاعات اولیــه ســعی داشــتند حتــی مــرا متهــم
جلــوه دهنــد .ایــن در حالــی بــود کــه صــدای
مــن بــه جایــی نمیرســید تــا زودتــر همســرم
را کــه در مقابــل دیــدگان بهــت زده هســتی 8
ســاله و پرهــام  10ســالهام ،درآن شــب بارانــی
بــا هجــوم ســیالب ســیل آســا بــه جــوی پــر آب
افتــاده بــود ،پیــدا کننــد .بارهــا هــم ازمســئوالن
مربوطــه خواســتم تــا از طریــق ردیابــی تلفــن
همــراه و بازبینــی دوربیــن مداربســته بانــک
کــه در همــان محــل وجــود داشــت ردی از
همســرم بگیرنــد .امــا بــه دلیــل مشــکالت
اداری ،هیچکــس نتوانســت آن شــب ایــن
موضــوع را پیگیــری کنــد .و زمانــی بــه ایــن
مســأله توجــه شــد کــه خیلــی دیــر شــده بــود.
وی در حالــی کــه همچنــان در ســرگردانی برای
یافتــن نشــانی از همســرش بــه ســر میبــرد
ادامــه داد :حــاال بــا گذشــت حــدود یکســال از
ایــن حادثــه وحشــتناک ،بــار دیگــر نام ـهای بــه
دادگســتری ارائــه دادیــم تــا تکلیــف پرونــده را
روشــن کننــد .بنابرایــن قــرار شــد اداره آگاهــی
بــه ایســتگاههای آتشنشــانی اعــام کنــد کــه
از منطقــه پاســداران تــا منطقــه  20را بــار دیگــر
توجو کننــد .ایــن
بــرای ردیابــی همســرم جسـ 
توجوی مناطــق
در حالــی اســت کــه جســ 
پاییــنتــر و همــان جایــی کــه رودخانــه بــه آن
منتهــی میشــود کار ســختی اســت و هیچکــس
نمیدانــد در ایــن فاصلــه چــه ایســتگاههایی
وجــود دارد .ســرانجام بــا پیگیریهــای صــورت
گرفتــه قــرار شــد مدیریــت بحــران رســیدگی بــه
ایــن موضــوع را در دســت بگیــرد و نتیجــه نهایــی
را اعــام کنــد .در ایــن یکســال بارهــا درخواســت
کــردم تــا تکلیــف پرونــده و حــق و حقــوق
فرزندانم مشــخص شــود ولی گفته شــد تا جســد
همســرم پیدا نشــود کاری نمیتوانند بکنند .این
در حالــی اســت کــه مقصــر اصلــی ایــن حادثــه
شــهرداری اســت کــه آن موقــع توجهــی بــه حــال
شــهروندان نکــرد و هیچ حفاظی هــم روی جوی
آب و حتــی ســدی در جــوی منتهــی بــه کانــال
آب قــرار نــداده بــود.
زاهــدی در ادامــه بیــان کــرد :بــا وجــود
پیگیریهــای مســتمر در ایــن رابطــه و پیــدا
نشــدن همســرم ،باالخــره قــرار شــد برگــه فــوت
فرضــی بــرای مریــم صــادر شــود و از آنجــا

ایران

کــه وی حــدود  23ســال حــق بیمــه تأمیــن
اجتماعــی پرداخــت کــرده بــود ،وزیرتعــاون،
کار و رفــاه اجتماعــی دســتور رســیدگی فــوری
را صــادر کــرد و قــرار شــد پــس از گرفتــن گواهــی
فــوت فرضــی همســرم از دادگاه ،دختــرم
هســتی تــا ســن ازدواج و پســرم پرهــام تــا زمانی
کــه مشــغول تحصیــل اســت از حــق بیمــه
برخــوردار شــوند.
وی در خصــوص مراســم ســالگرد ختــم
همســرش نیــز گفــت :از آنجایــی کــه بــا
قطعیــت مــرگ همســرم اعــام نشــد مــا
مراســم عــزاداری برایــش نگرفتیــم .چــرا کــه
خانــواده مریــم راضــی بــه ایــن کار نبودنــد
و در همــان ابتــدا مــا فقــط یــک ختــم قــرآن
بــرای او گرفتیــم .امــا حــاال بــا وجــود نزدیــک
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شــدن بــه ســالگرد ناپدیــد شــدن همســرم
ودر صــورت اعــام رضایــت پــدر و مــادرش
مراســم یادبــودی بــرای او میگیریــم .ایــن در
حالــی اســت کــه دختــر و پســرم بهدلیــل اینکــه
مادرشــان جلــوی چشــمان شــان در جــوی آب
افتــاد و دیگــر ردی از وی بهدســت نیامــده
مــرگ مادرشــان را بــاور کردهانــد .گرچــه ایــن
حادثــه ناگــوار تأثیــرات بســیار منفــی بــر روان
فرزندانــم وخــودم گذاشــت امــا بــا فراهــم
کــردن شــرایط مناســب در خانــه تــاش کردیم
بچههــا بــه حالــت عــادی برگردنــد کــه خــدا را
ط شــان خیلــی بهتــر اســت.
شــکر حــاال شــرای 
بــه همیــن خاطــر دختــرم هســتی را کــه بــا
عمــهاش بســیار صمیمــی بــود و احتیــاج بــه
محبــت مادرانــه داشــت بــه خواهــر 60ســالهام
کــه در مشــهد زندگــی میکنــد ســپردم .هســتی
از ایــن شــرایط راضــی اســت و در همانجــا او
را در مدرســه ثبتنــام کــردم و در نخســتین
تعطیالتــی کــه صــورت میگیــرد همــه بــا هــم
مالقــات میکنیــم و دور هــم جمــع میشــویم.
مــن و پرهــام نیــز بــه همــراه پســر
بزرگتــرم امیــن کــه  23ســاله اســت باهــم
زندگــی میکنیــم و از محبــت خانــوادهام
هــم برخورداریــم .امــا امیدواریــم هرچــه
ســریعترتکلیف ایــن پرونــده روشــن شــود ومــا
هــم ازبالتکلیفــی خــارج شــویم.

گــروه حــوادث /پرونــده عامــان
ربــودن وقتــل هولنــاک «بنیتــا»
کوچولــو ،بــا اعتــراض خانــواده
خشــمگین دختــر  8ماهــه تهرانی،
بــه دیــوان عالــی کشــور ارســال شــد.
بــه گــزارش خبرنــگار حــوادث
«ایــران» 29 ،تیــر ،دو ســارق
«شیشــه»ای در حالــی کــه دخترک
 8ماهــه داخــل خــودروی روشــن
پــدرش بــود بــا هــدف ســرقت
ماشــین ،دختــر خردســال را نیــز
ربودنــد .ایــن دو ســارق پــس از
طــی مســیری از یکدیگــر جــدا
شــدند و یکــی ازآنهــا حــدود یــک
ســاعت و نیــم بعــد خــودرو و
کــودک را در منطقــهای خلــوت
واقــع درحوالــی پاکدشــت ورامیــن
رهــا کــرد و پــس از برداشــتن امــوال
داخــل خودرومتــواری شــد .ایــن
ایسنا
درحالــی بــود کــه مأمــوران پلیــس
توجو ،ســرانجام جســد متالشــی
پــس از  6روزجسـ 
دختربچــه را پیــدا کردنــد ودرادامــه تحقیقــات ،دو
ســارق و مالخرنیز دســتگیر شــدند .دادگاه رســیدگی
بــه ســه متهــم پرونــده بــه صــورت علنــی برگــزار شــد
و قاضــی محمــدی کشــکولی پــس ازمشــورت بــا
مستشــارانش ،متهــم ردیــف اول را بــه قصــاص و
متهــم ردیــف دوم را بــه حبــس محکــوم کرد.قاضی
محســن افتخــاری -سرپرســت دادگاههــای کیفــری
تهــران -درایــن بــاره گفــت« :پرونــده متهمــان
«بنیتــا»ی  ۸ماهــه در مســیر ارجــاع بــه دیــوان عالــی
کشــور اســت .بــا اعــام حکــم متهمــان ،خانــواده
بنیتــا نســبت بــه رأی صــادره بــرای متهــم ردیــف
دوم اعتــراض داشــتند کــه در قالــب الیحــه بــه
دیــوان عالــی کشــور ارائــه شــده اســت .ایــن پرونــده
ســه متهــم داشــت کــه «محمــد .و» ،متهــم ردیــف
اول« ،مهــدی .ش» ،متهــم ردیــف دوم و «احمد»-
متهــم ردیــف ســوم -طــی روزهــای  ۲۰و  ۲۲شــهریور
در دادگاهــی علنــی محاکمــه شــدند .والدیــن بنیتــا
بــرای متهمــان ردیــف اول و دوم پرونــده تقاضــای
قصــاص داشــتند کــه دادگاه کیفــری بــرای متهــم
ردیــف اول حکــم قصــاص صــادر کــرد .متهــم
ردیــف دوم نیــز بــه حبــس محکــوم شــد».
درچنیــن شــرایطی قراراســت قضــات دیوانعالی
کشــوردرباره سرنوشــت متهمــان وحکــم دادگاه
تصمیــم بگیرنــد.

 70جنایت در پرونده

حوادث
جهان

«قصابپاکستان»

زهره صفاری

دیلی میل

آدمکــش اجــارهای و مخــوف پاکســتانی کــه
بــا دریافــت دســتمزدهای مختلــف 70 ،نفــر
را در کشــورش بــه قتــل رســانده بــود ،هنــگام
فــرار بــه اروپــا در لهســتان دســتگیر شــد.

قتل یک زوج در بیمارستان

YAHOO

زوج ســالخوردهای کــه بهدلیــل بیمــاری در بخــش اورژانــس بیمارســتان شــهر
«اونتاریــو»ی کانــادا بســتری بودنــد بهدنبــال تیراندازیهــای مرمــوز و بــه فاصلــه چنــد
دقیقــه از یکدیگــر کشــته شــدند.
بــه گــزارش پلیــس شــهر «کوبــورگ» ،پــس ازاعــام گــزارش نخســتین تیرانــدازی
تیمهــای پلیــس بالفاصلــه راهــی بیمارســتان شــدند .امــا پــس از رســیدن بــه آنجــا
بــا جســد زن  70ســاله وشــوهر  75ســالهاش روب ـهرو شــدند کــه درفاصلــه کوتاهــی
بــا شــلیک مرمــوز فــردی ناشــناس کشــته شــده بودنــد .بدینترتیــب تحقیقــات
تخصصــی بــرای کشــف انگیــزه ایــن جنایــت و دســتگیری جنایتــکار فــراری آغــاز شــده
امــا هنــوز نتیجـهای حاصــل نشــده اســت .بــه گفتــه یکــی ازکارآگاهــان پلیــس ،احتمال
داده میشــود ایــن زوج قربانــی یــک انتقامجویــی شــده باشــند.

دیلی میل

برادر قاتل

AP

بــرادر عامــل کشــتارتاریخی در جشــنواره موســیقی «الس وگاس» بــه اتهــام آزار
جنســی و جمــعآوری تصاویــر غیراخالقــی کــودکان دســتگیر شــد.
در شــرایطی کــه همچنــان انگیــزه «اســتفن پــادوک» بــرای کشــتار بــی رحمانــه
تماشــاگران کنســرت موســیقی هتــل «مندلــی بــی» در هالـهای از ابهــام مانــده اســت،
ف بــیآی» و پلیــس لــس آنجلــس درعملیاتــی مشــترک موفــق بــه
کارآگاهــان «ا 
ردگیــری «بــروس»  -بــرادر قاتــل -در پرونــده آزار جنســی و پورنوگرافــی کــودکان
شــدند .بــه گفتــه ســخنگوی پلیــس ،ایــن عملیــات پیــش از فاجعــه «الس وگاس»
آغــاز شــده بــود امــا تمرکــز بیشــتر پلیــس بــر رفتــار اعضــای خانــواده «پــادوک »آنهــا
را زودتــر بــه نتیجــه رســاند.
یــک مــاه قبــل «اســتفن پــادوک» از طبقــه  32هتــل «مندلــی بــی» الس وگاس،
هــزاران تماشــاگررا در آخریــن کنســرت جشــنواره «روت  »91بــه رگبــار گلولــه بســت.
در ایــن تیراندازیهــا کــه حــدود  11دقیقــه طــول کشــید  59نفرکشــته و بیــش از 527
نفــر نیــز مجــروح شــدند .قاتــل نیــز پیــش از ورود مأمــوران بــه اتاقــش ،خودکشــی کــرد.
رونــد رســیدگی بــه ایــن پرونــده در حالــی ادامــه دارد کــه برخــی مجروحــان حادثــه
بــرای ادامــه درمــان شــان وهزینههــای ســنگین درمــان وحمایــت نکــردن دولــت
امریــکا ،از مــردم تقاضــای کمــک کردهانــد.

تبهــکار  35ســاله کــه بــه «قصــاب
پاکســتان» معــروف اســت از مدتهــا قبــل
تحــت تعقیــب پلیــس پاکســتان و پلیــس
بینالملل-اینترپــل -قــرار داشــت ،امــا از
آنجــا کــه ایــن جنایتــکار بســیار حرفــهای
عمــل کــرده و در صحنههــای جنایــت
هیــچ ردی از خــود باقــی نگذاشــته بــود،
دســتگیریاش بــا مشــکالت فراوانــی روبهرو
بــود .بــه گفتــه ســخنگوی پلیــس پاکســتان،
آدمکــش اجــار های ســعی داشــت بــا
تغییرچهــره ،بــه همــراه تعــدادی
از مهاجــران از طریــق لهســتان بــه
اتریــش بــرود کــه دســتگیر شــد .قاتــل
حرف ـهای ،قربانیانــش را بــا شــلیک گلولــه
از پــا درمــی آورد.
قراراســت ایــن قاتــل مخــوف پــس
ازانتقــال بــه پاکســتان تحــت بازجویــی
قرارگیــرد.

رازی که بال ی جان
زن جوان شد
مــرد جــوان انگلیســی وقتــی فهمیــد همســرش
از بیمــاری جنســی او و تجاوزهایــش بــه کــودکان
باخبــر شــده ،در نقشـهای هولنــاک ،زن جــوان را بــا
ضربــات متعــدد کارد بــه قتــل رســاند و بعــد هــم
راهــی اداره پلیــس شــد.
«آدام پارکیــن»  35ســاله ،پــس ازمعرفــی
خــود بــه پلیــس شــهر «ســاندرلند» مدعــی شــد
همســرش بــه آلبــوم عکسهــای مــورد عالقـهاش
دســت زده و بــه همیــن خاطــر او را به قتل رســانده
اســت .امــا کارآگاهــان پــس از بررســی صحنــه
جنایــت دریافتنــد ،زن جــوان بــا  23ضربــه چاقــو
بــه قتــل رســیده و در ادامــه تحقیقــات مجموعهای
ازعکسهــای روابــط شــیطانی او بــا کــودکان را پیــدا
کردنــد کــه رازجنایتهــای ســیاهش فــاش شــد.
گفتــه شــده وی بــزودی بــه حبــس ابــد محکــوم
خواهــد شــد.

دیلی نیوز

بازداشت برادر عامل کشتار «الس وگاس»

جراحی  36ساعته
برای جدایی دوقلوها

دوقلوهــای خردســال هنــدی کــه از ناحیــه ســر بــه هــم چســبیده بودنــد ،بــا تــاش  36ســاعته و نفســگیر تیــم  40نفــره جراحــان و بــا کمــک بیــش از  20پرســتار و
متخصــص بــا موفقیــت جــدا شــدند.این جراحــی نفســگیر درحالــی در بیمارســتان «دهلــی نــو»ی هنــد انجــام شــد کــه پســربچههای  2ســاله بــه خاطــر بافتهــای
مغــزی بــه هــم پیچیــده ،شــانس پایینــی بــرای ادامــه زندگــی داشــتند .ایــن دوقلوهــا کــه در روســتایی واقــع در شــرق هنــد بــه دنیــا آمــده بودنــد از زمــان تولــد تحــت
نظــر پزشــکان قرارداشــتهاند.آنها دومــاه قبــل نیــز تحــت جراحــی مقدماتــی قرارگرفتــه بودنــد .بــه گفتــه سرپرســت تیــم پزشــکی ،در عمــل دوم کــه خطــرات
بیشــتری داشــت ،جمجمــه هــر دو کــودک ترمیــم شــد و پــس از جداســازی کامــل بافتهــا ،اقدامــات الزم بــرای پرکــردن حفــره ایجــاد شــده در ســر آنهــا انجــام
گرفــت .حــال دوکــودک مطلــوب ارزیابــی شــده اســت امــا نتایــج موفــق بــودن عمــل طــی چنــد روزآینــده مشــخص خواهــد شــد.

گمشدن مسافران اتوبوس مرگ

the sun

فرار عجیب زندانی

میرر

دزد مســلح کــه در زنــدان «ایالــت ویرجینیــا»ی امریــکا بــه ســر میبــرد ،دو
روز پیــش از صدورحکــم محکومیتــش ،بــا لبــاس مبــدل از زنــدان فــرار کرد.
«تــاد ویــن بویــس»  44ســاله ،کــه بهدلیــل ســرقتهای مســلحانه
خشــن بــا حــدود  20ســال زنــدان روبــهرو بــود ،در حالــی کــه لبــاس
مالقاتکننــدگان را بــه تــن کــرده بــود ،بــا خونســردی و در پایــان ســاعت
مالقــات از مقابــل نگهبانــان عبــور کــرد و از در اصلــی زنــدان خــارج شــد.
هنــوز مشــخص نیســت ایــن زندانــی چگونــه بــه لباسهــا دسترســی پیــدا
کــرده اســت .نگهبانهــا کــه صبــح روز بعــد متوجــه فــرار زندانــی شــدند،
جســت و جــو بــرای دســتگیری تبهــکار فــراری را آغــاز کردنــد.

تلفــات حادثــه ســقوط اتوبــوس بــه رودخانـهای در نپــال ،درحالــی بــه  31نفــر رســیده کــه
هنــوز تعــدادی از مســافران سرنوشــت نامعلومــی دارنــد.
بــه گــزارش پلیــس ،بــا توجــه بــه اینکــه هنــوز آمــار رســمی دربــاره تعــداد مســافران
اتوبــوس اعــام نشــده اســت ،امدادگــران پــس از یافتــن  31جســد و انتقــال  16مجــروح
بــه بیمارســتان ،همچنــان ازروزجمعــه ســرگرم جســت و جــو بــرای یافتــن پیکرهــای
ســایرقربانیان هســتند .مســافران نجــات یافتــه مدعی شــدهاند تعــدادی ازهمراهانشــان
هنــگام ســقوط اتوبــوس از پنجرههــا بــه بیــرون پرتــاب شــدهاند .علــت حادثــه نیــز
ســرعت بــاال و ناتوانــی راننــده اتوبــوس در کنتــرل وســیله نقلیــه هنــگام حرکــت در مســیر
کوهســتانی اعــام شــده اســت.

انتقام خونین از کارگر رستوران

جــوان روانپریــش کــه بــا تهدیــد اســلحه ،کارگــر زن رســتورانی را بــه
خان ـهاش کشــانده و او را بشــدت مــورد ضــرب و شــتم قــرار داده
بــود ،بــرای درمــان بــه آسایشــگاه روانــی فرســتاده شــد.
«بــروس مکســول»  26ســاله ،کــه در شــهر اوکلنــد ایالــت
«کالیفرنیــا»ی امریــکا زندگــی میکــرد ،در حالــی دســتگیر شــد کــه
زن کارگــر را هنــگام تحویــل غــذا بــه داخــل خانــه کشــانده بــود .ایــن
زن پــس از فــرار ،بــا صورتــی خــون آلــود خــود را بــه پلیــس رســانده
و ازمتهــم شــکایت کــرده بــود .بــه گفتــه ســخنگوی پلیــس ،مــرد
جــوان کــه از نابســامانیهای رفتــاری رنــج میبــرد ،بــزودی در دادگاه محاکمــه خواهــد
شــد .متهــم در بازجوییهــا مدعــی شــده چنــدی قبــل از یــک کارگر رســتوران دلخورشــده
و بــه همیــن خاطــر قصــد انتقامجویــی داشــته اســت.

