اخباری که جهان را شگفتزده کرد
آرزو کیهان
خبرنگار

هرســالشــاهدحوادثبدوخوبزیادیدرسراســردنیا
هستیمکهامسالنیزهمچونسالهایگذشتهگزیدهای
ازمهمترینحوادثجهانرامرورمیکنیم.
14ژوئنسیاهلندن
روز 14ژوئــن 2017میــادی از یــاد هیچیــک از ســاکنان لنــدن
نخواهــد رفــت .درایــن روز بــرج مشــهور «گرنفــل» کــه محل
ســکونت مســلمانان مقیــم لنــدن بــود آتــش گرفــت .در پی
آتشسوزی آپارتمان مسکونی  25طبقه 79 ،نفر کشته و دهها
نفــرزخمــیشــدند .درعملیاتســخت اطفــایحریقبیش
از  250آتشنشــان  100مأمــور پلیــس و  100امدادگــر حضــور
داشــتند .افراد زخمی به  5بیمارستان منتقل شدند .بسیاری
ازساکنانساختمانزندهزندهدرآتشسوختند.یکیازنجات
یافتگان برج بیان کرد که اتصال برق باعث شروع آتشسوزی
شده و کامپوزیتهای آلومینیومی ساخته شده از ورق کاغذ با
آتش را در ساختمان گسترش داده است.

طوفانهایایرماوماریادرامریکا
دو طوفــان ایرما و ماریا طی مــدت زمانی کوتاه ایالتهای مختلف امریکا را تحت تأثیر قرار داد که ویرانیهای چشــمگیری
نیزدر پی داشت .در طوفان ماریا بیش از  80نفر کشته و دهها نفر مجروح شدند و میزان خسارتهای وارده غیر قابل جبران
عنوان شد .امریکا در سال  2017میالدی شاهد  3طوفان شدید به نامهای «هاروی» «ایرما» و «ماریا» بود .طوفان ایرما تنها
 10روز پــس از هــاروی وارد امریکا شــد و جان 60نفر را گرفت .هر 3طوفان طی چند ماه پی در پی و شــرایط ناپایدار جوی بین
ماههای شهریور تا آبان سال گذشته رخ داد.

افسوسنتوانستمپنجاهمینقربانیامرابکشم
قاتــل ســریالی کانادایــی به جرم قتــل  49زن به  250ســال
زنــدان محکوم شــد .جنایتهــای وی از ســال 1991تا2002
میــادی صورت گرفته بــود .در پی فــرار یکی از زنــان از دام
شــیطانی وی ،پرده از جنایتهای وحشــیانه قاتل ســریالی
برداشته شــده بود .او پس از دستگیری همواره ناراحت بود
کهچرانتوانستهپنجاهمینقربانیاشرانیزبهقتلبرساند
و رکورددار شود.
پزشکتیمملیامریکابا256فقرهآزارجنسی
«لری نصار»  54ساله ،پزشک تیم ملی ژیمناستیک کارهای
ک کار نوجوان به300
امریکایــی به جــرم آزار 125ژیمناســتی 
ســال زندان محکوم شــد .این بیمارجنســی به بهانــه درمان
مشــکالت جســمی ،دختــران نوجــوان را مــورد آزار جنســی
قــرار داده بــود .در جریان دادگاه وی که یکــی از جنجالیترین
محاکمــات جنایــی ســال امریــکا بــه شــمار میرفــت برخی
از اعضــای خانــواده قربانیــان وی ،کنتــرل خــود را در جلســه
دادرســی از دســت داده و به سمت پزشــک متجاوز حمله ور
شده بودند تا او را به باد کتک بگیرند.
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امریکادرشوککشتار«السوگاس»
تیرانــدازی شــبانه ،هنــگام برگــزاری کنســرت موســیقی در
الس وگاس کــه 50نفــر کشــته و بیــش از 400مجــروح بــر جــا
گذاشــت ،کــه بازتاب گســتردهای دررســانههای دنیا داشــت.
در ایــن حمله مــردی به نام«اســتفان پــادوک» از طبقه ســی
و دوم هتــل «مندلــی بــی» بــه ســمت شــرکتکنندگان در
کنســرت بیهدف تیراندازی کرد .پــس از قتل عام بیرحمانه
وی بــا ضــرب گلوله مأموران پلیس کشــته شــد امــا تحقیقات
پلیس روشــن کرد که رد پــای وی در پروندههــای کودک آزاری
و سوءاســتفادههای جنســی نیز وجود داشــته اســت .بــا وجود
گذشتماهها از اینحملهخونین انگیزه اصلی اینتیراندازی
تاکنونروشننشدهاست.

اعترافمأمورپلیسروسیهبه82جنایت
افســر پلیس روســیه که به اتهام قتل  22زن و دختر جوان
دســتگیر شــده بــود ،در بازجوییهــای انجــام شــده بــه
 60جنایــت هولنــاک دیگــر اعتــراف کــرد« .میخائیــل
پاپکوف»53ساله،پسازافشایجنایتهایشبهعنوان
یکــی از خطرناکتریــن و بیرحمتریــن قاتالن ســریالی
روسیه شناخته شد .قربانیان وی از اقشار مختلف جامعه
بودهاندجالبآنکهاینمأمورجنایتکاردرسرقرارهایش
همــواره بــا لبــاس پلیــس حاضــر میشــد تــا اعتمــاد
قربانیانــش را جلب کند .او تا قبل از اعترافهایش فردی
بیگناه و متعادل به نظر میرسید اما با اعترافات صریح
همه را شوکه کرد.
زن97سالهانگلیسیبا166نوهونتیجه
مادربــزرگانگلیســیبــاداشــتن 12فرزنــد 154،نــوهونتیجه
و ندیــده پرجمعیتتریــن خانــواده انگلیســی را داراســت.
انتشــارخبراینمادربزرگ سوژهبســیاریازرسانههایجهان
شــد«.مارگارت» 97ســالهاهــلمنچســتراســتودرآســتانه
 100ســالگیبزرگتریــننــوهاش 52ســالداردوکوچکترن
ندید هاش 7ماههاســت.اوعاشــقفوتبــالوازطرفدارانتیم
منچسترانگلیساست.
100زنودخترقربانیجنایتسیاهپزشک
دســتگیری پزشــک فاســد امریکایی یکی دیگر از خبرهای بد
ســالبودکه منتشــرشــد«.ارلبردلــی»پزشــکامریکاییدر
پرونــدهســیاهخــوداز 100زنودخترجوانسوءاســتفادهکرده
است.اینمردروانیپسازاعترافاتهولناکش،محاکمهوبه
حبسابدمحکومشد.
293کشتهومصدومباانفجارتانکرسوختپاکستان
واژگونیوانفجارتانکرسوختدرشهر«باهاپوالپور»پاکستان
یکیدیگرازحوادثبدســالیکهگذشــتبــود.تانکرحامل
سوختهنگامعبوردرمسیرکراچی–الهوردرپیترکیدگی

86قتلدرپروندهپرستارآلمانی
پرســتار آلمانــی یکــی دیگــر از جنایتــکاران جنجالی ســال
 2017میــادی اســت کــه در پــی مــرگ بیمارانش پــرده از
جنایتهــای هولنــاک وی برداشــته شــد«.نیلزهوگل» 40
ســاله ،جنایتهــای خــود را در دو بیمارســتان مختلــف در
مدت زمان خدمتــش انجام داده بود .در پرونده ســیاه این
پرســتار قتل  86بیماروجود دارد که ســبب شــد نــام وی در
صدرقاتالنزنجیرهایآلمانقراربگیرد.
الســتیک از مســیر منحــرف و در نهایتمنفجر شــد.جاری
شدنسوختدرمسیرحرکت باعثسوختنمردممحلی
وکودکانروســتاییشــدکهدرنزدیکیمحــلحادثهحضور
داشتند.
330نفرقربانیزلزلهمکزیک
زلزلــه 7.1ریشــتریدرتاریــخاولمهرامســال،جنوبشــرقی
مکزیــکرالرزاند.دراینواقعهطبیعــی 330نفرجانخودرا
ازدســتدادنــدوصدهانفرزخمیشــدند.درپیزلزلهبخش
اعظمــیشــهرمکزیکوســیتیازبینرفــت.باوجــوداینچند
کودکونوجواننیزبهطورمعجزهآســاازمیــانویرانههازنده
بیرونکشیدهشدند.
قتلهایسریالیباغبانکانادایی
اعترافهای«بــروس مــک آرتــور» باغبــان جتایتــکار و
همجســنگرایکاناداییکهدرشهر«تورنتو»مرتکبقتلهای
ســریالی شــده بــود یکــی دیگرازاخبارتــکان دهنــده بــود .وی
اردیبهشــت 96دســتگیرشــدهاماســکوتکــردهبود.تــااینکه
باالخــرهپــسازچنــدماهبــهقتــل 5قربانیهمجنســگرایش
اعترافکرد.قربانیانویازسالهای2010میالدیناپدیدشده
واغلبشــانبین 40تا 50ســالداشــتند.پروندهاینجنایتکار
ازســوی کارآگاهان کانادایی همچنان در دســت بررسی است.
زیراآنهابراینباورندکهویقربانیانبیشتریداشتهاست.
کشتاردانشآموزاخراجی
«نیــکالسکــروز»دانشآمــوز 19ســالهاخراجــیدبیرســتان
«اســتونمن داگالس» شــهر پارکلنــد در جنــوب فلوریــدا بــا
سالحینیمهخودکاردانشآموزانوکارکنانمدرسهسابقش
رابــهرگبــارگلولهبســتو 17نفــررابــهکاممرگبــردو 14نفر
نیزمصدوم شــدند.عامــل این تیرانــدازی کــه 14فوریه2018
فجیعترینجنایتمدارسامریکاطی 6سالاخیررارقمزده
بود 40،دقیقهپسازفراردســتگیرشــدوباانتقالبهدادگاهبه
جرمکشتار17نفرتفهیماتهامشد.

