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شلیک به خودروی پلیس راه

افراد مســلح در جاده ایرانشهر با حمله به خودروی پلیس
راهنمایی و رانندگی ،آن را هدف رگبار گلوله قرار دادند.
اخبــــار
به گزارش ایرنا ،این خودروی راهور در حال تردد در منطقه
ایرانشهر بود که از پشت مورد حمله افراد مسلح قرار گرفت  .در این حمله یکی
از پرسنل راهور مجروح شد و به بیمارستان ایرانشهر انتقال یافت.
یکمنبعآگاهگفت:افرادمسلحجمعهشببهسمتخودرویمأمورانپلیس
راه جاده ایرانشهر – سرباز در جنوب سیستان و بلوچستان تیراندازی کردهاند.

تأیید حکم اعدام شرور مسلح

سرقت  230میلیون تومان طال از یک خانه

ســارق حرفهای که از یک خانه در گنبد کاووس  230میلیون تومان طال دزدیده
بود از ســوی پلیس دستگیر شد .ســرهنگ محمود علی فر  -فرمانده انتظامی
گنبدکاووس  -به باشــگاه خبرنگاران جوان گفــت :در پی اطالع مأموران پلیس
این شهرســتان مبنی بر ســرقت  ۵۰۰گرم طال و جواهرات از یک خانه ،تیمی از
کارآگاهان راهی محل شــدند .پس از انجام کارهای اطالعاتی ،بالفاصله متهم
شناساییودریکعملیاتغافلگیرانهدستگیرشد.
وی در بازجوییهــا بــه  ۵۰۰گرم ســرقت طال و جواهرات بــه ارزش  ۲۳۰میلیون
تومان اعتراف کرد و با تشکیل پرونده تحویل مراجع قضایی شد.

در یــک تصــادف زنجیــرهای کــه در جــاده فیروزکوه
رخ داد شــش خــودرو با هم برخــورد کردند و  2نفر از
سرنشینان این خودروها کشته و  7نفر زخمی شدند.
این حادثه حوالی ساعت  ۴بامداد شنبه به اورژانس
اطــاع داده شــد و بالفاصلــه امدادگــران بــه محــل
حادثــه اعزام شــدند و مجروحــان را به بیمارســتان
منتقلکردند.اینتصادفزنجیرهایدرجادهدماوند
– فیروزکوه ،محدوده سربندان اتفاق افتاد و 4دستگاه
کامیون و دو خودروی سواری بهم کوبیدند.

تلفن گروه حوادث021 - 88761621 :

دستگیری متهم به قتل قهرمان پرورش اندام
گــروه حــوادث /یکــی از عامــان شــلیک مرگبــار بــه
قهرمان پرورش اندام کشور از سوی پلیس دستگیر شد.
وی کــه از اراذل و اوبــاش منطقه اســت بــا ردیابیهای
پلیس و در کمتر از 2روز پس از این جنایت در شهرستان
کیار استان چهارمحال و بختیاری به دام افتاد.
دادستان عمومی و انقالب اصفهان در تشریح آخرین
جزئیات ایــن پرونده به میزان گفت :ایمان رحیمپور -
قهرمــان پرورش اندام و عضو ســابق تیم ملی -عصر
چهارشــنبه  16آبــان در حالی که در اصطبل شــخصی

خودسرگرمرسیدگیبهاسبهایشبودباشلیکچهار
گلولهبهقتلرسید.
با ردیابیهای گســترده پلیس ســرانجام دو متهم این
پرونــده کــه از اراذل و اوبــاش منطقه بودند شناســایی
شــدند کــه یکــی از متهمــان در شهرســتان کیــار حوزه
قضایــی اســتان چهارمحال و بختیاری دســتگیر شــده
اســت .متهم ســومی نیــز در پرونده قتل مطرح اســت
که تالش و تحقیقات برای شناساســی و دستگیری وی
ادامه دارد.

رؤیای آزادی این هنرمند را رنگ واقعیت ببخشیم
جویندگان
عـــاطــفه

گــروه حــوادث /روزگار بــر وفــق مراد و شــانس
یــارش بود .موفقیتهای پــی در پی و پیمودن
پلههــای ترقــی او را به مــردی توانمنــد تبدیل
کــرده بــود« .احمــد» ذهــن خالقــی داشــت.
طرحهای بدیع او در ســبکهای مبلمان قابل
توجــه بــود .در محافــل و مجالــس صحبت از
ایدههــای نــاب و طرحهــای مبتکرانــهاش بود
امــا ناگهــان ورق برگشــت .انــگار طوفــان بــه
زندگــیاش زد .همــه موفقیتها در چشــم بر
هــم زدنــی بر بــاد رفت .وقتــی دســتبند آهنی
روی دستانش گره خورد ،هرگز تصور نمیکرد
همه آنچــه را در طول ســالها اندوخته بود به
همین راحتی از دست بدهد.
روزی کــه «احمــد» را بــه دادگاه بردنــد ،فکــر
میکرد دچار یک سوءتفاهم و توطئه خانوادگی
شده اســت اما وقتی پرونده قطوری را روی میز
قاضــی دیــد و با حکمــی ســنگین بهبنــد مالی
زندان انتقال یافت متوجه شــد ماجرا به همین
سادگیهایی که فکر میکرده نیست.
او بــه پســر بزرگــش قــول داده بــود کــه خیلــی
زود بــر میگردد و اجازه نمیدهد زندگیشــان
دســتخوش نامالیمــات شــود .اما تــازه متوجه
شــد که قربانی ســند سازیهایی شــده که یکی
از بســتگان نزدیکش علیه او انجام داده و حاال

حاالها باید تــاوان پس دهد .پیگیریها در این
پرونــده ادامــه داشــت اما با گذشــت  16ســال
هنوز «احمد» پشــت میلهها و پسرانش چشم
انتظار آزادی پدر هستند.
او تــا پیــش از دســتگیری در خوانندگــی،
مجسمه سازی ،پیکرتراشی و ...در سطح عالی
کار میکــرد .ذهن او آنقدر خــاق بود که از هر
وســیله قدیمــی و غیر قابل اســتفاده یــا لباس
کهنهای میتوانست با کمترین هزینه یک ابزار
قابل مصرف و جالب درست کند.
زنــدان زندگی احمد را دگرگون کرد شــرایط او
هر روز سختتر میشد .همسرش چندی بعد
بچههــا را رهــا کــرد و رفــت .فرزندانــش گرچه
پیــش پدربزرگ و مادربزرگ زندگی میکردند
اما حســرت داشــتن خانواده و ســایه پدر باالی
سرشان ،آنها را هر روز افسردهتر میکرد.
ëëایدههای نو در زندان
دیوارهــای بلند زندان فقط جســم «احمد» را
محصــور کرده بــود ،اما نتوانســت ذهن خالق
او را بهبنــد در آورد« .احمــد» وقتــی از آزادی
ناامید شــد ،بــرای اینکه محیط خشــن زندان،
روح لطیــف او را آزار ندهد ،دســت به کار شــد
و با هر چه در دسترســش بود ،شــروع به خلق
آثــار هنــری و بدیع کــرد به نحوی که تماشــای
آنها همه را به شــگفتی وا میداشت« .احمد»
کــه آرایشــگری حرفهای بــود برای اینکــه بیکار
نمانــد از مســئوالن زنــدان خواســت تــا اجــازه

دهنــد آرایشــگاهی بــرای زندانیــان و کارکنــان
دایر کند .اما این درخواست هزینه دربرداشت
و آنهــا مخالفــت کردنــد .احمــد متعهــد شــد
بــا کمتریــن بودجــه این آرایشــگاه را برپــا کند.
بنابراین دســت به کار شد و با ابتکاری عجیب
و جمع کردن بطریهای پالستیکی خالی آب،
مایــع دستشــویی و روغــن عــاوه بــر تزئینــات
عجیب ،وســایل آرایشــگری را هم درست کرد
و آرایشــگاه را همانطــور کــه قــول داده بود ،با
کمترین هزینه افتتــاح کرد .کار «احمد» آنقدر
خوب بود که کم کم عالوه بر زندانیان ،پرسنل
زندان نیز مشــتری او شدند و کارش را تحسین
میکردند.
ëëرؤیای آزادی
«احمــد» حدود  4ماه قبــل مدت محکومیتش
به پایان رســید اما تا  80میلیــون تومان رد مال
و بدهــیاش را نپــردازد بایــد در زنــدان بمانــد.
از وقتــی شــنید فرزندانــش کــه حــاال دیگــر بــه
نوجوانانی پر غرور تبدیل شدهاند و در نبود مادر
نیازمنــد حمایت پدر هســتند ،قصد خودکشــی
داشــتهاند ،شــب و روز نــدارد و دنبــال راهــی
اســت تا هر چــه زودتر از زندان بیــرون بیاید و از
فاجعهای دیگر جلوگیــری کند .میگوید« :اهل
اغــراق نیســتم امــا طرحهایــی کــه در مبلمــان
دارم ،آنقــدر بدیع و خاص اســت که میلیونها
تومان ارزش دارد اما ســرمایهگذاران به محض
اینکه متوجه میشــوند زندانی هستم یا پا پس

حوادث جهان

مترجم

استار

دختــر امریکایی عجیبترین جشــن
تولد دنیا را در واگن قطار مترو نیویورک
برگــزار کــرد .به گــزارش اســتار« ،آمبر
آســالی» که بیســت و ششمین جشن
تولدش را به شــکل خاصی پشــت سر
گذاشــته اســت ،ایــن جشــن را بســیار
جالب وهیجانانگیــز خواند .به گفته
آمبر ،این جشــن را پســرعمویش برنامهریزی کرده و خرید کیک و تزئین واگن و
خوراکیها را تدارک دیده بود .وی میگوید :تاکنون هیچکس جشن تولدش را در
واگن مترو بر پا نکرده و این جشن بسیار منحصر به فرد بوده است.

دیلی میل

خدمتــکار زن کــه طالهــای صاحبــکارش را
دزدیــده بــود وقتــی قصــد فــروش آنهــا را در
اینســتاگرام داشــت بــه دام مأمــوران پلیــس
افتــاد .بــه گــزارش خلیــج نیوز ،ایــن زن خدمتــکار ماهها در خانــه صاحبــکارش در ابوظبی مشــغول به کار بــوده اما وقتــی دریافت
صاحبکارش او را اخراج و خدمتکار جدیدی را استخدام کرده است نقشه انتقام در ذهنش شکل و تصمیم به سرقت طالها گرفت.
گزارشهای پلیس نشــان میدهد که صاحبکار پس از ســرقت بالفاصله به خدمتکار جدید ظنین شــده و او را به جرم سرقت تحویل
پلیــس داد .امــا وقتــی عکس طالهای ربوده شــدهاش را در اینســتاگرام دید و موضــوع را پیگیری کرد دریافــت خدمتکار قدیمیاش
طالها را برای فروش گذاشته است .بدینترتیب به پلیس خبر داد و زن سارق دستگیر شد.

مرده ای که زنده شد

دیلی استار

کشف نقاشی های قدیمی
بر دیوار غار

شینهوا

دانشــمندان از کشــف قدیمیتریــن نقاشــی حیوانــات بر دیوار غــاری در
اندونزی خبر دادند.
بهگــزارش یاهو ،نقاشــی منظره دیدنــی از تصاویر گاو و گوســفند با رنگ
قرمز بر دیواره غار است.
قدمت این نقاشــی  40هزار ســال بوده و به گفته محققان این یافته
میتوانــد بــاور ما را نســبت به ســنگ نبشــتههای پیدا شــده در اروپا
تغییر دهد.

موزه قورباغه ای

یک موزه دیدنی در سوئیس با  108قورباغه تاکسیدرمی شده توجه بسیاری از گردشگران را به خود
جــذب کرده اســت .به گــزارش آواکس نیــوز ،در این مــوزه قورباغهها در موقعیتهــای مختلفی از
زندگی روزمره دیده میشــوند .قورباغهها توســط «فرانسوا پریر» به این شکل درآمدهاند و به عنوان
مثال در حال بازی بیلیارد یا پشت میز مدرسه قرار داده شدهاند.

سیل ویرانگر در غرب آسیا
بارش بارانهای سیل آسا در دو کشور اردن و کویت خسارت جانی و مالی فراوانی
به بار آورده اســت .بهگزارش خلیج نیوز ،ســیل در اردن دســت کم هفت نفر را
کشــته و حداقل  4000جهانگرد را وادار به تخلیه شــهر باستانی پترا کرده است.
نیروهای امداد و هلیکوپترهای نجات بهدنبال 5نفری میگردند که خودرو آنها
در شهر مادبا ،در غرب پایتخت این کشور بهدلیل سیل از جاده منحرف شده و
آب آن را برده است .حدود دو هفته پیش سیل و باران سنگین به مرگ  21نفر
در بحرالمیت منجر شد که اغلب آنها کودک بودند .سخنگوی نهاد دفاع مدنی
اردن به خبرگزاری فرانســه گفته اســت یک کودک در میان کشته شدگان سیل
روز جمعه بوده است .یکی از جادههای اصلی که امان ،پایتخت این کشور را به
جنوبمتصلمیکنددرپیآبگرفتگیمسدودشدهاست.بارشهادرکویتنیز
مردم را غافلگیر کرده و ارتش را به حالت آماده باش درآورده است.

سان

مرد  95ســاله هندی که پزشکان مرگش را تأیید
کــرده بودنــد پس از زنده شــدن بــه خانوادهاش
گفت من فقط یک چرت زدم.
بهگزارش اکســپرس ،این مرد  95ســاله در خانه
خــود در «بــود رام» جــان باخت و پــس از تأیید
مرگ وی از ســوی پزشــکان اعضای خانوادهاش
قصد داشــتند تا مراســم تشــییع جنــازه را برگزار
کنند که او دوباره زنده شده است.
پســر بزرگتر این مرد هندی که  65ســاله است
درایــن بــاره بــه خبرنــگاران گفت«:پــدرم ابتــدا
دچــار لرزش شــدید شــد و بعد از انتقــال وی به
رختخواب نفســش به شــماره افتاد و دیگر نفس
نکشــید .پزشــکان نیز مرگ وی را تأیید کرده بودند اما هنگام مراســم تشــییع جنازه ناگهان چشمانش را باز کرد و در کمال ناباوری گفت:
من فقط یک چرت زدم».

یک عکاس حیات وحش تصاویر جالبی از گونهای
عنکبوت گرفته که بهنظر میرســد ســر یک ســگ
بر بــدن ایــن حیوان ســوار شــده اســت .بهگزارش
ایندیپندنــت« ،بانی هاوســت من» ســال گذشــته
اینگونــه از عنکبــوت عجیبالخلقــه را در اکوادور
پیــدا کــرده و از این حشــره عکس گرفته اســت .به
گفتــه محققــان ،ایــن گونــه از حشــرات عنکبــوت
نیســتند اما در دســته عنکبوتهای ســمی نبوده و
با توجه به ســازگاری این حشرات با محیط زیست
قدمتی  400میلیون ساله دارند.

دهلی نیوز

نقشه زن خدمتکار
برای انتقامجویی

میکشــند یا قیمــت خریــد را پاییــن میآورند.
اگــر آزاد شــوم میتوانــم خــودم طــرح هایم را
اجرایی کنم و با کار آفرینی و تولید ،اشتغالزایی
کنــم .من بــه قابلیتهای خودم اعتمــاد دارم.
میتوانــم بــا اجرای طرحهــا و ایدههایــی که در
ذهــن دارم کاری کنم که امیــد به زندگی خودم
و دیگران برگردد .میخواهم کاری کنم که هیچ
کودکــی مجبور نباشــد کار کند و بــا خیال راحت
بتواند بچگی کنــد .من همه این روزها را تجربه
کــردهام و مطمئنــم میتوانم دوبــاره تکرارش
کنــم .مــن در ســالهایی کــه در زندان بــودم بر
تواناییهــا و قابلیتهایــم افــزودهام .آنقــدر به

موفقیــت طرحهایی کــه در ســر دارم مطمئنم
که قول میدهم اگر دســتی به یاریم بیاید و مرا
ازایــن زنــدان تنهایــی خــاص کنــد در کمترین
زمــان ممکــن کمکهــای مالــی که نیکــوکاران
بــرای رهاییام میپردازند را بــه آنها برگردانم.
امیــدوارم تــا فرصت هســت ایــن اتفــاق بیفتد
و مــن پیش مــردم کشــور و خانوادهام ســربلند
شوم».
نیکوکارانــی کــه میخواهنــد بــه آزادی ایــن
زندانــی کمک کننــد میتوانند با شــماره تلفن
 021- 88500100گــروه جوینــدگان عاطفــه
روزنامه ایران تماس بگیرند.

عنکبوتی با سر یک سگ

جشن تولد در مترو

آرزو کیهان

ایران

حکم اعدام یکی از اشــرار و قاچاقچیان مسلح مواد مخدر شرق کشور در دیوان
عالیکشورتأییدشد.
احمد قربانی  -رئیس دادگاه انقالب اسالمی کرمان به میزان اظهار داشت :این
شــرور ســابقه دار در پرونده خود اتهام اقدام علیه امنیت داخلی کشور از طریق
همکاری با یکی از گروههای تروریستی منطقه را نیز دارد .همچنین طی دادنامه
صادره از ســوی شــعبه اول دادگاه انقالب اســامی کرمان ،وی بابت مشــارکت
در حمل و نگهداری مســلحانه ســه هزار و دویست و ســی و پنج کیلو و دویست
و پنجاه گرم تریاک و یکصد و هشــتاد و چهار کیلوگرم مرفین به اعدام محکوم
شده است که این حکم از سوی دیوان عالی کشور به تأیید رسید .همچنین متهم
ردیف دوم این پرونده بابت معاونت در حمل مواد مذکور به تحمل بیســت و
پنجسالحبسمحکوموسهدستگاهخودرویتوقیفیتویوتا(پرادو)،پژوپارسو
نیسان وانت از آنها به نفع دولت ضبط می شود .رئیس شعبه اول دادگاه انقالب
اســامی کرمان با اشــاره به اینکه متهم ردیف اول دارای سوابق متعدد کیفری
است ،تصریح کرد :این شرور در سال  1387به اتهام اقدام علیه امنیت داخلی
از طریــق همــکاری با یکی از گروههای تروریســتی منطقه بازداشــت شــده بود.
قربانی در تشریح جزئیات این پرونده گفت :تیر سال  ،95برابر اطالعات واصله
از پایگاه اطالعات پلیس مبارزه با مواد مخدر مشخص شد گروهی از قاچاقچیان
مــواد مخدر قصد دارنــد محموله بزرگی از موادمخدر را بهصورت مســلحانه از
اســتان سیستان و بلوچســتان پس از عبور از مسیرهای فرعی و کویری به استان
کرمان حمل و سپس به مرکز استان و استانهای مرکزی و شمالی کشور انتقال
نمایند.اینمقامقضاییادامهداد:پسازشناساییمسیرهایترددقاچاقچیان،
انهدام باند مذکور در دســتور کار اداره عملیات ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر
قرار گرفت.وی با اشاره به اینکه در این رابطه مقادیری سالح ومهمات جنگی از
قاچاقچیان کشف و ضبط شده بود ،گفت:در این عملیات یکی از مأموران نیروی
انتظامی با قاچاقچیان مسلح مواد مخدر درگیر شد و از ناحیه قفسه سینه مورد
اصابتگلولهمستقیمقاچاقچیانقرارگرفتوبهدرجهرفیعجانبازینائلآمد.

 2کشته در تصادف زنجیرهای فیروزکوه
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تولد فرزند بیست و یکم در خانواده بریتانیایی

قتل عام ببرها در باغ وحش

AP

نگهبان باغوحــش ایالت اوکالهما امریکا
به جرم کشتن  5ببر و فروش تولههایشان
دستگیر و دادگاهی شد .به گزارش امارات
نیوز ،متهم «جوزف مالدونادو»  55ســاله
محکــوم شــده که از فــروش تولــه ببرهای
قاچاق پول کالنی به جیب زده است .بنابر
گزارشهــای پلیــس ،این متهــم در زمان
خدمت خود در باغ وحش اوکالهما ببرها
را کشــته امــا طوری وانمود کرده که کســی
ببرها را کشته و تولههایشان را ربوده است .
تحقیقات بیشتر کارآگاهان پلیس از راز این
نگهبان سنگدل پرده برداشته است.

تولــد بیســت و یکمیــن فرزنــد در پرجمعیتتریــن خانــواده
بریتانیایی بار دیگر خبرســاز شــد .به گزارش دیلــی میل ،مادر
خانــواده پــس از زایمان به خبرنگاران گفت :ایــن آخرین باری
اســت که او باردار شــده و دیگر نمیخواهد فرزنــد دیگری را به
خانواده اضافه کند« .ســو رادفورد»  43ســاله میگوید :با توجه
به تعداد زیاد فرزندانش نگهداری از آنها کاری سخت است .با
وجود این برخی رسانهها اعالم کردهاند که «سو» در سال 2017
میــادی نیــز ادعا کرده بود که دیگر بچهدار نخواهد شــد اما باز
هم باردار شــده و این امــکان وجود دارد بار دیگر تصمیمش را
تغییر داده و بر تعداد فرزندان خود بیفزاید .ماماها هم هنگام
آخرین زایمانش به او یادآور شدهاند که امیدوارند دوباره برای
زایمان وی را در بیمارستان مالقات نکنند.

