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آرزوهای بر باد رفته

قســمت هفتاد و نهم /مهسا همسر ســرهنگ پیر با به
دســت آوردن نشــانی محــل اقامت قاســم مهندس
داستانک
قالبــی در نیویورک شــوق این را داشــت کــه هر چه از
شــوهر پیرش کش رفته و به حســاب بانکی قاسم در
امریکا واریز کرده اســت میتواند بهدســت بیاورد و با
ایــن ثروت هنگفــت به رفاه و خوشــبختی رؤیاییاش
برســد .از طرفی قاســم به او وعــده داده بود که وقتی
به امریکا برســند بــا هم ازدواج خواهنــد کرد اما حاال
محمد بلوری
روزنامه نگار پیشکسوت
کــه قاســم را در نیویــورک پیدا کــرده بود با احســاس
سرگشــتگی به این حقیقت تلــخ و فاجعه بار میدید
همســر پیرش با افشــای خیانت او بهخاطر رابطه پنهانی با مهندس قالبی
از زندگی خود طردش کرده و حاال که با شــوق ازدواج با قاســم به دیدارش
آمــده پولهای اندوختهاش را ســادهدالنه به حســاب بانکی قاســم دغلکار
ریختــه بــود بر بــاد داده و از ســوی دیگر بــا وعــده ازدواج فریــب وعدههای
ایــن مــرد را خورده و در غربت غرب بیهیچ روزنه امیدی با دســتی خالی و
آیندهای غمناک رها شده است.
مهســا بــا بغضی که گلویش را میفشــرد بــه گریه افتاد و گفــت :فردا صبح
باید بریم به بانک هرچه پول از من به حســابت انتقال دادهای نقد و بدون
کــم و کســر دینــاری به مــن برگردونــی میدونی همــه پولهایی را کــه از من
به حســابت ریختهای به دالر حســاب کردهام .مهســا دســتی به چشــمهای
اشــکآلودش کشــید و با صــدای دو رگــهای ادامه داد :تــو آدم بیهمه چیز
باعث شدی که به سرهنگ این پیرمرد ساده دل خیانت کنم و با وعدههای
فریبکارانــهات بــرای ازدواج بــا تو هر چــی طال و جواهر داشــتهام یا از چنگ
سرهنگ درآوردهام به دامن تو بریزم ،شوهر بیچارهام را هم به توصیه تو به
امریکا کشــاندم تا در این کشور رهایش کنم که عقدم کنی .اما نمیدونستم
چه مرد دغلکاری هستی.
قاســم با نگرانی دســتهایش را به عالمت ســکوت مهســا بلند کــرد و گفت:
خواهش میکنم مهســا مــن قصد کالهبرداری و فریبکاری نداشــتم .خب بد
آوردم دیگــه صبــر کن توضیح بدم .من هم به خاطــر انقالب همه چیزم را از
دست دادهام و راستش دیگه آه در بساط ندارم.
مهســا بــا چشــمانی دریــده از وحشــت نگاهــش کــرد و در حالی که از خشــم
میلرزیــد گفت :منظورت چیــه؟ پولهای مــن...؟ وای خدایا ...آنــگاه در اوج
خشم جنونآمیزی فریاد زد :فردا ...همین صبح فردا باید بریم بانک هر چی
به حسابت ریختهام تحویلم بدی.
قاسم گفت :آرامباش تا حقیقت را بگم.
همــه دار و نــدارم و پولهایی هم که تو به حســابم واریز کــرده بودی به باد فنا
رفته مهسا جان.
یعنی با انقالبی که در ایران پیروز شده نه تنها پولهای من بلکه بیشتر ایرانیها
که به امریکا فرار کردهاند در بانکهای امریکا بلوکه شده و نمیتونم دیناری از
بانک وصول کنم البته آبها که از آسیاب بیفته هر چی تو بانکها داریم به ما
ایرانیها پرداخت میشــه اما باید صبوری کرد و منتظر ماند .مهســا با شنیدن
این حرف قاسم بهت زده به او زل زد و همچون افسونشدگان با تکیه به دیوار
خاموش ماند.
قاسم با تأسف سر تکان داد و گفت :مهسا جان هر چند برای وصول این پولها
ایرانیهــا بایــد مدتها منتظــر بمانند امــا باالخره بانکهــا مجبورند تکلیف
سپردههای ما را روشن کنند.
ادامه روز شنبه

ضرب و جرح امدادگر اورژانس

گــروه حــوادث /امدادگــر اورژانــس تهــران کــه بــرای
رســیدگی به وضعیت زنی بیمار عازم مأموریت شده
اخـــــــبار
بود از سوی همسر وی مورد ضرب و جرح قرار گرفت.
بــه گزارش خبرنگار حــوادث «ایران» ،ظهر دوشــنبه اول بهمن «محمد
عمــران زاده» ،تکنیســین موتورســوار اورژانــس تهران برای رســیدگی به
وضعیــت زن  44ســالهای به فاز  2شــهرک اکباتان اعزام شــد .وقتی وی
به محل رســید همســر و پســر بیمار با مشــاهده وی که با موتور آمده بود
اعتــراض کردنــد که چرا آمبوالنس نفرســتادهاند و لحظاتــی بعد حادثه
تلخــی اتفــاق افتــاد کــه وی در طول  27ســال ســابقه کاری هرگــز تجربه
نکرده بود.
ایــن امدادگــر اورژانس به خبرنگار «ایــران» گفت« :وقتی به محل رســیدم
جمعیت زیادی آنجا جمع شــده بود .نخســتین بررسیها نشان میداد وی
دچار حمله عصبی شده بود .وقتی باالی سرش رسیدم ،خانم پرستاری که
بین جمعیت بود جلو آمد و با نگه داشــتن دســت بیمار کمک کرد تا به او
آرامبخش تزریق کنم.
وضعیــت بیمار تقریباً ثابت شــده بود که ناگهان شــوهرش شــروع به داد و
بیــداد و به نیامدن آمبوالنس اعتراض کرد .با این ســر و صدا بیمار که هنوز
دارو رویش اثر نکرده بود دوباره دچار حمله عصبی شــد .من سعی داشتم
آرامــش کنــم کــه ناگهــان با مشــت محکمی که بــه صورتم خــورد به عقب
پرت شــدم .شــوهر آن زن همانطور که فحاشی میکرد لگدی هم به قفسه
سینهام زد و دندهام شکست.
مــن کــه نمیدانســتم بــرای چه مــورد حمله قــرار گرفتــم از درد بــه خودم
میپیچیــدم کــه دیدم او بیلی برداشــته و به ســمتم میآیــد .مردمی که در
محــل بودند جلویش را گرفتند .لحظاتی بعد هم آمبوالنس رســید و بیمار
و همراهانش را بردند».
تکنیســین اورژانــس افــزود« :تــوان موتورســواری نداشــتم و بــا هماهنگــی
همکارانم با آمبوالنس به بیمارســتان انتقال یافتــم .آن زن را نیز به همان
بیمارســتان آورده بودنــد و شــوهرش وقتی فهمیــد من آنجا هســتم باالی
ســرم آمــد و به ظاهر میخواســت اقــدام عجیبش را توجیه کنــد اما باز هم
نتوانســت خودش را کنترل کند و شــروع به داد و فریاد کــرد و بعد هم پا به
فرار گذاشت».
کولیوند ،رئیس سازمان اورژانس ضمن اعالم پیگیری قانونی برای برخورد
با فرد خاطی گفت :اعالم شــکایت از فرد ضارب انجام شــده و بهطور حتم
اورژانس تهران پیگیر این موضوع خواهد بود.
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تلفن گروه حوادث021 - 88761621 :

برادرکشی به خاطر یک لیوان آب

گــروه حوادث /دعــوای دو برادر بر ســر
یــک لیوان آب قتلــی خانوادگی را رقم
زد .بهگزارش خبرنگار جنایی «ایران»،
نیمهشبدوشنبهیکمبهمنمأموران
کالنتری  ١٥١یافت آباد مرگ مشکوک
پســر جوانی در یکی از بیمارستانهای
پایتخــت را بــه بازپــرس کشــیک قتل
خبــر دادند .با اعــام این خبر بازپرس
شعبه دوم دادسرای امور جنایی تهران
بههمراهتیمتحقیقراهیمحلحادثه

شــدند .در بررســیهای صورت گرفته
مشخص شد پسر  ٢٦ساله این خانواده
با ضربــه چاقوی بــرادر کوچکترش در
خانه به قتل رسیده است .با اطالعات
بهدســت آمده بازپرس مرادی دستور
بازداشــت متهم را صادر کرد .درحالی
که بررسیها برای بازداشت عامل این
جنایت ادامه داشت ،کارآگاهان جنایی
پسر جوان را در خانه پدریاش دستگیر
کردند.

گفت وگوبامتهم
٢٣ســال دارد و کوچکتریــن عضــو
خانــواده اســت .دو بــرادر دیگــر هــم
دارد کــه ازدواج کردهانــد امــا او بــا
بــرادر بزرگتــرش بــا پــدر و مادرشــان
در یــک خانــه زندگی میکردنــد .هنوز
باورش نشــده که بــه خاطر یک لحظه
عصبانیت خانوادهشــان را بــه نابودی
کشاندهاست.
ëëبا برادرت چه اختالفی داشتی؟ هیچ

شرط عجیب خواستگار
برای ازدواج با دختر ماساژور

گــروهحــوادث-مرجــانهمایونــی/دختر
ماساژور که آرزوی پوشیدن لباس عروسی و
رفتنبهخانهبختراداشتشرطعجیب
خواســتگارش را پذیرفت اما نمیدانست
چهسرنوشتیدرانتظاراوست.
***
به گزارش خبرنگار جنایی «ایران» ،چندی
قبل مرد حجــرهداری به اداره پلیس رفت
و از اخاذیهای یک زن و دو مرد ناشــناس
شکایت کرد .وی گفت :از مدتی قبل دختر
جوانــی بــه بهانــه خریــد میوههــای گــران
قیمت و اســتوایی بــه مغازه مــن میآمد.
بعد از چند بار خرید ســر صحبت را با من
بــاز کرد و گفت ماســاژور اســت و در تایلند
دوره این کار را دیده است.
او مدام از کارش تعریف میکرد و میگفت

بــا مبلغــی پایینتــر از دیگــر همکارانــش
مشــتریانش را ماساژ میدهد .تا اینکه یک
روز بــه خانــهاش رفتم اما بــه محض ورود
به خانــه ویالیــی دو مرد جوان به ســراغم
آمــده و کتکــم زدنــد .مــردان ناشــناس بــا
تهیــه فیلمهــای ســیاه تهدیــدم کردند که
اگر به خواســته آنها تن ندهم فیلم را برای
همسرممیفرستند.
ســیروس در ادامــه گفــت :آنهــا یک چک
دویســت میلیــون تومانی بــه تاریــخ روز و
حــدود  ١٥٠میلیــون تومــان هم ســاعت و
انگشــتر و وســایل بــا ارزشــی که بــه همراه
داشــتم را گرفتنــد .مردان ناشــناس من را
بــه بانــک بــرده و پــس از وصول چــک ،در
خیابانیخلوترهاکردند.
وی در ادامــه گفــت :چنــد روزی از ماجــرا

نگذشــته بود که مردان ناشــناس دوباره با
من تماس گرفته و این بار تهدید کردند که
اگرمیخواهمفیلمهایممنتشرنشود٥٠٠
میلیون تومان به آنها بدهم .من که دیگر از
اخاذی و تهدیدهای آنها خسته شده بودم
تصمیمگرفتمبهپلیسشکایتکنم.

ëëدستگیریزنماساژور
بــا شــکایت مــرد حجــره دار پرونــدهای در
شعبه هفتم دادسرای امور جنایی تشکیل
شــد و به دســتور بازپرس عباس بخشــوده
کارآگاهانمبارزهباجرایمجناییواردعمل
شدند.

در تحقیقات صورت گرفته دختر ماســاژور
بازداشت شد .او که خود را در برابر مدارک
پلیســی میدید بــه نقشــه اخــاذیاش به
همراه دو مرد جوان اعتراف کرد.
دختــر جــوان گفــت :مدتــی قبــل بــا زن
میانســالی در یک میهمانی آشــنا شــدم.
فتانــه به من خیلی محبت میکرد و بعد
ازمدتیهممرابرایبرادرشخواستگاری
کــرد .هرمــز  -برادر فتانــه  -مردی خوش
قیافه بــود و وضع مالی خوبی داشــت اما
وقتی به خواستگاری من آمدند و فهمید
که من ماســاژور هســتم گفت با شــغلت
مشــکل دارم و ایــن ازدواج بهم خــورد .او
ادامــه داد :از ایــن اتفــاق خیلــی ناراحــت
شــدم .من آرزوی پوشیدن لباس عروسی
داشــتم و دلــم نمیخواســت هرمــز را از
دستبدهم.
شــهره ادامه داد :بشــدت افسرده شده
بــودم و حــال خوبی نداشــتم تــا اینکه
هرمــز بــا مــن تمــاس گرفــت و گفــت
فقط به یک شــرط حاضر اســت با من
ازدواج کنــد .او گفــت مــرد میانســالی
بهنــام ســیروس در یکــی از بازارهــای

میوه فروشــی حجره دار اســت و وضع
مالــی خوبــی دارد .از مــن خواســت بــا
ترفنــدی ســیروس را به خانه بکشــانم
تا از او فیلمبــرداری و با تهدید فیلمها
از او اخــاذی کنــد .من هم کــه به هرمز
عالقهمند شــده بــودم این پیشــنهاد را
قبول کــردم و بــه کمک خواســتگارم و
دوستش این نقشه را اجرا کردیم.
ëëمردورشکسته
با اعترافــات دخترجوان ،هرمز بازداشــت
شــد و به جرم خود اعتراف کرد :مدتی بود
کــه ورشکســت شــده بــودم و طلبکارها به
ســراغم میآمدند .من نیاز به پول داشتم
امــا در بازاری کــه قیمت دالر هر لحظه باال
میرفت کســی به من پول قرض نمیداد.
ســیروس را تــا حــدودی میشــناختم و
میدانســتم وضعیــت مالی خوبــی دارد.
عالقه شــهره را که به خودم دیدم تصمیم
گرفتم به بهانه ازدواج او را فریب بدهم و با
کمک او از سیروس اخاذی کنم.
بااعترافپسرجوان،بازپرسجناییدستور
بازداشت ســومین متهم این پرونده را نیز
صادر کرد.

ماجرای قتل میهمان ناشناس در خانه زن صیغه ای
گروه حوادث  -معصومه مرادپور  /مرد
میانسالکهمتهم استیکمردغریبه
را از بالکــن خانه زن صیغــه ایاش به
پاییــن پرت کــرده ،صبــح دیــروز برای
دومین بار در شعبه دهم دادگاه کیفری
اســتان تهران محاکمه شــد اما باز هم
اتهامقتلرانپذیرفت.
به گــزارش خبرنگار حــوادث «ایران»،
 18بهمــن  94جســد مــرد جوانــی بــه
نــام -جــواد  -مقابــل یک ســاختمان
مســکونی در خیابان دماوند پیدا شــد.
بررســیهای مقدماتــی نشــان میداد
وی از بالکن یکی از طبقات ســاختمان
به پایین افتاده و کشــته شــده اســت .با
این فرضیه تحقیقات میدانی آغاز شد
و مأمــوران دریافتند این مرد ســاعاتی
پیش از مرگ وارد آپارتمان زن جوانی
از اهالی ساختمان شده و با سر رسیدن
همســر موقت ایــن زن به بالکن طبقه
پنجم دویده و به پایین افتاده است.
به این ترتیب زن جوان بازداشت شد

حوادث
جـــهان

و بــه کارآگاهان گفت :مقتــول از چند
وقت قبل مزاحمم شــده و پیشــنهاد
دوســتی میداد .من بــه او گفته بودم
شــوهر و دو بچــه دارم امــا او بــاز هــم
شماره تماسش را به من داد .آن شب
بــرای خرید از خانه بیرون رفتم .او که
در تعقیبــم بود با اصــرار وارد خانهام
شد .در همین لحظه شوهرم مهرداد
هم به خانه آمد و مرد جوان با دیدن
او بســرعت به بالکــن دوید و به پایین
پرت شد.
اما اظهارات ایــن زن کارآگاهان را قانع
نکــرد و پرونــده او و همســرش بــرای
رســیدگی به اتهام قتل به شعبه دهم
دادگاه کیفــری  2اســتان تهران ارســال
شد .قضات نیز پس از شنیدن اظهارات
آنهــا رأی بــه تبرئه شــان از اتهــام قتل
دادند اما زن به جرم رابطه نامشروع به
 99ضربه شالق محکوم شد.
این حکــم با اعتــراض خانــواده جوان
مقتول به دیوان عالی کشــور فرســتاده

آرزو کیهان
مترجم

حملهکارگرعصبانی
بهساختمانهتل

کارگــر ســاختمانی بهدلیــل پرداخــت نشــدن
بموقــع حقوقــش بــا بولــدوزر ســاختمان هتــل را
تخریــب کــرد .بهگــزارش دیلــی میــل ،تصاویــر منتشــر شــده از این
خرابکاری نشــان میدهد که کارگر عصبانــی برای اینکه حقوق 600
پونــدیاش را پرداخــت نکردنــد حاضر بــه ادامه همکاری نشــده و
حتی ســاختمان را نیز تخریب کرده اســت .ساختمان بخشی از یک
هتــل در حال ســاخت در لیورپول بــوده که با بولدوزر تخریب شــده
اســت .گزارشهــای پلیس محلی نشــان میدهد کــه در این حادثه
یک نفر نیز مجروح و راهی بیمارستان شده است.

شــد که قضات دیــوان حکــم را نقض
کردنــد و صبــح دیــروز بــار دیگــر ایــن
پرونــده روی میــز قضات قــرار گرفت.
از آنجــا کــه زن متهــم مدتــی پیــش از
محاکمــه در زنــدان فــوت کــرده بــود،
شــوهر  44ســالهاش از زندان به شعبه
دهم دادگاه کیفری به ریاســت قاضی
قربانزاده و با حضور قاضی حق شناس
مستشاردادگاهانتقالیافت.
در آغــاز جلســه وکیل خانــواده مقتول
در حضــور همســر او به طرح شــکایت
پرداخت.
ســپس متهــم در جایــگاه ایســتاد و به
سؤاالت قاضی پاسخ داد:
ëëآیا ســابقه کیفــری داری؟ بله قبل از
این ماجرا به خاطر تخلف رانندگی به
چهار ماه حبس وپرداخت دیه محکوم
شده بودم.
ëëبراســاس کیفرخواست صادر شده
متهم به قتل عمد هســتی آیا اتهامت
را قبول داری؟خیر ،قبول ندارم.

تحویلپورشــهچندصد
هزار پوندی به صاحبش
در کوههای آلپ سوئیس
خبرســاز شــد .بهگزارش
میرر ،صاحب این پورشه
از شــرکت خواســته بــود
تــا خــودرو را در مرکــز
تفریحــی آلپ ســوئیس
بــه وی تحویــل دهنــد.
شــرکت حملونقــل نیز
برایرســاندناینخودرو
بهدستصاحبشدرازای
دریافت چند هزار پوند از
یکهلیکوپتراستفادهو
خودرو را سالم به مقصد
منتقلکردهاست.

دستگیری سارق تلفن همراه قبل از اخاذی

گروه حوادث /سارق تلفن همراه وقتی تصاویر خصوصی صاحب گوشی
را در تلفنش دید قصد اخاذی داشت که از سوی پلیس به دام افتاد.
چنــدی قبل فردی به پلیس قوچان مراجعه کرد و گفت :گوشــی تلفن
همراهــم چند روز قبل به ســرقت رفت و من هم اعالم شــکایت کردم
اما فرد ناشناســی که به نظر میرســد همان ســارق گوشــی باشد با من
تمــاس میگیرد و تهدیــد میکند اگر پولی را کــه میخواهد به او ندهم
عکسهای خصوصی داخل گوشیام را منتشر میکند.
ســرهنگ قربانعلــی حیدرپــور جانشــین فرمانــده انتظامــی قوچان در
این باره به باشــگاه خبرنگاران جوان گفــت :بالفاصله پرونده در اختیار
پلیــس فتــا قرار گرفت و کارشناســان بــا اقدامات صــورت گرفته پس از
هماهنگی با مقام قضایی ،متهم را در اســتان البرز شناســایی و پرونده
بهمنظــور دســتگیری متهــم بهصــورت نیابتــی بــه دادســرای مربوطه
ارسال شد.
وی در پایان از شــهروندان خواســت از ذخیره کردن اطالعات و تصاویر
خصوصی خود در گوشی و فلش خودداری کنند.

اختالفی نداشــتیم مــا هــر دو در بازار
موبایل و لوازم رایانهای کار میکردیم.
آن روز در خانــه نشســته بودیــم کــه
برادرم از من خواست به او یک لیوان
آب بدهــم اما من عصبانی شــدم و با
لحــن تندی بــه او گفتم خودت پاشــو
بــرو آب بیار .مــن که نوکرت نیســتم.
ایــن حرف من باعث شــد کــه برادرم
عصبانــی شــود و بعــد هــم فحاشــی
کرد .من هم که از فحاشــی او ناراحت

شــده بــودم بــه آشــپزخانه رفتــم و
چاقویی برداشــتم .به ســمتش رفتم
و ناگهــان ضربــهای بــه کتفــش زدم،
هیــچ وقت فکــرش را هــم نمیکردم
آن ضربه کشــنده باشد .پدرم با دیدن
ایــن صحنــه خیلــی زود بــرادرم را به
بیمارستان رساند ولی انگار خیلی دیر
شده بود.
ëëبعــدازجنایــتچــهکــردی؟شــوکه
بودم .داخل خانه منتظر ماندم تا خبر

سالمتی برادرم را بشنوم اصالً فکرش
را هم نمیکــردم که بهم خبر دهند او
مرده است.
ëëپشــیمانی؟ مگر میشــود پشــیمان
نباشــم .همبــازی دوران کودکــی ام،
برادرم و بهترین دوستم را کشته ام .آن
هم سر موضوعی پیش پا افتاده .چطور
میتوانم تا آخر عمر خودم را ببخشم،
فقط یک لحظــه عصبانیت و چاقویی
که دستم بود جنایت آفرید.

کشف آرامگاه زوج باستانی در مصر

باســتان شناســان مصری آرامگاه زوج مشهور باســتانی را در نزدیکی اسکندریه مصر پیدا
کردند .بهگزارش ســاینس« ،دکتر زهی هاواس» میگوید :این زوج معروف همان آنتونی
ســردار بزرگ رومی و کلئوپاترا ملکه مصر هســتند که عشقشــان تاریخی و افسانهای بوده
اســت .بهگفته محققان این زوج در یک آرامگاه و در کنار همدیگر به خاک ســپرده شــدهاند.
گفتنــی اســت در جنگ بین دو ســردار رومی آنتونی شکســت میخورد و خودکشــی میکند.
کلئوپاتــرا هم پــس از مرگ دلداده خود برای اینکــه او را در رکاب قیصر اکتاویوس به اســارت
نبرند ،دست به خودکشی میزند.

ëëروز حادثه چه اتفاقی افتاد؟ ساعت
دوازده ونیــم بــود کــه به خانه همســر
موقتــم رفتم .دو بــار در زدم اما کســی
در را باز نکرد .کلید را انداختم اما در باز
نشد .چند بار به تلفن همراه و خانهاش
زنــگ زدم تا اینکه او با تأخیــر در را باز
کرد .در حالیکه چهــرهاش خواب آلود
بــود .او مدعی بود قرص خواب خورده
و متوجه صدای زنگ در نشده است.
ëëچنــد وقــت بــود آن زن را
میشــناختی؟ او را دو ســال پیــش
صیغه 99ساله کرده بودم.
ëëمتاهلی؟ بله دو فرزند هم دارم.
ëëوقتــی وارد آپارتمــان شــدی چــه
اتفاقی افتاد؟ رفتــم داخل آپارتمان و
در پذیرایی نشســتم که همسرم اظهار
بیحوصلگــی کــرد و خواســت بــا هم
بیرون برویم .حدود نیم ساعت بعد به
خانه برگشتیم که صاحبخانه درحالی
کــه در پایین ســاختمان با شــلنگ آب
خون اطراف جســد را میشست گفت

پورشه سواری
در ارتفاعات آلپ

ایــن مــرد از بالکن به پایین پرت شــده
شــاید از خانــه شــما بــه پاییــن افتــاده
اســت .همســرم با شــنیدن این حرف
از مــن خواســت آنجا نمانیــم .در بین
راه نیــز ازمن خواســت که بــه خانهاش
نــروم .گفــت میخواهــد تنها باشــد و
اســتراحت کند .من ناراحت شــدم و با
او خداحافظی کــردم .زیر پل تجریش
بــودم که همســرم زنــگ زد وماجــرا را
توضیــح داد وبعــد پلیــس آگاهی من

را تلفنــی احضــار کرد و فهمیــدم مرد
جوانیازبالکنآپارتمانبهپایینافتاده
و کشته شده است.
ëëاگــر تــو وارد خانــه میشــدی ومرد
غریبــه را میدیــدی چــه واکنشــی
داشــتی؟من تعصــب خاصــی بــه
همســرم نداشــتم امــا بــا او برخــورد
میکردم .من اتهام قتل را قبول ندارم
وبیگناههستم.
ëëســپس قاضــی دادگاه از همســر
مقتــول پرســید بــا توجــه بــه اینکــه
18ســال بــا مقتــول زندگی کــرده اید،
همســرتان چطــور آدمــی بــود؟ مــن
همسرم را میشناختم او انسان شریف
و آبــروداری بود و هرگز بــه او لحظهای
شــک نکردهام و اصالً باورم نمیشــود
که درگیر چنین ماجرایی شده است.
ëëآیــا زن متهــم را میشــناختید؟ نه
هرگز او را ندیده بودم.
با این اظهارات قضات وارد شور شدند
تا حکم پرونده را صادر کنند.

پرواز یوفو
بر فراز آتشفشان مکزیک

پرواز یک یوفو بر فراز آتشفشان مکزیک باعث
شــگفتی ساکنان منطقه شــد .به گزارش وایرد،
شــیء ناشــناس روز دوشــنبه در ارتفــاع 5426
متری آتشفشــان دیده شــده اســت .تصاویر گرفته شــده توسط
دوربینهای مســتقر نظارتی بر فعالیتهای آتشفشانی ضبط
شده است .گزارشهای موجود نشان میدهد که ظرف  5سال
گذشــته بارها یوفوهای ناشناســی بر فراز آتشفشــان دیده شده
است که توضیح منطقی برای آن وجود ندارد.

انفجار دو کشتی باری
در تنگه کرچ

انتقالسوختازیککشتی
حامل گاز ب ه کشتی دیگر در
دریای سیاه منجر به انفجار
و مرگ  11نفر شــد .بهگفته
مقامهــا ،حداقــل  ۱۱نفر در
آتشسوزی این دو کشتی باری که با پرچم تانزانیا در نزدیکی
تنگه کرچ در دریای سیاه حرکت میکردند کشته شدهاند .یکی
از دو کشــتی تانکر حامل گاز بود .کشــتیها در حال حرکت در
آبهــای «بی طرف» در دریای ســیاه بودند کــه حادثه اتفاق
افتاد .بنابر گزارشهای موجود آتشسوزی ناشی از یک انفجار
بــود که کشــتی دیگــر را هم به آتش کشــید .نام این کشــتیها
«کانــدی» بــا  ۱۷خدمــه اهل ترکیه و هنــد و «مایســترو» با ۱۴
ملوان اعالم شده است .الکسی کراوچنکو ،سخنگوی سازمان
دریانوردی روسیه گفت :آتشسوزی زمانی شروع شد که یک
کشــتی درحال انتقال سوخت به کشــتی دیگر بود .کراوچنکو
به خبرگزاری فرانسه گفت :امدادگران سه نفر دیگر را درحال
غرق شــدن در آب دیدهاند که نتوانستند نجاتشان دهند .این
سازمان پیشتر گفته که «ناخدای هیچ یک از دو کشتی پیامی»
ارســال نکرده بود .تنگه کرچ از کانونهای تنش میان روسیه و
اوکرایناست.

تولید کفش
چمنی
شــرکت نایک در حرکتی جالب
کفشهــای گلفــی را طراحــی
کرده که پوششــی از چمن دارد.
بهگــزارش گوود نیوز ،این کفش
پوشــیده از چمــن مصنوعــی
اســت که گلف بــازان میتوانند
از آن اســتفاده کننــد .بهنظــر
میرسد طراحی کفش با توجه به
سازگاری با محیط زیست طراحی
شده است.

