اخبار خارجي
عکس 2کودکبرایآخرینخداحافظی

رس��انههاي آمريكاي��ي از دس��تگيري و حب��س ابد
پدري بيرحم به اتهام كش��تن  2بچه خردس��الش خبر
دادند« .گابريل آرماندز» 28 ،س��اله به اتهام قتل  2بچه
 2ساله و  8ماههاش به حبس ابد محكوم شد .مقامات
رس��مي دپارتمان پليس ايالت تگزاس آمريكا در اين باره
اعالم كردند :اين مرد پيش از قتل  2كودك خردس��الش
تصويري از آنان به همراه خودش براي همس��ر سابقش
ارسال كرد و به او گفت كه با بچههايش خداحافظي كند.
پس از آن هم با يك طناب پالستيكي دو كودك خود را
خفه كرد و تصاويري از كودكان بيجان را براي همس��ر
سابقش ارسال كرد .مقامات پليس ايالت تگزاس آمريكا
نيز در مصاحبهاي با روزنامه ديليميل خاطرنشان كردند:
اين مرد  28س��اله به اتهام قتل  2بچه خردسالش با قرار
وثيقه يك ميليون و  500هزار دالري به زندان افتاد و به
احتمال زياد به حبس ابد بدون درخواست بازبيني پرونده
محكوم ميشود.

دزدیدنجنینبهخاطرحسادتبهدوست

مقامات پليس آمريكا از دستگيري زني خبر دادند كه
به دليل حسادت دوست باردارش را ربوده و جنين وي را از
شكمش بيرون كشيده است« .كتي ميشلهكوي» 33ساله
در حالي كه با يك نوزاد تازه متولد ش��ده به بيمارستاني
در «كنتاكي» وارد شده بود ،توسط پليس دستگير شد.
وي متهم است كه پس از شنيدن بارداري دوستش اقدام
به ربودن و بيرون كش��يدن جني��ن  8ماهه وي از داخل
شكمش كرده اس��ت .مقامات پليس ايالت «اوكلند» در
اينباره به رس��انههاي آمريكا اعالم كردند :جسد يك زن
 21س��اله به نام «جيمي استايس» در حالي كه به طرز
فجيعي تكهتكه شده و شكمش پاره شده بود در جنگلي
در منطقه «كنتاكي» يافت شد« .ژاني استايس» ،مادر اين
زن جوان در اين باره به روزنامه ديليميل گفت« :كوي»
33س��اله از بارداري دخترم باخبر ش��د .به همين دليل،
بش��دت به او حس��ادت ميكرد و با ربودن وي جنين 8
ماه��هاش را از او ربود« .كوي» كه در يك ش��ركت توليد
لباس كار ميكرد در بازجوييهايش اعالم كرد :تنها قصد
سرقت جنين را داش��ته ،طوري كه حتي سونوگرافي را
سرقت كرده و قصد داشته جنين را بچه خود جا بزند.

 2بار اعدام برای اسیدپاش انگليسي

«كت��ي پايپر»  25س��اله
كه 3سال پیش توسط نامزد
س��ابقش مورد حمله اسيدي
قرار گرفت��ه و زنده مانده بود
با انج��ام 30عم��ل جراحي
بهب��ودي نس��بي به دس��ت
آورد .اي��ن دختر جوان كه در
س��ال  2009ميالدي در فيلم مستندي به نام «صورت
زيباي من» نقشآفريني ك��رده بود ،اعالم كرد :من در
س��ن  22سالگي از روس��تاي محل سكونتم در حوالي
«لندن» به ش��هر نقلمكان كرده و ب��ه عنوان مجري
برنامههاي تلويزيوني كار خود را آغاز كردم .متاس��فانه
نامزد س��ابقم از اين موضوع احساس ناراحتي كرد و در
يك اق��دام مرا مورد اذیت و آزار قرار داد .او بش��دت به
من حس��ادت ميكرد و نميتوانست موفقيت و چهره
زيب��اي مرا تحمل كند .پ��س از آن هنگامي كه در 31
مارس س��ال  2008از رستوران خارج ميشدم ،مردی
رويم اسيد پاشيد .بر اساس اعالم پزشكان درمانگر اين
دخت��ر ،وي پس از وقوع اين حادثه به مدت  10روز در
كما بود و پزش��كان بخشهايي از صورت وي را بريده و
درون سطل آشغال انداختند .عالوه بر اين ،وی 7هفته
هم در بخش سوختگي  2بيمارستان «وست مينستر» و
«چلسي» بستري بود .همچنين نامزد سابق اين دختر به
نام «دني لينچ» به اتهام آزار و اذیت و اسيدپاشي منجر
به نابينايي يك چشم ،ناشنوايي يك گوش و سوختگي
شديد ،به  2بار اعدام و  16سال حبس محكوم شد .كتي
پايپر درباره وضعيت كنوني خود به شبكه خبري BBC
گفت :من همراه مادرم حت��ي براي درمان تكميلي به
فرانسه مس��افرت كردم .با اين حال ،از اينكه هماكنون
زنده هستم بس��يار خوشحالم .عالوه بر اين ،بايد روزي
چند ساعت ماسكي مخصوص را روي صورتم قرار دهم و
قسمتهاي سوخته صورتم را چرب كنم تا آسيبديدگي
ناشي از اسيدپاشي التيام پيدا كند.
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حوادث

پسر13سالهدردام3شیطانآشنا

گروه حوادث :کودک  13ساله نمیدانست پسران همسایه
وی را به دام نقشه شیطانی خود میکشند.
چندی پیش وقتی آرش در کوچه تاریک محلهشان در
ح��ال قدم زدن بود با  3هممحلی خود برخورد که از وی
خواستند برای رفتن به سینما آنان را همراهی کند.
پس��ر بچه  13ساله وقتی خود را تنها دید پیشنهاد 3
آشنا را پذیرفت و با آنان راهی سینما شد.
طولی نکش��ید که رویاهای هیجانانگیز پسر نوجوان
در سیاهی شب خاموش شد و در کنار خرابههای حاشیه
بزرگراه خود را در برابر توطئه هممحلیهایش دید.
 3ابلی��س ک��ه آرش را در تاریکی و خلوتی ش��ب به
آنجا کش��انده بودند به اجرای نقشه سیاه خود پرداختند
و التماسهای پسربچه نیز فایدهای نداشت.

این  3پس��ر پس از اینکه از صحنههای سیاه عکس و
فیلم تهیه کردند پس از تهدید آرش پا به فرار گذاشتند.
آرش ترس��یده ب��ود اگ��ر خان��وادهاش را در جریان این
سرنوشت سیاه خود قرار میداد عکسها و بلوتوثهایش
در محله و بین همکالسیهایش پخش میشد و به همین
خاطر سکوت کرد تا اینکه س��ناریوی اخاذیهای این 3
آشنا کلید خورد .آرش وقتی خود را در برابر باجگیریهای
 3پسر شیطانصفت دید راز شوم خود را فاش کرد.
آرش به همراه پدرش به ش��عبه دوم دادسرای شهید
فهمیده رفت و از  3بچهمحلش شکایت کرد و گفت :روز
حادثه وقتی از کالس زبان به خانه میرفتم با پیش��نهاد
یک گروه از هممحلیهایم روبهرو شدم که همیشه برای
اینکه وارد تیمشان بشوم ،تالش میکردم .با درخواست

گروه حوادث :زن آمریکایی که بهخاطر
گمشدن مرموز دختر ناتنیاش در زندان
بهسر میبرد در نامهای به شوهرش وی
را گناهکار شناخت.

دختر گمشده بیماری س��رطان ناعالج داشته و حتی
س��گهای زندهیاب نیز نتوانس��تند ردی از وی به دس��ت
آورن��د .وقتی پدر کایرون  10س��اله نزد پلیس رفت اصال
نمیخواس��ت همسر دومش روانه زندان شود و تنها نگران
سرنوش��ت دختربچه بیمارش بود .این م��رد آمریکایی به
پلیس گفت :دخترم سرطان دارد به همین خاطر ضعیف
بوده و نمیتواند راه برود .ش��ب گذشته برای خوابیدن او را
به تختش رساندم اما وقتی صبح به اتاقش رفتم تا او را به
مدرسه ببرم در حالیکه تختش نامرتب بود هیچ خبری از
دخترم نبود ،همه جا را جستوجو کردم حتی با دوستان
و آشنایانم تماس گرفتم ،همسایههایمان نیز چیزی ندیده
بودند ،دخترم گمش��ده و من نگرانش هستم و میخواهم
پیدا شود .پلیس که میدید مرد آمریکایی بسیار مضطرب
اس��ت در بررسی وضع مالی وی این فرضیه که «کایرون»
ربوده ش��ده است خیلی ضعیف به نظر رسید بویژه اینکه
هیچ ناشناس��ی تماس��ی برای اخاذی نگرفت .سربازرس
در بررس��یهای میدانی و تحقیق از همسایهها با واقعیت
عجیبي روبهرو ش��د ،همه میگفتند پ��در کایرون پس از
مرگ همس��رش که در زمان تول��د دختربچه از دنیا رفته
چون نمیتوانس��ته به تنهایی از دخت��رش نگهداری کند
ب��ا زنی به نام «ترری مولتون» ازدواج کرده اس��ت .یکی از
همس��ایهها گفت از وقتی دختر بچه  2ساله بود از همان
روزهای نخس��ت نامادری سنگدل داشت و هرچه بزرگتر
میشد نامادریاش بیشتر او را اذیت میکرد.
همین ادعاها کافی بود تا انگشت اتهام به سوی نامادری
کایرون برود و وی به داستانس��رایی عجیبی پرداخت که با

زمینگیری شرور فراری در شهریار

با تالش ماموران پليس اطالعات و امنيت عمومي شهريار
استان تهران ش��رور سابقهدار مارليک پس از دستگيري ،با
قرار وثيقه  700ميليون ريالي روانه زندان ش��د« .سرهنگ
عبدالرضا خيرخواهان» ،رئیس پلیس ورامين در تشريح اين
خب��ر گفت :ماموران کالنت��ري  17مارليک پس از دريافت
شکايتهاي متعدد شهروندان مبني بر شرارت و زورگيري
مردی در منطقه مارليک شهريار دستگيري اين شرور را در
دستور کار خود قرار دادند .وي در ادامه اظهار داشت :ماموران
کالنتري  17مارليک با همکاري ماموران پليس اطالعات و
امنيت عمومي با انجام اقدامات اطالعاتي و گش��تزنيهاي
نامحسوس در منطقه ،موفق به يافتن سرنخي از حضور شرور
متواري در شهر مارليک شده و با هماهنگي مقام قضايي با
اعزام به محل مخفيگاه وي اين فرد ش��رور را در يک اقدام
ضربتي و غافلگيرانه و قبل از انجام هرگونه تحرکي ،دستگير
و به پليس اطالعات و امنيت عمومي منتقل کردند .سرهنگ
خيرخواهان تصريح کرد :متهم در بازجوييهاي ماموران به
جرم خود مبني بر ش��رارت و ايجاد رعب و وحشت در بين
اهالي منطقه اعتراف کرد و در بررسي سوابق متهم مشخص
شد که وي داراي سوابق متعددي از قبيل شرارت ،آدمربایي
و تخريب  10دستگاه خودروي عبوري است .گفتني است،
شرور دستگير شده پس از تشکيل پرونده جهت سير مراحل
قانون��ي تحويل مراجع قضايي و از آنج��ا با قرار وثيقه 700
ميليون ريالي روانه زندان شد.
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شگرد ریسکآمیز
 2گردنبندقاپ جوان

آنان خیلی خوشحال شدم و پذیرفتم که با  3پسر آشنا
به س��ینما بروم .سوار تاکسی شدیم ولی در کنار بزرگراه
از راننده تاکسی خواستند که پیاده شویم .وقتی خواستم
اعت��راض کنم که اینجا چرا پیاده ش��دیم م��را به زور به
سمت خلوتی پش��ت بزرگراه کش��اندند و از آن صحنه
سیاه فیلم و عکس تهیه کردند .سپس مرا تهدید کردند
اگر از این ماجرا به کس��ی حرفی بزنم عکسها و فیل م را
بلوتوث خواهند کرد .ولی وقتی متوجه شدم میخواهند
از م��ن باجگیری کنند جریان را به پ��در و مادرم گفتم.
بن��ا به گزارش خبرنگار «وطنامروز» ،بازپرس طاهری با
شنیدن سرنوشت ش��وم این پسربچه به تیمی از پلیس
دس��تور داد  3بچهمحل شیطانصفت وی را بازداشت و
تحت تعقیب بگیرند.

نامه مرموز نامادریگناهکار
از زندان آمریکایی
ادعاهای پدر کایرون
کام�لا متف��اوت بود
چراکه مرد آمریکایی
گفت��ه ب��ود کایرون
شب در خانه خوابیده
و صبح ناپدید ش��ده
است اما ترری حرف
دیگری داش��ت .این
زن گف��ت 2« :هفته
پیش سراغ کایرون در
مدرس��ه رفتم ،وقتی
زن��گ خ��ورد دیدم
نیامد ،س��راغ معلمها
و همکالس��یهایش
رفتم اما کس��ی نمیدانست کجاس��ت ،به خانه آمدم و به
پدرش اطالع دادم ،با خونسردی گفت میداند کجاست و
حتما میآید نگرانش بودم و هیچگاه نیامد .هیچ تش��ابهی
بین گفتههای زوج آمریکایی نبود ،پدر کایرون ادعا کرد آن
روز که دخترش از مدرسه رفته بود خیلی مدت پیش بوده
و وی بازگشته است .پلیس با تصور اینکه کایرون با وجود
ناتواني جس��می خانه را ترک کرده و دچار حادثهای شده
است از سگهای زندهیاب استفاده کرد اما باز خبری نشد
و همه سرنخها نشان داد نامادری سنگدل میتواند ردپایی
در سرنوشت سیاه دختربچه سرطانی داشته باشد« .ترری»
بازداشت شد.
این زن اصرار به بیگناهی داش��ت و پرونده در مسیری

حادثهها

بسته ش��د که نش��ان میداد نامادری کایرون
بهخاطر بیماری الع�لاج دختر ناتنیاش وی را
کشته تا آسودهتر زندگی کند.
در جلس��ه دادگاه ،ش��اهدان زیادی حضور
داش��تند و همگی ادعا کردند وقت��ی نامادری
کای��رون میدید ش��وهرش ب��رای زندگی تنها
دخترش از خودگذش��تگی میکند حس��ادت
زیادی همه وجودش را گرفته بود و همیشه در
رفتارهایش کینه وجود داشت .نامادری آمریکایی
بدون اعتراف به قتل کایرون با حکم قاضی روانه
زندان شد و پس از مدتی دست به اقدام گمراهکنندهای زد.
ترری در نامهای از زندان به شوهرش سعی کرد وی را قاتل
بشناس��د و در این نامه دیده میش��د که همسرش را دیو
خوانده و در هر سطر از وی به عنوان پدری سنگدل که برای
زندگی راحت دخترش را قربانی احساسات سیاهش کرده،
نام برده اس��ت .از این نامه  2نوع برداش��ت پلیسی شد که
در یکی کارآگاهان به این فرضیه رسیدند که پدر کایرون،
برای رهایی از زندگی سخت و ماللآور وی را کشته است
و دیگری اینکه نامادری میخواسته با نامه نوشتن از زندان
مس��یر تحقیقات را تغییر دهد .بنابر این گزارش ،نامادری
هنوز در زندان است و پلیس در حال تحقیق روی رفتارهای
پدر کایرون است.

آتش بامدادی در انبار مؤسسه فرهنگی

آتشس��وزی در انب��اری ی��ک
موسس��ه فرهنگ��ی با ت�لاش ویژه
آتشنشانان به سرعت خاموش شد.
این آتشس��وزی س��اعت 4:22
بامداد دی��روز به  125اط�لاع داده
ش��د و در پی آن س��تاد فرماندهی
آتشنش��انی ته��ران بالفاصل��ه
آتشنشانان ایس��تگاههای 53 ،40و
 18را به محل آتشسوزی در خیابان
فتحی شقاقی ،میدان سلماس
اع��زام کرد .ب��ه گفت��ه داوود
دروی��شزاده مدیر منطقه یک
عملیات س��ازمان آتشنشانی
تهران ،آتشس��وزی در طبقه
نخست ساختمان  4طبقه که
از آن به عنوان انباری استفاده
و در آن محص��والت فرهنگی
نگهداری میشد رخ داده بود و کامال شعلهور بود .وی افزود :آتشنشانان با توجه به گفته اهالی محل مبنی بر گرفتار شدن
سرایدار ساختمان که درطبقه دوم ساختمان خوابیده بود و به علت حجم زیاد دود و حرارت گرفتار شده و توان خارج
شدن ندارد ،بیدرنگ و همزمان با اجرای عملیات ایمنسازی موفق شدند فرد گرفتار شده را که دچار دودگرفتگی شده
بود نجات و به محل ایمن انتقال دهند .آتشنشانان همچنین با استفاده از تجهیزات خاموشکننده شعلههای آتش را مهار
و آتشسوزی را کامال خاموش و دود ناشی از آن را از محل تخلیه کردند.

گروه حوادث :دو پسر جوان به کمین زنان مینشستند
و با حمل��ه غافلگیرانه گردنبندهای آنها را به س��رقت
میبردند .این  2دزد که  18و  19ساله هستند در شگردی
عجیب و ریس��کآمی ز در خانهها را میزدند و وقتی زنان
سراسیمه خود را به در میرساندند گردنبندشان را قاپیده
و میگریختند .از چندی پیش پلیس در شهرک ولیعصر
با فعالیت دزدانی مواجه ش��ده بود که به گردنبندقاپی از
زنان دست میزدند .با مخابره شدن مشخصات این دزدان
به هم��ه ماموران در موقعیت جغرافیایی خاص س��اعت
 19:30عص��ر روز  23فروردینماه س��ال جاری ماموران
گشت کالنتری  153شهرک ولیعصر در بلوار مدائن به
رفتارهای مرموز  2جوان موتورسوار برخوردند که زنی را
تحت نظر داش��تند .پس از دقایقی وقتی ماموران دیدند
مشخصات  2جوان مطابقت کاملی با دزدان گردنبندقاپ
دارد به آنها دس��تور ایست دادند .وقتی  2پسر به نامهای
امیر و اکبر با بیگناه نش��ان دادن خود س��عی در گمراه
کردن ماموران داشتند زن جوان پای در کالنتری گذاشت
و با دیدن آنها ادعا کرد تردیدی ندارد آن  2پس��ر همان
دزدان گردنبندش هستند .با دستور دادیار شعبه دادسرای
ام��ور جنایی تهران ،امیر و اکب��ر در اختیار پایگاه پلیس
آگاهی قرار گرفتند و اصرار به بیگناهی کرده و گفتند زن
جوان اشتباه میکند و حتما دزدان شباهت سنی به آن دو
داشتهاند .ماموران که در برابر سکوت و اصرارهای دو پسر
ی پروندههای مشابه پرداخته
جوان قرار داشتند به بررس 
و مالباختهه��ا را به پایگاه  5پلیس آگاهی دعوت کردند.
بیشتر این زنان با دیدن دو پسر جوان تاکید کردند دزدان
گردنبند آنها همان امیر و اکبر هستند و مشخص شد 2
پسر جز شکار در پیادهروها با شگرد عجیب دیگری نیز به
گردنبندقاپی دست میزدند .یکی از زنان در بازجوییها
گفت :س��اعت  11پیش از ظهر روز  23فروردین ماه بود،
من و مادرم در خانه بودیم ناگهان در حیاط محکم کوبیده
شد ،مادرم هراسان به جلوی در دوید تا ببیند چه کسی
ب��ه این اندازه عجله دارد ،وقتی در باز ش��د یکی از این 2
پس��ر گردنبند مادرم را قاپی��د و وی را داخل حیاط هل
داد .من به دنبال پس��ر بیرون دوی��دم و قبل از اینکه به
وی برسم دیدم پشت موتوسیکلت دوستش پرید و هر دو
فرار کردند .بنا به گزارش خبرنگار جنایی «وطنامروز» ،با
توجه به گس��تردگی گردنبندقاپیهای  2پسر که هر دو
ی پیش به این سرقتها دست میزنند،
پذیرفتهاند از مدت 
زنانی که در دام آنها گرفتار شدهاند میتوانند به پایگاه 5
پلیس آگاهی تهران مراجعه کنند.

پایان جیببریهای  3زن در استان یزد

 3زن كه به روش كيف زني اقدام به س��رقت در سطح
اس��تان يزد ميكردند توس��ط كارآگاهان شناسايي شدند.
سرهنگ زينلي ،رئيس پليس آگاهي استان يزد در تشريح
این خبر گفت :در پي چندين فقره سرقت به روش كيفزني
در اواخر سال  1389كارآگاهان پليس فعاليت خود را آغاز
كردند و با بررس��ي صحنههاي سرقت متوجه شدند همه
س��رقتها در اتوبوسه��اي خط واحد و ب��ازار زرگران يزد
صورت گرفته است که با ايجاد گشتهاي نامحسوس  3زن
دزد را هنگام ارتكاب سرقت دستگير کردند و در بازرسي از
وسايل آنان كيف حاوي طالجات شامل  320رشته زنجير
ط�لا به وزن  830گرم به ارزش تقريبي  50ميليون تومان
كش��ف شد .س��رهنگ زينلي افزود :پس از انتقال متهمان
در بازجوييه��ا با اس��تفاده از بانكهاي اطالعاتي مجرمان
س��ابقهدار مشخص شد اين س��ه زن از سارقان سابقهدار و
حرفهاي به روش كيفزني در شهرهای قم ،ورامين ،شيراز،
قوچان ،قشم ،سيرجان و يزد هستند.

قتل هولناک زن نافرمان

س��ردار امیری ،رئیس پلیس گیالن اظهار کرد 3 :روز
پیش ماموران پلیس صومعهسرا از طریق تماس مردمی از
وقوع یک قتل در ساعت یک بامداد در خانهای مطلع و به
محل جنایت اعزام شدند .وی ادامه داد :ماموران مشاهده
کردند که یک زن به نام «شبنم» 23ساله با ضربات چاقو
در آشپزخانه به قتل رسیده و عامل قتل از صحنه متواری
شده است .تحقیقات پلیسی درباره این پرونده ادامه داشت
تا اینکه ش��وهر فراری این زن به نام «رضوان»  30س��اله
روز شنبه خود را به ماموران پلیس در تهران معرفی و به
قتل همسرش اعتراف کرد .رئیس پلیس گیالن با اشاره به
اینکه این زوج دارای یک کودک  2س��اله هستند که در
زمان حادثه در خانه حضور نداش��ته است ،افزود :رضوان
پس از دس��تگیری عنوان کرده بود که به دلیل مشکالت
خانوادگی با همسرش اختالف داشته است به طوری که
شبنم از وی نافرمانی کرده است و در روز حادثه نیز زمانی
ک��ه قربانی قصد خروج از خانه را داش��ت با مخالفت وی
روبهرو شده تا اینکه جنایت رخ داده است.

راز انگشت گمشده
در شکم مرد عصبانی

نزاع  2جوان با قطع و خوردن انگش��ت يكي از آنان
پايان يافت و راز انگش��ت قورت داده ش��ده در هالهای از
ابهام باقی ماند .پلیس اسالمش��هر جمعهشب از طريق
تماس تلفني ب��ا  110در جريان وقوع نزاعي در يكي از
محالت شهرك مصطفي خميني قرار گرفت .ماموران
با حضور در صحنه نزاع دريافتند؛ «داوود» از اهالي محل
كه در حالت طبيعي نبوده بنا به داليلي با «رجب» ،راننده
خودرويي درگير ش��ده كه در اين حادثه داوود از ناحيه
مچ دست دچار مصدوميت شده بود كه پيش از رسيدن
ماموران توسط همسايگان به مركز درماني منتقل شده
ب��ود .ماموران با حضور در بيمارس��تان با ادعاي عجيب
داوود روبهرو ش��دند ،به گونهاي كه اين مرد در حالي كه
انگشتش باندپيچي شده بود مدعي شد كه رجب ،انگشت
وي را در نزاع گاز گرفته كه در اثر اين گازگرفتگي انگشت
وي قطع شده است .با وجود آن كه داوود مدعي شده بود
انگشتش در معده راننده خودرو جا مانده است ماموران
كالنتري با صورتجلسه كردن شكايت اين مرد ،داوود را
براي انجام معاينات بيشتر به پزشكيقانوني معرفي كردند
اما از آنجايي كه اين مرد پس از طرح شكايت به پزشكي
قانوني و كالنتري مراجعه نكرده است همچنان راز انگشت
قطعشدهاش در هاله ابهام است.

انفجار در دستشویی

اس��تفاده بیش از حد از افشانههای حشرهکش در
س��رویس بهداش��تی خانهای حادثهآفرین شد .در پی
تماس س��اکنان مجتمع مسکونی در خیابان دردشت،
خیاب��ان یاس ب��ا  125مبنی بر وقوع انفج��ار در یکی
از آپارتمانه��ا ،س��تاد فرماندهی آتشنش��انی تهران،
آتشنشانان ایس��تگاه  72را ساعت 2و  5دقیقه بامداد
دیروز روان��ه محل حادثه کرد .به گفته محمود نامنی،
فرمانده آتشنش��انان ،حادثه در طبقه اول س��اختمان
مسکونی  4طبقهای رخ داده بود که در دستشویی در اثر
انفجار خرد شده و درهال خانه روی فرش و دیگر لوازم
افتاده بود .همچنی��ن چارچوب از جا کنده و گچ دیوار
ریخته بود .آتشنش��انان با اجرای عملیات ایمنسازی
از بروز حادثه و خطر احتمالی جلوگیری کردند .طبق
اظهارات ساکنان واحد مس��کونی ،حادثه هنگامی رخ
داده ب��ود که یکی از اعضای خانه از خواب بیدارش��ده
و قصد داشته به دستشویی برود که با زدن کلید چراغ
روشنایی ناگهان انفجار رخ میدهد و در از جا درآمده و
موجب آسیبدیدگی سر و صورت او میشود که پیش
از رس��یدن آتشنش��انان با کمک همسایگان به مرکز
درمانی انتقال مییابد .این فرمانده آتشنش��انی علت
رخداد این حادثه را استفاده بیش از حد از حشرهکش
در سرویس بهداشتی و تراکم آن در فضای بسته اعالم
کرد که با ایجاد جرقه الکتریس��یته ناشی از زدن کلید
چراغ روشنایی سبب انفجار شده است.

توضيح
توضیح درباره یک خبر جنایی

در خبر «معجزه وحشتناک دستمالهای مرطوب»
كه در  23فروردينماه در صفحه حوادث چاپ شد عنوان
شده است که دستمالهاآغشته به موادمخدر «السیمن»
بوده است که این اشتباه بوده و این دستمالها آغشته به
ماده مخدر «الاسدی –  »LSDبوده است .پیگیریهای
خوانندگان و حتی مسؤوالن پلیسی باعث شد خبرنگار
«وطن امروز» پیگیریهایی انجام داد که مش��خص شد
چ ماده
ماده مخدر الس��یمن وجود خارجی ندارد و هی 
مخدری به این نام ثبت نشده است.

