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سقوط مرگبار پژو از روی پل
در جریــان یــک حادثه هولناک رانندگی که ســاعت یک و  30دقیقــه بامداد دیروز
در بزرگــراه جــال آل احمــد اتفــاق افتاد یک خــودروی پژو  207از باالی پل شــیخ
فضلاهلل نوری ناگهان از مســیر اصلی منحرف شــد و پساز درهم شکســتن نرده
آهنی حفاظ به پایین پل ســقوط کرد ،اما قبــل از آنکه این خودرو به زمین برخورد
کند رانندهاش از آن به بیرون پرتاب شد و بر اثر این سقوط و شدت جراحات وارده
جان ســپرد .به گزارش ایســنا  ،رئیــس اداره تصادفات پلیــس راهنمایی و رانندگی
تهران بزرگ با اشــاره به اینکه راننده ســواری پژو کمربند ایمنی خود را نبســته بود
دربــاره علــت وقوع این حادثه گفت :بررســی کارشناســان نشــان داد کــه تخطی از
سرعت مطمئنه سبب وقوع این حادثه شده است.

یک دســتگاه اتوبوس مســافربری که از تهران به مقصد مریوان در حرکت بود در
گردنــه صلوات آباد ( 24کیلومتری ســنندج) در آتش سوخت.ســرهنگ عیســی
گوهری -فرمانده پلیس راه کردســتان -به ایرنا گفت :این اتوبوس اســکانیا ساعت
 5:30بامــداد سهشــنبه در گردنه صلوات آباد ســنندج و بهدلیــل نقص فنی دچار
آتشسوزیشد.ویبااشارهبهاینکهایناتوبوسحامل9مسافربودوتمامسرنشینان
آن در سالمت کامل هستند ،افزود :آتشسوزی از ناحیه موتور اتوبوس شروع شد و
پس از توقف خودرو ،راننده و همه مسافران از در جلو آن به سالمت خارج شدند.در
اینحادثهبهخودرودیگریآسیبنرسیدالبتهعلتاصلیحادثهتوسطکارشناسان
دردستبررسیاست.دراینحادثهاتوبوسبهطورکاملدرآتشسوخت.

یک لحظه عصبانیت کار دستم داد

داوود ابراهیمــی /تاکســی از شــیب بزرگــراه بــاال
میرفــت و نســیم مالیــم و گــرم تابســتانی از
پنجره خــودرو صورتــم را مینواخــت .حاال بعد
از ســالها تحمــل بیمــاری افســردگی و بســتری
شــدن در بیمارســتان ،روزهــای خــوب ســامتی
را حــس میکــردم .دکترهــا اما میگفتنــد باید تا
مدت زیــادی داروهای اعصاب و ضد افســردگی
مصــرف کنــم ولــی دیگــر توهمــات و فشــارهای
عصبــی گذشــته را نداشــتم .چنــد وقتی بــود که
قرص هایم را نیز کنار گذاشــته بودم .تمام فکرم
پیش جشن عروسی بود که در پیش داشتیم.تنها
دو روز مانــده بــود تا به فرشــته رؤیاهایم برســم.
بعد از مدتها ،احســاس سرخوشــی و شــادابی
میکردم .وقتی میدیدم مادرم که پا به پای من
در رنــج و بیماری ام شــریک و همدم بود؛ با چه
شــور و شــوقی بســاط عروســیام را مهیا میکرد؛
همه چیز قشــنگ به نظــر میآمد .دو نفر جوانی
کــه کنار من نشســته بودند مدام به پشــت ســر و
اطــراف نگاه میکردند و خیلی نگــران بودند .به
یاد روزهای سخت بیماری خودم افتادم که دائم
فکر میکردم کســی در تعقیبم هست و مدام در
توهــم و فشــارهای عصبــی بــودم .با خــود گفتم
شــاید اینهــا هــم مثل مــن بیمــار باشــند .راننده
تاکســی بســرعت از آخرین ثانیههای چراغ ســبز
اســتفاده کــرد و از چهــارراه رد شــد .دقایقی بعد
خودروی گشت انتظامی آژیرکشان به ما نزدیک
شــد و به راننده دســتور توقف داد .دو مأمور قوی
هیــکل بــا اســلحه به ســمت تاکســی آمدنــد و با

آرزو کیهان
مترجم

صدای بلند از ما خواستند پیاده شویم .یکی از آن
دو جوانــی که کنار من بود در هنگام پیاده شــدن
پا به فرار گذاشــت و مأمــور دیگر بدنبالش دوید.
همانطــور کــه پیــاده میشــدم دیدم کــه جوان
فراری در یک لحظه با پشت پای مأمور به زمین
خورد و بالفاصله دســتبند به دستانش قفل شد.
من گیج و مات به صحنههایی که مثل فیلمهای
ســینمایی بــود ناباورانــه نــگاه میکــردم .مأمور
دیگــر بــا داد و فریاد مــا را از خودرو بیرون کشــید
ولی نمیفهمیدم چــه میگفت و اصالً چرا ما را
پیاده کردند .دســتهایمان را باال گرفته بودیم.
همان مأمور از ما خواست دستهایمان را روی
خــودرو بگذاریــم .رفتار و لحن تنــد مأمور پلیس
باعــث شــد در یــک لحظــه کنترلــم را از دســت
بدهــم .برگشــتم و روبــه روی مأمور ایســتادم .با
عصبانیــت بــر ســرش فریــاد زدم بــه چــه حقی
مــن را میزنــی؟ اما همین کافی بود تا بر دســت
من هم دســتبند بزنند .سه نفر ما را دست بسته
ســوار خــودرو کــرده و بــه کالنتــری بردنــد .اصالً
نمیدانستم چه شده و چرا با ما چنین میکنند.
بــه ســالن کالنتــری که وارد شــدم دیگــر تحملم
را از دســت دادم و شــروع کــردم بــه داد و فریاد.
مرا به بازداشــتگاه موقت کالنتــری بردند .بدنم
میلرزید و از عصبانیت شــدید دســتها و ســرم
را به دیوار میکوبیدم.چند ساعتی در بازداشتگاه
با بیقراری سپری شــد .یکی از سربازان کالنتری
برایــم قــدری آب آورد .به آرامــی گفت :خماری
اومــده بــه ســراغت؟ برایــش توضیــح دادم کــه

نوزاد  5ماههای که از سوی یک مرد معتاد در جنگل دفـــــــن شده بود پس
از  9ســاعت زنده پیدا شــد.بهگزارش یاهو ،یکی از مأمــوران پلیس هنگام
گشت در منطقه جنگلی مینه سوتا در مونتانا صدای ضعیف گریه کودکی
را شــنیده و بالفاصله دست بهکار شده اســت .به گفته این افسر روی بدن
نوزاد مقدار زیادی خاک و چند شــاخه کوچک درخت گذاشته و در همان
حال رهایش کرده بودند.
پلیس مرد  32سالهای بهنام «فرانسیس کارلتون» را بــــــــــه جرم دفن
نوزاد  5ماهه در منطقه بازداشت کرده است.بنا بر گزارشهای پلیس این
مرد در زمان ارتکاب جرم تحت تأثیر مواد مخدر بودهاند.
«بتیس» سخنگوی پلیس ایالتی در این باره گفت« :هنگامیکه نوزاد را
از زیر خاک بیرون کشیدند به بیمارستان منتقل شد و تحت نظر پزشکان
قــرار گرفــت .هنــوز ارتباط ایــن نــوزاد را با متهــم نمیدانیم امــا مطمئن
هستیم که پدر نوزاد نیست».

زن  29ســاله انگلیســی ســه بار به شوهرش
هشــدار داد تا کانال تلویزیــون را عوض کند
اما وقتی بیتوجهی او را دید چنان شوهرش
را کتک زد که وی راهی بیمارستان شد.
ایــن زن جــوان بــه جــرم ضــرب وشــتم
وحشیانه شوهرش بازداشت و راهی زندان
شــد.بهگزارش متــرو« ،نیکول مــک دویل»
 29ســاله آنچنان شــوهرش را کتــک زده که
از ناحیــه گــردن ،ســاعد و دســت راســتش
بشدت آســیب دیده است«.نیکول» پس از
دستگیری به مأموران پلیس گفت 3 :بار به
شــوهرم بــرای تعویض کانال هشــدار دادم
و چون بــه حرف هایم بیتوجهی کــرد او را
کتک زدم.

دوربینهــای مداربســته لحظه ربوده شــدن
یــک دختــر بچــه چینــی را از ســوی مــردی
موتورسوار ثبت کردند.
بهگــزارش میرر ،دختر  3ســاله در حال بازی
مقابل مغازه پدرش بود که مرد موتور ســوار
به وی نزدیک شد و بچه را ربود.بنا بر گزارش
پلیــس چین متهــم از قاچاقچیــان حرفهای
انسان است که طعمههایش را هنگام پرسه
زنی در خیابانها شکار میکند.
پلیس جستوجوهای خود را برای ردیابی
ایــن متهم آغاز کرده اســت .پدر دختر بچه
میگویــد در زمــان حادثــه مشــغول بــه کار
بوده و متوجه ربوده شــدن فرزندش نشده
است.

زنان کشتی گیر در بولیوی

مسابقه فلفل خوری

نجات معجزه آسای نوزاد آمریکایی

گذرانــدم .اول صبــح مــن و آن دو جــوان را بــا
خودروی کالنتری به دادسرا بردند .پدر و برادرم
هــم بهدنبال ما آمدنــد .وقتــی در مقابل قاضی
قــرار گرفتــم پاهایــم میلرزیــد و تــوان صحبــت
نداشــتم .بــا تحقیقات قبلی ،جرم مواد فروشــی
آن دو نفر محرز شــده بود .قاضــی رو کرد به من
و پرســید :تو تا به حال ســابقه کیفری نداشته ای
چــرا بــا مأمورها درگیــر شــدی؟ در همین لحظه
پدرم وارد اتاق قاضی شــد .او به زحمت توانسته
بود خود را به آنجا برســاند .با لحن خواهشــی به
قاضی توضیح داد :پســرم بیمار است و به خاطر
اینکه چند روز قرصهایش را کنار گذاشــته دچار
عصبانیــت شــده و بدون قصد مرتکب اشــتباه و
توهین به مأمورها شده ،مدارک پزشکیاش هم
موجود اســت ولی حاال پشــیمان است .به خاطر
شــرایط حساســی که دارد؛ دو روز دیگر عروســی
اش است و تقاضای بخشش و رأفت داریم.
قاضــی ،پــدرم را برانــداز کــرد و گفــت :یــک
هفته مهلت میدهم تا مراســم عروســی پسرت
را برگــزار کنید ولی باید ســند بگذاریــد .بعد از آن
باید پسرتان به بازداشــتگاه برود .محکومیتش 2
ســال حبــس و  74ضربه شــاق اســت ولی چون
ســابقه ندارد مشــمول تخفیف شــده و باید  2ماه
حبس بکشــد.حاال از آن واقعــه یک ماه میگذرد
و یک ماه دیگر آزاد میشــوم .همسرم ندا منتظر
برگشــتنم اســت .هر چند اتفــاق تلخی بــود ولی
میلههــای زنــدان درســی دیگــر به مــن آموخت
اینکه زود عصبانی نشوم و واکنش نشان ندهم.

دو طبقــه کالنتــری دور ســرم چرخیــد و تمــام
آرزوهایم مانند حبابی باالی ســرم پرواز میکرد.
کــوروش بــرادرم که تــازه داشــت فارغالتحصیل
رشــته حقوق میشد دست مرا گرفت و به گوشه
ای دورتــر از پــدر بــرد .با لحــن تلــخ و آمرانه ای
گفــت :اوضــاع خیلی بــده ،هــر چی میگــم باید
خــوب گوش کنــی وگرنه حــاال حاالها بایــد اینجا
بمونــی .با التماس از او خواســتم هرکاری بگوید
انجــام میدهــم؛ فقــط کاری کنــد تــا آزاد شــوم.
او بــه آرامــی از مــن خواســت کــه دیگربــه هیــچ
وجه بــا مأمورها درگیر نشــوم و اگر ســؤال کردند
بگویــم من هیچ ارتباطی با آن دو جوان خالفکار
نداشــتم و تــا به حال هــم هیچ مــوادی مصرف
نکــردم .در آخر به من قول داد تمام تالشــش را
بکنــد تا بیگناهــی ام را به رئیــس کالنتری ثابت
کند .مرا به اتاق بازداشتیها بردند .سیاهی شب
پــرده انداخته بود که کوروش باز به مالقاتم آمد.
بــا رئیس کالنتــری صحبت کرده بــود با وجودی
که برای رئیس کالنتری بیگناهیام محرز شــده
بود ولی به خاطر اینکه پرونده تشــکیل شده بود
و آمــار پروندههــا قبــل از ظهر به دادســرا ارســال
میشــد؛ دیگــر کار از کار گذشــته بــود .اگــر زودتر
بــه خانــوادهام اطــاع مــیدادم و آنها تــا قبل از
ظهر میرســیدند و پرونــدهام به دادســرا منتقل
نمیشــد در همان مراحل اولیه میتوانســتیم با
یــک تعهد ســاده و گرفتــن رضایــت از مأمورانی
کــه ناخودآگاه به آنها توهین کرده بودم؛ مســأله
فیصلــه پیدا میکرد .شــب را بناچــار در کالنتری

ap

کتک زدن شوهر
به خاطر کانال تلویزیون

ثبت صحنه
ربودن دختر  3ساله چینی

اشــتباهی مــرا گرفتهانــد .او لبخنــد تلخــی زد
و ســری تــکان داد .از او خواهــش کــردم تلفــن
همراهــم را برای چند دقیقــه در اختیارم بگذارد
تا به خانوادهام اطالع دهم .وقتی شماره خانه را
گرفتم پدرم تلفن را برداشت با صدای لرزانی به
پدرم گفتم در کالنتری هستم و زود بیاید .طولی
نکشــید که پدر وبرادرم خودشــان را بــه کالنتری
رســاندند .افســر بخش مرا برای مالقات نزد پدر
و برادرم برد .پدرم با چشــمانی اشــک بار به من
گفت :پســرم چه بالیی ســر خودت و ما آوردی تو
فقــط دو روز دیگــر به عروســی ات مانــده حاال ما
چــه باید بکنیم .بــرادرم کوروش از من خواســت
ماجــرا را برایــش توضیــح دهم .بــه او گفتم :من
هیــچ کاری نکــردم ولی نمیدانم چرا بازداشــت
شــده ام .از من پرســید که بــا آن دو جوان چطور
آشــنا شــدم .گفتم :من تا به حال آنهــا را ندیدم
و اتفاقــی در تاکســی کنارهــم قرار گرفتــه بودیم.
کــوروش برایــم توضیــح داد کــه آن دو نفــر مواد
فروش هســتند و مأمورها در تعقیبشان بودند
و بــه همیــن خاطــر دستگیرشــان کردند و شــک
دارند که من هم با آنها همدســت باشــم .عالوه
برآن به جرم مقاومــت و توهین به مأمور دولت
بازداشت شده ام .در آخر به من گفت :مگر دکتر
نگفته بود که قرص هایت را باید ادامه دهی چرا
بدون دستور پزشک قرص هایت را قطع کردی؟
شــاید اگر قرص هایت را خــورده بودی عصبانی
نمیشدی و میتوانستیم خیلی راحت تر آزادت
کنیم ولی حاال جرمت سنگینتر شده .ساختمان

ایرنا

حوادث جهان

تلفن گروه حوادث021 - 88761621 :

آتش در اتوبوس مسافربری

توصیههایمهمبرایسفرهایتابستانی

سرتیپ پاسدار تقی مهری تابســتان فصــل ســفر اســت و
رئیس پلیس راهور ناجا
هشدار
اغلــب مردم ترجیــح میدهند
پلیس
با خودروهای شــخصی خود به
سفر بروند بنابراین رعایت نکات ذیل ،ایمنی و سالمت سفر را بیش از پیش
تضمین خواهد کرد و در صورت رعایت نکردن مقررات راهنمایی و رانندگی
لذت سفر را از آنان خواهد گرفت بههمین دلیل توصیههایی برای سفر ایمن
به شما ارائه میشود تا شادکامیها به تلخیها مبدل نشود.
ëëکنترل خودرو قبل از مسافرت /هر خودرویی قبل از سفر باید به دقت مورد
بازبینی و معاینه فنی قرار گیرد تا از آماده بودن آن برای ســفر مطمئن شــد.
سالم بودن چراغها و ترمز از ضروریترین مسائلی است که باید به آن توجه
کرد و میزان روغن موتور و پاکیزه بودن فیلتر هوا ،آب رادیاتور ،باد و وضعیت
الســتیکها ،بخاری ،موتــور برف پاک کن و تیغههــای آن ،روغن گیربکس و
دیفرانسیل را بررسی کرد.
ëëایمنی ســفر در جاده ها /راننده باید نکات زیر را رعایت کند :ســرعت مجاز
کنترل خســتگی خودداری از انحراف به چپ و ســبقت غیر مجاز عالئم و
نشانههایراهنماییورانندگینصبشدهدرجادههاراجدیبگیرید .استفاده
از وسایل ایمنی نظیر کمربند ایمنی برای تمام سرنشینان و صندلی ویژه کودک
ضروری اســت .هنگام رانندگی در شــب توقف کنید و مایعاتی مانند چای و
قهوه بنوشــید .برای رســیدن به مقصد عجله نکنید و در هنگام خســتگی در
محلیامنتوقفکرده،چراغهایخطرخودروراروشنواستراحتکنید .بعد
از هر 2ساعت رانندگی حتماًتوقفی داشته باشید و به مدت 15دقیقه استراحت
کنید .هنگامسفرازخوردنغذاهایچربوسنگینوآشامیدندوغوداروهای
خوابآور پرهیز کنید و بالفاصله بعد از صرف غذا رانندگی نکنید.
ëëنکاتــی در مــورد رانندگی در شــب /شــبها میدان و عمــق دید کاهش
محسوسی پیدا میکند ،تا آنجا که امکان دارد از رانندگی در شب بپرهیزید.
در صورت رانندگی در شب سرعت شما باید به حد مطمئنی کمتر از سرعت
معمولــی در روز باشــد .حد مطمئن حدی اســت که شــما در رانندگی با آن
سرعت احساس میکنید تســلط کامل بر کنترل خودرو را دارید و در صورت
مواجهــه با هر مانعی زمان الزم برای توقف خودرو را دارید .حتی االمکان
از نــور بــاال اســتفاده نکنید .به نــور چراغ خودروهــای روبهرو خیره نشــوید.
بنابراین چراغ ســمت راســت خودروی خود را با لبه ســمت راست آسفالت
جاده هماهنگ کرده و تنها نیم نگاهی به خودروی مقابل داشته باشید.
ëëنکاتــی بــرای کاهــش میــزان حــوادث در جادههــا /هیچــگاه در هنگام
رانندگــی بــا تلفن همراه صحبت نکنیــد .در صورت بروز تصادف نســبت
به انتقال وســایل نقلیه به منتهی الیه ســمت راســت راه اقدام و در غیر این
صورت نسبت به ایمنسازی محل برای پیشگیری از تصادفات بعدی اقدام
کنیــد .در هنگام رانندگی لباسهای آزاد بپوشــید و صحبت بــا اطرافیان را
به حداقل برسانید .قبل از رانندگی ،خواب کافی داشته باشید و از مصرف
داروهــای خــوابآور قبــل از رانندگــی خــودداری کنیــد .مدیریت ســرعت
بهترین راه کاهش تصادفات ســهمگین است ،چراکه حدود  %20تصادفات
بهدلیــل تخطــی از ســرعت مجاز اســت؛ بــا کنتــرل آن از میزان آســیبها و
خسارات جادهای جلوگیری کنید.
با شــناخت کافی و با کســب اطـــــــــــــــــــاعات راههای بین شــهری از سایت
 ir.www. Rahvar120کانال سروش به آدرس  @Rahvar120یا شماره تلفن
 120یا  88255555مسافرت خود را آغاز کنید.
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موزه خیابانی در چین

جدال بر سر آب خوردن

دیلی نیوز

جدال دیدنی یک اوریکس – شــاخ دراز – با یک چهار پا بهنام – عســل خوار – در دشــتهای جنوب
آفریقا سوژه عکاس حیات وحش شد.
بهگزارش دیلی میل ،عسل خوار برای نوشیدن آب خود را به حوضچه نزدیک کرده که اوریکس
از حضور این مزاحم عصبانی شــده و با شاخهایش ضربهای محکم به حیوان میزند«.پیتر گرگ»
که توانســته از این لحظه عکسهای زیبایی بگیرد ،گفت«:ضربه اوریکس این حیوان را حدود 5یا 6
متر به هوا پرتاب کرد .احتمال میرفت عسل خوار در این حمله زخمی شود اما او از زمین بلند شد
و راهش را کج کرد و رفت».

اسکن مقبره
ملکه زیبای مصر

مســابقه وحشــتناک فلفل خوری در چین با حضور دهها شــرکتکننده برگزار شد.بهگزارش
میرر ،برنده این مســابقه کســی بود که بتواند  50فلفل بســیار تند «چیلی» را پشــت ســرهم
بخورد.جایزه این رقابت ســخت یک ســکه طالی  24عیاری است.برنده این دور از مسابقات
«تانگ شوایهی» است که پس از شنا در استخری پر از فلفل چیلی در حال خوردن فلفلهای
بسیار تند است.

کشتیکجیکیازخشنترینوخطرناکترینورزشهایدنیابهشمارمیآید
که در بســیاری از کشــورها بهعنوان ورزشــی خاص از آن اســتقبال میشــود.
بهگزارش آواکس ،بتازگی این ورزش سخت طرفدارانی در کشور بولیوی پیدا
کرده و زنان نیز در لیست ورزشکاران کشتی کج قرارگرفتهاند.زنان جنگجو در
هتلی در حومه «الپاز» بولیوی حضور یافته و با یکدیگر مبارزه کردند.

شکار تمساح  4متری
اعضــای تیــم حفاظت از حیــات وحش
فلوریدا موفق شــدند یک تمســاح غول
پیکر را زنده شــکار کنند.بهگــزارش یاهو،
این تمساح  4متری در حال پرسه زنی در
منطقهمسکونی«ساراسوتا»بودهکهیکی
از بومیان با مشــاهده آن با پلیس تماس
گرفتــه و درخواســت کمــک کرده اســت.
ایالتفلوریدابهداشتنتمساحهایغول
پیکرشهرتداشتهواینحیواناتهمواره
باعثوحشتساکنانمنطقهمیشوند.
yahoo

رویترز

دیلی میل

yahoo

محققــان با انجام اســکن روی مقبره ملکه زیبای
مصر «نفرتاری» قصد دارند تا اطالعات بیشتری
از این مقبره  3هزار ساله بیابند.
بهگزارش ســاینس ،نفرتاری یکی از همســران
رامســس بزرگ بوده است .اســکنهای  3بعدی
و فتوگرامتــری از ایــن مقبــره نشــان میدهــد کــه
ملکــه در تصمیمهای اســتراتژیک و دیپلماتیک
بــه فرعون مصر یاری رســانده و قابل احترام
بوده اســت.نفوذ سیاســی وی بــر فرعون
قابل درک اســت و محققان میگویند
بــا اســتفاده از ایــن تصویربــرداری
میتواننــد مــدل  3بعــدی از آرامــگاه
وی را نیز بازسازی کنند .او که به زیبارو
شــهرت داشــت یکــی از شــناخت ه ترین
شهبانویان مصر در کنار کلئوپاترا ،نفرتیتی
و ...بوده است.

هنرمندان چینی مجســمههای دســت
ســاز خــود را در خیابــان «مینــگ جــو»
چیــن بــه نمایــش عمــوم درآوردنــد.
بهگزارش شــینهوا ،نیکوالس اســفوری
عکس زیبایی از این نمایشــگاه منتشــر
کرده است .هر مجســمه نمادی از یک
پیام هنری است و تماشاگران میتوانند
با دیدن آنها هنر را قضاوت کنند.

