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بابک قربانی  ،ستاره کشتی گوانگژو در دوران محکومیت دست به خودکشی زد

آژیر

آخرین سکانس قهرمان کشتی در زندان دیزل آباد

پاتک شبانه پلیس
به  53تبهکار پایتخت

بنبست قاچاقچیان مسلح
در ارتفاعات کوهک
مام��وران پلی��س س��راوان در ی��ک درگیری
یکساعته با قاچاقچیان مسلح 354،کیلو تریاک
کش��ف کردند .پلیس وقتی در جری��ان اقدامات
قاچاقچیان مسلح قرار گرفت که با استفاده از یک
خودروتویوتا،قصدجابهجاییمقادیرقابلتوجهی
موادمخ��در در ارتفاعات «کوهک» شهرس��تان
سراوان را داش��تند.بالفاصله چند تیم از ماموران
پلیس مبارزه با موادمخدر استان به منطقه اعزام
شدند .ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان
با همکاری ماموران انتظامی شهرستان سراوان ،با
پایش اطالعاتی ،محل تردد خودرو قاچاقچیان را
شناساییکردند وبهطورنامحسوستحتکنترل
قرار دادند .ماموران پس از شناسایی خودرو حامل
مواد ،به خودرو دستور ایست داده که قاچاقچیان
مسلح ،بدون توجه به دس��تورات پلیس ،اقدام به
تیراندازیودرگیریبامامورانکردند.قاچاقچیان
پس از مش��اهده آتش شدید پلیس و تنگ شدن
عرصهبرخودبابهجاگذاشتنخودروحاملمواداز
محلمتواریشدهکهمامورانموفقبهدستگیری
یکیازقاچاقچیانشدند.

مقتول

بهگزارشایسنا،ازدستگیرشدگانمیلیونهاتومان
پول ،چندین دس��تگاه تلفنهمراه ،مهرهای جعل
ش��ده وزارت امور خارجه ،قوه قضاییه و ...کش��ف و
ضبط شده است .یکی از مجرمان که16سال داشت
به ایس��نا گفت :تاکنون قریب ب��ه  100کیفقاپی
داش��تهام .یکی دیگ��ر از دستگیرش��دگان نیز که
دارای سه س��ابقه دستگیری بود و آخرینبار پس از
یکسال حبس دو ماه پیش از زندان آزاد شده ،اظهار
کرد :هنگامی که در زندان بودم رضایت شاکیان را
جلب کرده و در ایام مرخصی با س��رقت از دیگران
موفق به رضایت گرفتن از شاکیانم شدم و در طول
دو ماهی که از زندان آزاد ش��ده بودم 50میلیون با
ت درآمد داشتم .این متهم که حدود 50سال
سرق 
سن داشت درباره شیوه سرقتش نیز گفت :با زاغزنی
مالباختگاندرمقابلبانکهااطالعاتآنانرابهدیگر
همدستانممیدادهوازآنانسرقتمیکردم.

کرد .او که میتوانس��ت تضمینی برای تداوم
قهرمانیه��ای ایران باش��د ح��اال درحالی به
س��ردخانه زندان دیزلآباد منتقل ش��ده که
خانواده داغدار دیگری انتظ��ار افتادن طناب
دار به دور گردنش را میکشیدند .آغاز دوران
محرومیت بابک از تیم کش��تی ،ب��ا حادثهای
تلخ در هم آمیخت؛ حادثهای که حتی اش��ک
همتیمیهای��ش را هم درآورد؛ ب��ه دیزلآباد

رفت و در انتظار اعدام ماند.
صب��ح روز جمع��ه  9تیرماه ب��ود که بابک
هم��راه ب��رادرش برای ش��کار ب��ه ارتفاعات
بیس��تون رفتن��د .وس��ایل کوهن��وردی و
ش��کار در خودرویش��ان بود که به روستای
نجیوران ،کیلومتر  5جاده بیستون کرمانشاه
رسیدند .در کنار رودخانه توقف کرده بودند
و میخواس��تند برای آبتنی پا ب��ه رودخانه
بگذارند ک��ه ناگهان با مخالفت پس��ر جوانی
به نام س��جاد که همراه خانوادهاش در آنجا
ات��راق ک��رده بودند ،روب��هرو ش��دند .وقتی
دعوا بینش��ان ش��روع ش��د ،ناگهان صدای
شلیک سالح شکاری بابک ش��اهدان ماجرا
را میخک��وب کرد .س��جاد روی زمین افتاد و
بابک همراه ب��رادرش درحالیک��ه بهعنوان
قهرمان کش��تی ایران چهرهاش شناس��ایی
ش��ده بود ،متواری ش��دند .اما بابک آنقدر
با عذاب وجدان دس��ت و پنجه ن��رم کرد تا

ثبت قراردادهای غیرمجاز
در سامانه امالک کشور
مردمتخلفیکهاقدامبهثبتقراردادهایغیرمجاز
در سامانه امالک کشور میکرد دستگیر شد .چندی
پی��ش یک��ی از متصدیان امالک در س��طح ش��هر
کرمانشاه به پلیس مراجعه کرد و گفت :پس از ثبت
قرارداد و اخذ کد رهگیری به اتحادیه صنف مشاوران
رفتم که کارمند صنف ادعا کرد به جز این قرارداد پنج
قرارداد دیگر در یک روز با نام کاربری من در س��امانه
ثبت شده است درحالیکه من این قراردادها را ثبت
نکردهام .با توجه به اهمیت موضوع در این خصوص
پرونده ای تشکیل شد و بالفاصله بررسی موضوع در
دستورکار کارآگاهان پلیس قرار گرفت و با انجام کار
فنی ،تحقیقات و اخذ اس��تعالمات متهم شناسایی
و دستگیر ش��د .رئیس پلیس فتای استان کرمانشاه
با اعالم این خبر گفت :متهم پ��س از بازجویی فنی
اعتراف کرد :در چندین مشاور امالک سابقه کار دارم،
در یکی از محلهای کارم پس از مرگ متصدی این
واحد صنفی مش��اور امالک در همانجا کارم را ادامه
دادم و پس از تنظیم قرارداد با همکاری متصدی یکی
از کافینتهای سطح ش��هر اقدام به ثبت قرارداد در
سامانهمشاورانامالکباکدکاربریشاکیکردهام.
وی ادامه داد :متصدی کافینت نیز در این خصوص
بازداشت شد و اعتراف کرد ،نام کاربری و رمز عبور را
شخصیدیگروبارضایتکاملدراختیارمنقرارداده
است .با توجه به پیچیده ش��دن پرونده کارشناسان
پلیسبامهندسیاجتماعیوردزنی24ساعتهمتهم
اصلی را دستگیر کردند .متهم اصلی در بازجوییها به
جرم خود اعتراف کرد و گف��ت :از آنجا که رمز عبور
پیشفرض تمام سامانه مشاوران امالک عددی ثابت
است با بهدس��ت آوردن کد ملی شاکی با همدستی
متصدی کافینت اقدام به ثبت پنج ق��رارداد در این
سامانه کردم .رئیس پلیس فتا ضمن اشاره به صدور
قرار برای متهمان پرونده به تمام مش��اوران امالک
اس��تان هش��دار داد :از آنج��ا که رم��ز پیشفرض
مشخص اس��ت ،جهت جلوگیری از وقوع اینگونه
جرائمفوراًاقدامبهتعوضکدرمزعبورکنند.

خسارت میلیاردی آتشسوزی بازار
صدف درگهان قشم

با پیوند پوست و دیگر اعضای بدن دختر مشهدی چند بیمار از مرگ نجات یافتند

نجات  5بیمار با هدیه سبز نوعروس جوان
پدر جانباز این دختر با امضای برگه رضایت خواست تا اعضای بدن فرزندش نجاتبخش  مردم کشورش باشد
ش�هروند| تازهعروس ب��ود و ب��رای زندگیاش
برنامههایزیادیداشت.فکرمیکردخوشبختترین
زن روی زمین است اما این حس خوشبختی برای او و
همسرش زیاد دوام نداشت و بیماریای که هیچکس
فکرش را هم نمیکرد روزی به س��راغش بیاید ،آمد.
بیماریای که باعث ش��د او دچار مرگ مغزی شود و
پدر جانبازش با اعالم رضایت خود اعضای بدن دختر
تازهعروسشرابهبیماراننیازمنداهداکند.
س��هیال نیکخواه همان زن جوانی است که چند
روز پیش ب��ا رضایت خانوادهاش اعض��ای بدنش در
بیمارستانمنتصریهمشهداهداشدو 5بیمارفرصت
تازهای برای ادامه زندگی پی��دا کردند .در این میان
حتی پیوند پوست دختر جوان نیز توانست از مرگ
مردجوانیجلوگیریکند.
داستان زندگی سهیال خیلی غمانگیز است .تنها8
ماه از زندگی مشترک او و همسر جوانش نگذشته بود
که لکه خونی در س��رش پیدا شد و همه چیز یکباره
تغییرکرد.
علی برادر س��هیال اس��ت .او درباره جزییات مرگ
خواهرش به «ش��هروند» گف��ت :همه م��ا از ازدواج
س��هیال خوش��حال بودیم  8 .م��اه بود ک��ه زندگی
خواهرم با همس��رش میگذش��ت .همه چیز خوب
به نظر میرسید تا اینکه پنجشنبه گذشته سهیال
سردرد ش��دیدی گرفت .ابتدا همه فکر کردیم یک
سردرد س��اده اس��ت اما بعدازظهر همان روز آنقدر
سردردش شدید شد که درنهایت مجبور شدیم او را
بهبیمارستانببریم.
وی در ادام��ه میگوید :ابتدا او را نزد یک پزش��ک
عمومی بردیم .وقتی پزشک خواهرم را معاینه کرد
پیشنهاد داد که هرچه س��ریعتر او را به بیمارستان
حضرت قائم ببریم تا از س��ر او عکس بگیرند .سریع
سهیال را با ماشین ش��خصی به بیمارستان قائم در
مشهد بردیم .در آنجا از سر او عکس گرفتند .پزشک
متخصص ادعا داش��ت که در سر خواهرم یک لخته
خون پیدا شده اس��ت .باور کردن این موضوع خیلی
برایمان س��خت بود .او س��الم بود و ت��ا آن روز هیچ
مش��کلی نداش��ت و حاال وجود این لکه خون جای
سوال داش��ت .نمیتوانستیم باور کنیم سهیال دچار

خبر

 53کیفقاپ ،زورگیر ،متجاوز به عنف ،جاعل و
مرتکبان دیگر جرایم در عملیات غافلگیرانه پلیس
دستگیر شدند .سردار حسین ساجدینیا پیش از
ظهر دیروز با حضور در مق��ر پلیس آگاهی فاتب و
در جمع خبرنگاران با اعالم این خبر گفت :ساعت
 4بامداد روز یکشنبه در چندین عملیات منسجم،
همکاران ما  53زورگی��ر ،کیفقاپ ،اوباش ،جاعل،
مالخر ،متجاوز ب��ه عن��ف ،زاغزن و ...را که در قالب
ش��ش باند فعالیت میکردند ،دستگیر کردند .وی
با بیان اینکه دس��تگیری این افراد تا پیش از ظهر
دیروز ادامه داش��ت ،خاطرنش��ان کرد :این افراد تا
ساعاتی دیگر به مراجع قضایی معرفی خواهند شد.
رئیس پلیس پایتخت در ادامه س��خنانش با بیان
اینکه متهمان دستگیر شده س��ابقهدار هستند،
افزود :ای��ن افراد پ��س از آزادی از زندان یا حتی در
دوران مرخصی از زندان دست به سرقت میزدند و
انتظارمااز قوه قضاییهایناستکهبا توجهبه سوابق
این افراد با آنان برخورد شود .ساجدینیا ،محدوده
فعالیت دستگیرش��دگان را مرکز ،جنوب ،غرب و
چند ش��هر اطراف تهران بزرگ اعالم کرد و افزود:
تمامیاینافراددستگیرشدهوشهروندانمالباخته
با مراجعه ب��ه مجموعه پلیس آگاه��ی میتوانند
شکایت خود را در این خصوص پیگیری کنند .وی
محدوده سنی متهمان دستگیر شده را از کمتر از
20سال تا بیش از 60س��ال عنوان کرد و گفت :در
بیندستگیرشدگانمالخریوجودداردکهچندماه
پیش وی را دستگیر کرده بودیم و رسانهها نیز اخبار
دستگیریاش را منتش��ر کرده بودند اما متاسفانه
دوبارهویدرمیاندستگیرشدگاندیدهشدهاست.
رئیس پلیس تهران بزرگ با بیان اینکه تعدادی
از دستگیرش��دگان نیز متجاوز به عنف هس��تند
خاطرنشان کرد :تصاویر این افراد در روزهای آینده
در رسانهها منتشر خواهد شد تا شهروندان نسبت
به شناس��ایی آنان اقدام کنند .س��اجدینیا تعامل
موجودمیانپلیسوقوهقضاییهراخوبارزیابیکرد
وگفت:امامیبینیمکههزینهجرمبرایبعضیازاین
افراد کم است و مجازاتها به گونهای است که افراد
س��ابقهدار پس از سرقت متنبه نمیشوند .بنابراین
خواهش ما از ق��وه قضاییه این اس��ت که حداکثر
مجازات را برای این افراد لحاظ کنند .رئیس پلیس
تهران بزرگ درباره نحوه بازگش��ت اقالم مسروقه
به مالباختگان نیز گفت :در ای��ن خصوص درحال
طراحی سازوکاری برای بازگشت اموال سرقتی به
مالباختگان هستیم که اطالعرس��انیهای الزم در
زمان معین در این خصوص صورت خواهد گرفت.

ش�هروند| قهرمانی که به ج��ای رفتن به
المپی��ک راهی زندان ش��د با م��رگ تلخی از
دنیا رفت .بابک قربانی س��تاره کشتی گوانگژو
2سال پیش بود که پسر جوانی را قربانی خشم
خود ک��رد .او درحال��ی در انتظار بخش��ش از
طرف خانواده مقتول در زندان به س��ر میبرد
که ش��امگاه ش��نبه دس��ت به خودکشی زد.
پس��ر کرمانش��اهی با مرگ خودخواسته خود
حاال نامش بعد از 2س��ال و  6ماه دوباره سوژه
رسانهها ش��د؛ س��وژهای که تداعیکننده دو
پیامد سخت است؛ شهرت و تب تلخ فراموشی.
بابک قربانی که میتوانس��ت ستاره کشتی
دنیا باش��د در تالش برای کسب مجوز حضور
در المپیک ب��ود که به دلی��ل اینکه آزمایش
دوپینگش در هیأت کشتی اعالم شد از ادامه
حض��ورش در تیم محروم ش��د .همین دوران
س��خت زندگیاش درحالیکه از لحاظ روحی
بسیار تحت فشار بود ،کافی
بود تا وقتی به همراه برادرش
ب��رای ش��کار ب��ه ارتفاعات
بیستون س��فر کرد دستش
ب��ه جنای��ت آل��وده ش��ود؛
قتلی ک��ه ش��رایط را برایش
س��ختتر کرد و مجبور شد
پس از  3ماه زندگی مخفیانه
خودش را تسلیم قانون کند.
پس��ری ک��ه میتوانس��ت
کارولین کش��تی دنیا باشد،
ح��اال با خ��وردن ق��رص در
زندان دیزلآب��اد جان باخته
است.
از المپیک تا زندان دیزلآباد
بابک قربانی را محمد بنا به کش��تی فرنگی
ایران معرف��ی کرده بود .پس��ری که ازس��ال
 2007ت��ا  2011افتخ��ارات زی��ادی ب��رای
کش��تی فرنگی ای��ران آورده بود وقت��ی بر اثر
س��هلانگاری مسئوالن کش��تی ،رها شد تا به
دام دوپینگ بیفتد ،مس��یر زندگیاش تغییر

س��رانجام  3ماه بع��د همراه ب��رادرش ،خود
را تس��لیم مام��وران پلیس کردن��د .خانواده
مقت��ول که در ای��ن مدت اصرار داش��تند 2
برادر قصاص ش��وند با پادرمیانی تعدادی از
ورزشکاران همچون عبداهلل موحد بزرگمرد
کش��تی ایران ،حمید س��وریان ،محمد بنا و
تعداد دیگری از خانواده کشتی ایران در ازای
گرفتن دی��ه یکمیلیاردی تا پای بخش��ش
ه��م پیش رفتند .ام��ا هرگز ای��ن امر محقق
نش��د و بابک باید در زندان ب��ه انتظار حکم
نهایی مینشست2 .سال ماندن پشت زندان
برای پس��ری که در رویاهایش مدال طالی
المپیک را میدید آنقدر تل��خ بود که امروز
نام بابک قربان��ی بار دیگر تیت��ر اصلی همه
روزنامههاس��ت .اما این بار نه بهعنوان برنده
شدن در مسابقات و نه بهعنوان متهم به قتل،
بلکه بابک قربانی یک قربانیست.
روزهای آخر یک قربانی
یکی از دوس��تان نزدیک بابک ک��ه در این
م��دت پیگی��ر پرون��دهاش ب��ود درحالیکه
نمیخواس��ت نامش فاش ش��ود به «شهروند»
گفت« :بع��د از آن اتفاق خیلیه��ا بابک را رها
کردن��د و هرگز س��راغی از او و ش��رایطش در
زندان نگرفتند.
در ای��ن مدت خیلیه��ا هم ازجمل��ه آقای
س��وریان ،محمد بن��ا و دکتر طلوعی س��عی
کردند تا رضای��ت خانواده مقت��ول را بگیرند
اما متاسفانه نشد .مس��ئوالن زندان دیزلآباد
کرمانشاه شاید تنها کس��انی بودند که خیلی
حمایت��ش کردند .حت��ی او اجازه داش��ت به
باش��گاه زندان برود و هر وقت که میخواست
تمرین کند .میخواستیم با همت او در زندان
تیم تش��کیل بدهیم .تا اینک��ه در جریان این
خبر تلخ قرار گرفتیم .بابک ش��امگاه ش��نبه با
خوردن چندین قرص دست به خودکشی زده
بود .مسئوالن زندان بالفاصله او را به همراه 6
مامور به بیمارستان رس��اندند اما متاسفانه او
روی تخت بیمارستان جان سپرد».

ذرهبین

با گذش��ت خانواده مقتول و با وس��اطت رئیس
و اعضای شعبه  29ش��ماره  4شورای حل اختالف
شهرستان اهواز جوانی که در زندان حافظ کل قرآن
شده بود ،از اعدام نجات یافت.
رئیس ش��ورای حل اختالف خوزستان از نجات
زندانی حافظ کل قرآن با وس��اطت اعضای شورای

این بیماری شده است .سهیال توسط پزشکان تحت
درمان قرار گرفت اما نهتنها حال دختر جوان بهبود
پیدانکردبلکهويبهکمارفت.
علی ادامه میده��د :بعدازظهر جمعه بود که به ما
خبر دادند متاس��فانه خواهرم بیهوش شده و به کما
رفته است .وقتی از پزش��ک متخصص درباره وضع
خواهرم پرسیدم به من گفت همان لکه خون کارش
را کرده و باعث شده سهیال به کما برود و فقط باید دعا
کنیم به هوش بیاید؛ چرا که اگر وضع هوشیاریاش
عادینشوددچارمرگمغزیشدهودیگربهبازگشت
اوبهزندگیامیدینیست.
برادر س��هیال گفت :از وقتی این خبر را ش��نیدم
حسابی به هم ریختم .نمیدانستم این خبر را چطور
بهخانوادهامبدهم.امیدماناینبودکههرچهسریعتر
وضع هوشیاری سهیال بهبود یابد اما اینطور نشد و
همان شب به ما اعالم کردند متاسفانه سهیال سکته
مغزی کرده و دچار مرگ مغزی شده است .با شنیدن
این حرف تمام امیدمان را از دس��ت دادیم .پزشکان
قطع امید ک��رده بودند و دیگر امیدی به بازگش��ت
سهیال به زندگی نداشتند .همان موقع که به ما خبر
دادند سهیال دچار مرگ مغزی شده به این فکر افتادم
قبل از اینکه دیر ش��ود اعضای بدن او را اهدا کنیم.
اما برایم سخت بود این موضوع را با خانوادهام درمیان
بگذارم .خالصه به هر س��ختی بود ماجرا را به پدرم
گفتم .پدرم جانباز دوره دفاع مقدس اس��ت و وقتی
متوجه شد به بازگشت سهیال به زندگی دیگر امیدی
نیس��ت گفت خیلیها برای نجات ج��ان مردم این
کشور شهید شدهاند و جانش��ان را از دست دادهاند و
حاال نوبت به فرزند من رسیده تا جانش را فدای مردم
کشورش کند .همسر سهیال هم با این موضوع کنار
آمدامامشکلیکهداشتیمرضایتمادرمبود.
وی ادامه میدهد :قرار شد من موضوع اهدای عضو
را با مادرم درمیان بگذارم .همان شب تصمیم گرفتم
مادرم را به حرم امام رضا بب��رم و در آنجا موضوع را
با او درمیان بگذارم .وقتی در راه حرم بودیم از داخل
داش��بورد خودرو برگه رضایتنامه را برداشتم اما این
کار را طوری انج��ام دادم که م��ادرم چیزی متوجه
نشود اما او چشمش به برگه افتاد .با اینکه هیچکدام

خارج از مرز
 4نفر قربانی سیل و رانش زمین
در مرز ایتالیا و سوییس
از نوشتههایش معلوم نبود دوباره شروع کرد به گریه
کردن و درحالیکه امام رضا را صدا میزد گفت علی
جان میدانم این برگه رضایتنامه اهدای اعضا است
اگر واقعا دخترم دیگر باز نمیگردد و با این کار ما چند
بیمار به زندگی بازمیگردند راضی هستم .با شنیدن
این حرف تعجب کردم .مادرم کسی بود که وقتی ما
یکسرماخوردگیسادهمیگرفتیمدلشازجاکنده
میشدوحاالچطورراضیشدهبودنمیدانم.

سرانجامبارضایتخانوادهسهیالویبهبیمارستان
منتصریهمشهدمنتقلشد.کبدوکليههاوقرنیهوی
به 5بیمارنیازمنداهدا شداما ماجرا به همین جا ختم
نش��د و چون خانواده زن جوان اجازه داده بودند تا از
همه اعضای بدن او برای اهدا استفاده شود از پوست
وی نیز به یک مرد جوانی که دچار سوختگی شدید
ش��ده بود پیوند زدند و با ای��ن کار مرد جوان فرصت
تازهایبرایادامهزندگیپیداکرد.

قاتلی که حافظ قرآن شد ،از اعدام رهایی یافت
حل اختالف استان خبر داد .عبدالعباس زبیدینیا
بیان کرد :با گذش��ت خانواده مقتول و با وس��اطت
رئیس و اعضای ش��عبه  29ش��ماره  4شورای حل
اختالف شهرستان اهواز جوانی که در زندان حافظ
کل قرآن ش��ده بود ،از اعدام نجات یافت .وی گفت:
حسین که6سال پیش دریک درگیری با علی در شهر

آتشسوزی روز ش��نبه بازار صدف درگهان قشم
800میلیارد ریال خسارت برجای گذاشت .بخشدار
مرکزیشهرستانقشمروزیکشنبهبهایرناگفت:این
رقم با احتساب حداقل2میلیارد و500میلیون ریال
خسارت وارد شده به هریک از320واحد صنفی در2
طبقه همکف و اول این بازار به دست آمده است .به
گفته وی گرچه از این تعداد واحد صنفی 155واحد
در طبقه اول و35واحد در طبقه همکف بهطور کامل
دچار خسارت ش��د ،ولی بقیه واحدها نیز در طبقه
همک��ف بهخاطر عملیات خاموشک��ردن آتش در
طبقه اول دچار آبگرفتگی و خسارتهای اساسی
شدهاست.ویبااشارهبهاینکهساختمانبازارصدف
درگهان قش��م در برابر حوادثی مانند آتشس��وزی
بیمه بوده است از بیمه بودن وسایل داخل واحدهای
صنف��ی اظهار بیاطالع��ی کرد .بخش��دار مرکزی
شهرستان قشم با تقدیر از همه دستگاهها و نهادها و
کسانی که به شیوههای مختلف در مهار آتشسوزی
این بازار و سروس��امان دادن حادث��ه دیدگان فعال
بودهاند از فرماندار و ش��هردار بن��در خمیر نیز که از
ابتدای این حادثه با اعزام وس��ایل نقلیه و تجهیزات
امدادی به کمک مس��ئوالن قش��م آمدند ،تش��کر
کرد .در آتشس��وزی بازار صدف درگهان قش��م که
جمعهشب در اثر اتصال سیم برق در یکی از بوفههای
این بازار آغاز و ساعت14روز شنبه مهارشد ،افزون بر
155واحد صنفی واقع در طبقه اول و35واحد نیز در
طبقههمکفاینبازاردرآتشسوخت.

مالثانیویرابه قتلرساندهبودبهاتهام قتلدردادگاه
به قصاص محکوم ش��د  .با وساطت رئیس شعبه 29
مجتمعشماره 4شورایحلاختالفشهرستاناهواز
اینزندانیموردبخششوگذشتخانوادهمقتولقرار
گرفت.اینمسئولقضاییبااشارهبهاقداماتفرهنگی
در زن��دان اظهارک��رد :اقدامات فرهنگ��ی در زندان

میتواند مجرم را به فرد مفید در جامعه تبدیل کند و
اینجوانباحفظ قرآنازحکماعدامرهایی یافتوکار
زیباوخداپسندانهخانوادهمقتولبهطوریقینازسوی
خداوند متعال بدون ثواب نخواهد بود و ثواب این عمل
خداپسندانه به خاطر نجات یک فرد از مرگ نصیب
خانوادهمقتولخواهدشد.

رانش زمین بر اثر جاری ش��دن سیل در منطقه
مرزی ایتالیا و سوییس  4کشته و  2زخمی برجای
گذاشت ،درحالیکه هنوز آمار دقیق ناپدیدشدگان
مشخص نیست .وزش طوفان ش��دید و بارانهای
سیلآس��ا در شامگاه شنبه تشدید ش��د و شماری
از خانهه��ای غیرقانونی ساختهش��ده در مرز ایتالیا
و س��وییس در معرض خطر قرار گرفتن��د .مقامها
گفتهاند یک مرد70ساله و دختری16ساله به دلیل
تخریب منزل مسکونی آنها در ش��هر «کور د الونو»
نزدیک مرز س��وییس جان باختهان��د .رانش زمین
بزرگراهها را در منطقه تخریب کرده و راههای شهری
را از بین برده است ،درحالیکه بسیاری از رودخانهها
طغیان کردهاند ،بر اثر آن حجم گستردهای از گل و
الی در خیابانهای شهر شمالی «جنووا» و شهرهای
حوالی آن دیده میش��ود .مقامهای س��وییس نیز
گزارش دادند که 2زن به دلیل رانش زمین و تخریب
کامل یک واحد مسکونی در «داوسکو سورانو» شهر
مرزی این کش��ور ،جان باختهاند .پی��ش از حوادث
هفته جاری  4نفر در ایتالیا بر اثر جاری شدن سیل
قربانیسیلشدهاند.

