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حوادث بینالملل
کشتهشدن  4نفر توسط مهاجم
اندونزیایی در «کلیسا»

نسلفردا :پلیس اندونزی گــزارش داد مردی با
چاقو به کلیسایی در شهر «یوگیاکارتا» اندونزی
حمله کرده که درپی آن چهار نفر زخمی شدند؛
اما پلیس با شلیک گلوله وی را زخمی و دستگیر
کرده است .پلیس اندونزی دراین گزارش با اعالم
اینکه هنوز نمیتوان تروریستی بودن این حادثه را
تائید کرد ،عنوان داشت :بازجوییها درباره انگیزه
این مهاجم ادامه دارد .طبق گزارشها ،مهاجم یک
دانشجوی اندونزیایی بوده که به یکی از کلیساهای
صاحب نام در شهر «یوگیاکارتا» واقع در جزیره
اصلی «جاوا» اندونزی ،حمله کرده است .در میان
مجروحانی که هنوز بهبود نیافتهاند ،یک کشیش
اهل آلمان نیز بوده که درچند دهه اخیر در اندونزی
زندگی میکند.یک افسر پلیس نیز هنگامی که
قصد دستگیری مهاجم را داشته ،با چاقو آسیب
دیده اســت .ســخنگوی پلیس «یوگیاکارتا»
درخصوص وضعیت کنونی مهاجم بیان داشت
که وی تحت بازداشت پلیس در بیمارستان به سر
میبرد و پس از بازجوییها مشخص میشود که آیا
این حادثه به تروریسم ارتباط داشته یا خیر!

سرکرده باند بزرگ موادمخدر
«مکزیک» بازداشت شد

نســلفردا :مقامهای مکزیک از بازداشــت
«خوزهماریاگویزاروالنسیا»یکیازسرکردگانباند
بزرگ موادمخدر «لوس زتاس» خبر دادند .دولت
آمریکا جایزهای پنج میلیون دالری برای بازداشت
او تعیین کرده بود .گویزار والنســیا با نام مستعار
«زد»43تابعیتمشترکآمریکاومکزیکراداردو
گفتهمیشودکههدایتعملیاتهایجنوبشرق
این باند موادمخدر را برعهده داشته است.

نســلفردا :مســئول مرکز کنتــرل هماهنگی عملیــات جمعیت
هاللاحمر «خراســان جنوبی» گفــت :براثر واژگونی یک دســتگاه
اتوبوس در جاده دیهوک  -فــردوس ،نه نفر کشــته و  36نفر مصدوم
شدند .همه  45سرنشــین اتوبوس ،زن و از گچســاران در کهگیلویه
و بویراحمد راهی مشــهد بودند .وی گفت :بعد از گذشــت  45دقیقه
مصدومان با خودروهــای اورژانس و هالل احمر به بیمارســتانهای
طبس و فردوس منتقل شــدند .در این عملیات ،شش تیم هالل احمر
از شهرهای دیهوک ،بشرویه و فردوس در اســرع وقت در محل حادثه
حاضر شدند.
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کردم .او قهــر کرد و میخواســت به خانه
خواهرزادهاش برود .من قب ً
ال با خواهرزاد ه همسرم درگیر شده بودم و آنان برای من چاقو کشیده
بودند .از او خواستم که آنجا نرود ،اما او قبول نکرد .عصبانی شده ،دوباره با او درگیر شدم .به سمت
آشپزخانه رفتم و چاقو را برداشتم و...

رهایی  3گروگان در شهرستان «سرباز»

وقوع یــک فقره قتل در
یکی از خیابانهای تهران
از طریق مرکز فوریتهای پلیســی
 110وقوع یک فقره قتل در یکی از
خیابانهای تهران به کالنتری 132
نبرد اعالم شد .با تشــکیل پرونده
مقدماتی با موضوع «قتلعمد» به
دستور بازپرس شعبه دوم دادسرای
ناحیه  27تهران ،پرونده در اختیار
اداره دهم ویــژه قتل پلیس آگاهی
تهران بزرگ قرار گرفت.
آغاز تحقیقات میدانی
با حضور کارآگاهــان اداره
دهم پلیس آگاهی در محل جنایت،
مشخص شد جسد خانمی  56ساله
به هویت مشــخص ،توسط فرزند
پســرش در داخل خانه پیدا شده
است که با حضور اورژانس در محل
و انجام معاینات اولیــه به مأموران
اعالم میشــود که این خانم بر اثر
اصابت ضربات جســم تیز به ناحیه
گردن و قفسه سینه به قتل رسیده
است .پســر مقتوله در اظهاراتش
به کارآگاهان گفــت« :وقتی وارد
خانه شــدم ،ناگهان مادرم را غرق
خون دیدم؛ بالفاصلــه به اورژانس

نسلفردا:فرماندهانتظامیشهرستانسربازدرجنوبسیستانوبلوچستانگفت:سهگروگانربودهشدهدرکمتر
از 24ساعت از چنگال آدمربایان در این شهرستان رهایی یافتند .سرهنگ سیامک مرادی اظهار داشت :در پی اعالم
مرکز فوریتهای پلیسی  110مبنی بر ربایش سه مرد میانسال توسط افراد ناشناس در بخش کالت شهرستان
سرباز ،بالفاصله پیگیری موضوع در دستور کار مأموران انتظامی این فرماندهی قرار گرفت .وی افزود :مأموران در پی
تحقیقات گسترده و پایشهای اطالعاتی محل اختفای آدمربایان را شناسایی و با هماهنگی مقام قضایی عملیات
آزادسازی گروگانها را آغاز کردند .آدمربایان که توان مقابله با مأموران را نداشته و خطر را احساس کردند ،از محل
متواری و گروگانها در کمتر از 24ساعت آزاد شدند .وی گفت :تالش برای دستگیری آدمربایان ادامه دارد.

نسلفردا :فرماندار کرمانشاه گفت انفجار در ورودی دانشگاه رازی مربوط
به نشت گاز در اتاقک نگهبانی این دانشگاه بود .باتوجه به اینکه داخل این
اتاقک چوبی بوده ،در اثر انفجار آتش گرفته است.
یک نفــر از نگهبانــان دانشــگاه رازی درون اتاقک بود کــه از ناحیه
دست دچار سوختگی شــده اســت .اکنون یازده هزار و  967دانشجو
شــامل هشــت هزار و  218دانشــجو در مقطع کارشناســی روزانه و
شــبانه ،دو هزار و  708دانشــجوی دوره کارشناسی ارشــد و هزار و
 41دانشــجو در دوره دکتــرا و دکتــرای حرفهای مشــغول تحصیل
هستند.

و  110زنگ زدم .مــادرم را جهت
انتقــال ســریع بــه بیمارســتان
بــه بیــرون ســاختمان آوردم اما
زمانیکــه تیم اورژانــس در محل
حاضــر شــد ،در همــان معاینه
اولیه اعالم شــد که او فــوت کرده
است».
شناســایی و دستگیری
همسر متواری
بــا انجــام تحقیقــات میدانــی،
کارآگاهان متوجه غیبت همســر
مقتوله به نــام «نــادر .ع» (متولد
 )1340در محل شــدند .بالفاصله
تحقیقــات جهت دســتگیری وی
به عنوان متهم پرونده در دســتور
کار قرار گرفت و با بررســی صحنه
جنایــت ،کارآگاهــان اطمینــان
پیــدا کردنــد کــه وی از محــل
ســکونتش (محل جنایت) متواری
شده است.
نادر در مشــهد و داخل
مخفیگاهش دستگیر شد
تحقیقــات جهــت شناســایی
مخفیــگاه و دســتگیری متهم در
دســتور کار کارآگاهان قرار داشت
تا درنهایت کارآگاهــان اداره دهم

موفق به شناسایی مخفیگاه نادر در
شهرستان مشهد شــدند .بالفاصله
هماهنگی الزم انجــام و کارآگاهان

با حضور کارآگاهان اداره دهم
پلیسآگاهیدرمحلجنایت،
مشخصشدجسدخانمی56
سالهبههویتمشخص،توسط
فرزند پسرش در داخل خانه پیدا
شده است که با حضور اورژانس
در محل و انجام معاینات اولیه به
مأموران اعالم میشود که این
خانم بر اثر اصابت ضربات جسم
تیزبهناحیهگردنوقفسهسینه
به قتل رسیده است

اداره دهم با اخــذ نیابت قضایی به
مشهد اعزام شدند .سرانجام نادر در
مشهد و داخل مخفیگاهش دستگیر
شد.

Accidents
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نسلفردا :مأموران مبارزه با موادمخدر کرمانشاه  212کیلوگرم تریاک را
در بار خیار کشف کردند .در پی دریافت اخباری مبنی بر قصد قاچاقچیان
برای انتقال یک محموله موادمخدر از اســتانهای شرقی به کرمانشاه،
مأموران پس از اطالع از موضوع ،چتــر اطالعاتی خود را بر قاچاقچیان
گســترش دادند و درنهایت خودرو حامل مواد را پس از مدتی تعقیب
نامحسوس در شهرستان کرمانشاه متوقف کردند .مأموران پس از بازرسی
از خودرو موردنظر  212کیلوگرم تریاک که به شــکل ماهرانهای داخل
بستههای خیار جاسازی شده بود ،کشف کردند .تاکنون سه نفر از اعضای
این باند دستگیر شدهاند.

 9کشته و  36مجروح درواژگونی اتوبوس

انفجار «گاز» در اتاق نگهبانی دانشگاه

حوادث

با همسرم درگیری لفظی
پیدا کردم
نــادر در همان تحقیقــات اولیه به
ارتــکاب جنایت و قتل همســرش
اعتراف کرد و درخصــوص انگیزه
جنایت بــه کارآگان گفت« :غروب
[روز جنایــت] بود که با همســرم
درگیری لفظی پیدا کردم .او قهر کرد
و میخواست به خان ه خواهرزادهاش
برود .من قب ً
ال با خواهرزاده همسرم
درگیر شــده بودم و آنان برای من
چاقو کشیده بودند .از او خواستم که
آنجا نرود اما او قبول نکرد .عصبانی
شــدم و دوباره با او درگیر شــدم.
به سمت آشــپزخانه رفتم و چاقو
برداشتم و با چاقوی میوهخوری چند
ضربه به او زدم ».سرهنگ کارآگاه
حمید مکرم ،معاون مبارزه با جرائم
جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ،
دررابطه با این پرونده گفت :با توجه
به اعتراف صریح متهــم به ارتکاب
جنایت ،قرار بازداشت موقت از سوی
بازپرس محترم پرونده صادر و متهم
جهت انجــام تحقیقات تکمیلی در
اختیار اداره دهم پلیس آگاهی تهران
قرار گرفت.

تصادف درجاده «مالیر»  3کشته داشت

نسلفردا :رئیس پلیس راه اســتان همدان گفت :براثر برخورد خودروی ســواری با دو خودروی دیگر در جاده
مالیر  -بروجرد حدفاصل سامن به روستای یونس ،سه نفر جان باختند .خودرویی از جاده یک طرفه درحال تردد
بود که با ورود به جاده دو طرفه به یک باره از سیستم ترمز استفاده و با چرخش خودرو و ورود به مسیر مقابل ،با دو
خودروی دیگر برخورد کرد .در این سانحه زن باردار و جنین هشت ماهه جان باختند و از خودروهایی که از مسیر
مقابل تردد میکردند نیز یک تن کشته شد .عزیزی با بیان اینکه این سانحه چهار مجروح داشت ،گفت :حال این
افراد وخیم است و به بیمارستان مالیر منتقل شدهاند .وی عامل اصلی این سانحه را نبود عالئم ایمنی و هشداری
عنوان کرد.

آگهی (رای اصالحی)
شماره رای اصالحی 9609973823902027 :شماره
پرونده 9509903023900152 :شماره بایگانی شعبه:
 950176خواهان :داود جعفری فرزند عباس به نشانی
اصفهان دهاقان خ فردوسی ،خواندگان -1 :حسین یکدانه
فرزند حسن به نشانی اصفهان مرکزی شهرک امیرحمزه
خ ششم فرعی اول  -2تراب عسکری فرزند طالب به نشانی
چهارمحالوبختیاریلردگانروستایارمند-3عادلقاسمی
پیربلوطی فرزند بهزاد  -4عبداهلل قاسمی پیربلوطی فرزند
بهزاد به نشانی اصفهان شهرک امیرحمزه خ ششم فرعی اول،
خواسته :صدور رای اصالحی ،بتاریخ  1396/11/15در وقت
فوق العاده پرونده کالسه 950176تحت نظر است مالحظه
می شود که در رای شماره  9609973823900328این
دادگاهشمارهپالکخودرویموضوعخواستهخواهاناشتباها
 981-13ن  93نوشته شده است لذا دادگاه بشرح ذیل رای
اصالحی صادر می نماید .رای دادگاه :نظر به اینکه در دادنامه
شماره  9609973823900328این دادگاه در پرونده
کالسه 950176شماره انتظامی یک دستگاه خودرو سمند
اشتباها به شماره انتظامی 981-13ن 93نوشته شده است
لذا دادگاه به درخواست خواهان و به استناد ماده  309قانون
آیین دادرسی مدنی شماره انتظامی خودروی موصوف را در
دادنامه مذکور به 981-13ن 39تصحیح و اصالح می نماید
رای صادره ظرف 20روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی
درنزدمحاکممحترمتجدیدنظراستانچهارمحالوبختیاری
میباشد.دادرسشعبهسومدادگاهعمومیحقوقیشهرستان
لردگان

