يك هفته حادثه
علی ملكي

برق طالي پيرزن باعث مرگ شد

 40سال زندان براي پزشك تيم ملي

ازدواج با  58سال اختالف
پس��ر جوان اوكرايني
براي فرار از سربازي
اجب��اري ب��ا زن 80
سالهاي ازدواج كرد.
دام��اد  22س��اله ك��ه
از س��ربازي وحش��ت
داش��ت به فك��ر افتاد
كه هرچه س��ريعتر ازدواج كند ب��ه همين دليل در يك اقدام
عجي��ب با یکی از اقوام مادربزرگش كه  80س��ال داش��ت و
همچنان مجرد بود پاي س��فره عقد نشست .در اين ميان پدر
داماد اقدام پس��رش را موضوعي شخصي عنوان كرد و كار او
را قانوني دانست .وي گفت :تمامي كارهاي صورت گرفته از
طرف پس��رم قانوني بوده و ازدواج او در دفتر رسمي و دولتي
ثبت شده است.اما اداره نظام وظيفه اوكراين ،از اين جوان به
دادگاه شكايت كرد ،چرا كه بر اساس قوانين نظام وظيفه اين
كش��ور ،ازدواج ميتواند مانع از رفتن به خدمت نظام وظيفه
عمومي شود.
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پزشك تيممليژيمناستيكالمپيكآمريكا،بهاتهامآزارجنسيدستكم 125
ژيمناست زن و دختر در يك قدمي صدور مجازات سنگيني قرار دارد.
اين پزشك كه ׳׳الري ناسار׳׳نام دارد ،در فاصله سالهاي  1996تا  2015با همراهي
تيم ملي و در رقابتهاي مختلف به بهانه درمان مشكالت جسمي اعضاي تيم ،آنها را
مورد آزار و اذيت جنسي قرار ميداد.
اين پزش��ك  54س��اله در اعترافاتش به آزار زنان جوان و دختران كمتر از  13س��ال
اعتراف كرده است و حاال تعدادي از قهرمانان ژيمناستيك آمريكا كه در اين سالها،
بنابهداليلمختلف،مجبوربهس��كوتدربارهاينفس��ادآش��كارشدهبودند،پساز
حضور در دادگاه عليه وي شهادت دادند.
مجوز طبابتش باطل شده است ،اواسط ژانويه با حضور 125
اين پزشك كه  4ماه قبل ّ
شاكي بار ديگر در دادگاه محاكمه خواهد شد و قضات دادگاه اعالم كردهاند با در نظر
گرفتن پرونده سنگين او احتمالًا به بيش از  40سال زندان محكوم خواهد شد.

ع��روس پاكس��تاني كه با ش��ير مس��موم از ميهمانان خود
پذيرايي كرده بود ،بازداشت شد.
ع��روس جواني به
نام آسيه  21ساله
يك م��اه قب��ل با
اجبار خانوادهاش
ب��ه خان��ه بخت
فرستاده شد و در
اوج عصباني��ت،
با همدس��تي پسر
م��ورد عالقهاش،
مقداري س��م كش��نده تهيه كردو آن را در ش��ربت همسرش
ريخ��ت ت��ا او را به قتل برس��اند ام��ا از آنجا كه ت��ازه داماد از
نوشيدن آن خودداري كرد شربت دست نخورده توسط مادر
عروس در نوشيدني مخصوص روز جشن عروسی ريخته شد
و ميهمانان نگونبخت و از همه جا بيخبر ،پس از خوردن آن به
شدت مسموم و راهي بيمارستان شدند.
تاكنون هم  17نفر از مسموم شدگان كه چند زن و مرد هستند
ج��انباختهان��دوبيشاز10نفرهمدربيمارس��تانبس��تري
شدهاند كه حال مساعدي ندارند.
پلي��س منطقه هم بعد از تحقيقات عروس جوان و پس��ر مورد
عالقهاش را بازداشت كرد و آنها در بازجوييها اعتراف كردند
و گفتن��د ما بارها به خان��واده خود در مورد عواقب اين ازدواج
اجب��اري ،هش��دار داده بوديم ولي پ��در و مادرهاي ما توجهي
نكردند و متاسفانه اين اتفاق رخ داد!

در وجود هر يک از ما خودخواهي وجود دارد که فقط در برابر تمّلق و چاپلوسي نرم ميشود

چن��دي پيش پس��ر يكي از اهالي روس��تاي گلس��تان
واقع در شهرس��تان نكا براي سركش��ي ب��ه اتاق مادر
س��الخوردهاش ،در طبق��ه دوم س��اختمان رف��ت كه
ناگهان با پيكر بيجانش روبرو شد.
تص��ور اينكه زن
با
بنابراي��ن او و س��اير اعضاي خانواده
ّ
كهنس��ال به خاطر كهولت س��ن جان باخته است ،براي
انج��ام مراحل قانوني وصدور جواز دفن اقدام كردند،اما
تيم جنايي وپزشك قانوني در معاينه جسد متوجه آثار و نشانههايي از خراشيدگي در
ناحيه گردن پيرزن شدند و دريافتند كه او به قتل رسيده است.
بدي��ن ترتيب كارآگاهان جنايي بع��د از تحقيقات دريافتند كه يك زن غيربومي كه
در همس��ايگي پيرزن زندگي ميكند ،هر از گاهي به ديدنش ميرفته به همين دليل
زن  45ساله براي بازجويي احضار شد و در بازجوييهاي فني لب به سخن گشود و به
قت��ل پي��رزن اعتراف كرد و گفت :آن روز صبح براي خريد نان به نانوايي رفته بودم،
اما نانوايي بس��ته بود ،به همين خاطر تصميم گرفتم به خانه پيرزن همس��ايه بروم و از
او ن��ان بگي��رم ،اما بعد از ورود به خان��هاش با ديدن طالها و جواهراتي كه به گردنش
آويزان بود وسوسه شدم و در اين ميان با اودرگير شدم و وقتي مقاومت كرد من هم
با پيچاندن روسري به دور گردنش ،او را خفه كردم و سپس به سرعت آنجا را ترك
كردم تا همه فكر كنند كه پيرزن با مرگ طبيعي مرده است.با توجه به اين اعترافات به
دستور بازپرس ويژه قتل دادسراي عمومي شهرستان نكا ،متهم با صدور قرار قانوني
بازداشت و روانه زندان شدو تحقيقات بيشتر از وي همچنان ادامه دارد.

پذيرايي با شير مسموم در عروسي

