يك هفته حادثه

علی ملكي

كاش يك تابلوي هشدار نصب كنند

نوزاد هندي زايمان كرد

پسربچه هندي كه هنگام تولد باردار تشخيص داده شده بود ،زير تيغ جراحي رفت و
در يك عمل جراحي نفسگير زايمان كرد!
يك تيم پزشكي بيمارستان بمبئي ،در يك عمل جراحي سخت ،جنين داخل شكم نوزادي
را كه برادر دوقلويش بود و  8س��انتي متر طول و  150گرم وزن و دس��ت و پا و مغز كامل
داش��تودرش��كمبرادرشرش��دكردهبودرابيرونكش��يدند.پزشكجراحدراينباره
گفت :از هر دو هزار مورد ش��ايد يك دو قلو به چنين ش��رايطي مبتال شود و در اين وضعيت
هر دو جنين در ماههاي اول بارداري از يك جفت تغذيه ميكنند و يكي از جنين ديگري را
دربرميگيرد .البته گاهي اتفاق ميافتد كه جنين ميزبان نيز زنده به دنيا نميآيد و در برخي
موارد هم مانند اين كودك پس از جراحي سالمتياش را به دست ميآورد.

اعدام به خاطر دزدي!

پنج جوان ش��رور آمريكايي ،دختر و پسر
نوجواني را كه كيف پول آنها را در ميهماني
س��رقت ك��رده بودن��د ،با طرح نقش��هاي
هولناك به گلوله بستند.
ب��ه گزارش پليس آمريكا ،اجس��اد خونين ناتالي  16س��اله و

مرگ يك عاشق

فقيري كه شگفتي آفريد

اجتماعي منتشر كرد و از پليس خواست
قاتل پدر دوقلوها و دختر  2س��الهاش را
هرچه زودتر پيدا كنند.
او ك��ه بس��يار ناراح��توغمگينبود با
حالي دگرگون راهي گورس��تان ش��د و
همسرش را به خاك سپرد و راهي خانه
ش��د و ساعاتي پس از بازگشت به خانه
در اتاقش در كنار عكس همس��رش به
مرگ طبيعي جان باخت.البته تحقيقات براي شناس��ايي قاتل فراري و كش��ف
انگيزه قتل مردجوان همچنان ادامه دارد.

م��ردفقي��رآلمانيوقتيكيفيپرازش��مشطالوه��زارانيورووپولنقدرازيردرختيدرمحله
فقيرنشينبرلين پيداكردبالفاصله پس از يافتنآدرس نزد پليس رفت و كيفگرانبهارا تحويل
پليس داد و صاحبش را در جريان گذاشت.
به گفته پليسس برلين در اين كيف  22شمش طال و چند هزار يورو پول نقد وجود داشت .صاحب
كيف نيز در حاليكه از پيدا ش��دن آن به ش��دت خوش��حال بود به پليس گفت؛ من كيفم را يك لحظه
زمين گذاش��تم تا بتوانم بقيه وس��ايلم را روي دوچرخه مرتب كنم اما فراموش كردم آن را بردارم.
كيلومترها از محل جا گذاشتن كيف دور شده بودم كه يادم افتاد كيفم را جا گذاشتهام!
الزم به ذكر است من مدتي است كه به بيماري خفيف آلزايمر مبتال شدهام .البته پس از تحويل كيف
با تمام محتويات به صاحبش ،وي مژدگاني ارزشمندي به يابنده داد ،اما او قبول نكرد و گفت اين مال
و ثروت حق شماست .حق من نيست ،چرا كه اگر شما اليقش نبوديد من پيدايش نميكردم.
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زن عاشق پيشه آمريكايي كه سه روز پس از مرگ
همس��رش دوقلوهايش را به دنيا آورده بود ،مرگ
ش��وهرش را ت��اب نياورد و در روز خاكس��پاري او
جان باخت.
بر اس��اس اين گزارش ،جس��د ׳׳جواين س��وكو׳׳ كه با
شليك گلوله به قتل رسيده بود ،سه روز پيش از به دنيا
آمدن دوقلوها پيدا شد و زن جوان كه عاشق همسرش و فداكاريهاي او بود ،وقتي
اين خبر را ش��نيد شوكه شد و س��اعاتي پيش از خاكسپاري پيامي در شبكههاي

گريك  15س��اله توس��ط يك رهگذر در گوش��ه خيابان پيدا ش��د و به دنبال آن
پلي��س در جري��ان قرار گرفت و با تحقيقات تخصصي خود س��رنخي از متهمان
به دس��ت آورد و موفق ش��دند  4پس��ر و يك دختر را در اين حادثه دلخراش
دستگير كنند.
متهم��انه��م دربازجوييهاگفتند؛ بهخاطر س��رقت كيفپولمان پس��رودختر
نوجوان را دستگيرو كنار ديوار قرار داده و تيربارانش كرديم.
پليس در پايان گفت :صحنه هولناك شبيه صحنههاي اعدام بوده است.

		
اگر زیبایی را آواز سر دهی ،در تنهایی بیابان هم گوش شنوا مي يابي

زن جوان��ي هن��گام عكس گرفتن خانوادگي به لب كان��ال آب ׳׳زياران׳׳ در
شهرستان آبيك قزوين رفت ،اما ناگهان به داخل كانال سقوط كرد .در آن
لحظه مرد جواني كه از بس��تگانش بود ،خود را براي نجات زن نگونبخت به
درون كانال انداخت ،ولي متاسفانه هر دو غرق شدند.
به دنبال اين حادثه هولناك جس��تجوي گسترده امدادگران براي يافتن اجساد
غرق شدگان آغاز شد ،اما تاكنون هيچ ردي از اجساد پيدا نشده است.
معاون امداد و نجات جمعيت هالل احمر استان قزوين درباره اين حادثه هولناك

گفت مدتي است كه عدهاي از مسافران به اين مكان ميآيند تا عكسهاي سلفي
خانوادگي بگيرند و ما همين حاال به مسافران هشدار ميدهيم كه مواظب باشند
و حداقل فاصله چند متري از كانال را براي عكس گرفتن رعايت كنند ،تا دچار
چنين حادثهاي نش��وند .وی در پايان گف��ت؛ احتمال دارد پيكرهاي قربانيان از
طريق جريان آب كانال به سد زياران منتقل شده باشد كه در صورت پيدا نشدن
اجساد دو قرباني آب سد تخليه خواهد شد .طبق آمار طي  4ماه گذشته  14نفر
در كانالهاي رودخانه و سد زياران در استان قزوين غرق شدهاند.

