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زلزله  ۶ریشتری ژاپن
را لرزاند

زمینلرزهایبهبزرگی ۶ریشترژاپنرابهلرزهدرآورد.بهگزارشایسنا،اینزمینلرزهبهبزرگی ۶ریشترعصرروزشنبهبهوقتمحلی،توکیورالرزاندو
ساختمانهایپایتختژاپنرابهلرزهدرآورد.همچنینطبقاعالممرکزهواشناسیاینکشور،احتمالوقوعسونامیوجودندارد.لرزههایناشیازاینزلزله
حدود ۱۰ثانیهادامهداشتهودرتمامیاستانهایبخشمرکزیوشمالشرقژاپنازجملهپایتختاحساسشدهاست.
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ازمیانخبرها
ناپدریکیمیابهاعداممحکومشد

گفته میشود حکم اعــدام ناپدری سنگدل که  ۷۰بار به
کیمیا تجاوز کرده بود هم صادر شد و مرد شکنجهگر قرار
است به زودی اعدام شود .به گزارش رکنا ،کیمیا هنوز هم
در بهزیستی زندگی میکند .دختربچه هفت سالهای که
درستیکسالپیش،بیماری سرماخوردگی بهکابوسهای
شبانهاشپایاندادورازتجاوزهایناپدریاشفاششد.
کیمیاییکهبیشتراز ٧٠بارازسویناپدریاشهدف تجاوز
قرارگرفتو شکنجهشد.ناپدریویبعدازدستگیریگفت
تنها به خاطر کیمیا با مادر او ازدواج کرده است .کیمیا حاال
یکسالاستدربهزیستیزندگیمیکند.دراینیکسال،
درسخواندوبااینکهیککودکخردسالبوداماسعیکرد
زندگیکردنرایادبگیردوخودشراازآنهمهتاریکینجات
دهد .هنوز هم کابوس میبیند ولی حال روحیاش نسبت
به قبل خیلی بهتر شده است؛ مرتب مادرش را میبیند اما
نمیتواند در کنار او زندگی کند چراکه حال روحی مادرش
هنوز هم تعریفی ندارد و بهزیستی نمیتواند سرپرستی او
را برعهده اش بگذارد .گفته میشود حکم اعدام ناپدری
سنگدل هم صادر شده و مرد شکنجهگر قرار است به زودی
اعدامشود.

سهلانگاریگردشگران۶،هکتارمرتع
دربردسیرراخاکسترکرد
توکلی -شش هکتار از مراتع بردسیر در آتش  سهل انگاری
گردشگرانخاکسترشد.مدیرکلمنابعطبیعیوآبخیزداری
استان کرمان گفت :با وجــود سخت گذر بــودن منطقه و
وزش باد شدید  ،با تالش نیروهای یگان حفاظت منابع
طبیعی  ،هــال احمر  ،بخشداری  ،دهیاری و نیروهای
مردمی بردسیر  ،این آتش در کمتر از سه ساعت مهار شد .به
گزارش خبرنگارما ،رجبی زاده   به آغاز فصل گرما و حضور
گردشگراندرعرصههایمنابعطبیعی   اشارهکردوافزود:
مراتع منطقه مادون بردسیر که پوشش غنی مرتعی و بیشتر
گونههایباارزشگون رادارد،بهعلتبیاحتیاطی وسهل
انگاری  گردشگران در آتش سوخت .وی احیا و جایگزین
کردنمراتع  راکاریدشوار  وزمانبردانست.

...

درامتدادتاریکی

عصر روز گذشته درمشهد رخ داد:

ماجرایمشکوکمرگهمزمانیکخواهروبرادر
سجادپور -مرگ همزمان خواهر و برادر مجردی که
در یک منزل مسکونی اجاره ای زندگی می کردند،
در هاله ای از ابهام قرار گرفت.
به گزارش خراسان ،حدود ساعت  6بعدازظهر روز
گذشته ،زنگ تلفن پلیس  110مشهد به صدا درآمد
و بدین ترتیب ماجرای مرگ مشکوک یک خواهر
و برادر در بی سیم های پلیس پیچید .دقایقی بعد
نیروهای انتظامی بــا تایید درســتــی خبر و حفظ

صحنه حادثه ،مراتب را به قاضی ویــژه قتل عمد
اطــاع دادنــد .با حضور قاضی علی اکبر احمدی
نژاد در محله نظام دوست مشهد (بولوار طبرسی
شمالی) تحقیقات در این باره آغاز شد .جسد یک
خواهر و بــرادر که بین  45تا  50ســال داشتند و
تاکنون ازدواج نکرده بودند ،در کف اتاق اجاره ای
منزل نقلی افتاده بــود .پزشکی قانونی درحالی
مرگ این خواهر و بــرادر را همزمان تشخیص داد

که هیچ گونه آثــار ظاهری ناشی از ایــراد ضــرب و
جرح روی پیکر آنان نمایان نبود .با وجود این ،مرگ
همزمان آن ها ،فرضیه جنایی را رقم زد و قاضی
شعبه  208دادســـرای عمومی و انقالب مشهد،
دستورات ویژه ای را برای بررسی دقیق ماجرا صادر
کــرد .گــزارش خراسان حاکی اســت ،این درحالی
بود که شیشه های متادون (داروی ترک اعتیاد) در
منزل آن ها کشف شد .همچنین فرضیه خودکشی

نیز در حالی کم رنگ شده است که طبق تحقیقات
مقدماتی و میدانی مقام قضایی ،ایــن خــواهــر و
برادر مشکالت حادی نداشتند و هر دو نفر آن ها از
مستمری برخوردار بودند .بنابر گزارش خراسان ،با
انتقال اجساد این خواهر و برادر به پزشکی قانونی،
بررسی ها درباره علت اصلی مرگ آن ها در حالی
آغاز شد که موضوع مرگ همزمان ،این پرونده را در
هاله ای از ابهام قرار داده است.

«قاتلاجارهای»قصاصشد

سیدخلیل سجادپور -مردی که  13سال قبل برای
ارتکاب یک جنایت هولناک در شهرستان میرجاوه اجیر
شده بود ،صبح روز گذشته به دار مجازات آویخته شد.
دادستانمرکزاستانسیستانوبلوچستانباتاییداجرای
حکم قصاص نفس «قاتل اجاره ای» به خراسان گفت:
سال  84مردی که در حیاط منزلش خوابیده بود به طرز
وحشتناکی به قتل رسید .قاضی علی موحدی راد افزود:
بررسی های مقدماتی حاکی از آن بود که مرد میان سال
با ضربات میله آهنی و در رختخواب هدف هجوم فرد یا
افرادی قرار گرفته است  ،این درحالی بود که کنار جسد
کابل رابط تلویزیون نیز کشف شد.
مقام ارشد قضایی زاهدان اضافه کرد :پس از انجام یک
ســری تحقیقات میدانی توسط بازپرس وقــت ،همسر
مقتول که دارای  9فرزند نیز بود به اتهام ارتکاب جنایت
دستگیر شد و مورد بازجویی قرار گرفت اما هنوز مدت
زیادی از بازداشت همسر مقتول نگذشته بود که پای مادر
متهم نیز به ماجرای این جنایت کشیده شد.

حـــجـــت االســــــام
والـــمـــســـلـــمـــیـــن
موحدی راد تصریح
کرد :مادر زن مقتول
در تحقیقات راز این
پــرونــده جــنــایــی را
فــاش کــرد و گفت:
دخـــتـــرم در قتل
هــمــســرش نقشی
نــــدارد ام ــا دامـــادم
خــیــلــی دخ ــت ــرم را
اذیـــت مــی کـــرد به
هــمــیــن خــاطــر من
مردی به نام «ن -م»
را برای قتل او اجیر کردم تا دامادم را در خواب بکشد!
دادستان عمومی و انقالب زاهــدان خاطرنشان کرد:
با اعترافات ایــن زن ،بالفاصله دستور قضایی برای

واژگونی مینی بوس  31مصدوم و یک کشته برجای گذاشت
رئیس مرکز فــوریــت هــای پزشکی اورژانــــس 115
گنبدکاووس ،از واژگونی یک دستگاه مینی بوس در
جادهموسومبهخطنواینشهرستانخبردادوگفت:بر
اثر این حادثه 32 ،سرنشین این خودرو مصدوم و روانه
بیمارستانشدندکهیکنفرازآنهابراثرشدتجراحات
واردهفوتکرد.مجیدایگدریدرگفتوگوباایرناافزود:
اینحادثهساعت 16روزجمعهرخدادوسرنشیناناین

خودرو ،کارگران فصلی و در حال برگشت از محل کار
بودند .وی اضافه کرد :از مجموع مصدومان این حادثه
 16نفر توسط اورژانس 6 ،نفر توسط هالل احمر و 10
نفر نیز توسط خودروهای عبوری به بیمارستان شهید
مطهری گنبدکاووس منتقل شدند .ایگدری افزود :از
مصدومان منتقل شده به بیمارستان ،یک نفر به دلیل
شدنجراحاتواردهفوتکردهاست.

دستگیری «ن -م» صادر شد اما او پس از ارتکاب جنایت به
مکان نامعلومی گریخته بود .وی گفت :تحقیقات در این
باره ادامه داشت تا این که اواخر سال  90محل اختفای

متهم فراری شناسایی شد و او در یک عملیات غافلگیرانه
به دام افتاد .وی اضافه کرد :این درحالی بود که دادگاه در
غیاب متهم تشکیل جلسه داده و با توجه به اسناد و مدارک
مستند موجود در پرونده ،رای غیابی قصاص نفس برای
وی صادر کرده بود .قاضی موحدی راد ادامه داد:در عین
حال متهمان این پرونده ،مقابل میز عدالت ایستادند و
دادگاه بعد از انجام یکسری تحقیقات گسترده و برگزاری
جلسات محاکمه ،متهم اصلی را که «قاتل اجاره ای» بود
به قصاص نفس و همسر و مادر زن مقتول را نیز به جرم
معاونت در قتل مرد مسلمان به تحمل زنــدان طوالنی
مدت محکوم کرد.
دادستان مرکز استان سیستان و بلوچستان همچنین
با اشاره به تایید حکم صادر شده در دیوان عالی کشور،
افــزود :پس از طی مراحل قانونی ،این پرونده به دایره
اجــرای احکام دادســرا ارســال شد و بعد از فراهم شدن
تشریفات قانونی ،حکم قصاص نفس قاتل سپیده دم روز
گذشته به اجرا درآمد و «قاتل اجاره ای» به مجازات رسید.

 30کشته بر اثر سقوط مرگبار اتوبوس به رودخانهای در کامرون
سقوطاتوبوسبهداخلرودخانهایدرکامروندستکم
 ۳۰کشته برجا گذاشت .به گزارش ایسنا ،بنابر اعالم
پلیس کــامــرون ،در این حادثه رانندگی که روز جمعه
گذشته اتفاق افتاد ،یک دستگاه اتوبوس مسافربری
دچارسانحهشدوداخلرودخانهایسقوطکرد.پلیس
کامرون با بیان این که در این سانحه رانندگی دستکم
 ۳۰تن کشته شدند ،اعالم کرد :دو مجروح این حادثه

برایدرمانبهبیمارستانمنتقلشدند.مقاماتمحلی
در توضیح علت این حادثه اظهارکردند کارشناسان در
حالبررسیجزئیاتآنهستند.وقوعچنینتصادفاتی
معموالازنامناسببودنوضعیتجادههاورعایتنکردن
قوانین رانندگی ناشی میشود .به گزارش ژاپن تودی،
طبق اعالم وزارت حمل و نقل کامرون ،هر سال بیش از
۱۵۰۰تندرسوانحرانندگیاینکشورکشتهمیشوند.

موجگرمادرکانادا جان 54تنراگرفت

مقام های محلی ایالت کبک کانادا اعالم کردند ،موج بی
سابقهگرمادراینایالت،تاکنونجان 54تنراگرفتهاست.
به گزارش خبرگزاری فرانسه 28 ،تن از این افراد در شهر
مونترال ،مرکز ایالت کبک جان خود را از دست داده اند .در
همین حال« ،جاستین ترودو» نخست وزیر کانادا در صفحه
توئیتریخودبااعالمهمبستگیباخانوادههایجانباخته،
نوشت :هموطنان مراقب خود و خانواده هایشان باشند.
با وجود گرمای زیاد هوا در شهر اونتاریو در جنوب کانادا،
تاکنونگزارشیازفوتاشخاصدرنتیجهگرمازدگیمنتشر
نشدهاست.

یکهانبارپارچهشدهبود
حریقدرخانها 
سخنگوی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری
تهرانازآتشسوزییکساختمانسهطبقهدرخیابانمولوی
خبردادکهتبدیلبهانبارپارچهشدهبود.
جالل ملکی در گفت و گو با ایسنا در این باره اظهار کرد:
ساعت 4:55صبح دیروز آتشسوزی در این خانه به سامانه
 125سازمان آتشنشانی تهران اعالم شد و بالفاصله سه
ایستگاهباخودرووتجهیزاتتنفسیبهمحلاعزامشدند.
وی با اشاره به این که آتشنشانان در مدت  ۳دقیقه به محل
حادثه رسیدند ،اضافه کرد :در محل مشاهده شد که یک
ساختمانسهطبقهقدیمیکهیکطبقهآنزیرزمینبودودر
طبقاتمختلفآنکههرکدامحدود350متروسعتداشت
پارچه ،در حجم بسیار زیاد نگهداری میشد ،طعمه حریق
شده است .سخنگوی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی
ش در زیرزمین و طبقه
شهرداری تهران با اشاره به این که آت 
همکف شعله ور شده بود ،افزود :وقتی آتشنشانان به محل
رسیدند  ،آتشدر حال سرایت به طبقه باال و ساختمانهای
مجاور بود و با توجه به این که توپهای پارچه در حجم بسیار
زیادوبهصورتناایمنحتیدرحیاطوبالکنساختمانانبار
شده بود  ،هر لحظه امکان سرایت بیشتر آتش وجود داشت.
خوشبختانهآتشنشانانباآغازعملیاتموفقشدند آتشرا
کنترلکنند.پسازلکهگیریوایمنسازیدرساعت7:05
عملیاتبهپایانرسید.

معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ از
دستگیری فردی که اقدام به قتل دوست قدیمیاش کرده
بود ،خبر داد .به گزارش ایسنا ،در تاریخ  ۱۱تیرماه یکی از
شهروندان با مراجعه به دادسرای ناحیه  ۲۷تهران و طرح
شکایت با موضوع فقدان اعالم کرد که برادرش به هویت
مشخص ( ۵۳ساله ) در ساعت ۱۳روزقبل ( ۱۰تیر ماه) به
قصد مالقات با یکی از دوستانش از محل کارش در منطقه
پانزده خرداد خارج شده اما پس از آن به محل سکونتش
بازنگشته است و پاسخگوی تماسهای تلفنی اعضای
خانوادهاشهمنیست.باتشکیلپروندهمقدماتیباموضوع
"فقدان افــراد"  ،پرونده برای ادامــه تحقیقات در اختیار
اداره یازدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت .با آغاز
رسیدگی به پرونده  ،کارآگاهان اداره یازدهم پلیس آگاهی
تهرانبزرگباانجاماقداماتویژهپلیسیاطالعپیداکردند
کهفقدانیبایکیازدوستانشبهنامفرشید.ک( ۵۱ساله)
قرار مالقات داشته است ؛ فرشید برای تحقیقات به اداره
یازدهم دعوت و پس از حضور مدعی شد آخرین بار فقدانی
را در محدوده بزرگراه یادگار امام از خودرو پیاده کرده است
و دیگر از وی اطالعی ندارد  .با وجود ادعای فرشید مبنی بر
نداشتن هرگونه خبری از سرنوشت فقدانی  ،کارآگاهان
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پایان رفاقت قدیمی با جنایت
اداره یازدهم پلیس آگاهی که متوجه برخی تناقض گویی
ها در اظهارات وی شده بودند  ،او را با هماهنگی بازپرس
شعبه هفتم دادسرای ناحیه  ۲۷تهران بازداشت کردند
و تحقیقات پلیسی از وی را برای کشف واقعیت در دستور
کار خود قرار دادند .سرانجام "فرشید  .ک" روز پنج شنبه
هفته گذشته با اعتراف صریح به ارتکاب جنایت ،گفت که
وی را پس از بیهوش کردن با نوشیدنی مسموم  ،در خانه
اشدرمنطقهخیابانسازمانبرنامه،خفهکردهوجنازهنیز
همچنانداخلخانهاست.بااعترافصریحمتهمبهارتکاب
جنایت ،بالفاصله کارآگاهان اداره یازدهم پلیس آگاهی و
عوامل تشخیص هویت به خانه استیجاری قاتل در خیابان
سازمان برنامه اعزام و پس از ورود به داخل خانه  ،با جسد
فقدانی در داخل اتاق پذیرایی روبه رو شدند  .در تحقیقات
ازمتهمپروندهمشخصشدکهخانوادهمتهمدرشهرستان
سکونت دارند و او به واسطه کار در تهران اقدام به اجاره یک
خانهمجردیکردهاست".فرشید.ک"درخصوصانگیزهو
نحوهارتکابجنایتبهکارآگاهانگفت :متوفیبامنبرای

طلب مالی اش تماس گرفت ؛ آن روز من با یکی از دوستانم
قرارمالقاتگذاشتهبودمواوبهمنوعدهدادهبودتامبلغی
را به من قرض بدهد تا بتوانم بدهی خــودم را به متوفی
پرداخت کنم؛ زمانی که متوفی بابت طلبش با من تماس
گرفت  ،موضوع را با او در میان گذاشتم و او گفت خودش
برای دریافت پول خواهد آمد  .با یکدیگر قرار گذاشتیم و
من با خودرو به دنبال او رفتم ؛ دو نفری به محدوده بزرگراه
یادگار امام رفتیم و منتظر آمدن دوستم شدیم اما خبری
نشد و پس از چندین بار تماس  ،گوشی تلفن همراه دوستم
خاموش شد ؛ متوفی که عصبانی شده بود  ،ناگهان شروع
به فحاشی کرد و همین موضوع باعث عصبانیت من شد
 .در همان لحظه تصمیم به کشتن وی گرفتم .به بهانه
پیگیری تهیه پول  ،متوفی را به خانه خود دعوت و آن جا یک
نوشیدنی مسموم تهیه کردم و به او دادم؛ متوفی بالفاصله
پس از خوردن نوشیدنی بیهوش شد و من از همین فرصت
استفاده و پس از بستن دست و پاهایش  ،او را خفه کردم؛
قصد انتقال جسد به خارج از خانه را داشتم اما آن روز به

دلیل تردد زیاد در
داخــل ساختمان
امــکــانــش نــبــود؛
تــصــمــیــم گــرفــتــم
تــا فـــردای آن روز
جسد را به بیرون از
خانهمنتقلکنماما
در حالی که جسد
هــمــچــنــان داخــل
خــانــه مــانــده بــود،
دستگیر شــدم .بر
اساس اعالم مرکز
اطــــــاع رس ــان ــی
پــلــیــس آگـــاهـــی
پایتخت ،سرهنگ کارآگاه حمید مکرم  ،معاون مبارزه با
جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ ،با اعالم این خبر
گفت :با اعتراف صریح متهم پرونده به ارتکاب جنایت و
کشف جسد  ،پرونده ای با موضوع قتل عمـد تشکیل شد و
متهمباقراربازداشتموقتبرایادامهتحقیقاتدراختیار
اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.

درمسیرسقوط

زندگی من آن قدر در مسیر سقوط قــرار گرفته که دیگر
هیچ امیدی به آغاز دوباره آن ندارم اما در این شرایط نگران
فرزندانمهستمچراکهدرپاتوقاستعمالموادمخدروروابط
نامشروع به دام افتاده اند و ...
زن  39ساله در حالی که به پلیس التماس می کــرد تا
فرزندانش را از گــرداب مواد افیونی و خالف های زشت
نجات دهند ،به مشاور و مددکار اجتماعی کالنتری پنجتن
مشهد گفت :وقتی مقطع راهنمایی را به پایان رساندم دیگر
ادامه تحصیل ندادم و به امور خانه داری پرداختم 24.ساله
بودم که «امر ا »...به خواستگاری ام آمد و من عاشقانه پا به
خانه بخت گذاشتم .اگرچه همسرم رفیق باز و کمی سر به
هوا بود اما برایآرامش و آسایش زندگی مان همه تالشش را
بهکارمیبرد،باوجوداینزندگیمنازروزیدرمسیرسقوط
قرار گرفت که «امرا »...در محل کارش دچار برق گرفتگی
شد.باآنکههمسرمرابهبیمارستانرساندندامااوبراثراین
سانحه ویلچرنشین شد .دخترم به تازگی به دنیا آمده بود که
بااینحادثهآرامشاززندگیما رفتچراکههمسرمبهخاطر
وقوع این حادثه تلخ به شدت عصبی و ناراحت بود .آن روزها
دوستانش بیشتر اطرافش را گرفتند و رفیق بازی هایش در
حالی شدت گرفت که آن ها پیشنهاد کردند به جای مصرف
داروهــای مسکن برای کاهش درد ،مواد مخدر (تریاک)
استفاده کند تا دوباره سالمتی اش را بازیابد ،این گونه بود
که امرا ...به استعمال تریاک روی آورد اما مدتی بعد دیگر
نتوانستمصرفآنراترککندچراکهبهیکمعتادحرفهای
تبدیلشدهبود.استعمالموادمخدرروحوروانهمسرمرابه
همریختبهطوریکهدیگرازکتککاریهاوفحاشیهایش
دراماننبودم.باوجوداین،هموارهخودمراقانعمیکردمکه
تقدیر من این گونه رقم خورده است و من چاره ای جز تسلیم
شدن در برابر سرنوشتم را نــدارم .از سویی صاحب فرزند
دیگری هم شده بودم و باید به آینده آن ها نیز می اندیشیدم
به همین خاطر هیچ گاه به طالق فکر نکردم و تالشم را برای
تربیت فرزندانم دو چندان کردم اما این زندگی روزی تبدیل
به جهنم شد که امر ا ...مصرف تریاک را کنار گذاشت و به
استعمال مواد مخدر صنعتی (شیشه) روی آورد .این تغییر
مصرف از همسرم انسان دیگری ساخت به طوری که دیگر
خانه ما به میدان جنگ و سوء ظن خیانت تبدیل شده بود .او
برایتامینهزینههایاعتیادشبهخریدوفروشموادمخدر
می پرداخت اما بر اثر مصرف مواد دچار توهم می شد و با این
بهانه که به او خیانت می کنم مرا زیر مشت و لگد می گرفت.
اکنونمدتیاستبهتماشایفیلممستهجنیمینشیندکه
در گوشی تلفنش دارد .او آن فیلم را به من نسبت می دهد و
مرا زنی بی عفت و بی آبرو می خواند .در همین حال از من
به اتهام خیانت و داشتن روابط نامشروع شکایت کرد اما در
دادگاه نیز نتوانست تهمت هایش را اثبات کند .با این همه
آن قدر درگیر سوء ظن و افکار بدبینانه بود که پس از کتک
کاری مرا از خانه ام بیرون انداخت ولی دختر و پسرم را نزد
خودش نگه داشت .وقتی چند روز بعد با دختر  10ساله ام
تلفنیصحبتکردمدرحالیکهگریهمیکرد،گفت:پدرش
مردان و زنان زیادی را به خانه می آورد و در حضور فرزندانم
به استعمال مواد مخدر می پردازند و رفتارهای زشت انجام
می دهند .شایان ذکر است پس از گرفتن مجوز قضایی و به
دستور سروان ولیان (رئیس کالنتری پنجتن) فرزندان این
زن تا طی مراحل دادرسی تحویل مادرشان شدند .
ماجرایواقعیباهمکاریپلیسپیشگیریخراسانرضوی

باران های سیل آسا در ژاپن  37کشته
و 50مفقود برجای گذاشت
خبرگزاری کیودوی ژاپن روز شنبه گزارش داد که باران
های سیل آسا و رانش زمین ناشی از آن در منطقه وسیعی
از غرب این کشور ،موجب شد تا  37تن از شهروندان این
کشور کشته و بیش از  50تن دیگر مفقود شوند .براساس
این گزارش ،دولت این کشور تاکنون دستور تخلیه بیش از
چهار میلیون و  720هزار نفر از ساکنان منطقه سیل زده را
صادر کرده است.

در یک منطقه حفاظت شده آفریقای جنوبی

شیرها شکارچیان غیرقانونی را خوردند
حداقل دو شکارچی غیرقانونی کرگدن در یک
منطقه حفاظت شــده در آفریقای جنوبی توسط
شیرها کشته و خــورده شدند .به گــزارش ایسنا،
محیطبانان بقایای اجــســاد دو یــا ســه نفر را در
منطقه حفاظت شده سیبویا در النه شیرها کشف
کردند .یک تفنگ و تبر هم در این محل پیدا شده
است .شکار غیر قانونی در سالهای اخیر در آفریقا
افزایش یافته و دلیل آن تقاضای رو به رشد برای شاخ
کرگدن در بخشهایی از آسیاست .در چین ،ویتنام
و دیگر نقاط این باور غلط وجود دارد که شاخ کرگدن
برایمصارفپزشکیمفیداست.نیکفاکس،مالک
این منطقه حفاظت شده گفته است شکارچیان غیر
قانونی یک شنبه شب یا اوایــل صبح روز دوشنبه،
وارد منطقه شدند و ظاهرا به گروه بزرگی از شیرها
برخوردند .او تعداد ایــن شکارچیان غیرقانونی
را نمیداند اما میگوید چیز زیادی از آن ها باقی
نمانده است .اعضای گروهی که بقایای اجساد را

کشف کردند ،برای خارج کردن آن ها مجبور شدند
گروهی از شیرها را با آرامبخش بخوابانند .این گروه
در محل ،یک تفنگ شکاری با صدا خفهکن ،تبر بلند
و سیمبر  -تجهیزاتی که معموال توسط شکارچیان
غیر قانونی استفاده میشود  -پیدا کردند .به گزارش
بیبیسی ،امسال تنها  ۹کرگدن توسط شکارچیان
غیر قانونی در این منطقه کشته شدهاند .همچنین
بیش از  ۷۰۰۰کرگدن طی دهه گذشته در آفریقای
جنوبی کشته شدهاند.
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