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تحلیل شوک

شــــــوک امروز

12 مسافر در تصادف مرگبار در 
اسپانیا كشته شدند

حادثه در برنامه زنده تلويزيوني

دزد ابله در صحنه جرم از خود 
عكس يادگاري گرفت

زندگيسالمباشفافگويي
ادامه از صفحه 11 /  تك تك افراد جامعه 
باي��د در نحوه انتخاب و اس��تفاده از كلمات و 
جم��ات دقت كنن��د. زخم زبان، تمس��خر 
كردن، كلمات تحقيرآميز و اس��تفاده مداوم 
از جم��ات امري اي��ن روزها به ج��زو ثابت 
محاوره روزانه تبديل ش��ده است. هرچند در 
بس��ياري مواقع گوينده منظور بدي ندارد اما 
استفاده نابجا از كلمات در بسياري مواقع مانع 
برقراري ارتباط مؤثر و حتي ايجاد سوء تفاهم 
هم مي شود؛ سوء تفاهماتي كه مي تواند زمينه 
برخورد و بروز جرم را ايجاد كند. تحقير كامي 
هرچند به شوخي و بدون قصد و منظور باشد، 
باز هم براحتي مي تواند زمينه يك دشمني و 

كينه ورزي را ايجاد كند.
كس��اني كه كلمات تحقيرآمي��ز و كنايه، 
جزئي از گفتار و زبان ارتباطي آنها شده است، 
مهارت درست س��خن گفتن را نياموخته اند. 
همه انس��ان ها باي��د اين مه��ارت را از همان 
ابت��دا و پي��ش از دوران دبس��تان در خانواده 
آموزش ببينن��د. كودكان بايد ياد بگيرند چه 
كلماتي درست است و چه زماني و چگونه بايد 
در ارتباط ب��ا ديگران به كار برده ش��ود تا در 
دوران بزرگس��الي روح ديگران را آزار ندهند. 
البته در اين بحث ابت��دا بايد والدين آموزش 
ببينند تا بتوانند به كودكانش��ان هم درست 
آموزش دهند.بس��يار مشاهده مي شود پدر و 
مادر، كودكان خود را با القاب خنده دار خطاب 
مي كنن��د يا براحت��ي در م��ورد آنها قضاوت 
مي كنند. اين نوع كام باعث مي شود كودك 
يا حتي يك فرد بزرگسال دچار رنجش شده 
و حالتي دفاعي به خود بگيرد و در اين حالت 
حتي تعارض و رفتاري خارج از انتظار از خود 
نش��ان دهد.پسر 14 س��اله اي كه جيب بري 
مي كرد، مي گفت مي خواس��تم به خانواده ام 
ثابت كن��م كه بي عرضه نيس��تم.جمله هاي 
مطلق، ش��خصيت فرد مقابل را منفي نشان 
مي دهد. استفاده از كلماتي همچون »هرگز« 
يا »همه« نش��ان مي ده��د در ذهن گوينده 
هي��چ امكاني براي تغيي��ر در جهت بهبودي 
يا تغيير موقعيت وج��ود ندارد. بايد بياموزيم 
رفتار و كام ما كارآمد باش��د نه تحقيرآميز. 
سختگيري و بي توجهي و استفاده از كلماتي 
ك��ه بار رواني منفي دارد باعث ايجاد خش��م، 

دلخوري، رنجش و مقاومت مي شود.
هنگامي كه احساس فرد مقابل بي ارزش 
قلم��داد و عواطف مثب��ت و منفي او كوچك 
ش��مرده مي ش��ود يا حتي ب��دون منظور از 
كلمات تحقيرآميز در مورد كس��ي استفاده 
مي شود، او را خش��مگين مي كند. در چنين 
ش��رايطي او در برق��راري ارتب��اط عاطفي با 
ديگ��ران از خود رفتارهاي ضد هنجار نش��ان 
داده و در پ��ي پيدا كردن راه��ي براي اثبات 
ارزش احساس��اتش م��ي رود ك��ه اي��ن راه 
مي توان��د به كج��روي منتهي ش��ود.گاهي 
استفاده از شوخي دليلي بر صميميت خوانده 
مي شود، اما ش��وخي هاي تحقيرآميز و نيش 
و كنايه هاي به ظاه��ر خنده دار مي تواند يك 
رابطه صميمانه را هم از بين ببرد.متأس��فانه 
برخي از مردم آداب درس��ت صحبت كردن 
را آموزش نديده و به جاي صحبت ش��فاف و 
استفاده از كلمات مثبت از كلمات نامناسب، 
متلك گويي، كلمات تمسخرآميز و... استفاده 
مي كنند و هي��چ گاه منظور خود را به صورت 
شفاف بيان نمي كنند. اين در حالي است كه 
الزمه ي��ك زندگي ايده آل برق��راري ارتباط 

درست و بدون نيش و كنايه است.

شوک مجازی

دزدي اينترنتي از 
هم خدمتي دوران سربازي

هم خدمت��ي دوران س��ربازي، عام��ل 
برداش��ت غير مجاز از حساب يك مرد جوان 
بود. رئيس پليس فتاي اس��تان كردستان در 
تشريح اين خبر بيان داشت: در پي ارجاع يك 
پرونده برداشت غيرمجاز از حساب اشخاص 
مبني بر برداشت 10 ميليون ريال از حساب 
شاكي موضوع در دستور كار اين پليس قرار 
گرفت. س��رهنگ »فرامرز شاكري« افزود: با 
انجام تحقيقات و بررس��ي هاي فني و علمي 
و همچنين گرفتن اس��تعامات الزم از بانك 
مشخص شد برداشت هاي غيرمجاز صورت 
گرفته از حساب ش��اكي به صورت اينترنتي 
بوده و عامل برداشت كه اهل و ساكن يكي از 
استان هاي شمال غرب كشور است، دستگير 
ش��د. وي ادامه داد: پس از دستگيري متهم 
در مواجهه با داليل و مدارك مس��تند لب به 
اعتراف گش��ود و گفت: مالباخته هم خدمتي 
دوران خدمت سربازي ام است و از اعتمادش 
سوء اس��تفاده كرده و با فعال كردن رمز دوم 
كارت و اطاع��ات حس��اب بانك��ي وي، ب��ه 
صورت اينترنتي اقدام به برداشت 10 ميليون 

ريال از حسابش كردم. 
رئيس پليس فتاي كردس��تان در خاتمه 
تصريح كرد: پرونده به ش��عبه ويژه رسيدگي 
به جرايم سايبري دادسراي عمومي و انقاب 
سنندج ارسال و براي متهم به اتهام تحصيل 
مال از طريق نامش��روع قرار قانوني مناسب 

صادر شد. 

اختالس 1/5 میلیارد تومانی 
كارمند بانک 

کارمند امور بانکی که با سوء استفاده 
از موقعیت ش�غلی خ�ود، 1/5 میلیارد 
تومان اخت�اس کرده بود در ش�اهرود 

استان سمنان دستگیرشد.
س��ردار »محمدرضا ميرزاي��ی« فرمانده 
پليس اس��تان س��منان گف��ت: در پی اعام 
نماين��ده حقوقی يك��ی از بانك های ش��هر 
ش��اهرود مبن��ی بر اينك��ه كارمن��د يكی از 
ش��عب اين بانك اقدام به برداشت غيرمجاز 
از حس��اب بانك و مش��تريان كرده اس��ت، 
كارآگاهان تاش خود را برای رس��يدگی به 

پرونده آغازكردند.
س��ردار ميرزايی افزود: مأموران پليس به 
دقت اسناد و مدارك بانكی را بررسی كردند 
و با تأييد اختاس، پرونده وارد مرحله تازه ای 

از پيگيری شد.
وی تصري��ح ك��رد: متهم كه ب��ه عنوان 
متصدی امور بانكی مش��غول ب��ه كار بوده با 
سوء استفاده از موقعيت شغلی خود از ابتدای 
خرداد تا پايان شهريور ماه امسال، پول هايي 
بالغ ب��ر يك ميلي��ارد و 1۹۶ ميليون و ۷۷0 
هزار ريال را با اس��ناد جعلی از حساب بانك و 

پنج نفر از مشتريان برداشت كرده است.

قاچاق ناكام افیون 
در راه آهن شاهرود

يك محموله افیون در ايستگاه راه آهن 
بکران شاهرود رديابي شد. 

رئیس پلیس راه آهن شمال شرق گفت: 
يك کیلو م�اده مخدر ترياك در ايس�تگاه 

راه آهن بکران کشف شد. 
س�رهنگ »محمدرضا مالک�ي« افزود: 
مأم�وران دايره عملیات انتظامي و حفاظت 
فیزيک�ي پلی�س راه آه�ن شمال ش�رق با 
همکاري مأموران پلیس راه آهن ايس�تگاه 
اج�راي ط�رح دس�تگیري  ب�ا  و  آزادور 
فروشندگان مواد مخدر و معتادان حاشیه 
ح�وزه ريل�ي، موفق به کش�ف اي�ن مقدار 
ترياك از حوالي ايستگاه بکران واقع در 81 

کیلومتري ايستگاه شاهرود شدند. 
وي خاطرنش�ان ک�رد: ب�ا هماهنگ�ي 
قضاي�ي، مأموران با اج�راي دقیق طرح و با 
اس�تفاده از توان عملیاتي مأموران پلیس 
راه آهن آزادور همه موارد مشکوك را مورد 

بررسي قرار دادند. 
وي ادام�ه داد: در اين عملیات مأموران 
ب�ه يك دس�تگاه خ�ودرو با دو سرنش�ین 
مش�کوك و پس از بازرس�ي دقیق خودرو 

موفق به کشف اين مقدار ترياك شدند. 

وبـــشوک

فرود اضطراب آور 
هواپیما در فرودگاه 
شیكاگو

ابع�اد جامعه ش�ناختي پدي�ده اي هولن�اك  و خزن�ده در گفت وگ�و ب�ا دكت�ر عليرض�ا ش�ريفي ي�زدي

سياه بختی های پيوندخاكستری
گ�روه زندگ�ی: پیون�د خاکس�تری، 
پديده اي ک�ه آرام آرام و خزن�ده در حال 
نفوذ است، جاي بس�ي نگراني دارد و بايد 
گام هايي اثربخش در اين مس�یر برداشت 
ت�ا پی�ش از آنک�ه راهکاره�اي مدنظ�ر، 
تأثیر چندان�ي برجاي نگذارن�د، بهترين 
عکس العمل به کار گرفته شود و پديده اي 
که با فرهنگ ديني و بومي ايران همخواني 

ندارد، فرصت رشد و گسترش پیدا نکند.
پدیده ای نو

واژه پيوند خاكس��تری مدتي اس��ت بر سر 
زبان ها افتاده و ميان مقامات مسئول و حوزه هاي 
تصميم گيري در اين زمينه نگراني هايي به وجود 
آمده است، چرا كه دختران و پسران جواني كه 
با يكديگر عهد زندگي مي بندند اين پيمان را در 
جايي ثبت نمي كنند و هيچ گونه مراسمي براي 

آن انجام نمي دهند.
دكتر عليرضا شريفي يزدي- جامعه شناس و 
عضو پژوهشكده خانواده � درخصوص وضعيت 
اي��ن پدي��ده در دنيا گف��ت: »در كش��ورهاي 
پيش��رفته دني��ا از قبي��ل اس��تراليا، كان��ادا، 
كره جنوبي، بخشي از كشورهاي حوزه آسيايي، 
جنوب شرقي سنگاپور، تايوان و... اين پديده با 
قدمتي چند ده ساله، روز به روز در حال افزايش 
اس��ت به ش��كلي كه ام��روزه در برخي جوامع 
غربي باالت��ر از ۷0درص��د از ازدواج  ها پيش از 
آنكه به صورت دائمي درآيد يك دوره را پش��ت 
سر گذاشته است.به گفته وي اگر امروز عنوان 
اين پديده به طور گس��ترده در كشور ما مطرح 
نيس��ت آثار آن بويژه در ش��هرهاي بزرگ قابل 
شناس��ايي است و با وجود اينكه آمار دقيقي در 
دست نيست اما كس��اني هستند كه با يكديگر 
زندگي مي كنند بدون اينكه عقد دائم آنها ثبت 

شده باشد.
عوامل اصلي

در كش��ور ما چند عامل براي زمينه س��ازي 
گسترش اين س��بك وجود دارد اما در مقايسه 
با مس��يري كه در دنيا طي مي ش��ود همخواني 
ندارد. دكتر ش��ريفي يزدي در همين راستا و در 
پاسخ به اين سؤال كه آيا كسي از اين سبك سود 
و منفعتي كسب مي كند يا اينكه متضرر مي شود 
به اين نكته اش��اره كرد كه برخي صاحبنظران 
كش��ورهاي غربي در دوره اي به اين جمع بندي 
رس��يده بودندكه جامعه دوره مدرنيته را پشت 
س��ر گذاش��ته و وارد مرحله پس��ت مدرن شده 
اس��ت و بر همين اس��اس، ديگر خانواده مفهوم 
س��ابق را نخواهد داشت در حالي كه مطالعات و 
تجربيات نشان مي دهد، جامعه هرگز بي نياز از 

نهاد خانواده نخواهد شد. 
در همي��ن راس��تا اي��ن كش��ورها وارد فاز 

جديدي شدند كه به دنبال آن براي جوانان اين 
آزادي و امكان فراهم شد كه به صورت آزاد با فرد 
مورد عاقه  خود زندگي كنند و به همين ترتيب 
اين ديدگاه در غرب گسترش پيدا كرد، چرا كه 
جريان فردگرايي بعد از جنگ جهاني دوم شدت 
گرفت و براساس ليبراليزم انسان ها آزاد هستند 
با هر كسي كه مي خواهند زندگي كنند و هر گاه 
توانايي زندگي اين چنيني را نداشتند يكديگر 
را ترك كنند و به همين ترتيب، بعدها اين دوره 
خاكس��تری به عنوان بخش��ي از دوران نامزدي 
مردم مغرب زمين برگزيده شد تا متوجه شوند 
روحيات و تمنيات آنها با يكديگر همخواني دارد 
يا خير كه اگر اين طور باش��د، مسائل مهم تري 
مثل فرزن��د آوري و موضوعات مرتبط با زندگي 

مشترك را كنار يكديگر تجربه كنند.
علت گرایش به این سمت و سو

قدمت مقوله پيوند خاكس��تری در كش��ور 
اي��ران بيش از چه��ار دهه اس��ت و رگه هايي از 
آن در ده��ه 40 و نيم��ه اول ده��ه 50 بويژه در 
شهر تهران مشهود بوده است، اما پس از انقاب 
بشدت كمرنگ ش��د و دوباره روند رو به رشدي 
را به خود گرفته اس��ت. سؤالي كه در اين زمينه 

به ذهن مي رس��د اين اس��ت كه اي��ن پديده در 
كشور ما به چه شكل رشد مي كند؟ آيا تقليدي 
است يا اين����������كه پيش زمينه اقتصادي 
و فرهنگي دارد؟ دكتر عليرضا شريفي يزدي در 
اين مورد معتقد است: در دهه هاي اخير معدل 
سن ازدواج بشدت افزايش پيدا كرده است ضمن 
اينكه معدل نرخ جمعيت مجرد مطلق كه هرگز 
قصد يا توان ازدواج ندارد باالرفته اس��ت، جشن 
عروسي به م�����راسمي پر هزينه تبديل شده 

و نگهداري از خانواده نيز هزينه بر است. 
زماني ك��ه تمام موارد ياد ش��ده با باالرفتن 
نرخ ت��ورم و بي��كاري در جامعه همراه ش��ود، 
بايد اين انتظار را داش��ت كه فردگرايي در ميان 
جوانان گس��ترش پيدا كن��د و در مقابل حس 
مس��ئوليت پذيري آنها كاهش ياب��د و بر مقوله 
ازدواج رس��مي اثر بگ��ذارد و از ميزان و كيفيت 
آن بكاهد. به اعتقاد اين جامعه ش��ناس از سوي 
ديگ��ر طاق يا س��كوت عاطفي و رس��مي هم 
به عنوان يك آيينه عبرت پيش روي كساني قرار 
مي گيرد كه در يك زندگي كم كيفيت به س��ر 
مي برن��د يا اينكه ازدواج كرده و طاق گرفته اند 
و همين مانعي براي وارد ش��دن در مس��ير يك 

ازدواج رس��مي خواهد ش��د. مضاف ب��ر اينكه 
نيازهاي جس��مي، روحي، رواني و... اين فضا را 
به وجود م��ي آورد. در اين ميان پس��ران تمايل 
بيش��تري ب��راي گرايش به  پيوند خاكس��تری 
نش��ان مي دهند؛ چرا كه معم��والً برخي از آنها 
از مهارت مس��ئوليت پذيري، مس��أله شناسي 
و تواناي��ي حل مس��أله بهره كمت��ري برده اند و 
عاوه بر اين در بس��تر نهادهاي آموزشي دوران 
كودك��ي، نوجواني و جواني در حوزه ش��ناخت 
مسائل و مشكات خود ناتوان يا كم توان بوده اند 
و به جاي پذيرش مسئوليت يك زندگي، از زير 
بار آن شانه خالي مي كنند. در واقع اين دسته از 
پسران با انتخاب  ارتباطات اين چنينی مي دانند 
كه هيچ مسئوليتی برعهده آنها نيست بلكه يك 
تعهد نانوشته كامي را پذيرفته اند كه هر زمان 
مايل باش��ند آن را باطل خواهند كرد و به هيچ 
عنوان تحت فش��ار اجتماع��ي، خانواده و قانون 

قرار نمي گيرند.
از ديدگاه دكتر شريفي يزدي، اين پديده به 
مثابه نوعي آزمون خواهد بود بويژه براي پسران 
اگر تنوع طلب باش��ند راحت تر به خواسته خود 
دس��ت پيدا مي كنند اما مطالع��ات گوياي اين 
اس��ت آن دسته از دختراني به اين روابط تمايل 
نشان مي دهند كه توانايي برقراري يك زندگي 
و ارتب��اط مش��ترك و بادوام را ندارن��د يا اينكه 
پيوند خاكستری را چتري براي حمايت رواني و 
عاطفي خود قلمداد مي كنند. اما نمي توان اين 
نكته مهم را ناديده گرفت كه بيش��ترين انگيزه 
برخ��ي از اين دخت��ران، اميد به ش��كل گيري 
ازدواجي قانوني، دائمي و عرفي اس��ت كه جزو 

نياز و آرزوي هر انساني است.
تفاوت ها

جنس پيوند خاكستری در ايران با تمام دنيا 
متفاوت است، زيرا از نظر دكتر عليرضا شريفي 
يزدي در س��اير كش��ورها، اين پديده به منظور 
محك خوردن طرفين و به منزله بخشي از دوره 
نامزدي آنها به حس��اب مي آيد در حالي كه در 
كشور ايران هرگز اين گونه نيست و البته به طور 
كامل با ويژگي هاي فرهنگي ايران معارض است 
به طوري كه مي توان گف��ت امكان پذيرش آن 

ممكن نيست.
عاوه بر اين نه تنها اين س��بك ارتباط مورد 
حمايت قانون نيست بلكه نوعي جرم پنداشته 
مي ش��ود كه حمايت رس��مي هم پش��ت اين 
زندگي ها نيس��ت و نس��بت به نمونه غربي آن 
از لرزش و لغزش بيش��تري برخوردار اس��ت و 
امكان فروپاش��ي آن بيشتر خواهد بود. از منظر 
وي الزم اس��ت به اين نكته اساس��ي اشاره شود 
كه به لحاظ فرهنگي، در كش��ور ما كس��اني كه 
بيشتر از سايرين با اين انتخاب متضرر مي شوند 

و دردسرهاي ريز و درشت به سراغ شان مي آيد 
دختران هس��تند، زيرا در اين بازي و در طوالني 
مدت در مقايسه با پسران ضرر و زيان بيشتري 
را متحمل مي شوند و دليل اصلي آن ارزش ها و 

هنجارهاي حاكم بر جامعه است.
ضم��ن اينكه به دلي��ل م��ورد حمايت قرار 
نگرفت��ن از س��وي قانون، در ص��ورت بارداري، 
به اجبار انجام س��قط انتخاب مي ش��ود كه در 
كش��ور ما تنه��ا در موارد خاص س��قط صورت 
مي گيرد و سقط هاي غيرقانوني جرم محسوب 
مي ش��ود. به اين ترتيب بديهي است كه شاهد 
افزايش سقط هاي غيرقانوني و البته با وضعيت 
بهداش��تي ضعي��ف خواهيم ب��ود در حالي كه 
كشورهاي غربي به لحاظ فرهنگي، اقتصادي و 
اجتماعي از »سقط« حمايت مي كنند.نخستين 
و مهمترين اقدام كه دكتر ش��ريفي يزدي به آن 
تأكيد مي كند اين اس��ت كه ب��راي جلوگيري 
از گس��ترش نگران كننده اي��ن پديده، به جاي 
س��كوت در مقابل آن كه به آرام��ي و خزنده در 
حال جا گرفتن در ميان قش��ر جوان است بايد 
با آگاه سازي كامل نسبت به خطرات فرهنگي، 
اقتصادي، اعتقادي، بهداشتي، درماني، قانوني 
و حقوقي اين مقوله، براي آنها تبيين و ش��فاف 
ش��ود كه گرفت��ار اين تفكر غلط نش��وند و آگاه 

باشند كه رهايي از آن كار ساده اي نيست.
سياس��تگذاران و برنامه ريزان كش��ور، بايد 
برخ��ورد دفع��ي و مكانيكي را كن��ار بگذارند و 
ب��ا برنامه هاي مدون و مش��خص اي��ن واقعيت 
اجتماعي را در سمينارها و همايش ها به چالش 
بكش��ند و كارهاي پژوهش��ي در اين خصوص 
انجام دهند و با نتايجي كه به دس��ت مي آورند، 

وضعيت را بهبود بخشند.
نكته ديگر اينكه نبايد تنها جنبه سلبي اين 
پديده را مدنظر قرار داد بلكه الزم اس��ت بس��تر 
فرهنگ��ي قابل اجرا نه در حد ش��عار را به عنوان 
يك جايگزين به جوانان ارائه داد اگر بنا باشد به 
اين قضيه افق نگاهي بلند داشت بايد خانواده ها 
وارد كار ش��وند و با افزايش مهارت هاي زندگي 
اجتماعي، نس��لي تحويل جامعه شود كه خود 

حاضر به پذيرش مسئوليت ها باشند.
با اين ش��يوه رفتارهاي نادرس��تي كه طي 
دهه هاي گذش��ته در خصوص ايدز، مواد مخدر 
و... عاوه بر اينكه ابتدا مس��كوت ماند و سپس 
به منافع و امنيت ملي گره زده ش��د ديگر تكرار 

نخواهد شد.
ح��ال ك��ه اي��ن پدي��ده ب��ه ي��ك بحران 
اجتماعي تبديل نشده اس��ت بايد براي مقابله 
ب��ا آن و جلوگيري از مس��كوت ماندن موضوع، 
هزينه هاي فكري، روحي و اقتصادي را پرداخت 

تا با موفقيت فاصله چنداني باقي نماند.

دزد ابله در صحنه جرم از خود عكس يادگاري گرفت
گ�روه ش�وك: دزد ابل�ه انگلیس�ي پ�س از س�رقت کان از ي�ك 
جواهرفروش�ي با انداختن عکس س�لفي از چهره اش در صحنه جرم، 

خود را گرفتار پلیس کرد.
به گزارش پليس اس��كاتلنديارد، اين دزد 2۷ ساله به نام »ابراهيم فونانا« كه 
يك مكانيك اس��ت پس از ربودن جواهرات و اجناس باارزشي به مبلغ 250 هزار 
پوند از جواهرفروش��ي تصميم گرفت در صحنه جرم از خودش عكس يادگاري 
بگيرد.مأم��وران پلي��س مي گويند اين س��ارق ابله را پس از انتش��ار عكس او در 
اينترنت دس��تگير كرده اند.به گفت��ه پليس اين دزد احمق پس از شناس��ايي و 
دس��تگيري به پنج س��ال و ني��م زندان محكوم ش��ده اس��ت.كارآگاهان پليس 
مي گويند با انتش��ار عكس مش��خص ش��د كه ابراهيم پدري امريكايي داشته و 
مادرش اهل س��احل عاج بوده اس��ت و پس از س��رقت از يك جواهرفروشي در 
منطقه كينگس��تون خود را گرفتار كرده است.اطاعات پليس نشان مي دهد كه 
ابراهيم داراي س��وابق كيفري است و در روز گذش��ته نيز با ربودن يك لپ تاپ، 

آي پد و يك چمدان مدتي را در زندان گذرانده است.

حادثه در برنامه زنده تلويزيوني
گروه ش�وك: مجري برنامه زنده ش��بكه 
تلويزيوني روماني درحالي كه مقابل دوربين 
قصد داش��ت نمايش مضحكي را باالي نردبام 
اجرا كند، سقوط دردناكي كرد و آسيب ديد.
اين مجري مرد در حالي باالي نردبام رفته بود 
كه دو هم��كار زن حاض��ر در برنامه پايه هاي 

نردب��ام را نگ��ه داش��ته بودند. اي��ن مجري 
اما آنق��در باالي پله ه��ا تكان خ��ورد و براي 
جذاب كردن برنام��ه اش ادا درآورد كه دو زن 
همكارش نتوانستند نردبام را نگه دارند و او بر 

كف صحنه سرنگون شد.
در اث��ر اين س��قوط كه س��وژه برنامه هاي 

بس��ياري در بخارست روماني شد، هم مجري 
م��رد و هم يك��ي از هم��كاران او در صحنه به 
خاط��ر افت��ادن نردب��ام آهني روي قفس��ه 
س��ينه اش آس��يب ديدند.حادثه اتفاق افتاده 
در اين نمايش تلويزيوني بارها در شبكه هاي 

مختلف روماني به نمايش درآمده است.

12 مسافر در تصادف مرگبار در اسپانیا كشته شدند
گروه ش�وك: تصادف مرگباري در بزرگراه »کاالسپاراي« اسپانیا 12 کشته 

و ده ها مجروح بر جاي گذاشت.
به گزارش آسوش��يتدپرس، يك اتوبوس كه حامل 50 مس��افر بود، ساعت 11 شنبه 
ش��ب دچار س��انحه ش��ده و اين واقعه مرگبار را به وجود آورده است.به گزارش پليس، 
اتوبوس پس از بريدن ترمز درون يك گودال واژگون ش��ده است.يك كارشناس محلي 
مي گويد: اتوبوس حدود 15 متر از جاده منحرف ش��ده و به درون گودال س��قوط كرده 
است. آتش نش��انان و امدادگران تمامي س��عي خود را در نجات زخميان انجام دادند و 
زخمي ها را به بيمارس��تان منتقل كردند.در اين حادثه راننده نيز در فهرس��ت زخميان 

قرار دارد و وضعيت دو نفر از مجروحان وخيم اعام شده است.

نمايشگاه مدل راه آهن و قطار در كانادا
گروه ش��وك: مس��ئوالن راه آهن كانادا با به نمايش گذاشتن طرح هاي جالب و 
شگفت انگيز سي و دومين نمايشگاه ساالنه راه آهن و قطار را برگزار كردند. بر اساس 
گزارش مسئوالن اجرايي شهر »برناي« واقع در كانادا، نمايشگاه ساالنه مدل هاي 
راه آهن به مدت دو روز از ش��نبه 8 آبان برپا اس��ت.جمعي از طراحان، مهندسان و 
كارشناس��ان از سراس��ر كانادا و امريكا براي حضور در اين محفل آماده شدند. در 
اين نمايش��گاه انواع ماكت هاي قطارهاي قديمي و جديد براي عاقه مندان به اين 

حرفه به نمايش درآمد.

گروه شوك: هواپیماي مسافربري خطوط هوايي شیکاگو در امريکا به دلیل وجود 
هواي نامساعد و شدت وزش باد مجبور به فرود اضطراري شد.

براس��اس گزارش مس��ئوالن برج مراقبت فرودگاه بين المللي »اوهر« در شيكاگو به 
دليل وزش بادي با س��رعت ۶5 كيلومتر در س��اعت نه تنها ۷0 پ��رواز به حالت تعليق 
درآمد، بلكه يك هواپيماي مس��افربري نيز دقايقي پس از اوج گيري در آسمان مجبور 
به فرود اضطراري در فرودگاه ش��د. لحظه فرود اين هواپيما كه بسياري از مسافرانش 
دچار وحش��ت ش��ده بودند، از طريق دوربين هاي امنيتي برج مراقبت به ثبت رسيده 
اس��ت. در اين فرود هيچ يك از سرنشينان آسيب نديدند و از مهارت خلبان نيز تقدير 

شد.

لحظه هاي اضطراب آور فرود 
هواپیماي مسافربري در فرودگاه 
بین المللي »اوهر« شیکاگو

زورگی�ران خیاباني و باند بزرگ س�رقت از خانه هاي اس�تان 
خوزس�تان در دام پلی�س افتادن�د. زورگی�ران در خیابان هاي 
اهواز جوالن مي دادند و دزدان خانه ساکنان انديمشك را هدف 
توطئه هايش�ان قرار داده بودند. »حفی�ظ اهلل خواجوي« رئیس 
پلیس آگاهي خوزس�تان گفت: با وقوع چن�د زورگیري در نقاط 
مختلف اهواز توسط گروهي موتورس�وار، کارآگاهان تحقیقات 
گس�ترده خود را ب�راي دس�تگیري دزدان در دس�تور کار قرار 
دادند. رئیس پلیس آگاهي خوزس�تان افزود: با انجام تحقیقات 

کارآگاهان مخفیگاه يکي از دزدان موتورس�وار را شناسايي و با 
دستور قضايي وي را در يك عملیات غافلگیرانه دستگیر کردند. 
وي تصري�ح کرد: اين دزد در بازجويي ها به هش�ت زورگیري در 
شهر اهواز و با همکاري دوس�تش اعتراف کرد. خواجوي عنوان 
کرد: با شناس�ايي همدس�ت اين دزد، وي نیز بازداشت و به پنج 
س�رقت خیاباني اعت�راف کرد. رئیس پلیس آگاهي خوزس�تان 
خاطرنش�ان کرد: به دنبال وقوع چند سرقت کابل از شبکه هاي 
توزيع برق شهري خرمش�هر، موضوع به صورت ويژه در دستور 

کار ق�رار گرفت. وي ادام�ه داد: ب�ا انجام اقدام�ات اطاعاتي و 
بررس�ي شیوه و ش�گرد دزدان در اين خصوص دو دزد سابقه دار 
شناس�ايي و در عملیات پلیس دستگیر ش�دند. خواجوي بیان 
کرد: در بازجويي هاي فني که توس�ط پلیس خرمش�هر صورت 
گرفت اين دزدان در مجموع به 13 س�رقت س�یم برق هوايي در 

خرمشهر اعتراف کردند. 
رئی�س پلیس آگاهي خوزس�تان يادآور ش�د: ب�ا وقوع چند 
سرقت خانه پیگیري موضوع در دستور کار مأموران انديمشك 

ق�رار گرف�ت. وي عنوان ک�رد: مأم�وران با تحقیقات گس�ترده 
کس�اني را که با همدس�تي يکديگر به صورت شبکه اي اقدام به 
سرقت خانه مي کردند شناسايي کرده و با دستور قضايي در يك 

عملیات غافلگیرانه پنج عضو باند را به دام انداختند. 
خواجوي در پايان گفت: دزدان در بازجويي ها به 11 سرقت از 
خانه اعتراف کردند. در بازرس�ي هاي پلیسي از مخفیگاه دزدان 
نیز تعداد زيادي لوازم خانه از قبیل رايانه، لپ تاپ، ال. سي. دي، 

دي. وي. دي، سینماي خانوادگي کشف شد. 
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