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معمای ناپدید شدن افراد در مکزیک

رویـــداد جهان

بوکس مرگبار

یــک مســابقه بوکــس در شــهر مونیــخ
آلمــان بــا مــرگ بوکســور ۳۸ســاله
بیپایــان مانــد« .موســی اشــکان یامــاک»
در دور ســوم یــک مســابقه بوکــس در
شــهر مونیــخ آلمــان ناگهــان بــه زمیــن
افتــاد و هوشــیاریاش را از دســت داد.
گــروه امــداد در محــل حادثــه حضــور
شیوع بیماری مرموز در زابل افغانستان
پیــدا کــرد امــا نتوانســت کارهــای درمانــی
را بموقــع آغــاز کنــد و بالفاصلــه مجبــور
م س ــئوالن بهداشــت اســتان زابــل
بــهدرخواســتنیــرویپشــتیبانیاز
ا ف غ ا نســتان روز چهارشــنبه اعــام
پلیــس بــرای انجــام ایــن مهــم شــد .گفتــه
ک ر د ن ــد کــه در روســتای «شــیخال» از
میشــودخشــموهیاهــویجمعیــت
شهرســتان «شــاهجوی» یــک بیمــاری
حاضــر در محــل مســابقه از ایــن اتفــاق،
ناشــناخته شــیوع پیــدا کــرده اســت کــه
مانــع از ارائــه بموقــع خدمــات پزشــکی
شــماری از شــهروندان افغــان از جملــه
بــه ایــن بوکســور شــده اســت .پــس از
ک ـ ـ و د ک ا ن ب ـ ـ ه آ ن م بتــا شــدهاند .بــه
درخواســت نیــروی پشــتیبانی ۱۵ ،نیــروی
گفتــه«عبدالحکیــمحکیمــی»رئیــس
یــگان ویــژه پلیــس بالفاصلــه در محــل
اداره بهداشــت عمومــی زابــل ،تاکنــون
ایــن حادثــه حاضــر شــدند و اعضــای تیــم
دههــا کــودک و بزرگســال در شهرســتان
اورژانــس توانســتند پــس از کمکهــای
شــاهجوی ایــن اســتان بــه ایــن بیمــاری
اولیــه ،یامــاک را کــه در رینــگ مســابقه
مبتــا شــدهاند .همچنیــن تاکنــون ١٠۰
ضربــه ســنگینی بــه ســرش وارد شــده
بیمــار درمــان شــد ه  و ۲۰نفــر دیگــر
بــوده ،بــه بیمارســتان منتقــل کننــد ،امــا او
کــهوضعیتشــانوخیــمبــودهبــه
در بیمارســتان درگذشــت .در یافتههــای
بیمارســتانهای ســطح اســتان انتقــال
اولیــه پلیــس ،علــت مــرگ ایــن بوکســور
یافتهانــد .گفتنــی اســت کــه عالئــم ایــن
جــوان«بیمــاری»و«ســکتهقلبــی»
بیمــاریمشــابهبیماری«طاعــون»
اعــام شــده اســت.
اســت ،امــا تالشهــا بــرای تشــخیص آن
جریــان دارد.

بــر اســاس دادههــای مرکــز ملــی ثبــت
افــراد ناپدیــد شــده وزارت کشــور مکزیک،
بیــش از ۱۰۰هــزار نفــر در ایــن کشــور طــی
۶دهــه ناپدیــد شــدهاند کــه از ایــن تعــداد
بیــش از ۲۴هــزار و ۷۰۰نفــر زن و ۷۴هــزار
و ۷۰۰نفــر مــرد هســتند .ایــن رقــم تنها در
دو ســال گذشــته بــه بیــش از ۲۰هــزار نفــر
افزایــش یافتــه کــه ایــن موضــوع باعــث
خشــم مــردم و درخواس ـت فــوری آنهــا
بــرایایجــادسیســتمهایبهترجهــت
جســتوجو و نجــات ایــن افــراد شــده
اســت .بــر اســاس دادههــای منتشــر شــده،
جرایــم ســازمانیافته در مکزیــک دلیــل
اصلــی ناپدیــد شــدن ایــن افــراد بــه شــمار
م ـیرود.

بزرگترین عملیات بازرسی الهه در اوکراین

د ی ـ ـ و ا ن ک ی ف ــریبینالمللــی،بــرای
بررســی ارتــکاب احتمالــی جرایــم جنگــی
توســط ســربازان روســیه یــک هیــأت ۴۲
نفــره را بــه اوکرایــن اعــزام میکنــد .بــه
گفتــه «کریــم احمــد خــان» دادســتان
ارشــددیــوانالهــه،ایــنبزرگتریــن
عملیــاتبازرســیمحلــیمأمــوران
ایــن نهــاد از زمــان تصویــب اساســنامه
آن در تابســتان ســال  ۱۹۸۹اســت .بــه
گفتــه او ،بازرســان ایــن دیــوان کــه اغلــب
کارشناســان هلنــدی هســتند مأموریــت
دارنــد شــهادت شــاهدان عینــی را اخــذ و
مســتندات دیجیتــال و پزشــکی قانونــی را
ارزیابــی کننــد.

رسواییهای جنسی در حزب نخستوزیر

حــزب «بوریــس جانســون» نخس ـتوزیر
انگلیــس بــا رســوایی تــازهای مواجــه شــده
و رســانهها از دســتگیری یــک نماینــده
س ن گ ل ی ـ ـ سب ـ ـ ه
م ح ا ف ظ ـ ـ هک ا رم ج ل ـ ـ ا
ظــن جرایــم جــدی خبــر دادهانــد .بــه
گــزارش «گاردیــن» پلیــس شــهر لنــدن
اعــام کــرده کــه بهدنبــال یــک سلســله
تحقیقــات دو ســاله مربــوط بــه جرایمــی
کــه ادعــا میشــود بیــن ســالهای ۲۰۰۲
و  ۲۰۰۹رخ داده ،یــک نماینــده مجلــس
انگلیــس کــه نامــش ذکــر نشــده ،دســتگیر
شــده اســت .رئیــس پلیــس ایــن شــهر
در بیانی ـهای خبــر داد« :مــردی  ۵۰ســاله
بــه ظــن تجــاوز جنســی ،سوءاســتفاده از
موقعیــت کاری و ســوء رفتــار در مناصــب
دولتــی دســتگیر شــده اســت .او همچنــان
در بازداشــت اســت ».وی ادامــه داد:
«ادعــا م ی شــود کــه ایــن جنایــات در
لنــدن رخ داده اســت .تحقیقــات بــه
رهبــری افســران جنایــی ادامــه دارد».
پیشتــر «عمــران احمــد خــان» نماینــده
ســابق پارلمــان از شــهر «ویکفیلــد» ،بــه
اتهــام «تجــاوز جنســی» بــه یــک پســر ۱۵
ســاله محکــوم شــده بــود« .نیــل پریــش»
نماینــده ســابق تیورتــون هــم اعتــراف
کــرد کــه در مجلــس عــوام ،فیلمهــای
مســتهجن تماشــا کــرده اســت.انتخاب
ج ا ی گ ز ی ـ ـ نب ـ ـ ر ا یا ی ـ ـ ند ون م ا ی ن ـ ـ د ه
ســابق در روز  ۲تیــر صــورت میگیــرد.
ایــندرحالــیاســتکــهعضویــت
«دیویــد واربرتــون» یکــی از نماینــدگان
محافظ ـهکار مجلــس عــوام انگلیــس در
اثنــای تحقیــق در خصــوص آزار جنســی
بــه حالــت تعلیــق درآمــده اســت.

