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پشت صحنه زندگی

تبهکار سابـقه دار  ،سـوار بر خودروهای گرانقیمت اجـاره ای
زنان و دختران را شکار می کرد

ایران

گــروه حــوادث  /زندانــی فــراری شــیک پــوش کــه ســوار بــر
خودروهــای گرانقیمــت اجــارهای ،زنــان و دختــران جوان
را بــه دام انداختــه و میلیونهــا تومــان از امــوال آنهــا را بــه
ســرقت بــرده بــود ،بــا ردیابیهــای تخصصــی کارآگاهــان
پلیــس تهــران بــه دام افتــاد.
بــه گــزارش خبرنــگار حــوادث «ایــران»  26 ،دی
ســال گذشــته زن جوانــی بــا مراجعــه بــه کالنتــری 126
تهرانپــارس از یــک تبهــکار بــه نــام وحیــد شــکایت کــرد.
پــس از تشــکیل پرونــده بــه دســتور دادیــار شــعبه هفتــم
دادســرای ناحیــه  4تهــران ،تیمــی از کارآگاهــان پایــگاه
چهــارم رســیدگی بــه پرونــده را در دســتور کار خــود قــرار
دادنــد.
شــاکی پــس از حضــور در پلیــس آگاهــی بــه کارآگاهان
گفــت« :چنــدی پیــش ســوار بــر خــودروام ،از خیابانــی
در شــمال تهــران میگذشــتم کــه یــک دســتگاه خــودرو
«بــیامو» بــه مــن نزدیــک شــد و بــه بهانــهای مــرا بــه
حــرف کشــید .راننــده جــوان کــه خــود را وحیــد معرفــی
میکــرد ،پــس از گرفتــن شــماره تلفــن همراهــم بــه مــن
پیشــنهاد دوســتی داد.
در چنــد جلســه مالقــات وحیــد بــا انــواع خودروهــای
مــدل بــاال و گرانقیمــت از جملــه بنــز و بـیامو بــه محــل
قــرار میآمــد و خــودش را صاحــب نمایشــگاه خــودرو
در غــرب تهــران معرفــی میکــرد .مــرد جــوان مــدت

کوتاهــی پــس از آشــنایی بــا ابــراز عالقــه شــدید بــه مــن
پیشــنهاد ازدواج داد کــه اعتمــادم بیــش از پیــش زیادتــر
شــد.مدتی بعــد بــه وحیــد گفتــم میخواهــم خــودروام
را بفروشــم .او مدعــی شــد کمــک میکنــد .بعــد هــم بــه
بهانــه تعویــض پــاک مــرا بــه شــرق تهــران کشــاند .ولــی
پــس از رســیدن بــه محلــی خلــوت بــا زور و تهدیــد چاقــو
کارت عابربانکــم را ربــود و در مــدت کوتاهــی  10میلیــون
تومــان پــول از حســابم برداشــت کــرد و ...
فریب زنان
بــا توجــه بــه شــیوه و شــگرد وحیــد در ســرقت،
کارآگاهــان اطمینــان پیــدا کردنــد مــرد تبهــکار بــه
احتمــال زیــاد از مجرمــان ســابقهدار اســت کــه بــا
طــرح و برنامــه قبلــی و اســتفاده از خودروهــای
گرانقیمــت کرای ـهای ،پــس از جلــب اعتمــاد زنــان ،از
آنهــا ســرقت کــرده اســت .بنابرایــن بررســی ســوابق
مجرمــان ســابقهدار در دســتور کار کارآگاهــان قــرار
گرفــت تــا اینکــه مشــخص شــد متهــم ســابقهدار بــه
نــام «وحیــد.م» پیــش از ایــن  9بــار بــه اتهــام جرایــم
مختلــف از جملــه زورگیــری ،کالهبــرداری و حمــل
مــواد مخــدر دســتگیر و زندانــی شــده اســت.
کارآگاهــان همچنیــن پــی بردنــد ،او چنــدی پیــش از
زنــدان بــه مرخصــی رفتــه و از آن زمــان متــواری اســت.

ایــن درحالــی بــود کــه همزمــان بــا تحقیقــات تخصصــی،
چنــد شــکایت مشــابه دیگــر بــه پلیــس رســید.
یکــی از زنــان فریبخــورده درخصــوص نحــوه
ســرقت پولهایــش توســط «وحیــد.م» بــه کارآگاهــان
گفــت« :بــه پیشــنهاد و اصــرار وحیــد تصمیــم بــه
تعویــض خــودرو شــخصیام گرفتــم و یــک روز در حالــی
کــه پــول حاصــل از فــروش خــودرو شــخصیام را همــراه
داشــتم ،وحیــد بــه دنبالــم آمــد تــا مــرا بــه نمایشــگاه
خــودش در غــرب تهــران ببــرد و خــودرو مــدل باالیــی را
برایــم قولنامــه کنــد.
وقتــی در غــرب تهــران ،مقابــل یــک نمایشــگاه
خــودرو توقــف کردیــم ،وحیــد از مــن خواهــش کــرد تــا از
خــودرو پیــاده شــوم .او بــا طــرح ایــن ادعــا کــه نمایشــگاه
فــروش اتومبیــل متعلــق بــه اوســت ،از مــن دعــوت کــرد
وارد نمایشــگاه شــوم تــا او هــم پــس از پــارک ماشــینم بــه
مــن ملحــق شــود.
مــن هــم در لحظــه آخــر ،بــه پیشــنهاد وحیــد بســته
حــاوی پــول را داخــل ماشــین گذاشــتم تــا آن را بــا
خــودش بیــاورد؛ هنــوز بــه در ورودی نمایشــگاه نرســیده
بــودم کــه ناگهــان وحیــد بــا ماشــین از محــل دور شــد و
دیگــر خبــری از او نشــد.
ســرانجام بــا ردیابیهــای پلیســی ،محــل رفــت و آمــد
وحیــد در جنــوب تهــران شناســایی شــد و مأمــوران او را
در یــک عملیــات ضربتــی و پــس از درگیــری مســلحانه
دســتگیر کردنــد.
وحیــد کــه بــه مصــرف «شیشــه» اعتیــاد دارد ،در
همــان تحقیقــات مقدماتــی بــه چندیــن فقــره ســرقت و
زورگیــری اعتــراف کــرد.
ســرهنگ کارآگاه فخرالدیــن افراســیابی رئیــس پایگاه
چهــارم پلیــس آگاهــی تهــران بــزرگ گفــت :بــا توجــه بــه
اعترافــات متهــم ،تاکنــون بیــش از  15نفــر از شــاکیهای
پرونــده شناســایی شــدهاند.
وی از بانوانــی کــه بــا ایــن شــیوه هــدف کالهبــرداری،
فریــب ،زورگیــری یــا اخــاذی قــرار گرفتهانــد دعــوت
کــرد بــرای شناســایی متهــم و پیگیــری شــکایت خــود
بــه پایــگاه چهــارم پلیــس آگاهــی تهــران بــزرگ واقــع
در خیابــان شــریعتی ،باالتــر از پــل ســیدخندان ،خیابــان
ابــوذر غفــاری ،جنــب کالنتــری  120مراجعــه کننــد.

دیلی نیوز

پلیــس انگلیــس پــس از یــک هفتــه
جســت و جــو بــرای یافتــن ردی از
زن جــوان گمشــده و دو فرزنــدش ،از
ســامت مــادر و فرزندانــش خبــر داد و
فرضیــه آدم ربایــی را رد کــرد.
بــه گــزارش پلیــس «ناتینگهــام
شــایر» ،چنــد روز قبــل مأمــوران پلیس
بــا دریافــت گزارشــی از ناپدیــد شــدن
«لوییــس مــادژ»  40ســاله و دو پســر
خردســالش ،تحقیقــات گســترده برای
یافتــن آنهــا را آغــاز کردنــد.
جســت و جوهــا درحالــی ادامه داشــت
کــه پلیــس بــا انتشــارتصاویرآنها ازمــردم کمک خواســته بود.ســرانجام دیروز،
صاحــب یــک فروشــگاه بــا بررســی تصاویــر دوربینهــای مداربســته بــا پلیــس
تمــاس گرفــت واعــام کــرد ایــن مــادر و دخترســاعاتی قبــل ازایــن فروشــگاه
خریــد کردهانــد .مأمــوران نیــز بــا مشــاهده تصویر،ایــن موضــوع را تأییــد
کردنــد.
کارآگاهــان پلیــس بــا انتشــار ایــن تصویــر در رســانهها ،ضمــن اعــام ســامت
مــادر و دو فرزنــدش ،از مــردم خواســتند در صــورت مشــاهده آنهــا یــا اطــاع
ازمحــل زندگــی شــان ،مأمــوران را باخبرکنند.هنوزمعلــوم نیســت ایــن زن و
فرزندانــش بــه چــه علــت دســت بــه چنیــن کاری زدهانــد.

مقتول

حادثهایکههر 500سال
رخ می دهد

دستگیری  267قاچاقچی
در ایتالیا

پلیــس ایتالیــا در عملیــات گســترده علیــه
قاچاقچیــان مــواد مخــدر 267 ،نفــر را
دســتگیر و بیــش از یــک تــن مــواد مخــدر
کشــف کــرد.
درایــنعملیــاتهمزمانکهبانــام«پوشــر»2در
سراســرایــنکشــورصــورتگرفــت،مأمــورانویژه
در قالــب 103تیــم پلیســی موفــق بــه شناســایی
267نفــرشــدندکــه250نفرازآنـــــــهامــردو 17نفر
نیــز زن بودنــد.
بــه گفتــه پلیــس 133 ،نفــر از آنهــا ایتالیایــی
و  134نفــر نیــز خارجــی هســتند .پلیــس
در ایــن عملیــات  805کیلوگــرم حشــیش،
 60کیلوگــرم کوکائیــن ،حــدود  4کیلوگــرم
هروئیــن و حــدود  300کیلــو ماریجوانــا و
 70گــرم مــواد مخــدر شــیمیایی توقیــف کــرد.
همچنیــن  150هــزار یــورو پــول نقــد و یــک
آزمایشــگاه مجهــز بــرای انبــار و بســتهبندی
مــواد مخــدر نیــز کشــف و ضبــط شــد.

میرر

دختــر خردســال هنــدی کــه درکنــار میمــون هــای جنــگل زندگــی مــی کــرد،
بــا کمــک ســه گردشــگر ومامــوران پلیــس نجــات یافــت و بــه بیمارســتان منتقــل
شــد.این دختــر کــه حــدود  12ســال دارد،چنــد روزقبــل بــه طوراتفاقــی ازســوی
گردشــگران ،در جنــگل هــای «کانتارنیــا گات» هنــد و در میــان دســته میمــون هــا
دیــده شد.گردشــگران پــس ازبررســی هــای دقیــق ودرحالــی کــه بــا دیــدن
ایــن صحنــه شــوکه شــده بودند،دیدنــد دختــرک همنشــین میمــون هاســت
و ماننــد آنهــا از روی زمیــن و بــدون اســتفاده از دســت غــذا مــی خــورد .روی
آرنــج و زانــو راه مــی رود و قــدرت تکلــم هــم نــدارد .او برهنــه بــود و بــا دیــدن
انســان هــا ماننــد دیگــر میمــون هــا پــا بــه فــرار گذاشــت .بــا گــزارش ایــن
موضــوع بــه پلیــس ،یــک خــودروی گشــتی بــه محــل اعــزام شــد و مأمــوران
پلیــس درعملیاتــی خطرنــاک ،وارد منطقــه زندگــی میمــون هــای وحشــی
شــده وپــس ازچنــد ســاعت تــاش  ،دختــر نوجــوان را بــه دام انداختنــد.
ایــن دختــر که سرنوشــتش شــباهت زیــادی به قهرمــان کتاب جنــگل دارد،
بــا انتقــال بــه بیمارســتان تحــت درمــان قــرار گرفت.ضمــن اینکه کارشناســان
دوره هــای آمــوزش تکلــم و راه رفتــن را برایــش آغــاز کــرده انــد.
بــه گفتــه پلیــس ،ایــن دختــر تــا زمــان افشــای هویــت خانــواده اش ،تحــت
مراقبــت هــای ویــژه خواهــد بود.ضمــن اینکــه تــاش بــرای کشــف راززندگــی
عجیــب وی درجنــگل ادامــه دارد.

گــروه حــوادث  /ســخنگوی نیــروی انتظامــی از شــکایت
معاونــت حقوقــی پلیــس راهــور ،از بازپــرس پرونــده تصــادف
در آزادراه شــهید شوشــتری مشــهد بــه علــت رفتــار و قضــاوت
شــتابزده و اظهــارات خــارج از دایــره عــرف و قانــون ،نــزد
مراجــع صالحــه خبــرداد.
بــه گــزارش خبرنگارحــوادث «ایــران» ،سردار«ســعید
منتظرالمهــدی» ضمــن ابــراز تأســف و تأثــر از حادثــه تصــادف
مذکــور گفــت :بــرای پلیــس راهــور در ایــن حادثــه قصــوری
متصــور نیســت چراکــه عوامــل راهــور وظایــف خــود را بــا توجــه
بــه شــرایط موجــود در قبــل ،هنــگام و بعــد از واقعــه بدرســتی
انجــام دادهاند.ضمــن اینکــه اصلیتریــن علــت تصــادف
در شــرایط مــه آلــود جــاده ،ســرعت غیرمطمئــن و رعایــت
نکــردن فاصلــه طولــی از ســوی برخــی راننــدگان بــوده اســت.
همچنیــن رئیــس پلیــس راه اســتان هیــچ اقــراری مبنــی بــر
قصــور پلیــس نکــرده اســت.
از ســوی دیگــر بدیهــی اســت براســاس ضوابــط و قوانیــن
جــاری ،در هیــچ کجــای دنیــا قبــل از انجــام تحقیقــات و تشــکیل
دادگاه و تفهیــم اتهــام ،کســی را مقصــر نمیشناســند .ضمــن
اینکــه اساســاً صالحیــت رســیدگی بازپــرس مربوطــه در پرونــده
موصــوف مــورد اختــاف اســت و بهطــور اصولــی ،مرجــع صالحــه
در ایــن مــوارد ،ســازمان قضایــی نیروهــای مســلح است.رســیدگی
قضایــی و پاســخگویی ،حــق همــه شــهروندان عزیــز اســت امــا
دادرســی بایــد مبتنــی بــر قانــون و رعایــت ملزومــات آن باشــد.
ســخنگوی ناجــا اظهــار داشــت :الزم بــه ذکــر اســت در بــازه زمانــی
 25اســفند تــا 15فروردیــن بــه فضل و کــرم الهی و همت عزیزانم
در پلیــس راهنمایــی و رانندگــی و دیگر دســتگاههای زحمتکش و
خدمــات رســان جــادهای و البته همــکاری و همراهی مردم فهیم
کشــورمان ،بالــغ بــر  10درصــد ،تعــداد جــان باختــگان تصادفهــا
در ســرصحنه کاهــش پیــدا کــرده کــه البتــه یــک نفــر آن هــم زیــاد
اســت.این در حالی اســت که در ســال  95اســتان خراســان رضوی
رتبــه اول کاهــش جــان باختــگان تصادفهــا را از آن خــود کــرده
اســت .بــا ایــن حال کارشناســان راهنمایی و رانندگــی ناجا آمادگی
دارنــد بــا حضــور در تمامــی مراجــع ذی صالح و همچنین رســانه
ملــی ،موضــوع فــوق الذکــر را در کنــار دیگــر کارشناســان ایــن حــوزه
مــورد واکاوی و آســیب شناســی قــرار دهنــد.

ســگ خانگــی باهــوش هنــگام برگــزاری عروســی در یکــی از روســتاهای نیجریــه ،بــا
حملــه بموقــع بــه یــک بمبگذارانتحــاری ،جــان عــروس و دامــاد و میهمانــان را نجات
داد.
بــه گــزارش رســانهها ،درایــن ماجــرا کــه در روســتای «بلبلــوی» اتفــاق افتــاد ،یــک
جــوان بــا بســتن کمربنــد انتحــاری قصــد داشــت بــا ورود بــه جمــع صدهــا میهمــان
خــود را منفجــر کنــد کــه ناگهــان ســگ یکــی از حاضــران بــه او حملــه ور شــد و بمبگذار
کــه تــاش میکــرد خــود را از دســت ســگ خشــمگین خــاص کنــد ناخواســته
دورتــر از میهمانــان رفــت و منفجــر شــد .بــه گفتــه پلیــس ،در ایــن انفجــار هیــچ یــک
از میهمانــان آســیب ندیدنــد امــا ســگ شــجاع و جــوان بمبگــذار کشــته شــدند .هنــوز
انگیــزه ایــن ماجــرای نافرجــام مشــخص نیســت.

مرد معلول ،قربانی انتقام همسر

زن جــوان کــه بــا رهــا کــردن همســر معلولــش در ســرمای اســتخوان ســوز بیشــه زارهــای شــهر
«آتالنتــا»ی امریــکا ،او را بــه قتــل رســانده بــود ،ازســوی مأمــوران دســتگیر شــد.
بــه گــزارش پلیــس« ،تروماییــن جانســون» 33 -ســاله -ســه روز پیــش از پیــدا شــدن جســد یــخ زده
همســر  27ســاله اش ،مــرد جــوان را بــرای هواخــوری بیــرون بــرد.
خانــواده «روبــی» کــه تصــور میکردنــد او وهمســرش درخانــه هســتند پــس
از ســاعتها بیخبــری ازآنهــا ،راهــی خانــه پسرشــان شــدند امــا «تروماییــن»
ازسرنوشــت همســرش اظهــار بــی اطالعــی کــرد و بــه خانــواده شــوهرش گفــت:
«روبــی» بــرای هواخــوری بــه بیــرون ازخانــه رفتــه و بازنگشــته اســت .پــس
توجو ،وقتــی خانــواده مــرد جــوان ازیافتــن او ناامیــد شــدند ،بــا
ازســاعتی جسـ 
پلیــس تمــاس گرفتــه ودرخواســت کمــک کردنــد .تــا اینکــه پــس ازدو روزجســد
یــخ زده مــرد جــوان دربیشــه زارهــا پیــدا شــد .پــس ازکشــف جســد ،زن جــوان
بهعنــوان مظنــون در پرونــده دســتگیر شــد امــا منکــر اطــاع ازماجــرا شــد .تــا
اینکــه جســد بــرای کالبــد شــکافی بــه پزشــکی قانونی منتقل شــد و کارشــناسها
اعــام کردنــد ایــن مــرد یــخ زده اســت .ازآنجــا کــه زوج جــوان دچاراختالفهــای
قاتل
شــدیدی بودنــد ،بازجوییهــا از زن جــوان ادامــه یافــت تــا اینکــه او بــه قتــل
شــوهرش اعتــراف کــرد وگفــت« :او را دربیشــه زار رهــا کــردم تــا بمیــرد .چــون کــه ازدســتش خســته
شــده بــودم».

شکایت پلیس
از بازپرس پرونده تصادف زنجیره ای

سگ قهرمان،ناجی میهمانان عروسی

زوج کانادایــی بــرای ســومین بــار برنــده بلیــت بخــت آزمایــی شــدند و حــدود 9میلیــون دالر بــه جیــب
زدند«.باربــارا» و «داگالس فینــک» در ســالهای 1989و  2010بــه ترتیــب 128و  100هــزار دالر کانــادا
برنــده شــده بودند.تــا اینکــه آنهــا بــه تازگــی نیــز برنــده جایــزهای  9میلیــون دالری شــده و در
خــوش شانســی رکــورد زدنــد.
ایــن زوج کــه در شــهر «ادمونتــون» آلبرتــا زندگــی میکننــد اعــام کردنــد« :دو جایــزه قبلــی را صــرف
تأمیــن رفــاه فرزنــدان و نــوه هایشــان کردهانــد امــا ایــن بــار میخواهنــد بخشــی از ایــن پــول را بــرای خــود
برداشــته و بــا آن خانــه جدیــدی بخرنــد و بــه ســفرهای مــورد عالقهشــان برونــد.

زهرهصفاری

زن انگلیسی و فرزندانش ربوده نشده اند

دامزندانیفراریشیکپوش

بلیت9میلیون دالری زوج کانادایی

حوادث
جهان

نجاتدختربچهایکهبامیمونها زندگیمیکرد

سال بیستوسوم شماره  6465شنبه 19فروردین ماه 1396

پلیس

در جریــان دیــد و بازدیدهــای عیــد برخــی حاشــیهها قابلیــت بــه
نگاه
توگوهای بیــن افراد
خاطــر ســپاری دارنــد -ایــن خاطــرات یــا در گف 
دکتر جعفر رشادتی
وقتــی دور هــم جمــع هســتند شــنیده میشــود یــا گاهــی خودفــرد
مســتقیم در ماجرا دخیل اســت  -البته نه از آن جهت که در ســایر
رئیس مرکز ارتباطات
مردمی قوه قضائیه
ایــام ســال ممکــن اســت ایــن اتفاقهــا رخ ندهــد بلکــه از آن جهــت
کــه بــه دلیــل غلبــه شــیوههای زندگــی ماشــینی و مجــازی بــر زندگی
ســنتی ،رفــت وآمدهــای خویشــاوندی و دوســتانه رنــگ باختــه و فامیــل وبســتگان آنچنان
شــناختی نســبت بــه افــراد فامیــل پیــدا نمیکننــد همیــن امــر باعــث میشــود فاصلههــا
بیشــتر شــده و قضــاوت هــا دربــاره شــخصیت افــراد معطــوف بــه برداشــت از همیــن یــک
جلســه شــود و خــود ایــن ماجــرا از دالیــل اســتحکام نداشــتن خانوادههــا اســت.دو مــورد از
ایــن برداشـتها نمونههایــی ازایــن مــوارد اســت:
.1از دختــر  14ســالهای کــه از نظــر درســی بحــق پیشــرفت قابــل توجهــی هــم
داشــت و اگــر بــه ســه دهــه قبــل برگردیــم وقــت شــوهر کردنــش هــم شــاید رســیده بــود
خواســتم برایــم چــای بیــاورد ،بــا شــک وتردیــد اول نگاهــی بــه مــادر و ســپس پــدرش و
بعــد هــم مــن انداخــت و گفــت :عمــو مــن کــه چــای ریختــن بلــد نیســتم ،مــن تــا حــاال
چــای درســت نکــردم .بعــد هــم پــدرش بــا چهــرهای گرفتــه و تــوأم بــا نارضایتــی بــه
مــن گفــت :مــادرش معتقــد اســت دختــر فقــط بایــد درس بخوانــد والزم نیســت در
کارهــای دیگــر دخالــت کنــد .وقتــی کنجــکاو شــدم ،از دختــر خانــم اطالعاتــی دربــاره
تواناییهــای خانــهداری از قبیــل آشــپزی ،گلــدوزی ،خیاطــی و ....پرســیدم کــه بــا
تعجــب گفــت« :عمــو اینهــا بــه چــه درد مــن میخــوره ،خــب مامــان بــرام میپــزه ،
چیــزی الزم شــد میخــره ».و ...نگاهــی بــه مادربــزرگ همیــن دخترکــه در جمــع
بــود انداختــه و پرســیدم« حــاج خانــم چنــد ســالتون بــود کــه ازدواج کردیــد ».اوهــم
لبخنــدی زد وگفــت :درســن همیــن نــوهام کــه بــودم بچــه اولــم هــم دنیــا آمــده بــود!!!
.2حــاج آقــا درششــمین دهــه عمــرش از مــن کــه  10ســال کوچکتــرم مشــورت
میخواهــد و مــن خوشــحال از اینکــه باالخــره مــورد مشــورت فــردی از اعضــای فامیــل کــه
یــک بــار بیشــتر در ســال و شــاید هــم چنــد ســال یکبــار او را نمیبینیــم قــرار گرفتـهام .گوش
جــان میســپارم بــه فرمایشــات ایشــان «.دو تــا پســرم بیکارند اما مشــکل این نیســت بلکه
مشــکل رفتــار مادرشــان اســت .دارد بچههــا را در پــر قــو بــزرگ میکنــد .آب کــه میخواهند
بــا لیــوان تــا داخــل دهانشــان نریــزد ول کــن نیســت ،چــای کــه میخواهنــد تــا در نعلبکــی
برایشــان خنــک نکــرده و تــا قنــد در دهانشــان نگــذارد راضی نمیشــود .بدتــر از همه اینکه
هــر روز صبــح بایــد چنــد لقمــه بــرای مصــرف صبحانهشــان آمــاده کــرده وبســته بــه اینکــه
کدامشــون اول بیــدار بشــه کنارشــون میشــینه تــا لقمههــا رو بخورنــد .تــا میخواهــم کاری
بــه هــر یــک بســپارم بالفاصلــه پشــتیبانیهایش آغــاز میشــود کــه بچــه را اذیــت نکــن
خــودت انجــام بــده ،آبــی بــه ماشــین بــزن ،بــرو خریــدی کــن ،نــان ســنگکی ،حلیمــی بخــر.
لبــاس هــا را ببــر خشکشــویی ،وســیله برقــی خراب شــده را ببر تعمیرکننــد .برای من شــده
آرزو کــه یــک بــار بــرای خودشــان یــا مــن کاری انجــام داده باشــند .حتــی دیگه گوشــی تلفن
کــه زنــگ میخــورد اونــم بایــد یــواش یــواش مــا جــواب بدیــم و ...و امــا هــر چــه او بیشــتر
توضیــح میدهــد مــن نــه تنهــا تعجــب نمیکنــم بلکــه در دلــم میگویــم حــاج آقا عجب
تفاهمــی هســت بیــن دوفامیــل ».گرچــه از هم دور هســتیم ولی عیال ما هــم اعتقاد عیال
شــما را دارد .بــا ایــن تفــاوت کــه مــا عــاوه بــر آنچــه شــما انجــام میهیــد ،تخــت بچههــا را
هــم جمــع میکنیــم .وقتــی آنچــه در دلــم میگــذرد را بــا حاج آقــا درمیــان میگــذارم آهی
کشــیده و میگویــد« :عجــب ،پــس خانــه از پــای بســت ویــران اســت !!!».میگویــم حــاج آقا
اتفاقــاً آبــاد اســت ولــی سســت و بــا هــر لــرزهای ممکــن اســت بریــزد.
امیــدوارم نمونــه ایــن دختــر وپســرهای جــوان در کشــورمان قابــل توجــه نباشــد.
ضمــن اینکــه والدیــن بداننــد همیــن جوانــان بــا هر تخصــص ومهارتــی ،مــردان و زنان
آینــده ایــن کشــورند.به همــان شــکل کــه معتقدیــم بایــد ســواد و تحصیــات داشــته
باشــند ،بایــد تــاش کــرد درس زندگــی کــردن ،پــدر بــودن ،مــرد خانــه بــودن ،زن و
همســرخوب بــودن و ...را نیــز آمــوزش ببیننــد.

حــــوادث
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حبس ابد برای دستیار «ال چاپو»

دســتیار اصلــی «ال چاپــو» ،رئیــس بزرگتریــن کارتــل مــواد مخــدر در مکزیــک ،بــه اتهــام
قاچــاق مــواد مخــدر ،آدمکشــی و ســایر جرایــم خشــن ،در دادگاه امریــکا محاکمــه و بــه
حبــس ابــد محکــوم شــد.
بــه گــزارش رســانهها« ،آلفــردو بلتــران لیــوای»  46ســاله کــه بعــد از «ال چاپــو» یکــی
از قدرتمندتریــن رؤســای کارتلهــای مــواد مخــدر بــود ،بــه اتهــام قاچــاق کوکاییــن و
متامفتامیــن بــه امریــکا ،قتــل ،آدم ربایــی و اعمال خشــونت ،دســتگیر شــده بود کــه دادگاه
او را بــه حبــس ابــد محکــوم کرد.ایــن حکــم در حالــی اعــام شــده کــه «ال چاپــو» همچنــان
پــس از انتقــال بــه زنــدان نیویــورک در انتظــار محاکمــه اســت.

بــارش بــاران و جــاری شــدن ســیالب در
شــمال نیوزیلنــد هــزاران نفــر از ســاکنان
منطقــه را مجبــور بــه تــرک خانههایشــان
کرد.بــه گــزارش رســانهها ،ایــن حادثــه کــه بــه
گفتــه زمیــن شناســان هــر  500ســال یــک بــار در
ایــن منطقــه رخ میدهــد ،روز پنجشــنبه رخ داد
کــه خرابــی زیــادی بــه بــار آورد .مقامــات ایــن
کشــورنیز بهمنظــور جلوگیــری از بــروز تلفــات
جانــی دســتور تخلیــه خانههــا را دادنــد .هنــوز
هیــچ گزارشــی از تلفــات جانــی ایــن ســیالب
گزارش نشــده اســت امــا امدادگــران همزمان با
انتقــال ســاکنان بــه پناهگاههــا در حــال جســت
و جــو بــرای یافتــن قربانیــان احتمالــی هســتند.

دستگیری ربایندگان
تاجرایرانی درمسکو

ســخنگوی وزارت کشــور روســیه از بازداشت
ســه متهــم درماجــرای ربــوده شــدن تاجــر
ایرانــی ،درمســکو خبــرداد.
«ایرینــا وولــک» دیــروز بــا اعــام ایــن
خبرگفــت :رباینــدگان چنــد مــاه قبــل،
بــا تهدیــد اســلحه و چاقــو ،تاجــر ایرانــی
را ربــوده و اورا بــه منطقــه نوگینســکی
درحوالــی مســکو بــرده بودنــد .آنهــا بــرای
آزادی گــروگان 160 ،هــزار دالرپــول خواســته
بودنــد .درحالــی کــه تحقیقــات پلیســی
بــرای دســتگیری تبهــکاران آغازشــده بــود،
تاجــر ایرانــی موفــق بــه فــرار از اســارتگاه
آدم ربایــان شــد .بــا وجــود ایــن مأمــوران
پلیــس آگاهــی مســکو بــه تحقیقــات
گســترده درایــن بــاره ادامــه دادنــد تــا اینکــه
ســرانجام ســه مظنــون  26 ،34و  25ســاله
ایــن گروگانگیــری اهــل آســیای میانــه را
دســتگیرکردند کــه تحقیقــات تخصصــی از
آنهــا ادامــه دارد.

