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ازمیانخبرها

شهادت 2مامورناجاوهالکت
یکشروردردرگیریمسلحانه
پلیس فنوج در واکنشی سریع شــرور مسلحی را
که شــرارت های مسلحانه ای در شهر داشــت ،به
هالکترساند.بهگزارشپایگاهخبریشهدایناجا؛
مامورانپلیسفنوجدراستانسیستانوبلوچستان
برابر دستور مقام قضایی برای دستگیری متهمی
که باعث شرارت های مختلف اعم از تیراندازی در
شهر بود اقدام می کند  .در این درگیری مسلحانه
ماموران موفق به هالکت شرور مسلح شدند و در
بازرسیازمخفیگاهمتهمتعدادیاسلحهنیزکشف
شد  .متاسفانه بر اثر این درگیری دو نفر از ماموران
پلیس فنوج به نام های ستوان یکم قربانعلی امیدی
واستواردومامیرمختارجعفریبراثراصابتگلولهبه
شهادت رسیدند  .بر پایه این گزارش ،شهید امیری
متاهل،اهلشهرکردوداراییکفرزنددخترهفت
سالهبودهوشهیدجعفریمتاهل،اهلوساکنشهر
ساریاست.

شین»بهقتلگرهخورد
ن

آشوبمرگبار«قـوچ»!
زاعخونینجوانان«کافه

ن

سجادپور -قــدرت نمایی جــوان  ۱۸ساله
معروف به«قوچ» و دوستانش هنگام برگزاری
جشن تولد در یک قهوه خانه ،محله دهرود
مشهد را به آشوبی مرگبار کشید.
به گزارش اختصاصی خراسان ،ماجرای این
پرونده جنایی وحشتناک از دقایق اولیه بامداد
روز گذشته ،زمانی خواب را از چشمان قاضی
ویژه قتل عمد مشهد ربود که صدای زنگ تلفن
همراه مقام قضایی ،حکایت از وقوع یک جنایت
هولناک داشت .یکی از نیروهای انتظامی در
تماس نیمه شب با قاضی کاظم میرزایی ،وی را
در جریان نزاعی مرگبار قرار داد که در آن عده
کشی چند جوان کافه نشین ،به قتل یک جوان

دیگر گره خورده بود .در پی دریافت این خبر،
بالفاصله قاضی ویژه قتل عمد ،عازم منطقه
دهرود مشهد شد و به تحقیق میدانی پرداخت.
بررسی های شبانه نشان می داد :دو نفر که
از فردی طلبکار بودند شبانه به خانه او رفته
و با ایجاد یک درگیری هولناک ،شیشه های
منزل وی را تخریب کرده اند .در همین اثنا،
چند جوان دیگر «کافه نشین» که در آن ساعت
بامداد از قهوه خانه بیرون آمده بودند با دو جوان
قمه به دست روبه رو شدند و کار به قدرت نمایی
کاذب کشید .این شاخ و شانه کشی ها ناگهان
به درگیری خونینی انجامید و شیشه های یک
خودرو نیز فرو ریخت .گزارش خراسان حاکی

است ،هنگام این درگیری وحشتناک شبانه
ناگهان چندین ضربه کارد بر پیکر یکی از افراد
حاضر در درگیری وارد آمد و او نقش بر زمین
شد .با فرار عوامل این نزاع خونین از صحنه
حادثه ،نیروهای امدادی پیکر خون آلود جوان
مجروح را به مرکز درمانی رساندند اما او بر اثر
ضربات مرگبار کارد جان خود را از دست داد.
بنابراین گــزارش ،در تحقیقات میدانی مقام
قضایی که تا صبح دیروز به طول انجامید هفت
تن از عوامل این نزاع مرگبار در حالی دستگیر
شدند که شاهدان عینی از حضور جوان 18
ساله معروف به قوچ نیز سخن گفتند! به همین
دلیل «قــوچ» سپیده دم روز گذشته در چنگ
کارآگاهان اداره جنایی پلیس آگاهی گرفتار
شد و در حالی که سرووضعی خون آلود داشت،
ادعا کرد که در این درگیری نقشی نداشته و
فقط مقتول را هل داده اســت! بررسی های
بیشتر درباره این جنایت وحشتناک با صدور
دســتــورات ویــژه ای از ســوی قاضی میرزایی
همچنان ادامه دارد.

اعتمادبیجادردسرساز شد

دستگیریدوستیکهحرمت
دوستیرانگهنداشت
توکلی  -رئــیــس پلیس فــتــای اســتــان کرمان
گفت:فردیکهبرایانجاماموربانکیکارتدوستش
را قرض گرفته بودوبا فعال کردن رمزدوم ازحساب
ویبرداشتمیکردبااقداماتپلیسیدستگیرشد.
ســرهــنــگ”یــادگــارنــژاد”درایــن بــاره گفت:درپی
شکایت شهروندی درخصوص برداشت اینترنتی
غیرمجازازحساب بانکی اش ،بالفاصله موضوع
دردستورکار کارشناسان این پلیس قرارگرفت.
وی افزود:بااقدامات وپیجوییهای پلیسی،عامل
بــرداشــت شناسایی ودستگیرشد .ایــن مسئول
انتظامیخاطرنشانکرد:متهمکهازدوستانشاکی
بود،پس ازمواجهه بادالیل،مدارک ومستندات
موجودبهجرمخوداعترافکرد.وییادآورشد:متهم
درمقر پلیس اقرارکرد برای انجام اموربانکی کارت
شاکی را قرض گرفته وبا تعریف رمز دوم،اقــدام به
خریداینترنتیکردهاست.

مرگ پسر 6ساله عروســی را عزا کرد
جانشین پلیس پیشگیری پایتخت از فوت پسر بچه
شش ساله ای در مراسم عروسی در باغ تاالری در
غرب پایتخت خبر داد .به گزارش ایسنا سرهنگ
جلیلموقوفهای دراینبارهاظهارکرد:حوالیساعت
یک بامداد شب جمعه گذشته مرگ یک پسربچه
ششسالهدریکباغتاالربهکالنتریمرزداراناعالم
شد  .وی با بیان این که ماموران با حضور در صحنه
حادثهتحقیقاتاولیهراآغازکردند،افزود:ماموران
باحضوردراینباغتاالرمتوجهشدندکهاینکودک
شش ساله که تک فرزند نیز بود ،به همراه خانواده
خوددرمراسمعروسیدخترعمویششرکتکرده
ودرساعاتپایانیبههمراهکودکاندیگربرایبازی
بهمحوطهاینتاالرمیرود.اینکودک هنگامبازی
رویپلآهنیکهباچمنمصنوعیپوشاندهشدهبود
و بر عرض آبنما وجود داشت می رود و به داخل آب
پرتاب میشود .جانشین پلیس پیشگیری پایتخت
دربــاره علت جان باختن این کودک گفت :پس از
انجامبررسیهامشخصشدکهزیرچمنمصنوعی
رویپلسیمهایبرقوجودداردکهبرهمیناساس
به نظر میرسد این کودک پای خود را بر قسمتی از
سیم که اتصالی داشته قرار داده و پس از برخورد با
آن ،برقگرفتگی به پرتاب او به داخل آبنما منجر
شدهاست.

مــردی کــه روز پنج شنبه شرکت «کیوتو
انیمیشن» ژاپن را آتش زد و بر اثر آن  33تن
کشته و  36نفر دیگر نیز زخمی شدند ،می
گوید :این شرکت ،یک رمان وی را سرقت
کرده به همین دلیل آن را آتش زده است.به
گزارش ایرنا،خبرگزاری کیودو روز جمعه به
نقل از منابع تحقیقاتی مرتبط با این حادثه
در ژاپــن اعــام کــرد ،مظنون که بر اساس
مدارک هویتی مانند گواهی نامه رانندگی،
اهل شهر سیتاما در نزدیکی توکیوست و
 ۴۱سال دارد اکنون به دلیل سوختگی از
ناحیه چهره ،قفسه سینه و دیگر قسمتهای
بدنش در بیمارستان بستری است.هنوز
پلیس به صــورت رسمی ایــن ادعــا را تأیید

نکرده است.شاهدان عینی میگویند ،این
فرد بعد از وارد شدن به ساختمان شرکت
پویانمایی سازی مشهور به «کیوتو انیمیشن»
مایع اشتعالپذیری را در ساختمان پخش و
سپس آن را آتش زد .در هنگام شروع آتش
سوزی حدود  ۷۰نفر ،عمدت ًا کارکنان این
استودیو ،در داخــل این ساختمان بودند.
گزارشها حاکی است؛ این مرد هنگام انتقال
به بیمارستان اعتراف کرده که او پیش از آتش
زدن این ساختمان این مایع احتراق آمیز
را در آن پخش کرده است.مقامات ژاپن به
نقل از شاهدان میگویند :این مرد پیش از
آتش زدن استودیو به کارکنان این شرکت
گفته «بمیرید» آن ها همچنین میگویند،

چندین شیء چاقو مانند نیز در محل پیدا
شده اما معلوم نیست که آیا این اشیا به این
مظنون تعلق دارند یا خیر« .توکیو انیمیشن»
استودیویی پیشرو در تولید یک مجموعه از
نمایش های محبوب و مستقر در خــارج از
توکیوست و در دو دهه گذشته ،این استودیو با
عناوینی از جمله ِ
«کی  -اون» در ژاپن و خارج
از کشور محبوبیت کسب کرده است.شرکت
پویانمایی ســازی «کیوتو انیمیشن» که به
اختصار " ”Kyo Aniشناخته می شود ،سری
پویانمایی های تلویزیونی " ”K-Onویژه
دختران دبیرستانی را تولید می کند .این
شرکت در سال  ۱۹۸۱تاسیس شده است و
پیشتر نیز در حوزه کودک کار می کرد.

۱۳

در امتداد تاریکی

دختربدنام!

دیگر قادر به کنترل دخترم نیستم و هیچ کاری دوبــاره به شهر کوچک خودمان بازگشتم .پدرم
برایجلوگیریازارتباطاوبامردانغریبهازدستم بازنشسته شده بود و همه اوقاتش را با مهتاب می
ساخته نیست .دخترم با آن که  15سال بیشتر گذراند .اعضای خانواده ام اطــراف او را گرفته
بودند و تالش می کردند تا هیچ کمبودی را حس
ندارددختربدنامشهرلقبگرفتوامروز...
زن  40ساله که درمانده و اشک ریزان وارد دایره نکند اما مهتاب از همان دوران کودکی دختری
مددکاری اجتماعی کالنتری شفای مشهد شده سربههوا،شروبیادببودبهطوریکهدرکالس
بود ،در حالی که التماس می کرد تا دخترش را ششم ابتدایی ترک تحصیل کرد واز همان دوران
تحویل بهزیستی بدهند به مشاور و کارشناس نوجوانیگرفتارروابطنامتعارفباپسرهایمحله
اجتماعیگفت:دریکیازشهرهایکوچکشرق شد.اوبهراحتیپیشنهاددوستیهرپسریرامی
کشوربهدنیاآمدمامادرآنشهرامکاناتمناسبی پذیرفتوبااوروابطزشتبرقرارمیکرد.وقاحت
وجود نداشت و پدرم همواره با مشکل بیکاری و بی ادبی دخترم تا جایی رسید که از ارتباطش با
دست و پنجه نرم می کرد از سوی دیگر نیز شرایط پسران و مردان غریبه بدون هیچ ترس و واهمه ای
نامساعد آب و هوایی موجب شد تا شهر و دیارمان سخن می گفت و ما را انگشت نمای خاص و عام
را رها و به مشهد مهاجرت کنیم .پــدرم در یکی کردهبود.بههمراهخانوادهامتالشکردیمتارفت
از کارخانجات صنعتی مشغول کار شد و بدین وآمدهایشرامحدودکنیمامااوچندبارازخانهفرار
ترتیب زندگی ما به قول معروف روی ریل افتاد کردوبهالنههایمجردیشیاطینهوسرانرفت.
و من هم تا مقطع راهنمایی تحصیل کردم و بعد ماجرای دختر 15ساله ام طوری در شهر کوچک
از آن در کنار مادرم به امور خانه داری پرداختم .پیچیدهبودکههمهاورابدنامتریندخترشهرمی
خالصه بیستمین بهار زندگی ام را می گذراندم دانستند .دیگر نمی توانستم دخترم را کنترل
که روزی برای خرید مقداری لپه به فروشگاه مواد کنم ،او با بی شرمی مقابلم می ایستاد و به من هم
غذایی محله رفتم .آن روز نگاه های عاشقانه پسر توهین می کرد .تصمیم گرفتم سرپرستی او را به
فروشنده ،دلم را لرزاند .پدر «بهرام» برای انجام پدرش بسپارم اما پدر مهتاب نیز ازدواج کرده بود
کار اداری به بیرون از فروشگاه رفته و بهرام در و با همسر و فرزندانش زندگی می کرد ،او هم می
حال فروش اجناس بود .او آن قدر مرا معطل کرد ترسید مهتاب دختران دیگرش را نیز به بی راهه
تا فروشگاه خلوت شد و از عالقه اش به من سخن بکشاند.چراکهدرجریانرفتارهایزنندهمهتاب
گفت.خالصهاینآشناییبهارتباطتلفنیومدتی قرارگرفتهبودبههمیندلیلازسرپرستیاوسرباز
بعدبهخواستگاریانجامید.نمیدانمچگونهبهاو زد من هم طوری درمانده شده بودم که کاری از
عالقهمندشدمبهطوریکههنگامخواستگاریبه دستمبرنمیآمد.وقتیدیدمبرخیافراددخترمرا
صراحتدلبستگیامبهاورافاشکردموبهخاطر باانگشتبهیکدیگرنشانمیدهنددوبارهتصمیم
اعتماد زیادی که به بهرام داشتم بدون هیچ گونه گرفتمبهمشهدبازگردمچراکهحداقلدراینشهر
تحقیقیدربارهاوسرسفرهعقدنشستماماهنوزدو بزرگکسیمارانمیشناخت.باوجوداینهمهراه
سالبیشترازآغاززندگیمشترکماننمیگذشت هابهبنبستمیرسیدومهتاببهروابطنامشروع
که متوجه شدم بهرام نه تنها به مشروبات الکلی خودادامهمیدادومدامازخانهفرارمیکرد.وقتی
بلکهبهموادمخدرهماعتیاددارد.آنروزهاآخرین در مشهد نیز آبرو و حیثیت ام به بازی گرفته شد
هفتهبارداریامرامیگذراندمکهاینماجراروحو مهتاب را در خانه زندانی کردم و به کالنتری آمدم
روانمرانابودکردوسرنوشتمراتغییرداد.بابهدنیا تا التماس کنم او را تحویل بهزیستی بدهید شاید
آمدن«مهتاب»دیگرزندگیبرایمسختوزجرآور راه درست زندگی را پیدا کند اگرچه دلم برایش
بودبهطوریکهحتیازروبهروشدنباهمسرمنیز تنگمیشودولیمیترسمازباندهایخطرناک
وحشتداشتمبههمیندلیلتقاضایطالقدادم سردرآوردو...شایانذکراست،بهدستورسرهنگ
و دادگاه نیز سرپرستی مهتاب را به من سپرد .این ناصرنوروزی(رئیسکالنتریشفا)اینپروندهدر
گونه بود که با خاطره ای تلخ و به همراه خانواده ام دایرهمددکاریاجتماعیموردبررسیقرارگرفت.
ماجرایواقعیباهمکاریپلیسپیشگیریخراسانرضوی

توکلی -رئیس پلیس آگاهی استان کرمان از
کشف هفت فقره سرقت منزل و دستگیری دو
سارقویک مالخردرتهرانوخرمآبادخبرداد.
به گزارش خبرنگارما ،سرهنگ" حسنپور"
گفت:درپی اعالموگزارشوقوعچندین فقره
سرقتمنزلدرشهرکرمان،موضوعدردستور
کار پلیس آگاهی قرار گرفت .وی افــزود :با
تالشکارآگاهانواقداماتعلمیواطالعاتی،
یکی از سارقان شناسایی شد.این مسئول
انتظامی اظهار کرد :پسازاخذنیابتقضایی،
متهم طی یک عملیات غافلگیرانه در تهران

دستگیر و بــرای تکمیل تحقیقات به پلیس
آگاهیمنتقلشد .ویخاطرنشانکرد:متهم
در روند تحقیقات پلیسی و پس از رویارویی
با مدارک و مستندات موجود به هفت فقره
سرقت منزل اعتراف کرد و در ادامه اعتراف
نیزیکنفرهمدستومالخررابهپلیسمعرفی
کرد.ویبااشارهبهدستگیریمتهمومالخردر
خرم آباد تصریح کرد :بر اساس سوابق پرونده
های موجود و بازسازی صحنه های سرقت،
همه مال باختگان این پرونده نیز شناسایی
شدند و اموال سرقتی به آن ها تحویل شد.

