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آه بیماران دامن دزد موبایل قاپ را گرفت

مرد هندی به خاطر جهیزیه،
کلیه همسرش را دزدید

مرگ دزد موتور سوار در حین سرقت

یک زن هندی اهل ایالت بنگال از ش��وهر
و برادر ش��وهرش به خاطر دزدیدن یکی از
کلیههایش ش��کایت کرد و این افراد در پی
ش��کایت این زن بازداشت شدند.به گزارش
ایس��نا ،ریتا س��ارکار ،زن  ۲۸ساله هندی
ادعا کرده اس��ت که همس��رش بارها از او
تقاضای جهیزیه  ۲۰۰هزار روپیهای کرده و
ب ه خاطر همین موضوع بارها مورد ضرب و
جرح قرار گرفته بود.در هند جهیزیه شامل
وس��ائل خانه نمیش��ود و در برخی موارد
به صورت وجه نقد توس��ط خانواده عروس
پرداخت میشود .این سنت از سال ۱۹۶۱
در هند ممنوع ش��ده و این کش��ور قوانین
س��ختگیرانهای برای مقابله با این س��نت
جهیزیه وضع کرده اس��ت .ریتا به روزنامه
تایمز هندوس��تان گفت :دو سال پیش من
در ناحیه شکم احس��اس درد شدید کردم
همس��رم مرا به یک درمانگاه خصوصی در
کلکت��ه ب��رد و آنجا به م��ن گفتند که بعد
از برداش��تن آپاندیس حالم خوب میشود.
او در ادامه گفت که همسرش از او خواسته
بود که درب��اره این جراحی با هیچکس در
کلکته صحب��ت نکند .در ماهه��ای پایانی
سال  ،۲۰۱۷چند ماه پس از عمل جراحی،
خان��واده ای��ن زن هن��دی وی را به دلیل
احساس ضعف و ناخوشی نزد پزشک بردند
و پس از اس��کن متوجه ش��دند که یکی از
کلیههایش در جای خود نیست .او میگوید
که حتی برای اطمینان ،دو آزمایش اسکن
انجام داده اس��ت.ریتا به رسانههای محلی
گفت که پس از  ۱۲سال زندگی مشترک،
همس��رش بدلیل عدم توانایی خانواده وی
برای پرداخ��ت مبلغ جهیزی��ه ،کلی ه او را
دزدیده و فروخته اس��ت .پلیس شهر فاراکا
در شمال ایالت بنگال ضمن آغاز تحقیقات
اعالم کرد که ممکن اس��ت یک باند قاچاق
اعضای بدن نیز در این پرونده دخیل باشد.

دزد موبایل قاپ پس از سرقت موبایل یک همراه
بیم��ار در خیابان قزوین با مان��ع فلزی برخورد
کرد و جان خود را از دس��ت داد .همدستان این
متهم از س��وی مردم و ماموران دستگیر شدند.
به گزارش میزان ،س��اعت  11روز گذشته اهالی
خیابان قزوین متوجه س��ر و ص��دای زن جوانی
و افتادن پس��ری جوان در کنار پیاده رو ش��دند.
با حضور مردم مش��خص شد پس��ر جوان قصد
سرقت موبایل زن  34ساله را داشته که این زن
با هوش��یاری ،متهم را از روی موتورس��یکلت به
پایین کشیده و راکب موتور هم فرار کرده است.
با دستگیری متهم ،دقایقی بعد افراد حاضر متوجه
ش��دند راکب یک دستگاه موتور سیکلت که در
پیاده رو بیمارستان فارابی در حال حرکت بوده؛
ب��ه علت برخورد با موانع جان خود را از دس��ت
داده اس��ت.با اعالم موضوع ب��ه پلیس بالفاصله
عوامل کالنت��ری  115در محل حاضر ش��دند.
با توجه به حساسیت موضوع ،رئیس کالنتری هم
در محل حاضر و تحقیقات در اینباره آغاز ش��د.

سودوکو

ماموران در بررسی محل حادثه متوجه
رفتارهای مشکوک پسر جوانی در محل
شدند که با دستگیری او ،این فرد مدعی
شد همدست متهمان بوده و برای اطالع
از وضعیت آنها به محل آمده که دستگیر
شده است

بررسی های اولیه نش��ان می داد دو پسر جوان
قص��د س��رقت موبایل زن ج��وان را داش��ته اند
که یک��ی از آنها با هوش��یاری زن جوان و مردم
دس��تگیر ش��ده و راکب موتور هنگامی که برای

یک دختر  19س��اله ساکن کارولینای جنوبی،
پسازبازدیدازکلیسا،چشمانشرادرآورد.بهگزارش
برنا ،یکی از گواهان می گوید که او در آن نزدیکی
بوده و وقتی که صدای فریاد دختری را می شنود
بی درنگ به س��مت او می رود و می بیند که از
چشمان این دختر خون می آید و بالفاصله پلیس
راخبرمیکند.بهگفتهپلیس،ایندختربادستان
خودش چش��مش را درمیآورد و در دس��تانش
می گذارد تا کسانی که به سمت او می آیند چشم
او را ببینند ،او سپس جلوی همه ،چشم دوم خود
را درم��یآورد .وقتی که نی��روی امداد می آید و
م��ی خواهد ب��ه او کمک کن��د ،او میگوید که
دور شوید و به من نزدیک نشوید .برای آرام کردن
این دختر ،دو پزش��ک با کمک سه نگهبان او را
می گیرند و به درمانگاه منتقل می کنند.

ب��ا بررس��یهای ب�� ه عم��ل
آمده مش��خص ش��د فردی
 ۳۵س��اله با هوی��ت جعلی
بع��د از ورود ب��ه گ��روه
تلگرام��ی بان��وان پ��س از
جلب اعتماد آنها توانس��ته
بود تع��دادی از عکسهای
شخصی اعضا را که درزمینه
آرایشگری در حال فعالیت
بودن��د کس��ب و اق��دام به
انتشار آن تصاویر کند
شد ،ابراز داش��ت :با بررسیهای
ب ه عملآمده مشخص شد فردی
 ۳۵س��اله با هویت جعلی بعد از
ورود به گروه تلگرامی بانوان پس
از جلب اعتماد آنها توانسته بود
تعدادی از عکسهای ش��خصی
اعضا را که درزمینه آرایش��گری
در حال فعالیت بودند کس��ب و
اقدام به انتش��ار آن تصاویر کند.
اش��رفی با بی��ان اینک��ه اعتماد
بیج��ا در فضای مج��ازی باعث
ب��روز ح��وادث بس��یاری ش��ده
اس��ت ،اضافه ک��رد :ازهموطنان
تقاض��ا داریم در فض��ای مجازی
بههیچعنوان به هویت اعالمی و
تصاویر مورد استناد طرف مقابل
اعتماد نکنند.

برخورد با موتور سواران متخلف ،مطالبه شهروندان است

سخنگوی ناجا در پی انتشار کلیپ راکب موتور
سیکلتی در شهرس��تان کردکوی گفت :کمتر
روزی اس��ت که ش��مار فراوانی از ش��هروندان
از پلی��س نخواهن��د ک��ه مان��ع از اس��تمرار
تخلف��ات عده ای از موتور س��واران بش��وند.
به گزارش مهر ،سخنگوی ناجا گفت :شهروندان
مک��رر در مکرر میگویند که از دس��ت برخی
موتورسواران به س��توه آمده اند .در چارچوب
درخواس��ت ش��هروندان ،پلی��س براب��ر قانون
مبادرت به برخورد با موتور سوارانی می کند
که ضمن نداش��تن مدارک و صالحیت الزم و
عدم رعایت قوانین ،اقدام به رفتارهای پرخطر
م��ی کنند .وی ادامه داد :متاس��فانه در برخی
م��وارد ،نظیر همین مورد ،نه تنها موتورس��وار
به درخواس��ت قانونی تمکی��ن نمی کند بلکه
ب��ا رفتارهای خود موجب س��لب آرامش مردم
و چندی��ن فقره ش��کایت مردمی می ش��ود و
درحین اعمال قان��ون با غوغاگری و رفتارهای
نمایش��ی در ص��دد مظلوم نمایی ب��ر می آید.
س��عید منتظرالمهدی ادامه داد :طبیعی است

پدرکشی در محله پاسداران

مرد  46ساله جسد پدرش را تکه تکه کرد

رئیس پلیس پیش��گیری تهران
گفت :راز پس��ر جوان که پدرش
را به قتل رس��انده و جسدش را
مثل��ه ک��رده بود هن��گام انتقال
جس��د فاش ش��د .به گ��زارش
میزان ،س��رهنگ رضا بس��تو در
تشریح این خبر گفت :پنجشنبه
شب گذشته وقوع قتل در محله
پاس��داران به مرک��ز فوریتهای
پلیس��ی  ۱۱۰اع�لام ش��د ک��ه
بالفاصله ماموران کالنتری ۱۰۲
پاس��داران در مح��ل جنایت در
یک خانه قدیمی حاضر ش��دند.
در جری��ان تحقیقات مش��خص
ش��د روز دوش��نبه پس��ربزرگ
خانواده که به مواد مخدر اعتیاد
دارد از پ��در  ۶۶س��اله اش ک��ه
وی نیز معتاد و س��ابقه دار بود،

درخواس��ت پول میکن��د که با
مخالف��ت وی روب��رو میش��ود.
در ادام��ه براس��اس گفتهه��ای
مته��م ،پ��درش با شمش��یر به
وی حمل��ه میکن��د ک��ه او نیز
چاقویی برداش��ته و ضربهای به
قلب پدر خود وارد میکند.متهم
به قتل پ��س از ارتکاب جنایت،
جس��د پدرش را در زی��ر زمین
خانه مثل��ه و مخفی میکند که
شامگاه پنج شنبه هنگام انتقال
جس��د ،برادرش متوج��ه ماجرا
ش��ده و راز قتل فاش میش��ود.
پ��س از کش��ف قطعات جس��د
و اعتراف��ات مته��م  ۴۶س��اله،
او با دس��تور قضایی بازداش��ت
و ب��ه پلی��س آگاه��ی منتق��ل
شد.

یادم��ان باش��د درهی��چ کج��ای دنی��ا
در مقاب��ل پلیس مقاومت نمی ش��ود و
در واق��ع ای��ن یک امر اجتماعی اس��ت
که همه ش��هروندان می بایس��ت به آن
احترام بگذاریم و اجازه ندهیم دیگران
نیز دربرابر پلیس مقاومت کنند

شماره2254 :

رفتار ماموران بای��د درچارچوب ضوابط و برابر
قانون باش��د و هرگونه تخطی از آن مس��تلزم
پاسخگویی و پیگیری مسئوالن مربوطه است.
درای��ن مورد نیز حتما نح��وه برخورد ماموران
مورد بررس��ی و قض��اوت ق��رار خواهد گرفت.
لیکن چنانچه هرکس��ی در مواجه��ه با اعمال
قانون بخواهد چنین رفتارهایی را از خود نشان
دهد یا اینکه مانن��د چندی پیش ،موتور خود
را آتش بزند و از دس��ت قانون رها شود ،سنگ
روی س��نگ بند نخواهد ش��د و نظم و انضباط
اجتماعی دچار مشکل می شود .سخنگوی ناجا
بیان کرد :یادمان باش��د درهی��چ کجای دنیا
در مقابل پلیس مقاومت نمی ش��ود و در واقع
این یک امر اجتماعی است که همه شهروندان
می بایست به آن احترام بگذاریم و اجازه ندهیم
دیگران نیز دربرابر پلیس مقاومت کنند .مجددا ً
اعالم می ش��ود س��امانه ه��ای نظارتی پلیس
همچون س��امانه  ۱۹۷پلیس درتمام ایام آماده
دریافت ش��کایات و نظرات و انتقادات عزیزان
است.

جدول شماره 5112
افقی

  .... - 1پرده پندار دریدند  ،یعنی همه جا
غیر خدا هیچ ندیدند  -جوهر مخصوص
مهر - 2خداحافظی  -آلبومی از علیرضا
افتخاری - 3برآمدگی تهکفش  -در نماز
به پیشنماز اقتدا می کند  -سورچران -
شکوه - 4پسوند آلودگی  -گودال -پول
خرد هندوستان  -سنگدل  - 5بخشی
از کش�ور در قدیم  -بارب�ر صبور  -مادر
آذری  - 6مدرس�ه ها  -ش�غل  -سپهر
 - 7گل ش�هیدان  -ح�رف دوم یونانی
 همراه اس�طرالب  -پژمرده و افسرده - 8اس�باب س�فر  -نقاش آلمانی قرن
نوزدهم خالق جنگ ه�ون ها  -واحدی
در مس�احت - 9حیوان وفادار  -وسیله
روزهایبارانی-خانهشعر-پرندهدرلفظ
کودکان!  - 10جناح لشکر  -پل عاطفه
فرهنگها-جمعمورد- 11مرگوپایان
حیات  -کالم تنفر  -عروس�کی مظهر
تهاجم فرهنگ�ی  - 12ارزش  -بدهی -
نه گذش�ته ن�ه آینده  -هر اداره س�تاد
ارت�ش - 13خاک عهد عتیق  -آخرین
لباس  -آخرین دین الهی  -آب منجمد
 - 14یارانه  -آرشیویس�ت  - 15بقیه و
باقیمانده-فرصتطلب!

عمودی

ارقام از  1تا  9را طوری در خانههای سفید قرار دهید
كه هر رقم در سطرها ،ستونها و مربعهای كوچك  3در  3یكبار دیده شود.

شماره2253 :

دیدن صحنه دس��تگیری همدس��تش به عقب
ب��ر می گردد با موانع برخورد و به علت ش��دت
حادثه جان خود را از دست می دهد.ماموران در
بررسی محل حادثه متوجه رفتارهای مشکوک

 - 1جا و محل  -لباس پوشیده  -متقی
 - 2اثری از " میالن کوندرا "  ،ابدیت -
نبی و پیامبر  - 3بله روسی  -باالترین
بخ�ش مادگ�ی گل  -بس�یار اص�رار
کنن�ده  -تک�رار ح�رف دوم  - 4درد
و رن�ج  -ابزار نجاری  -برنج س�اده -
از احادی�ث نب�وی  - 5ش�اعر آلمانی
س�بک رمانتیس�م مولف س�رودهای
ش�ب  -نیم تنه – موفقیت و کامیابی
-6جمعخدمت-آشکار-عددیبینسه
تا نه  - 7نوعی ناهنجاری کوروموزومی
 روان�داز زمس�تانی  -س�قف خان�ه - 8عموم�ی ت�ر  -در بن�د توهم�ات
 خ�ودداری  - 9کمانگی�ر حماس�ی وس�ط  -درس ریاضی  - 10کش�ور" ام�ان "  -ش�هر افغانس�تان  -بس�تر
 .... - 11دل طل�ب ج�ام جم از ما می کرد
 فرمانده بدن  -از باش�گاههای فوتبالاس�پانیا  - 12دندان�ه کلید  -مردمان
همدورهباهم-مسافرتگروهی-ثروت
 - 13تخم مرغ فرنگی  -غذای ش�ب
 فارسی آیفون  -جدید - 14مهربانو دلسوز  -برقی  - 15پایتخت فرانسه
 -ترانه و نغمه  -غرور

سالن عالمه «فرزان»
بیرجند در آتش سوخت

نیمه شب پنجش��نبه گذشته پیشرفتهترین
تاالر آمفی تئاتر اس��تان خراسانجنوبی در
آتش س��وخت.به گزارش ایس��نا ،حس��ینی
مدیرعامل سازمان آتشنش��انی اعالم کرد:
حریق ساعت  ۵و  ۱۳دقیقه به سامانه ۱۲۵
اعالم ش��د و مأموران آتشنشانی دو دقیقه
بع��د در صحنه حاض��ر بودن��د.در عملیات
اطف��ای حری��ق ،مأم��وران چهار ایس��تگاه
آتشنشانی حضور داشتند.علت حادثه هنوز
اعالم نشده است.

پس��ر جوانی در محل شدند که با دستگیری او،
این فرد مدعی شد همدست متهمان بوده و برای
اطالع از وضعیت آنها به محل آمده که دستگیر
ش��ده است.س��رهنگ بیرانوند رئیس کالنتری
 115رازی گف��ت :متهمان چهار ج��وان  20تا
 24ساله بودند که در پوشش دو موتور سیکلت
دست به سرقت می زدند .آنها در اعترافات اولیه
خود مدعی شدند بیش��ترین سرقت هایشان را
از بیماران و همراهان مریض بیمارس��تان فارابی
انج��ام دادهاند .در حال حاضر تحقیقات بیش��تر
برای دستگیری آخرین عضو این باند ادامه دارد.

واکنش سخنگوی ناجا به فیلم منتشر شده در فضای مجازی

دختر 19سال هبادستانخودش
چشمانش را درآورد

مرد  ۳۵ساله به جرم انتشار تصاویر
بانوان در شاهرود دستگیر شد

فرمان��ده انتظام��ی ش��اهرود با
بیان اینکه عامل انتش��ار تصاویر
بانوان در فضای مجازی توس��ط
مأموران پلیس فتا این شهرستان
شناس��ایی و دستگیر شد ،گفت:
در این پرونده مردی  ۳۵س��اله
تحوی��ل مراج��ع قضایی ش��د.
به گزارش مهر ،س��رهنگ س��ید
مجتبی اش��رفی در گفتوگو با
خبرنگاران از دس��تگیری فردی
که اقدام به انتشار تصاویر بانوان
در اینستاگرام میکرد ،خبر داد و
ابراز داش��ت :پس از مراجعه زنی
در خص��وص انتش��ار تصاویرش
در فضای مج��ازی بالفاصله این
پرونده توس��ط مأم��وران پلیس
فت��ا مورد بررس��ی ق��رار گرفت.
وی اف��زود :ب��ا رص��د صفح��ه
اینس��تاگرامی موردنظر مشخص
ش��د فردی ناش��ناس اق��دام به
انتش��ار تع��دادی از عکسهای
خصوصی چند خانم کرده است
ل��ذا ب��ا مراجعه ف��رد دیگری به
پلیس فتا مش��خص شد تصاویر
خصوصی ایش��ان و چن��د تن از
دوستانش��ان در فضای مجازی
اس��ت.فرمانده
منتشرش��ده
انتظامی شاهرود با بیان اینکه در
این پرونده پنج مظنون شناسایی
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سرقت دریچههای
فاضالب شهری در پوشش
رانندهمسافرکش

رئیس کالنتری  ۱۰۹بهارستان از دستگیری
راننده مسافرکش میانسال و همدستش خبر
داد که دریچه های فاضالب شهری را سرقت
م��ی کردند .به گ��زارش باش��گاه خبرنگاران؛
س��رهنگ حس��نوند رئیس کالنت��ری ۱۰۹
بهارس��تان از دس��تگیری راننده مسافرکش
میانسال و همدستش خبر داد که دریچه های
فاضالب شهری را سرقت می کردند.

