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نجات 7 كودك گمشده
 در كوه هاي كرمان

هفت ك�ودك خردس�ال ك�ه در كوهس�تان هاي شهرس�تان 
كرم�ان گ�م ش�ده بودند ب�ا ت�اش امدادگ�ران نج�ات يافتند. 
رضا فالح، مدير عامل جمعيت هالل احمر استان كرمان به ايلنا گفت: 
اين حادثه دو روز قبل و در كوه هاي صاحب الزمان كرمان اتفاق افتاد كه 
در جريان آن هفت كودك از مسير شماره يك كوه هاي مسجد صاحب 
الزمان شروع به پيمايش مي كنند كه در زمان برگشت مسير را تغيير 
مي دهند و از مسير اصلي خارج می شوند و به دليل نا آشنا بودن منطقه، 
ديواره هاي بلند را براي بازگشت انتخاب مي  كنند و گرفتار مي شوند. 
وي ادامه داد: امدادگران هالل احمر بعد از اطالع از وقوع حادثه در محل 
حاضر شده و با توجه به صعب العبور بودن مسير و تاريكي هوا نجاتگران 
با برپايي سه مرحله كارگاه نجات موفق شدند اين هفت كودك را نجات 

دهند و به عوامل انتظامي تحويل دهند. 
 

بازداشت دزد سابقه دار 
با يك كيلو طال

س�ارق س�ابقه دار ك�ه در دس�تبرد ب�ه خان�ه اي در شهرس�تان 
مباركه يك كيل�و ط�ا س�رقت كرده ب�ود، بازداش�ت ش�د. 
به گزارش جوان س��رهنگ رضا محمدي، فرمانده انتظامي شهرستان 
مباركه گفت: چند روز قبل بود كه مردي به مأموران پليس اين ش��هر 
خبر داد كه دزد به خانه اش زده و يك كيلو طال سرقت كرده است. بعد از 
طرح شكايت مأموران پليس در بازرسي از خانه و بررسي دوربين هاي 
مداربسته ساختمان هاي اطراف موفق ش��دند متهم را كه از مجرمان 
سابقه دار بود شناس��ايي و روز گذشته او را بازداش��ت كنند. مأموران 
پليس همچنين در بازرسي از مخفيگاه متهم يك كيلو طالي سرقت 

شده را هم كشف كردند. 

شهادت 2 مرزبان در شرق كشور
در  كش�ور  ش�رق  جن�وب  منطق�ه  در  مرزب�ان  دو 
درگي�ري ب�ا گروه�ك تروريس�تي ب�ه ش�هادت رس�يدند. 
به گزارش جوان، اين حادثه بامداد روز گذشته در هنگ مرزي جكيگور 
اتفاق افتاد كه در جريان آن مرزبانان با تعدادي تروريس��ت مسلح كه 
براي ضربه زدن به يگان هاي مرزي به سمت مرزها پيشروي كرده بودند 
درگير شدند. در جريان اين درگيري دو نفر از مرزداران به نام  استواريكم 

»احمد رحماني فرد« و سرباز »احمد توكلي« به شهادت رسيدند. 

سرعت زياد 
جان 3 سرنشين سمند را گرفت

خ�ودروي س�مند در شهرس�تان ارس�نجان ب�ه علت س�رعت 
زي�اد از مس�ير خ�ارج ش�د و سه سرنش�ين آن ج�ان باختن�د. 
به گزارش جوان س��رهنگ محمدعل��ي فرهادي، فرمان��ده انتظامي 
شهرستان ارسنجان استان فارس گفت: روز حادثه مأموران پليس بعد 
از اطالع از وقوع حادثه در 5 كيلومتري نيروگاه برق اين شهرستان، در 
محل حاضر شدند. بررسي ها نش��ان داد يك دستگاه خودروي سمند 
كه از سه راه برق به سمت شهر ارسنجان در حال حركت بود از مسير 
منحرف شد و به تير برق كنار جاده برخورد كرده است. در بررسي بيشتر 
معلوم ش��د بر اثر وقوع اين حادثه، راننده و دوسرنشين اين خودرو در 
دم جان خود را از دست دادند. سرهنگ فرهادي علت حادثه را سرعت 

غيرمجاز اعالم كرد.

نجات كارگر از عمق چاه
م�رد چاه كن ك�ه در عم�ق چ�اه در س�اختمان در حال س�اخت 
گرفت�ار ش�ده بود ب�ا ت�اش امدادگ�ران نج�ات پي�دا ك�رد. 
به گزارش جوان، آتش نشانان ايستگاه 43 بعد از اطالع از وقوع حادثه 
در خيابان برزيل غربي حوالي ميدان ونك در محل حاضر شدند. حميد 
جهانباني افسر آتش نشاني تهران گفت: در بررسي ها مشخص شد كه 
كارگر 22 ساله در حال حفر چاه در يك ساختمان در حال احداث بود 
كه به علت ريزش ديواره چاه زير خروارها خاك مدفون ش��ده بود. وي 
ادامه داد: امدادگران همزمان با ايمن كردن محل موفق شدند كارگر را 
از زير آوار خارج و به مركز درماني منتقل كنند. وي گفت: علت حادثه 

در دست بررسي است.

نجات ساكنان خانه 
از ميان دود و آتش

ساكنان ساختمان مس�كوني در جنوب تهران كه ميان شعله هاي 
آتش  گرفت�ار ش�ده بودند با كم�ك امدادگ�ران نج�ات يافتند. 
به گزارش ج��وان حميد صفا، فرمانده آتش نش��انان گفت: اين حادثه 
صبح روز گذشته در خيابان 29 محله افسريه اتفاق افتاد و آتش نشانان 
ايستگاه هاي 3۷ و ۱5 در محل حاضر شدند. وي ادامه داد: محل حادثه 
طبقه دوم ساختمان سه طبقه بود كه به علت نامشخص آتش گرفته و 
شعله ور بود. همسايه ها به ما گفته بودند كه سه نفر از ساكنان خانه در 
حادثه آتش سوزي گرفتار ش��ده اند كه آتش نشانان پس از قطع برق و 
گاز محل با اولويت نجات محبوسين وارد ساختمان شدند و همزمان با 

جلوگيري از پيشرفت شعله به اطراف، خود را به طبقه دوم رساندند. 
وي افزود: آتش نش��انان با استفاده از دستگاه تنفس��ي موفق به خارج 
كردن هر س��ه محبوس از داخل طبقه دوم به بيرون از آن شدند كه با 
معاينات اوليه اورژانس خوش��بختانه حال همه آنها مساعد اعالم شد. 
فرمانده آتش نشانان گفت: امدادگران سرانجام موفق به مهار آتش شدند 

و علت آن در دست بررسي است. 

مرگ شاگرد خياط 
در دوئل عشقي با كارگر افغاني

م�رد افغ�ان ب�ه خاط�ر رقاب�ت عش�قي در درگي�ري پس�ر 
قات�ل  از مح�ل گريخ�ت.  و  قت�ل رس�اند  ب�ه  را  جوان�ي 
پايتخ�ت ق�رار گرف�ت.  پلي�س  تح�ت تعقي�ب مأم�وران 
به گزارش جوان، ساعت ۱8:30 عصر روز جمعه دوم اسفندماه قاضي 
دش��تبان، بازپرس ويژه قتل دادس��راي امور جنايي ته��ران با تماس 
تلفني مأموران كالنتري ۱5۷ مس��عوديه از قتل پس��ر جواني در يكي 
از خيابان هاي مسعوديه با خبر و همراه تيمي از كارآگاهان اداره دهم 

پليس آگاهي راهي محل شد. 
تيم جنايي در محل حادثه با جس��د پس��ر جواني روبه رو شدند كه با 
ضربات جس��م برنده اي به گردنش به قتل رس��يده ب��ود. مأموران در 
نخستين بررسي ها هويت مقتول كه پسر 2۷ ساله اي به نام پيمان بود 
شناسايي كردند و مشخص شد وي شاگرد مغازه خياطي بوده است كه 

در درگيري با مرد افغان به نام نعمت به قتل رسيده است. 
تحقيقات مأموران حكايت از اين داش��ت نعمت و پيمان از مدتي قبل 
به خاطر رقابت عشقي با هم اختالف داشته به طوريكه قبل از اين چند 
باري با يكديگر درگير شده بودند. همچنين مشخص شد ساعتي قبل از 
درگيري قاتل به مقتول پيامك مي دهد و در محل حادثه قرار درگيري 

مي گذارد. 
تحقيقات ميداني و گفته هاي ش��اهدان عيني نشان داد لحظه حادثه 
مقتول همراه دو نفر از دوستانش با موتور سيكلت به محل حادثه مي آيد 
كه در درگيري با قاتل به قتل مي رسد و دوستانش نيز از ترس با موتور 

سيكلت فرار مي كنند. 
يكي از شاهدان عيني به مأموران گفت: در حال عبور از محل بودم كه 
ديدم سه مرد جوان با موتورسيكلتي به مرد افغاني نزديك شدند. يكي 
از آنها از موتور سيكلت پياده ش��د و كمر بند خودش را بيرون آورد و با 
آن چند ضربه اي به صورت مرد افغان زد كه در همان لحظه مرد افغان 
قمه اي از زير پيراهنش بيرون آورد و ضربه اي به گردن پسر جوان وارد 
كرد. پس��ر جوان غرق در خون نقش بر زمين شد و دوستانش با ديدن 
اين صحنه از ترس با موتور سيكلت از محل فرار كردند. پس از اين من و 
چند نفر ديگر به سوي ضارب رفتيم كه او هم با سرعت از محل گريخت 

و ما هم موضوع را به پليس و اورژانس خبر داديم . 
همزمان با انتقال جس��د مقتول به پزش��كي قانون��ي، مأموران پليس 
به دس��تور قاضي دشتبان، تحقيقات گس��ترده اي را براي شناسايي و 

دستگيري قاتل فراري آغاز كردند. 

مرگ سرنشين پرايد در ريزش كوه
ري�زش ك�وه در ج�اده ه�راز م�رگ سرنش�ين پراي�د و زخمي 
ش�دن دو مس�افر ديگ�ر اي�ن خ�ودرو را ب�ه هم�راه داش�ت. 
به گزارش جوان س��رهنگ محمد حس��ن محمدي، فرمانده انتظامي 
شهرستان دماوند گفت: اين حادثه در محور هراز محدوده شهر آبعلي 
اتفاق افتاد و بررسي هاي پليس بعد از حضور در محل نشان داد كه يك 
خودروي سواري پرايد در حال عبور بوده كه با ريزش سنگ روي سقف 
آن متوقف شده است. همچنين مشخص شد كه يكي از چهار سرنشين 
خودرو به علت شدت جراحت در دم فوت شد ند و دو نفر ديگر هم كه 
زخمي شده بودند به بيمارستان منتقل شدند. در اين حادثه به راننده 

خودرو آسيب نرسيد. 

كشف كوزه هاي ساساني
 در بيله سوار

مأم�وران پليس شهرس�تان بيله س�وار در اس�تان اردبيل موفق 
به كش�ف س�ه كوزه س�فالي متعلق ب�ه دوره ساس�اني ش�دند. 
به گزارش جوان سرگرد همت اللهياري، فرمانده انتظامي شهرستان 
بيله سوار گفت: مأموران پليس اين ش��هر هنگام گشت زني در سطح 
شهر به يك خودروي پرايد عبوري مظنون ش��دند و در بازرسي از آن 
سه كوزه عتيقه كشف و راننده خودرو را هم بازداشت كردند. بررسي هاي 
كارشناسان سازمان ميراث فرهنگي نش��ان داد كه كوزه ها قديمي و 
متعلق به دوره ساسانيان است. سرگرد همت اللهياري گفت: متهم به 

همراه پرونده به مرجع قضايي تحويل داده شد. 

پليس هاي قالبي 
در خيابان بازجويي مي كردند

س�ه م�رد فريب�كار در حال�ي ك�ه لب�اس پلي�س ب�ه ت�ن و 
از رهگ�ذران در  ب�ه هم�راه داش�تند  تجهي�زات پلي�س 
خيابان ه�اي ق�م بازجوي�ي و اموالش�ان را س�رقت مي كردن�د. 
س��ردار عبدالرضا آقاخاني، فرمانده انتظامي اس��تان قم به ايرنا گفت: 
مدتي قبل شكايت هايي به مأموران پليس رسيد كه نشان مي داد راننده 
و سرنش��ين يك خودروي پژو 20۶ و راننده و سرنش��ين يك دستگاه 
خودروي پ��ژو 405، با معرفي خود به عنوان مأمور ناجا از ش��هروندان 
اخاذي مي كنند. وي ادامه داد: با توجه به گستردگي جرم و سرقت از 
تعداد زيادي از شهروندان و سوء استفاده از هويت و لباس نيروي انتظامي 
تحقيقات در اين باره ادامه پيدا كرد و مأموران پليس موفق شدند، متهم 
اصلي را دستگير كنند. متهم در بازجويي هاي فني پليس به سرقت با 
همدستي دايي خود و يكي از دوستانش اعتراف كرد كه از سوي ۱5 نفر 

از شاكيان شناسايي شد. 
سردار آقاخاني گفت: متهمان براي ارتكاب جرم از خودروهاي پژو 20۶ 
و پژو 405 اس��تفاده كرده و در خيابان افراد را تحت عنوان مأمور ناجا 
مورد بازجويي قرار داده و در فرصتي مناسب پول و گوشي تلفن همراه 
آنها را سرقت مي كردند كه با دستگيري دوهمدست ديگر هر دو خودرو 

نيز توقيف شد . 

متهم از 8 سال پيش به اتهام قتل تحت تعقيب پليس اينترپل قرار دارد
امي�ر قراي�ی يك�ی از قوی تري�ن م�ردان 
ايران�ی ك�ه از هش�ت س�ال قب�ل تح�ت 
تعقي�ب پلي�س اينترپ�ل ق�رار گرفت�ه 
در حال�ی بادي�گارد يك�ی از خواننده های 
مع�روف عرب�ی ش�ده ك�ه كيفرخواس�ت 
پرون�ده اش به اته�ام قتل عمد صادر ش�د. 
به گ��زارش جوان، رس��يدگي به اي��ن پرونده 
از س��اعت 22:30 ش��امگاه چهارش��نبه 
هفتم ارديبهشت سال 90 همزمان با اعالم خبر 
درگيري خونيني در يكي از خيابان هاي غربي 
تهران در دس��تور كار مأموران پليس پايتخت 
قرار گرفت. آن روز وقتي مأموران كالنتري ۱38 
جنت آباد در محل حادثه كه نزديكي باش��گاه 
بدنس��ازي حوالي يك��ي از خيابان هاي جنت 
آباد ب��ود حاضر ش��دند و دريافتن��د لحظاتي 
قبل امير قراي��ي و برادرش عليرض��ا با دو نفر 
از دوستان قديمي شان به نام هاي علي و امير 
درگيري خونيني را رقم زده كه در جريان آن 
دو برادر، دو نفر مقابل را با شمش��ير زخمي و 

راهي بيمارستان كرده اند.
مأموران در ادامه براي بررس��ي موضوع راهي 
بيمارستان ش��دند كه مشخص ش��د در اين 
حادثه علي به خاطر شدت جراحت هاي وارده 
به كام مرگ رفته و دوستش نيز در اين حادثه 
از ناحيه چهار انگش��ت به شدت زخمي شده 

است. 
بدين ترتيب ب��ا اعالم خبر قت��ل علي پرونده 
درگيري قوي ترين مردان اي��ران وارد مرحله 
تازه اي ش��د و تيمي از كارآگاه��ان اداره دهم 
پليس آگاهي به دس��تور بازپ��رس ويژه قتل 
دادس��راي امور جنايي ب��راي تحقيقات وارد 

عمل شدند. 
بررسي هاي تيم جنايي حكايت از اين داشت 
امير قرايي و برادرش عليرضا با مقتول از قبل 
اختالف مالي داش��ته اند و چند ب��اري هم به 
خاطر همين موضوع با يكديگر مشاجره لفظي 

داشتند. 

   فرار قاتل به اروپا 
تحقيقات مأموران نشان داد دو برادر به خاطر 
طلب 3 ميليون توماني ش��ان قب��ل از حادثه 
مرگبار يكبار براي درگيري ب��ه در خانه علي 
مي روند كه با ميانجيگ��ري مادر علي موضوع 

ختم به خير مي شود. 
همچنين مشخص شد ش��ب حادثه دو برادر 
قوي هيكل در حالي كه مس��لح به شمش��ير 
سامورايي بودند به س��فره خانه اي در خيابان 
جنت آب��اد جنوب��ي مي روند و ب��ه مقتول كه 

همراه دوستانش داخل سفره خانه بوده پيامك 
مي دهند كه براي تس��ويه از داخل سفره خانه 
بي��رون بياي��د. در نهايت مقتول و دوس��تش 
ساعتي بعد س��فره خانه را ترك مي كنند و در 
نزديكي خانه ش��ان با ب��رادران قرايي درگير 
مي شوند كه با شمشير سامورايي امير به قتل 

مي رسد. 
بدين ترتيب مأموران براي دس��تگيري دو 
برادر راهي خانه قرايي ها شدند كه دريافتند 
امي��ر متهم اصلي پ��س از قتل ب��ه مكان نا 

معلومي گريخته اس��ت. مأم��وران در ادامه 
عليرضا را بازداشت كردند و مورد بازجويي 
قرار دادند. وي در بازجويي ها برادرش امير 
را قاتل معرفي كرد و مدعي شد كه مقتول از 
دوستان نزديكي آنها بوده و اين درگيري هم 

به خاطر اختالف مالي رخ داده است. 
سپس مأموران امير را به عنوان قاتل فراري 
تحت تعقيب قرار دادند كه دريافتند وي به 
صورت غير قانوني از كش��ور گريخته است. 
در چنين شرايطي متهم به دستور بازپرس 
ويژه قتل تحت تعقي��ب پليس اينترپل قرار 
گرفت. بررسي هاي مأموران نشان داد قاتل 
فراري ابتدا از ايران به كشور تركيه و سپس 
به قبرس و كش��ور يونان گريخته است. در 
حالي كه مأموران موفق نش��دند مخفيگاه 
قاتل فراري را شناسايي كنند تصوير متهم به 
دستور بازپرس پرونده براي شناسايي بدون 

پوشش در روزنامه ها چاپ شد. 
   صدور كيفرخواست امير قرايي 

پس از اين تحقيقات براي دس��تگيري قاتل 
فراري از س��وي مأم��وران پلي��س اينترپل 
ادامه داشت، اما هيچ ردي از او پيدا نكردند 
تا اينكه مدت��ي قبل دريافتن��د، وي مدتي 
است به عنوان باديگارد يكي از خواننده هاي 
معروف عربي اس��تخدام ش��ده و پس از آن 
در يكي كش��ورهاي ح��وزه خلي��ج فارس 
دي��ده شده اس��ت. در حالي ك��ه نزديك به 
هشت سال و ۱0 ماه از حادثه درگيري مرگبار 
قوي ترين م��رد ايران با يكي از دوس��تانش 
مي گذرد و مأموران پليس اينترپل همچنان 
موفق به دس��تگيري وي و انتقال او به ايران 
نشده اند، قاضي محمد تقي شعباني، بازپرس 
شعبه چهارم دادس��راي امور جنايي تهران 

كيفرخواست متهم را صادر كرد. 
بنابراين امير قرايي به زودي به صورت غيابي 
در يك��ي از ش��عبه هاي دادگاه يك كيفري 

استان تهران محاكمه مي شود. 

عامل ربودن باران كوچولو: دوست داشتم دختر داشته باشم!
زن جواني كه باران، دختربچه خردسال را ربوده 
بود روز گذشته به همراه همدستانش محاكمه شد. 
به گزارش جوان، پرونده آدم ربايي دختر خردسال 
روز گذش��ته در ش��عبه دهم دادگاه كيفري يك 

اس��تان ته��ران رس��يدگي ش��د. ابتداي 
جلس��ه نماين��ده دادس��تان در 

قرائت كيفرخواست گفت: 
 دختربچه دو سال و نيمه 

كه باران نام داش��ت 
نيمه بهمن سال 95 
از سوي زن جواني 
به نام مهناز ربوده 
شد. مادر باران بعد 
از ربودن فرزندش 
در طرح ش��كايت 

خ��ود گف��ت: »روز 
گذشته زن جواني به نام 

مهناز به عنوان خير مقابل 
خانه مان در دروازه غار آمد. قرار 

شد براي خريد لباس به ميدان خراسان 
برويم. مي خواستم باران را پيش خواهرم بگذارم 
اما آن زن اصرار كرد ب��اران را همراهمان ببريم. 
باالخره س��ه نفري به بازار رفتيم و در يك مغازه 
مانتو فروشي بعد از انتخاب مانتو به اتاق پرو رفتم 
اما وقتي از اتاق بيرون آمدم ديدم آن زن باران را با 
خود برده است. « نماينده دادستان در ادامه گفت: 
»با طرح اين شكايت، مهناز 4۷ ساله كه دانشجوي 
دانشگاهي در مش��هد بود از طريق دوربين هاي 
مداربسته مغازه شناس��ايي و بازداشت شد. او در 
بازجويي ها مدعي ش��د به دس��تور زن جواني به 
نام نگار و كمك مرد جواني به ن��ام رضا مرتكب 
آدم ربايي شده است. به اين ترتيب نگار و رضا نيز 
دستگير شدند اما آنها جرمشان را انكار كردند و 
مدعي شدند خانواده باران قصد فروش فرزندشان 

را داش��ته اند  .« در ادام��ه مادر ب��اران در جايگاه 
ايستاد و گفت: »چند سال قبل همراه شوهرم از 
افغانستان به ايران آمديم. ما صاحب يك پسر و دو 
دختر هستيم. دو سال قبل نگار را در راه مدرسه 
پسرم ديدم. آن زمان باران چهارماهه بود. وقتي 
نگار خودش را خير معرفي كرد و گفت براي كمك 
به خانواده هاي فقير به دروازه غار آمده است براي 
او درد دل كردم و گفتم ش��وهرم كارگر اس��ت و 
درآمد كافي براي تهيه پوشك و شيرخشك ندارم. 
بعد از اين صحبت ها او اطالعاتي از باران گرفت و 
در دفترچه اش يادداشت كرد و مقداري پول داد 
و رفت. دو سال از اين مالقات گذشت تا اينكه روز 

حادثه مهناز مقابل خانه ما آمد. او هم خودش را 
خير معرفي كرد و خواست براي خريد شب عيد 
به بازار برويم. بعد از رفتن به بازار بود كه اين ماجرا 

رقم خورد.«
در ادامه مهناز در جايگاه ايستاد و با انكار جرمش 
گفت: »شوهرم بعد از 20س��ال زندگي با داشتن 
دو دختر عاشق راننده س��رويس مدرسه يكي از 
دخترانم شد و مرا طالق داد. درآمدي نداشتم به 
همين دليل نتوانستم سرپرستي دخترانم را قبول 
كنم تا اينكه در اين سالها ادامه تحصيل دادم و در 
دانشگاه مشهد در رشته مترجمي زبان قبول شدم. 
براي گذران زندگي و هزينه تحصيل مي خواستم 

منبع درآمدي داشته باشم از طرفي تالش مي كردم 
تا سرپرستي دخترانم را بگيرم. « متهم ادامه داد: 
»اين گذشت تا اينكه با نگار و خانواده او آشنا شدم. 
نگار صاحب يك پس��ر بود. او دوست داشت يك 
فرزند دختر داشته باشد اما ديگر بچه دار نمي شد. 
در تعطيالت ميان ترم بودم ك��ه تماس گرفت و 
خواس��ت به تهران بروم. وقتي نگار را ديدم گفت 
خانواده اي را مي شناسد كه مي خواهند دخترشان 
را بفروشند اما مي خواهند به خانواده شان بگويند 
فرزندشان گمشده است. اين ش��د كه نگار از من 
خواس��ت پيش خانواده باران بروم و آن كودك را 
تحويل بگيرم. « متهم در آخ��ر گفت: »باور كنيد 
قصد آدم ربايي نداشتم و فكر مي كردم آنها با ميل 
خودشان مي خواهند فرزندشان را تحويل بدهند. 
اين شد كه بعد از گرفتن باران س��وار موتور رضا 
شدم و در ميدان امام حسين باران را تحويل نگار 

دادم و سپس   به مشهد برگشتم.«
نگار كه با قرار وثيقه آزاد ب��ود نيز جرمش را انكار 
كرد و گفت: »عاش��ق فرزند دختر بودم. بارها به 
بهزيس��تي رفتم اما موفق به گرفتن فرزند دختر 
نشدم. به همين خاطر مبتال به افسردگي شدم تا 
اينكه خواهرم پيشنهاد داد بعد از زلزله كرمانشاه و 
صحبت با مقامات مسئول يك فرزند دختر بگيرم 

اما اين كار هم بي نتيجه بود. «
 زن جوان ادامه داد: »اين گذشت تا اينكه خواهر 
مهناز گفت خانواده اي را مي شناس��د كه تصميم 
دارند دختر دو ساله ش��ان را بفروشند. اين شد كه 
فكر  كردم پدر و مادر باران مي خواهند دخترشان 
را با ميل خودشان به من بدهند اما تصميم دارند 
ماجرا را كودك ربايي جلوه دهند. باور كنيد قصد 

آدم ربايي نداشتم.«
در ادامه رضا نيز با انكار جرمش گفت: »از ماجراي 
آدم ربايي اطالعي نداشتم و قصدم كمك به زن جوان 

بود.« در پايان هيئت قضايي وارد شور شد. 

در جبهه انتخابات مردم پيروزمندانه، با اقتدار و سربلند بيرون آمدند 
رئي�س پلي�س پايتخت ب�ا توجه ب�ه حضور 
گس�ترده مردم در انتخابات يازدهمين دوره 
انتخابات مجلس شوراي اس�امي و پنجمين 
مي�ان دوره اي خب�رگان رهبري گف�ت كه در 
جبهه انتخابات م�ردم پيروزمندانه، با اقتدار 
و س�ربلند بي�رون آمدن�د و نش�ان دادند كه 
حامي آرمان هاي نظام و انقاب خود هستند. 
به گزارش جوان، سردارحسين رحيمي با اشاره 
به برگزاري انتخاب��ات در امنيت كامل و حضور 
گس��ترده و پرشور و ش��عور مردم براي شركت 

در انتخابات ادامه داد: با وجود 
بيش از 4550 شعبه اخذ آرا در 
حوزه انتخاباتي تهران بزرگ و 
به كارگيري بي��ش از ۱4 هزار 
نيرو به صورت مستقيم در امر 
انتخابات هيچگونه مش��كل و 
مورد امنيت��ي را در اين حوزه   
شاهد نبوديم.  وي با تأكيد بر 

اينكه مردم بصير، آگاه، فهيم و دش��من شناس 
ايران اسالمي بار ديگر حماسه اي ماندگار را خلق 

كردند كه در تاريخ حماسه هاي 
اين ملت خواهد درخشيد و اين 
انتخابات براي ما مايه مباهات و 
سربلندي است، عنوان داشت: 
در گام دوم انق��الب، م��ردم 
در انتخابات��ي ديگر حضوري 
انقالبي داشتند و توطئه هاي 
دشمنان را نقش بر آب كردند.   
وي با اش��اره به اينكه حضور پرشور و گسترده 
مردم در عرصه انتخابات، سرمايه معنوي بزرگي 

است، افزود: مردم در عرصه هاي مختلف انقالب 
نش��ان داده اند كه حامي و هوادار امام، انقالب 
و رهبر معظ��م انقالب هس��تند و از مال و جان 
خود در اين مس��ير بي هيچ چشمداش��تي مايه 

گذاشته اند. 
سردار رحيمي خاطر نشان كرد: ما بايد خود را وقف 
خدمت به مردم كنيم و آنچه در توان داريم را بايد 
براي امنيت، آرامش و آسايش آنان به كارگيريم 
تا خدمتگزاري شايسته براي آنان باشيم؛ چراكه 

مردم ايران اسالمي شايسته بهترين ها هستند. 

امير قرايي
 باديگارد خواننده معروف عربي است!


