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مرد و زن قاتل
 به قصاص و حبس

 محكوم شدند

2 كشته و يك مجروح 
در سقوط باالبر كارگاهي

نسخه كرونايی مرد شیطان صفت
 برای دختر جوان 

م�رد جوان�ي ك�ه ب�ا همدس�تي دختر 
صاحبخان�ه اش ش�وهر وي را ب�ه قتل 
رس�انده ب�ود، ب�ا حك�م قضاي�ي ب�ه 
قصاص محك�وم ش�د. همس�ر مقتول 
نيز ب�ه 15 س�ال حب�س محكوم ش�د. 
به گ��زارش ج��وان، س��ال گذش��ته مرد 
س��الخورده اي مأموران پليس ورامين را از 
ناپديد شدن ناگهاني پسرش باخبر كرد و 
گفت: »چند روزي است از پسرم كه شاهين 
نام دارد خب��ري ندارم و تلف��ن همراهش 
نيز خاموش اس��ت. از عروس��م سراغش را 
مي گيرم كه مي گويد ش��اهين قرار بود به 
تركيه برود. عروسم گفت شاهين 20 ميليون 
تومان طال همراهش بوده است، نگرانم اتفاق 

بدي برايش افتاده باشد.«
بعد از اعالم اين مفقودي، تالش براي يافتن 
مرد جوان آغاز شد تا اينكه جسد وي كه با 
ضربات چاقو به قتل رسيده بود در گودالي 

در حاشيه باقر شهر كشف شد. 
   دستگيري همسر 

با انتقال جسد به پزشكي قانوني و تشكيل 
پرون��ده قت��ل، همس��ر ش��اهين كه زن 
30 ساله اي به نام ليال است مورد تحقيق 
قرار گرفت. او ابتدا س��عي داشت پليس را 
گمراه كند، اما بازجويي ها وقتي با مدارك 
و داليل روبه رو ش��د به قتل ش��وهرش با 
همدستي مرد جواني به نام ياسر اعتراف 
ك��رد. وي در بازجويي ها گفت: »ياس��ر، 
مس��تأجر خانه پدرم بود. مدتي قبل او به 
من ابراز عالقه كرد. ب��ه خاطر اختالفاتي 
كه با شوهرم داش��تم به ياسر گفتم قصد 
جدايي دارم و با او درد دل كردم تا اينكه او 
نقشه قتل شوهرم را طراحي كرد. « متهم 
ادامه داد: »آن روز طبق نقشه ياسر چند 
قرص خريد و خواس��ت آنه��ا را در غذاي 
شوهرم بريزم. قبول كردم و قرص ها را در 
غذايي ريختم و آنها را به شوهرم خوراندم. 
بعد از آنكه ش��اهين بي حال شد و  با ياسر 
تماس گرفتم. او مقابل خانه مان آمد و ما 
را به باقر ش��هر برد. وقتي از ماشين ياسر 
پياده شديم، او با چند ضربه چاقو شوهرم 
را كش��ت. من فقط در انداختن جسد در 
داخل گودال او را كمك ك��ردم و در قتل 

نقشي نداشتم.«
با اعترافات مته��م، مأموران ياس��ر را نيز 
بازداش��ت كردند كه وي در بازجويي ها به 

قتل اعتراف كرد. 
    محاكمه 

با اقرارهاي دو متهم، ياسر به اتهام قتل عمد 
و ليال به اتهام معاونت در قتل راهي زندان 
ش��دند و پرونده در اولين جلسه رسيدگي 
روي ميز هيئت قضايي ش��عبه دوم دادگاه 

كيفري يك استان تهران قرار گرفت. 
ابتداي جلسه، اولياي دم درخواست قصاص 
كردند. س��پس ياس��ر در جايگاه ايستاد و 
خالف اظه��ارات قبل��ی ا ش قت��ل را انكار 
كرد و گفت: »قباًل تح��ت تأثير حرف هاي 
ليال به قتل اعت��راف كرده ب��ودم، اما حاال 
مي خواهم حقيقت را بگويم. بعد از آشنايي 
با ليال او به من ابراز عالقه كرد. او هميش��ه 
از بدرفتاري هاي ش��وهرش گاليه داشت 
تا اينكه پيش��نهاد قتل را مطرح كرد. ليال 
براي اولين بار از من خواس��ت شوهرش را 
به قتل برسانيم و جسد او را در يك رودخانه 
رها كنيم و آن را س��نگ ب��اران كنيم كه 
قبول نكردم و گفتم اين كار از عهده من بر 

نمي آيد. بعد از مدتي او دوباره پيشنهاد داد 
نزديكي محل كارم در باقرشهر گودالي بكنم 
تا جسد ش��وهرش را در آن دفن كنيم. او 
گفت: »خودم شوهرم را به قتل مي رسانم« 
و قرار شد من فقط در انتقال جسد و دفن 
جسد او را كمك كنم. وقتي از ليال پرسيدم 
به خانواده ش��وهرش چه جوابي مي دهی 
گفت به آنها مي گويم شاهين با 20 ميليون 
تومان طال به تركيه رفته اس��ت و   گرفتار 
قاچاقچيان شده و آنها به خاطر سرقت او را 
كشته اند. وقتي زن جوان اصرار كرد شيطان 

فريبم داد و قبول كردم.«
متهم ادامه داد: »آن روز ليال تماس گرفت 
و گفت يك بس��ته قرص خواب آور خريده 
و قصد دارد طبق نقش��ه آنه��ا را در غذاي 
شوهرش بريزد. او از من خواست بعد از آنكه 
شوهرش بي حال شد مقابل خانه شان بروم و 
آنها را سوار ماشين كنم تا به باقر شهر برويم. 
بعد از تماس ليال مقابل خانه آنها رفتم. بعد 
از آنكه ليال و شوهرش سوار ماشين شدند 
و به طرف باقر شهر حركت كردم. وقتي به 
محل رسيديم در نزديكي گودال ماشينم 
را متوقف ك��ردم. همان لحظه از ماش��ين 
پياده ش��دم و ليال هم پياده ش��د سپس از 
من خواست چاقويي كه همراه دارم را به او 
بدهم. او چاقو را گرفت و يك ضربه به شكم 
شوهرش زد. مقتول در آغوش من افتاد و در 
حالي كه من و مقت��ول با هم گالويز بوديم 
ليال چند ضربه ديگر از پشت به او زد. مقتول 
روي زمين افتاده بود كه ليال فرياد كشيد و 
از من خواس��ت او را كمك كنم تا جسد را 
داخل گودال بيندازيم. بعد از دفن جسد با 

هم از محل فرار كرديم.«
متهم درباره اظهارات اوليه اش گفت: »بعد 
از دس��تگيري بود كه مأموران من و ليال را 
چند دقيقه اي تنها گذاشتند تا با هم حرف 
بزنيم و حقيقت را به مأموران بگوييم. در آن 
چند دقيقه ليال با حرف هايش مرا فريب داد 
تا قتل را گردن بگي��رم. او به من گفت اگر 
قتل را گردن بگيرم تالش مي كند رضايت 
اولياي دم را جلب كند. او گفت: يك طبقه 
از خانه پدرش و ماشينش را مي فروشد تا با 
پول آن رضايت اولياي دم را جلب كند. من 
حرف هاي او را باور كرد، اما فريب خوردم و 
قتل را گردن گرفتم چون بعد از آن بود كه 
متوجه شدم همه حرف هاي او دروغ بوده تا 

مرا گرفتار كند.«
در ادامه زن جوان نيز قتل را انكار كرد و در 
دفاع از خود گفت: »ياس��ر دروغ مي گويد. 
او خ��ودش قرص خواب را خريد و س��پس 
نقشه قتل را كشيد. او بعد از اينكه گودالي 
در باقر شهر آماده كرد من و شوهرم را به آن 
محل برد و بعد با چند ضربه چاقو شوهرم را 
كشت. من فقط در حمل جسد و انداختن 

در گودال او را كمك كردم.«
زن ج��وان در آخر گفت: »م��ن يك دختر 
هفت ساله دارم كه در اين مدت پدر شوهرم   
اجازه ديدن او را نمي  دهند و باور كنيد فريب 
خوردم و در قتل نقشي نداشتم. تقاضا دارم 

هر چه زودتر دخترم را ببينم.«
در پايان هيئت قضايي وارد شور  شد تا اينكه 
با توجه به شواهد و مدارك در پرونده ياسر 
را به قصاص و همسر مقتول را به 15 سال 
حبس محكوم كرد. به اين ترتيب در صورت 
تأييد اين حكم مرد جوان در آستانه مرگ 

قرار خواهد گرفت. 

دو پس�ر خال�ه موتور س�وار ك�ه در غ�رب تهران دس�ت 
ب�ه س�رقت هاي س�ريالي مي زدن�د ب�ه دام افتادن�د.

به گزارش جوان، سرهنگ سليمان شكري رئيس كالنتري 134 
شهرك غرب با اعالم اين خبر گفت: در پي وقوع چند فقره سرقت 
موبايل توسط دوموتورسوار در سطح محله شهرك غرب بررسي 

موضوع و شناسايي سارقان در دستور كار پليس قرار گرفت. 
وي افزود: مأموران كالنتري در بررس��ي هاي فني س��ارقان را 
شناسايي كردند و پس از دستگيري در مخفيگاهشان 20 دستگاه 
گوشي موبايل سرقتي به ارزش 2 ميليارد و 400 ميليون ريال 

كشف شد. 
رئيس كالنتري 134 ش��هرك غرب بيان داشت: متهمان كه با 
يكديگر پسرخاله بودند، پس از انتقال به كالنتري 134 به 20 فقره 

سرقت موبايل به شيوه قاپ زني اعتراف كرده است. 
 سارقان پس از تشكيل پرونده تحويل مرجع قضايي داده شدند.

سقوط يك باالبر به چاهك آسانس�ور در يك ساختمان 
نيمه كاره در تهران دو كشته و يك زخمي برجاي گذاشت. 
به گزارش جوان، عصر پنج ش��نبه 27 خرداد، عوامل سازمان 
آتش نشاني از سقوط سه كارگر به داخل چاهك يك آسانسور 
در يك ساختمان نيمه كاره در خيابان مطهري با خبر و راهي 
محل شدند. اولين بررسي ها نشان مي داد سه كارگر افغان در 
ساختمان در حال س��اخت در حال حمل بار سنگ از طبقه 
چهارم به طبقات بااليي بودند كه ناگهان باالبر همراه آنها به 

داخل چاهك آسانسور سقوط مي كند. 
سيد جالل ملكي، سخنگوي سازمان آتش نشاني گفت: »در 
اين حادثه دو كار گر به دليل ش��دت جراح��ات در دم فوت 
كرده بودند، اما كارگر ديگر كه به شدت زخمي شده بود توسط 

عوامل اورژانس راهي بيمارستان شد.«

خواس�تگار قالبی وقت�ی فهميد دختر 
جوان از بيم�اری كرونا ه�راس دارد او 
را به بهانه گرفتن نس�خه ض�د بيماری 
كرون�ا از رمالی رب�ود و پس از س�رقت 
اموال�ش پيك�ر زخم�ی نيم�ه جان�ش 
را در بياب�ان ه�ای ته�ران ره�ا ك�رد . 
به گزارش جوان ، چند روز قبل به مأموران 
پليس تهران خبر رس��يد رانن��ده عبوری 
پيكر نيمه جان دخت��ر جوانی را در بيابان 
های اطراف تهران پيدا كرده و برای درمان 

به بيمارستان منتقل كرده است. 
بررسی های مأموران پليس حكايت از آن 
داش��ت دختر جوان كه به ش��دت زخمی 
شده و در آس��تانه مرگ قرار دارد كارمند 
ش��ركتی در يكی از خيابان های مركزی 
تهران اس��ت كه روز حادثه پ��س از خارج 
ش��دن از محل كارش س��وار برخودروی 
عبوری شده و ساعتی بعد اين اتفاق خونين 

برای او رخ داده است . 
در حالی كه تحقيقات درب��اره اين حادثه 
ادامه داشت تيم پزشكی به مأموران پليس 
اعالم كردند دخترزخم��ی از مرگ نجات 

پيدا  كرده و به هوش آمده است . 
   رمال  

بدين ترتيب مأموران راهی بيمارس��تان 
ش��دند و از دختر جوان تحقي��ق كردند . 

وی با شكايت از پس��ر جوانی به نام ياشار 
گفت : چند ماه قبل وقت��ی از محل كارم 
بيرون آمدم س��وار خودروی مسافركشی 
شدم كه راننده آن مرد جوانی بود. راننده 
وقتی فهميد من كارمند هستم در مسير 
راه با چرب زبانی مرا فريب داد و به من ابراز 

عالقه كرد . 
پس از اين ارتباط تلفنی و پيامكی ما ادامه 
داش��ت و گاهی هم به نزديكی محل كارم 
می آمد و مرا به خانه مان می رساند . ياشار 
مدعی شد كه عاشق من شده است و ازمن 
خواس��ت با خانواده ام صحبت كنم و قرار 
خواس��تگاری بگذارم تا ب��ه زودی همراه 
خانواده اش برای مراس��م خواستگاری به 

خانه ما بيايد . 
   كرونا

من به او اعتماد كردم و موضوع را با خانواده 
ام در ميان گذاشتم كه پدر و مادرم قبول 
كردند اما گفتند به خاط��ر بيماری كرونا 
مدتی باي��د صبر كنيم تا اوض��اع و احوال 

بهتر شود . 
پس از اين به ياش��ار گفتم كه من از كرونا 
می ترس��م و خانواده ام نيز نگ��ران كرونا 
هستند و به همين خاطر از من خواستند 
مدتی صبر كني��م . ياش��ار آن روز حرفی 
نزد اما چن��د روز بع��د وقتی با ه��م قرار 

بيرون گذاش��تيم گفت كه برای ويروس 
كرونا نس��خه ای دارد كه اگر آن را همراه 
داشته باش��يم اصاًل  كرونا نمی گيريم. او 
گفت رمالی را می شناس��د ك��ه با گرفتن 
10 ميليون تومان نسخه ضد كرونايی می 
نويسد  و هر كسی آن نسخه را همراه داشته 

باشد بيماری كرونا نمی گيرد . 
من دوباره فريب حرف های قشنگ ياشار 
را خوردم و به او 10 ميلي��ون تومان دادم 
كه برای من و خان��واده ام از رمال معروف 
نسخه ضد كرونايی بگيرد . ياشار يك روز 
بعد نسخه  كاغذی كه داخل پارچه سبزی 
دوخته شده بود به من داد و گفت اگر آن 
را هميشه همراه خودم داشته باشم هرگز 
بيماری كرونا نمی گيرم. پ��س از اين من 
هميشه آن پارچه را همراه خودم داشتم و 
خيالم راحت بود كه كرونا از من و خانواده 
ام فراری است اما پس از 45 روز من حالم 
بد شد و وقتی به بيمارستان رفتم و تست 

دادم مشخص شد كرونا گرفته ام  . 
   آدم ربايی 

آن روز خيل��ی ناراحت ب��ودم و موضوع را 
تلفنی به ياشار خبر دادم و از او گله كردم 
اما هنوز خبر نداشتم كه ياشار چه نقشه ای 
برای من طراحی كرده است تا اينكه حالم 
بهتر شد و دوباره با او قرار مالقات گذاشتم 

. روز حادثه از محل كارم بيرون آمده بودم 
كه ياشار به سراغم آمد و مرا سوار ماشينش 
كرد . او گفت قرار است مرا پيش رمال ببرد 
و خودم از نزديك با او حرف بزنم و پولم را 

نيز از او پس بگيرم . 
پس از طی مسافتی ياش��ار خودرواش را 
به سمت بيرون از ش��هر تغيير مسير داد 
كه به او اعتراض ك��ردم و ناگهان  چاقويی 
از زير صندلی اش بيرون آورد و مرا تهديد 
به مرگ كرد . در حالی كه دست و پايم از 
ش��دت ترس می لرزيد او خودرواش را در 
حاشيه ش��هر نگهداش��ت كه تازه متوجه 
نقشه شوم او ش��دم . او مرا به زور آزار داد 
كه با هم درگير ش��ديم و بعد ب��ا چاقو مرا 
زخمی كرد و طالها و ام��وال قيمتی ام را 
س��رقت كرد  و در حالی كه جانی در بدن 
نداشتم مرا از داخل ماشين بيرون انداخت  
و فرار كرد . وقتی به ه��وش آمدم متوجه 
ش��دم راننده عبوری به دادم رسيده  و مرا 
به بيمارستان منتقل كرده  و از مرگ نجاتم  

داده است  . 
با ش��كايت دختر جوان تيمی از مأموران 
پليس تهران به دس��تور بازپرس ش��عبه 
۸ دادس��رای ام��ور جنايی ته��ران  برای 
دس��تگيری مته��م وارد عم��ل ش��دند . 

تحقيقات درباره اين حادثه ادامه دارد . 
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شماره 11٦4701 مفقود گرديده است و فاقد اعتبار می باشد. از يابنده تقاضا می شود 
اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد سمنان به نشانی سمنان، كيلومتر 5 جاده 

سمنان دامغان،مجتمع دانشگاه آزاد اسالمی واحد سمنان ارسال نمايد.

آگهی اعالم مفقودی
گواهينامه موقت پايان تحصيالت دوره كارشناسی اينجانب سيد مهدی طاهری فرزند 
سيد حسين به شماره شناسنامه 4٣5 / شماره ملی 45٦٩571٨٢4 صادره از سمنان 
در مقطع كارشناسي رشته حقوق قضايی صادره از واحد دانشگاهی دامغان با شماره 
٨5/٣٣/ف مفقود گرديده است و فاقد اعتبار می باشد. از يابنده تقاضا می شود اصل 
مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد دامغان به نشانی دامغان - ميدان سعدی - بلوار 

چشمه علی - دانشگاه آزاد اسالمی واحد دامغان ارسال نمايد.

آگهی اعالم مفقودی

کارگر خدمات اعتراف به قتل کرد 
كارگر خدمات وقتي در حال نظافت خانه مرد 
خدماتي بود برق طالهاي همس�ر او چشمش 
را گرفت و دست به جنايتي خونين زد. متهم 
كه ب�ا تناقض گويي قص�د فريب مأم�وران را 
داش�ت و در نهايت 10 روز پس از دس�تگيري 
در بازجويي ه�اي فني به قتل اعت�راف كرد. 
به گزارش جوان، عصر روز يك شنبه 5 ارديبهشت 
امس��ال قاضي حبيب اهلل صادقي، بازپرس ويژه 
قتل دادسراي امور جنايي تهران با تماس تلفني 
مأموران كالنتري 10۸ ن��واب از قتل زن جواني 
در خانه اش با خبر و هم��راه تيمي از كارآگاهان 

اداره دهم پليس آگاهي راهي محل شد. 
تي��م جناي��ي در مح��ل حادثه طبق��ه همكف 
س��اختمان مس��كوني در خيابان قصر الدشت 
با جس��د زن 44 س��اله اي به نام پروي��ن روبه رو 
شدند كه بررس��ي ها حكايت از آن داشت بر اثر 
ضربات جسم سختي به س��ر و صورتش به قتل 

رسيده است. 
    گريه هاي كودک شيرخوار 

تحقيقات مأموران پليس نشان داد ساعتي قبل 
خواهر زاده مقتول براي ديدن خاله اش به محل 
زندگي او مي آيد و در حالي كه كسي در خانه را 
روي او باز نمي كند، ص��داي گريه مداوم كودك 
ش��يرخوار خاله اش را از پش��ت در مي شنود كه 
نگران مي ش��ود و موضوع را ب��ه مأموران پليس 
خبر مي ده��د. مأموران پس از گرفتن دس��تور 
قضايي قفل در خانه را تخري��ب مي كند و وارد 
خانه مي شوند كه با جسد زن جوان كنار كودك 

شيرخوارش روبه رو مي شوند. 
پسر خواهر مقتول گفت: ش��وهر خاله ام كارگر 
خدماتي است و گاهي شب ها هم در محل كارش 
نگهبان مي ماند. س��اعتي قبل م��ادرم با خاله ام 
تماس گرفت كه شب او را به خانه مان دعوت كند، 
اما او جواب نداد كه به در خانه اش آمدم. كس��ي 
در را باز نكرد، اما صداي گريه پسر شيرخوارش از 
داخل خانه مي آمد كه مشكوك شدم و احتمال 
دادم براي خاله ام اتفاقي رخ داده اس��ت. به اداره 
پليس و آتش نشاني زنگ زدم و درخواست كمك 
كردم كه پس از باز كردن در با اين صحنه روبه رو 
شديم.  ش��وهر مقتول هم گفت: محل كار بودم 
كه پس��ر باجناقم و خواهر همسرم با من تماس 
گرفتند و گفتند خودم را به خانه مان برس��انم. 
وقتي به خانه آمدم ديدم زنم به قتل رسيده است. 
وي در پايان گفت: من و همسرم با كسي اختالف 
يا دشمني نداشتيم و نمي دانم چه كسي همسرم 

را به قتل رسانده است. 
   سرنخ 

بررس��ي هاي ميداني مأموران پليس نشان داد 
عامل يا عامالن قتل پس از حادثه طالها و اموال با 
ارزش مقتول را سرقت كرده و از محل گريخته اند. 
از سوي ديگر مشخص ش��د قاتل يا قاتالن افراد 
آش��نايي بوده چون بدون تخريب در وارد خانه 
شده و در فرصت مناس��ب زن جوان را غافلگير 
كرده و با ضربات جسم سختي از پشت سر او را 

به قتل رسانده اند. 
تيم جناي��ي در تحقيق��ات ميداني و بررس��ي 

دوربين هاي مداربسته به رد پاي كارگر خدماتي 
در اين جنايت رسيدند. كارآگاهان دريافتند مرد 
جواني به نام پيام مدتي است براي نظافت پله ها و 
پاركينگ خانه به اين ساختمان رفت و آمد دارد. 
همچنين مشخص شد پيام مقتول را مي شناخته 
و گاهي هم خانه مقتول را نظافت مي كرده است. 
بررسي ها حكايت از آن داش��ت پيام روز حادثه 
مشغول نظافت ساختمان بوده كه سراسيمه از 

آنجا خارج شده است . 
   دستگيري متهم 

بدين ترتي��ب مأموران پليس پي��ام را به عنوان 
مظنون تحت تعقيب قرار دادند و براي دستگيري 
وي به خانه او رفتند، ام��ا دريافتند متهم پس از 

حادثه به مكان نامعلومي گريخته است. 
پس از اين مأموران دست به تحقيقات تخصصي 
زدند ت��ا اينك��ه 10 روز قبل وي را شناس��ايي و 
بازداش��ت كردند.  متهم در بارجويي ها قتل زن 
جوان را منكر ش��د و ادعا كرد ك��ه زن جوان را 
مي ش��ناخته اما خبر ندارد كه چه كسي او را به 
قتل رسانده است. وي گفت: آن روز براي من كار 
مهمي پيش آمد كه كارم را نيمه تمام رها كردم. 

    سرقت خونين 
متهم در حالي كه با تناقض گويي ها قصد فريب 
مأموران داشت در نهايت در بازجويي ها فني پس 
از 10 روز لب به اعتراف گشود و به قتل زن جوان 

با انگيزه سرقت اعتراف كرد. 
وي گفت: من كارگر خدماتي هستم و مدتي قبل 
شركتي كه در آنجا ثبت نام كرده بودم مرا براي 

نظافت به ساختمان محل زندگي مقتول معرفي 
كرد. من با مدير س��اختمان قرار داد بستم و هر 
دو هفته يك بار براي نظافت پله ها و پاركينگ به 
آنجا مي رفتم. البته در اين مدت با چند خانواده 
آش��نا ش��دم و گاهي در نظافت خانه هايشان به 
آنها كمك مي كردم و آنها هم به من دس��تمزد 
مي دادند كه پروين هم يك��ي از آنها بود. در اين 
مدتي كه به خانه اش رفت و آمد داشتم متوجه 
شدم او مقدار زيادي طال در دست و گردنش دارد 
كه برق طالهايش چش��مم را گرفت و وسوسه 
ش��دم طالهاي او را س��رقت كنم. در اين مدت 
در پي فرصت مناسبي بودم كه نقشه ام را عملي 
كنم تا اينكه روز حادثه در خانه اش را زدم و گفتم 
قصد دارم خانه اش را تمييز كنم و او هم در را باز 
كرد و من وارد ش��دم. در ح��ال نظافت بودم كه 
مقتول به آشپزخانه رفت براي من چايي بياورد 
كه از پشت به او حمله كردم و با مجسمه اي چند 
ضربه به سرش زدم. او خونين نقش بر زمين شد 
و پس��ر ش��يرخوارش هم گريه مي كرد. سپس 
طالها و اموال ب��ا ارزش او را س��رقت كردم و از 

محل گريختم. 
وي در پايان گفت: پس از اين به محل كارم رفتم و 
به بهانه اينكه قصد دارم براي زندگي به شهرستان 
بروم تمامي مداركم را از دفتر گرفتم و از تهران 

گريختم، اما خيلي زود به دام افتادم. 
متهم در ادامه به دستور قاضي حبيب اهلل صادقي 
براي تحقيقات بيش��تر در اختي��ار كارآگاهان 

اداره دهم پليس آگاهي قرار گرفت. 

مري مارشال ٨٦ ساله از اسكاتلند ٩0 نوه، نتيجه، 
نبيره و نديده دارد. 

مري كه هر شش نسل خانواده اش زنده هستند هشت 
فرزند دارد. همه مادران اين خانواده در هجده سالگي يا 
حتي زودتر باردار شده اند و كوچكترين عضو خانواده 
وي، نديده اش سه هفته قبل به دنيا آمد.   به گفته مري، 
وي با داشتن خانواده اي به اين بزرگي نمي تواند بابت 

تولد و كريسمس براي همه اعضاي خانواده اش كادو 
بخرد وگرنه نصف سال بايد مشغول كادو خريدن باشد 

و از اين بابت هم كسي دلخور نيست. 
زن س��الخورده اس��كاتلندي درب��اره زندگ��ي اش 
مي گويد:»صادقانه بگويم، من يك زن خوش��بخت 
هستم. داشتن خانواده اي به اين بزرگي خيلي عالي 

است.«

فرمان�ده انتظام�ي شهرس�تان 
ك�ودک  نج�ات  از  نجف آب�اد 
4 ساله اي كه از س�وي دو آدم ربا 
داد.  خب�ر  ش�ده بود  رب�وده 
ب��ه گ��زارش ج��وان، س��رهنگ 
محمد حسين باباكالني، درباره اين 
خبر گفت: چند روز قبل مردي در 
شهرستان نجف آباد به اداره پليس 
رف��ت و از دو م��رد به اته��ام ربودن 
كودك چهارساله اش شكايت كرد. 
وي گفت كه دو مردي با او اختالف 
حس��اب دارند فرزند خردسالش را 

ربوده اند. 
وي اف��زود: پ��س از اين ش��كايت 
مأموران پليس وارد عمل شدند كه 
در همان ساعات اوليه پس از وقوع 
حادثه يكي از افراد كه در آدم ربايي 

دست داش��ت شناس��ايي و در يك 
عمليات سريع دستگير كردند. 

فرمانده انتظامي شهرس��تان نجف 
آباد گفت: متهم پس از دستگيري در 
اعترافات خود عنوان كرد كه كودك 
ربوده شده به يكي از شهرهاي مرزي 
جنوب شرقي كش��ور منتقل شده 
كه بالفاصله مأموران با نيابت مقام 
قضايي ب��ه همراه متهم دس��تگير 
شده به محل نگهداري كودك اعزام 

شدند. 
در اين عمليات ويژه و ضربتي يكي 
ديگر از متهمان در محل دستگير و 
كودك چهار ساله از بند آدم ربايان 
آزاد ش��ده و پس از انج��ام مراحل 
قانوني به خانواده اش در شهرستان 

نجف آباد تحويل داده  شد. 

 امور مشترکین و توزیع
 روزنامه جوان
88498476

سازمان آگهي هاي 
 روزنامه جوان

تلفني آگهي مي پذيرد
88498458

زن اسكاتلندي  با 90 نوه، نتیجه،  نبیره و نديده  

نجات كودك 4 ساله
 از دست آدم ربايان

پسرخاله هاي موبايل قاپ 
دستگیر شدند 


