چند خبر و حادثه

علی ملكي

دختران سارق خودروهاي لوكس

كلوچه با طعم پدربزرگ

دزدي به خاطر جهيزيه

پس��ر جوان براي خريد فرش دستباف كه عروس خانم براي ازدواج
خواسته بود ،مجبور به دزدي شد.
چن��دي پيش مرد جواني ب��ا پليس تماس گرفت و از سرنش��ينان يك
خودروي پرايد شكايت كرد.
او گف��ت :در ميدان آزادي منتظر تاكس��ي بودم ك��ه خودروي پرايدي
مقابل پايم ترمز زد .در حاليكه به غير از راننده دو سرنشين ديگر هم در
خودرو بودند و من هم س��وار ش��دم ،اما بين راه راننده تغيير مسير داد و
وقتي اعتراض كردم ،دو مرد ديگر با تهديد چاقو و قمه از من خواس��تند
ساكت شوم .آنها پول و گوشي تلفن همراهم را گرفتند و مرا در بزرگراه
رها كردند .با ش��كايت مرد جوان ،تحقيقات آغاز شد و وقتي كارآگاهان
با چند ش��كايت مش��ابه ديگري در اطراف تهران مواجه ش��دند ،طرح
كمين اجرا شد و ماموران موفق شدند خودروي پرايد و سرنشينان آن را
شناسايي ودستگير كنند.متهمان در بازجوييها به زورگيري از مسافران
اعتراف كردند و يكي از آنها گفت :من نامزد دارم و دو ماه ديگر ازدواج
ميكنم .در حاليكه يكي از ش��روط ازدواجمان تهيه فرش دستباف است
و من هم قبول كردم و وقتي اين شرط را پذيرفتم ،هزينه فرش دستباف
 10ميلي��ون تومان بود ،اما االن با اين گرانيها قيمتها بيش از  50ميليون
تومان ش��ده است و ما سه نفر تصميم داشتيم تا هر زماني كه پول فرش
فراهم شد ،دست از سرقت بكشيم!

ناتانیل براندن

دخت��ري در آمري��كا ب��ا خاكس��تر جس��د
پدربزرگش كلوچه درس��ت كرد و آن را به
همكالسيهايش خوراند.
چن��دي پي��ش پلي��س كاليفرني��ا از قول يك
دختر نوجوان اعالم كرد كه اين دانش آموز دبيرس��تاني ،مقداري از خاكستر جسد
پدربزرگ��ش را درون كلوچههايي كه پخته بود ريخته و آنها را به همكالس��يهايش
خورانده است .اين دختر دانش آموز كه داوينچي چارتر نام دارد ،اين كار را عمدي
انجام داده و به همكالسيهاي خود گفته ،اين كلوچهها را با استفاده از مواد مخصوصي
پخته و هيچكس تا به حال چنين مزهاي را نچشيده است!
اين كلوچهها را دست كم  9نفر از همكالسيهاي او خوردهاند و يكي از همكالسيها وي
به پليس گفت :من فكر ميكردم اين مواد خاص ماري جوانا باشد ،چرا كه دانههاي
ريز خاكس��تر در كلوچه بود كه زير دندانم ميرف��ت ،اما هيچ طعم عجيبي را حس
نكردم و حاال هم از دوستم شاكي هستم و او بايد به شدت مجازات شود.
اكنون مشكل پيش روي پليس و مقامهاي قضايي اين است كه براي چنين كاري چه
تنبيه��ي بايد در نظر بگيرند ،چرا كه ب��راي چنين رفتاري در قانون مجازات كيفري
كاليفرنيا حكمي در نظر گرفته نشده است!

پزش��كان چين��ي در يك عمل جراحي ،موفق ش��دند از چش��م يك
كودك  5ماهه  11كرم زنده بيرون بكشند.
بر اساس نظر پزشكان ،اين
ن��وزاد انگل كرمه��ا را در
طي تماس با س��گ جذب
ك��رده بود و خانواده او پس
از بيتاب��ي و متورم ش��دن
چش��مش به ناچار او را به
بيمارستان انتقال ميدهند
و پزش��كان پس از معاينه و آزماي��ش درمييابند كه چندين كرم انگلي
در چشم او وجود دارد.
به گفته پزش��كان اين بيماري در پي غفلت اعض��اي خانواده به كودك
سرايت كرده است و حاال پزشكان در يك عمل جراحي  11كرم از چشم
نوزاد بيرون كشيدند.
به گفته پزشكان اين گونه كرمها اغلب به نقاط مختلف بدن جاندار وارد
ميشوند اما نفوذ كرم به چشم كودك بر اثر تماس دست او با بدن سگ
و ماليدن دستها به چشمش امكان پذير شده است.

		
هدف از زندگی این است که جدا از مهارت حرمت نفس خود را حفظ کنیم

 3دخت��ر جوان كه خودروهاي لوكس را
سرقت ميكردند تا با آنها در خيابانهاي
كورس بگذارند ،دستگير شدند.
چندي پي��ش ماموران گش��ت كالنتري
 158كيانش��هر به يك دستگاه خودروي
׳׳اپتيما׳׳ كه كنار خياباني در جنوب تهران
پارك بود ،مش��كوك شدند و در بررسيها
مشخص شد كه سه شب پيش اين خودرو سرقت شده است.
صاحب اين خودرو در تش��ريح س��رقت اتومبيلش گفت :در حال رانندگي بودم كه
 3دختر جوان و كم س��ن از من خواس��تند تا آنها را به خانه يكي از بستگانشان كه در
مس��يرم بود برس��انم .من هم قبول كردم و در بين راه آنها س��ر صحبت را با من باز
كردند و خواستند برايشان آبميوه بخرم ،من كنار خيابان توقف كردم و براي خريد
وارد مغازه شدم ،اما وقتي برگشتم با جاي خالي ماشينم روبرو شدم.
با مش��خص شدن اين موضوع و در بازرس��ي از خودرو مدارك يك هيوندا توسان
نيز پيدا شد كه آن هم سرقت شده بود.در بررسیهای بعدی مشخص شد صاحب
خودروي توس��ان هم مانند صاحب اپتيما به دام س��ه دختر كم سن افتاده بود .بدين
ترتيب كاراگاهان براي دس��تگيري س��ارقان به كمين نشستند و خودروي اپتيما را
زير نظر گرفتند تا اينكه پس از چند ساعت سه دختر جوان را دستگير كردند .آنها
در بازجويي به س��رقت ماشينهاي لوكس اعتراف كردند و يكي از آنها در بازجويي
گفت :ما هر س��ه در يك محله زندگي ميكنيم و سالهاس��ت با هم دوست هستيم و
يكي از آرزوهاي ما اين بود كه خودروي لوكس داش��ته باش��يم كه بتوانيم با آن در
خيابانها كورس بگذاريم ،به همين دليل نقشه ريختيم تا دست به سرقت بزنيم و بعد
از سرقت هم به خيابانهاي شمال تهران ميرفتيم و با بقيه دوستان هم سن خودمان
كورس خياباني ميگذاشتيم و قرار بود يك خودروي ديگر هم سرقت كنيم كه گير
افتاديم .در حال حاضر هم هر س��ه دوس��ت متهم براي تحقيقات بيشتر به ماموران
اداره آگاهي تحويل شدهاند.

خارج كردن كرم از چشم نوزاد
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