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کالنتری که به کودکان تعرض می کرد  ،پس از آزادی به قید وثیقه خودکشی کرد .به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان،کرگ کوستا ،کالنتر پس از آزادیاش به قید وثیقه  250هزار دالری،
با اسلحه خودکشی کرد .او به دلیل آزار جنسی و تعرض به  29کودک دستگیر شدهبود.هنگامی که این کالنتر سر پست خود بود مقصود شوم خود را عملی میکردهاست .پس از بررسی
ت میکرده تا وی را
رایانه وی مشخص شد او هر شب  4ساعت را در اداره مشغول یافتن کودکان بوده و از سایتهای مستهجن دیدن میکرد.او حتی با دختری اهل کالیفرنیا ماهها صحب 
اغوا کند .کرگ در حالی کودکان را آزار و اذیت می کرد که خود  5فرزند داشت .هنگامی که او به قید وثیقه آزاد شد ،از دیدن فرزندانش که بین  3تا  12سال سن داشتند امتناع کرد و با
اسلحهاش دست به خودکشی زد.
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قاتل پس از  14سال زندگی مخفیانه به دام افتاد؛

اخبار

قتل به خاطر بوق اتومبیل
جوانی که در بلوار حجاب منطقه قاسم آباد مشهد ،راننده
یک دستگاه خودرو سواری را به قتل رسانده بود ،پس از
 14سال زندگی مخفیانه با هویت جعلی ،دستگیر شد.
بوق اتومبیل عامل درگیری
به گزارش ایسنا ،این جنایت شانزدهم آذر سال ۱۳۸۱
هنگامی رخ داد که  ۳دانش آموز قصد داشتند از عرض بلوار
حجاب عبور کنند .در همین حال راننده  ۲۳ساله یک دستگاه
خودرو سواری نیز که از همان منطقه عبور می کرد دستش را
روی بوق گذاشت تا به رفتار عابران پیاده اعتراض کند اما یکی از
عابران نیز با صدای بلند به بوق زدن راننده به طرز توهینآمیزی
معترض شد.داستان به همین جا ختم نشد .حاال راننده خودرو
که از این حرکت عصبانی شده بود چند متر باالتر خودرواش را
متوقف کرد و از خودرو پایین آمد.
در حالی که مشاجره لفظی بین  ۲جوان آغاز شده بود ناگهان
راننده چماقی را از صندوق عقب برداشت و ضربهای به جوان
عابر زد و به این ترتیب درگیری فیزیکی بین آنها شکل گرفت.
در این هنگام بود که «ع» (جوان عابر) چاقویی را بیرون کشید
و تیغه آن را در قفسه سینه راننده فرو برد .لحظاتی بعد وقتی

راننده خودروسواری نقش بر زمین شد ،ضارب و دوستانش از
محل گریختند.
هدف صدمه به ماشین بود نه راننده
بنابراین گزارش؛ به دستور مقام قضایی  ۲دوست دیگر وی که
در صحنه حادثه حضور داشتند دستگیر شدند و مورد بازجویی
قرار گرفتند .یکی از آنها گفت :وقتی راننده از خودرو پیاده شد
چماقی را از صندوق عقب برداشت و با آن ضربهای به «ع» زد
اما قبل از این درگیری «ع» خطاب به ما فریاد زد فرار کنید!
روی خودر و خط انداختم! ما هم جلوتر رفتیم که آنها را جدا
کنیم ولی «ع» در حین درگیری راننده را با چاقو زد!
 14سال زندگی مخفیانه
پس از اظهارات شاهدان عینی این حادثه ،تالش کارآگاهان
برای دستگیری ضارب فراری ادامه یافت ولی او هر بار مخفیگاه
خود را تغییر میداد و تالشها برای دستگیری او به نتیجه
نمیرسید تا این که پس از گذشت  ۱۴سال از ماجرا ،وی را
در منزل مسکونی محاصره کردند و به دام انداختند.وی که
اکنون حدود  ۳۲سال دارد ،اعتراف کرد :پس از ارتکاب جنایت
به استانهای غربی کشور رفتم و هر از گاهی مخفیگاه خود را

دستگیری  ۴۲۱مزاحم نوامیس و  ۱۶۷شرور در تهران

تغییر میدادم تا اینکه سال گذشته و برای آنکه شناسایی نشوم
نام فامیلی خود را هم عوض کردم اما باالخره شناسایی شدم.

وی که آثار ندامت در چهرهاش نمایان بود گفت :برای یک لحظه
عصبانی شدم .کاش این حادثه رخ نمیداد.

بخشی از کارخانه شیر پگاه کرمان پلمب شد

خواستگار ناکام از پدر دختر مورد عالقه اش انتقام گرفت

دادستان عمومی و انقالب کرمان از پلمب بخش هایی از
کارخانه شیر پگاه کرمان خبر داد و گفت :با توجه به برآورد
نماینده دانشگاه علوم پزشکی بیش از پنج تن محصول
بسته بندی شده فاسد و مشکوک از این مجموعه کشف
و توقیف شده است.
به گزارش ایرنا ،دادخدا ساالری افزود :میزان توزیع محصوالت
فاسد و مشکوک در انبارهای مختلف مشخص نیست و بررسی
الزم در این زمینه در دست انجام است.وی خاطرنشان کرد:
پس از شکایت یکی از شهروندان ،کارخانه شیر پگاه از سوی
هیات عالی امنیت قضایی و بهداشتی دادسرای عمومی و انقالب
کرمان به ریاست معاون دادستان با همراهی نماینده دانشگاه
علوم پزشکی کرمان و پلیس اماکن مورد بازدید قرار گرفت.
دادستان کرمان گفت :در زمان حاضر به جز خط تولید شیر و
سردخانه پنیر که برای جمع آوری روزانه شیر الزم است ،مابقی
اماکن پلمپ شده است.وی افزود :واحدهای پلمب شده این کارخانه در اختیار دانشگاه علوم پزشکی کرمان قرار گرفته تا پس از
کارشناسی الزم و انجام آزمایش های مورد نیاز ،گزارش دقیق و قطعی در این باره ارائه شود.ساالری گفت :در این راستا معاون
کارخانه و ویزیتوری که اقدام به توزیع شیر فاسد در بازار می کرد برای اخذ اظهارات به پلیس احضار شده اند و تحقیقات الزم
در این زمینه انجام شده است.بازدید هیات امنیت غذایی از کارخانه شیر پگاه کرمان شامگاه پنجشنبه  72خرداد ماه انجام شد.

مردی جوان که در پی جواب رد خواستگاری ،از طریق
شبکه های اجتماعی مزاحم پدر دختر مورد عالقه اش شده
بود توسط پلیس فتا خراسان رضوی شناسایی و دستگیر
شد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،فرمانده انتظامی شهرستان
نیشابور در تشریح این خبر گفت :در پی شكایت مردی میانسال
مبنی بر درج مطالب توهین آمیز و آگهی جعلی در شبکه های
اجتماعی با مشخصات وی از سوی فردی ناشناس موضوع به
صورت ویژه در دستور كار ماموران پلیس فتای شهرستان قرار
گرفت .سرهنگ "اکبر آقابیگی "افزود :کارشناسان پلیس فتا با
یک سری تحقیقات فنی عامل انتشار مطالب توهین آمیز و آگهی
های جعلی را شناسایی و با هماهنگی قضایی دستگیر کردند .وی
تصریح کرد :متهم  21ساله که در ابتدا منکر هرگونه جرمی بود در
مواجهه با مستندات دیجیتالی کشف شده به بزه انتسابی اعتراف
و اظهار داشت حدود یک سال قبل برای ازدواج به خواستگاری دختر شاکی رفتم و در پی جواب رد در خواستگاری؛ از طریق درج آگهی
های جعلی و مطالب توهین آمیز علیه پدر دختر مورد عالقه ام در شبکه های اجتماعی درصدد انتقام برآمدم .سرهنگ آقابیگی با اشاره به
معرفی متهم به دادسرا خاطر نشان کرد :هر كسی كه به هر نحو اقدام به مزاحمت و هتك حیثیت در محیط مجازی کند بر اساس قانون
جرائم رایانه ای افزون بر اعاده حیثیت به حبس و جزای نقدی محكوم می شود.

دور جدید برخورد با اوباش پایتخت آغاز شد
فرمانده انتظامی تهران بزرگ گفت :در  3ماه نخست
امسال  421مزاحم نوامیس و  167نفر از اوباش در سطح
پایتخت شناسایی و دستگیر شدند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،سرتیپ پاسدار حسین
ساجدی نیا فرمانده انتظامی تهران بزرگ ،با اشاره به عملکرد
مثبت پلیس پایتخت از ابتدای سالجاری تاکنون در بحث
دستگیری مخالن نظم و امنیت عمومی در سطح شهر تهران،

گفت :در این عملیات ها طی ماه های فروردین  ،اردیبهشت و
خردادماه صورت گرفت  167نفر از اراذل و اوباش و  421مزاحم
نوامیس دستگیر شده اند.بنابراین گزارش؛ این مقام ارشد انتظامی
در ادامه اظهار داشت :پلیس امنیت عمومی پایتخت با همکاری
یگان امداد و پلیس پیشگیری تهران بزرگ ضمن اجرای یک
مرحله طرح اراذل و  10مرحله طرح امنیت و آرامش موفق به
دستگیری متهمان در این زمینه شده است .وی افزود :با توجه
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به اینکه برخورد با مخالن نظم عمومی و مزاحمان نوامیس ،از
دغدغه های اصلی شهروندان تهرانی است ،تیم های عملیاتی
پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ ،طی این مدت با شناسایی
مناطق آلوده و پاتوق های اراذل و اوباش موفق شدند طی اجرای
 10مرحله از طرح امنیت و آرامش 167 ،شرور سطح  2 ،1و سه
و همچنین  421مزاحم نوامیس شهروندان و لمپن خیابانی را
دستگیر کنند .گزارش می افزاید؛ سردار ساجدی نیا ،با اشاره به

افقی :

اینکه این مرحله از طرح ها موجبات رضایت شهروندان را فراهم
آورده و بازخوردهای آن از سوی پلیس بررسی شده است ،گفت
طی هماهنگی های انجام شده با مقام قضائی ،تمامی متهمان
دستگیر شده در این عملیات ها پس از تکمیل پرونده به دادسرا
معرفی شدند تا به جرایم آنها رسیدگی شود .وی تصریح کرد :در
این عملیات ها تعداد زیادی سالح سرد از متهمان و مخفیگاه آنها
کشف و ضبط شده است.
* طراح جدول :مجتبی اردشیری

-1فیلسوف یونانی پیرو مکتب کلبی که ثروت را تحقیر می کرد و از مقررات اجتماعی بیزار بود -مخترع ماشین حساب
 -2پناهگاه – اتحادیه  -3زمینه  -خشمگین -چشم – ویتامین انعقاد خون  -4هر چیز بد و زشت  -پرده در – سدی در
ایران – یار هاج  -5کله پز  -دختر كعب و از انصار مدينه بود  -بيشترين تأثير را بر انديشه دوران جديد و بويژه در حوزه های
لو
ث تکمی 
ی که باع 
گوناگون فلسفه مانند معرفت شناسی ،فلسفه اخالق و فلسفه زيبايی شناسی به جای گذاشت  -6چیز 
تمام شدن چیز دیگر باشد -گردش دسته جمعی – نابود کردن  -7فیلمی سینمایی و انیمیشنی زنده به کارگردانی “امیر
مهرتاش مهدوی” با حضور “محمدرضا گلزار” و “نیکی کریمی”  -8فرار حیوان  -پسر سوم چنگیزخان  -برداشت محصول
– جشنواره سینمایی فرانسه  -9مادر ترکی – یکی از مراسم پیش از ازدواج  -تفاوت داشتن  -10شکسته شده – شیر بیشه
– آنچه روایت شود  -11گل و الیی که در ته آبی نشیند – هم نظری روی یک موضوع – از اسماء دخترانه -12پایان این
شب ،سفید است  -به نوعی از قصاید یا اشعاری اطالق می شود که وزن یکسان داشته و از تلفیق و ترکیب بخشهایی کوچک
موسوم به رشته ها یا لختها فراهم آمده باشند -گشوده – عادت و خوی  -13پوستین  -نوعی ظرف آزمایشگاهی مخروطی
شکل  -دندانساز  -قدم یکپا  -14پایین آمدن – از شهرهای کهن استان خراسان رضوی  -15نامه – قهرمان کتاب بینوایان.

عمودی :

ن درو 
ن
-1عمامه – عضو فراموشخانه  -2خواب آور  -سرسام  -3نیمه عموم – جیره و مستمری  -آنچ ه کهبا آ 
چیزیرا پر کنند  -نشانه جمع  -4نام چند تن از پادشاهان فرانسه  -گیاهی است از رده دو لپه ای های جدا  -آب
بند – شتر  -5کودتای نافرجام دشمنان انقالب اسالمی جهت براندازی نظام جمهوری اسالمی  -محل های نشستن
برای سخنرانی در مساجد – از اماکن مکه  -6گیرنده امواج – نهنگ – چیره شدن  -7بازیگر آمریکایی برنده جایزه
اسکار برای فیلم های کرامر علیه کرامر و مرد بارانی  -8پژمرده – از میوه های شمالی – هر چیز گستردنی  -حرف
فاصله  -9طایفه ای در ایران – دعای مستجاب شده – لوازم خانه  -10اتفاقی نادر  -گندم از گندم بروید جو – . . .
آقای فرانسوی  -11بیماری مهلک – در سال  2011جایزه گرمی را برای آلبوم «بهبودی» دریافت کرد  -خبرهای
ی میانتهی  -13اسباب و لوازم
عرب  -12پول فلزی – از ابزار شکار قدیمی ها – گرفتن و بردن هر چیز خوب  -ن 
خانه  -زمین بی آب و علف – درگذشته – قلعه باالی بلندی  -14احمق – صم و بکم  -15کله شقی – مجموعه
افرادی که به هر شیوه ای برای تغییر حکومت یا وضعیتی اقدام می کنند.
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فرمانده انتظامی تهران بزرگ از دستگیری  ۴۲۱تن از مزاحمان نوامیس از ابتدای
امسال تا کنون خبر داد.
به گزارش ایسنا ،سردار حسين ساجدینيا با اشاره به عملکرد پليس پايتخت از ابتدای
سالجاری تاکنون در بحث دستگيري مخالن نظم و امنيت عمومي در سطح شهر تهران،
گفت :طي ماه های فروردين ،ارديبهشت و خرداد ماه و در جریان عملیاتهای مختلف پلیسی
 ۱۶۷نفر از اراذل و اوباش و  ۴۲۱مزاحم نوامیس دستگیر شده اند.فرمانده انتظامی تهران
بزرگ با بیان اینکه پليس امنيت عمومي پايتخت با همکاري يگان امداد و پلیس پیشگیری
تهران بزرگ ضمن اجراي يک مرحله طرح اراذل و  ۱۰مرحله طرح امنيت و آرامش موفق به
دستگيری متهمان در اين زمينه شده است ،گفت :با توجه به اينکه برخورد با مخالن نظم
عمومی و مزاحمان نواميس ،از دغدغه هاي اصلي شهروندان تهرانی است ،تيم های عملياتی
پليس امنيت عمومی تهران بزرگ ،طی اين مدت با شناسايی مناطق آلوده و پاتوق های
اراذل و اوباش موفق شدند و در اجرای  ۱۰مرحله از طرح امنيت و آرامش ۱۶۷ ،شرور سطح
یک ،دو و سه و همچنين  ۴۲۱مزاحم نواميس شهروندان و لمپن خیابانی را دستگیر کنند.
ساجدی نيا ،با اشاره به اينکه اين مرحله از طرح ها موجبات رضايت شهروندان را فراهم آورده
و بازخوردهاي آن از سوي پليس بررسی شده است ،گفت :با هماهنگیهای انجام شده با مقام
قضائی ،تمامی متهمان دستگير شده در اين عمليات ها پس از تکميل پرونده به دادسرا معرفی
شدند تا به جرايم آنها رسيدگی شود.به گفته  فرمانده انتظامی تهران بزرگ ،در اين عمليات ها
تعداد زيادي سالح سرد از متهمان و مخفيگاه آنها کشف و ضبط شده است.

قتل در تهران ،دستگیری دراراک
قاتل فراری که یک سال و نیم پیش مرد جوانی را در پارک با ضربه به سرش به
قتل رسانده بود به اتهام سرقت در اراک دستگیر و به قتل مرد بیگناه اعتراف کرد.
به گزارش مهر ،غروب روز  ۱۱دی ماه سال  ۹۳بود که پیكر نیمه جان جوانی به نام ایرج
به بیمارستانی در غرب تهران منتقل شد .او دقایقی بعد بهدلیل اصابت ضربه چاقو به سرش
بهشدت مجروح و دچار خونریزی شــده بود .همزمان با تالش پزشكان برای نجات این جوان
۱۹ساله این ماجرا به كالنتری  ۱۳۸باغ فیض نیز گزارش شددر تحقیقات اولیه معلوم شد فرد
ناشناسی درحالی كه ایرج در پارك نشسته بود به او هجوم برده و او را مجروح كردهاند .پس از
گذشت ۲روز از این حادثه ایرج روی تخت بیمارستان جان خود را از دست داد .به این ترتیب
تحقیقات پلیس و بازپرس جنایی برای كشف راز جنایت شروع شد صبح روز گذشته قاتل پس
از گذشت یک و نیم سال هنگامی که در کالنتری شازند اراک به اتهام سرقت دستگیر شده
بود در جریان تحقیقات پلیسی به قتل اعتراف کرد و با این اعتراف او تحقیقات در زمینه این
پرونده وارد فاز جدیدی شد با دستور بازپرس محسن مدیرروستا ،متهم به زودی در دادسرا
احضار خواهد شد و تحقیقات در این زمینه در اختیار ماموران اداره دهم آگاهی قرار گرفت.

خارج کردن میلگرد  1.5متری از بدن یک کارگر چینی
پزشکان چینی با بیرون کشیدن میلگرد یک و نیم متری از داخل بدن یک کارگر،
به شکل معجزهآسایی او را از مرگ نجات دادند.
به گزارش ایرنا« ،جانگ» کارگر  46ساله زمانی که مشغول کار بر روی یک طرح ساختمانی
بود به طور ناگهانی و از فاصله پنج متری به روی تلی از میلگردها سقوط می کند که
این حادثه باعث فرو رفتن یکی از میلگردها به داخل بدن وی می شود.پزشکان بیمارستان
«چیلو» در استان «شاندونگ» در شرق چین می گویند که پس از عمل جراحی فرد مصدوم
توانسته اند یک میلگرد  1.5متری را از بدن وی خارج کنند و او را از مرگ حتمی نجات
دهند.آنان افزودند که این کارگر بسیار خوش شانس بود که میلگرد به شکلی وارد بدن شده
که به اعضای اصلی چون جمجمه ،قلب و کبد آسیب نزده است.عمل جراحی این مرد پس از
حادثه ای که رخ داد نزدیک به هفت سال طول کشید و بیمارستان «چیلو» امروز در بیانیه ای
اعالم کرد که تیمی متشکل از  9بخش در کنار ماموران آتش نشانی در اتاق عمل برای بیرون
کشیدن میلگرد تالش می کرده اند.بیمار روز شنبه بهوش آمده و حال عمومی او بر اساس
اعالم پزشکان خوب گزارش شده است.

سر بریدن مادر باردار بخاطر ازدواج خالف میل خانواده
دختری که خالف نظر خانوادهاش با مردی ازدواج کرده بود هنگامی که فرزند دومش
را باردار بود به دست آنها به قتل رسید.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،دختر  22ساله پس از ازدواج با پسری که مورد پسند
خانوادهاش نبود مورد غضب آنها قرار گرفت و به مدت  3سال از آنها دور بود.این خانم
صاحب دختری  10ماهه بود و از طرفی فرزند دیگری را  7ماهه باردار بود ،که پدر ،مادر و
برادرش با چاقو گلوی او را بریدند .برادر او هم با تکهای چوب به سر او ضربهای زد که سرانجام
به مرگ دختر انجامید.آنها معتقد بودند که قتل و مرگ وی کمترین کاری بود که در حق وی
میتوانستند انجام دهند .گفتنی است،این حادثه در پاکستان صورت گرفت و گفته میشود
پلیس در پی یافتن قاتالن است.

مجتمع ستاره جنوب بندرعباس در آتش سوخت
مجتمع تجاری  -مسکونی ستاره جنوب بندرعباس در استان هرمزگان که جمعه
شب دچار آتش سوزی شده بود ،پس از ساعاتی از سوی ماموران آتش نشانی این
شهرستان حریق آن مهار شد.
به گزارش ایرنا ،این آتش سوزی که از ساعت  24جمعه شب آغاز شد به گفته آتش پاد
فرجام دانش رییس آتش نشانی بندرعباس تلفات جانی در پی نداشته است.برپایه این گزارش،
بیشترین حجم آتش سوزی و دود گرفتگی در طبقه زیر زمین این مجتمع تجاری  -مسکونی
روی داده که ماموران عالوه بر اطفای حریق موفق به تخلیه دود ناشی از این آتش سوزی
از طریق دستگاه های مکش شدند .مجتمع تجاری ستاره جنوب بندرعباس شامل یکی از
پاساژهای مهم مرکز استان هرمزگان است که دارای بورس طال و جواهرات و فروشگاه های
تجاری ،شهربازی و سینما است.

سارق حرفه ای پایتخت حین طراحی سرقت جدید دستگیر شد
سارق حرفه ای پایتخت در حین طراحی سرقت جدید شناسایی و توسط پلیس
دستگیرشد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،ساعت 3و 30دقیقه 17خردادماه ماموران کالنتری
 142کن در حین گشت زنی در آدرس خیابان طوقانی به یک دستگاه خودرو سواری پیکان
که به صورت چراغ خاموش در حال حرکت بود مظنون شده و پس از زیر نظر گرفتن خودرو
دریافتند،این خودرو با هدف سرقت در اطراف خودرو ها در حال پرسه زنی بوده است.در
ادامه ماموران در صدد متوقف نمودن خودرو برآمدند که راننده خودرو به محض مشاهده
مامورین سرنشینان خود را پیاده کرده و با بی توجهی به هشدار پلیس اقدام به فرار کرد.
مامورین ابتدا به متهم دستور ایست دادند که به دلیل عدم توجه وی دو تیر هوایی شلیک
کردند اما راننده بی محابا به فرار جنون آمیز خود ادامه می داد تا اینکه با شلیک تعداد 11
تیر دیکر به سمت الستیک خودرو چهار چرخ خودرو متهم مورد اصابت گلوله قرار گرفته
و باالجبار متوقف شد.

