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نمايش تغييرات خورشيد
طي  20سال گذشته

گروه ش�وك :رصدخانه ناسا ،فعل و
انفعاالت خورشيدي را كه طي  20سال
گذش�ته انجام گرفته اس�ت به نمايش
گذاشت.
اكث��ر تغييرات انفج��اري در منطقه تاج
خورش��يدي صورت گرفته است و تلسكوپ
سوهو طي  20سال گذش��ته از طريق اشعه
ماوراي بنفش توانس��ته اين تصاوير ديدني
را بگيرد كه به گفته دانش��مندان ناس��ا اكثر
تصاوير در فصل بهار گرفته شده است.
سوهو ()SoHoتاكنون توانسته بيش از
 2700ستاره دنبالهدار كيهاني را كشف كند.
س��اخت س��وهو با همكاري بينالمللي بين
آژانس فضايي اروپا و ناسا انجام شده است.
اي��ن رصدخان��ه منبع اصل��ي دادههاي
خورش��يدي را مورد بررس��ي قرار ميدهد
و وضعي��ت آب و هوايي فض��ا را پيشبيني
ميكند.براس��اس اطالعات اي��ن رصدخانه
هر بار تغييراتي در سطوح و درون خورشيد
ميتواند تأثيرات خاصي بر جو زمين داشته
باش��د و در هر انفجار ام��كان قطع ارتباطات
راديويي وجود خواهد داشت.دانش��مندان
ناس��ا ميگويند تغييرات خورش��يدي براي
زمين بسيار حائز اهميت است و كوچكترين
تغيير مورد بررسي قرار ميگيرد.
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زن كودك ربا

مصاحبههاي شوك با برخي از دزدان ،نشان از فعاليت سازمان یافته آنان دارد

تحلیل شوک

دروغ چه در كودك و چه در بزرگس��ال
ناش��ي از ناامني درون است و نشان ميدهد
كه ف��رد در وضعي نامطمئ��ن و ناايمن قرار
دارد؛ شخصيت و موقعيت او در خطر است و
تنها از راه دروغ ميتواند خود را رها كند.
فرد گاهي دچار احساس حقارت شده و
آزار ميبين��د .به همين دليل براي رهايي از
آن و رس��يدن به تعادل و اعتدال ،اين راه را
انتخاب ميكند.
به عقي��ده ما كودك از خانواده و اجتماع
و از كس��اني كه در اطرافش هستند دروغ را
ميآموزد .اصل در آفرينش فطرت اس��ت و
دروغ را از ديگران آموخته ميش��ود .ديدن
صور و اش��كال دروغ از اين و آن خود سبب
ورزيدگي و كس��ب مه��ارت در زمينه دروغ
ميش��ود و اين خود هش��داري است براي
والدي��ن تا ب��ه كنترل گفت��ار و رفتار خود و
بر حذر داش��تن كودك از اف��راد دروغگو و
اجتماع آلوده و فاسد اقدام كنند.
چش��م و گوش ك��ودك دريچههايي از
او به س��وي جهان خارج هس��تند .آنها نگاه
ميكنند شما چه ميگوييد و چه ميكنيد.
ش��ما ممكن اس��ت دايماً فرزن��دان خود را
نصيحت كنيد كه راس��ت بگويند ولي عمل
شما خالف آن باشد .به خاطر داشته باشيد
كودكان آنچه را كه از شما ديده و شنيدهاند
ميآموزن��د و در اجتماع امروز و فرداي خود
آن را ب��ه كار ميگيرند .هم��ه رفتار و گفتار
شما سرمشق اوس��ت و به او سرايت خواهد
كرد.
كودك براي كس��ب محبوبيت غير واقع
گاهي اقدام ب��ه دروغگويي ميكند .كودك
و حتي بزرگس��ال بايد در يابد كه محبوبيت
قابل ارزش درس��ايه راستي است نه دروغ و
خيانت؛ اگر راست بگويد و تنبيه شود براي
او ارزندهت��ر اس��ت تا آنك��ه دروغ بگويد واز
تنبيه جان به در ببرد .در اين زمينه ضروري
است بين ارزش حقيقي محبوبيت و ارزش
كاذب آن فرقي بگذاريم و بايد اين مسأله را
به كودك هم تفهيم كرد.
بسياري از فرزندان ما دروغ ميگويند به
خاطر آنكه ما فرصت و امكان راس��تگويي را
از آنان سلب كردهايم .اگر به آنها بگوييم كه
بدون ترس و وحشت آزادند كه مسأله خود
را ب��ا ما در ميان بگذارند و نيازهاي خود را به
ما بگويند مشكل دروغگوييشان حل شده
اس��ت .اصوالً محيط صادقانه و صميمانه در
تربيت و اصالح افراد مؤثر است.
گاه��ي ك��ودكان فق��ط در چارچوب��ي
ميتوانن��د فعاليت كنند كه پ��در و مادر به
صورت ضوابط ريز تهيه ديده و برآن نظارت
دارند .در زمينه س��ازندگي و رشد ،يك بعد
قضيه اين اس��ت كه به او مي��دان حركت و
تالش بدهيد و او را در آن ميدان آزاد بگذاريد
تا خود را بيازمايد و قدرت و امكانات خود را
كشف كند و براي اثبات ارزش وجودي خود
نيازمند به دروغگويي نباشد.
احس��اس اعتماد باعث آن ميش��ود كه
كودك احس��اس كن��د كه مس��ائل خود را
ميتواند ب��ه گونههاي جدي ب��ا والدين در
ميان بگذارد .اگر خيانتي درباره او روا داشته
ش��د آن را براي ش��ما بازگويد و ش��ما را در
جريان كارها قرار دهد .چه بس��يار فرزندان
جامعه كه قرباني توطئهها و هوسهاي شوم
ديگران شدهاند و از ترس مجازات و به خاطر
نداشتن اعتماد آن را به شما نگفتهاند و شما
روزي از آن س��ر در آورده اي��د كه كار از كار
گذش��ته بود .كودكان و فرزندان ما س��ن و
تجربهاي ندارند تا در سايه آن بتوانند آينده
را آنچنان كه هس��ت ،ببينند ي��ا آن چنان
تجربهاي ندارند كه بتوانند عواقب نامطلوب
وضعي را كه در اث��ر دروغ پديد خواهد آمد
درك كنند.

گ�روه ش�وك :روژان
كوچول�و در يكقدم�ي
مادرش از داخل كالسكه
ربوده شد و چند ساعتي
مهمان زن كودكربا شد.

گروه ش�وك :تبهكاران پايتخت ش�ب ناآرامي داش�تند و س�ايه
پليس را باالي س�ر خود ديدند .عمليات ويژه پليس تهران بامداد
 5مردادم�اه س�ال جاري كلي�د خورد.اين تبه�كاران با جرمهاي
مختلف از قبیل كيفقاپي ،زورگيري ،جيب بري ،سرقت از خانهها
و ...از س�وي پليس شناس�ايي و رديابي شدند.س�ردار عباسعلي
محمدي�ان رئي�س پلي�س آگاه�ي تهران ظه�ر روز گذش�ته در
شروع عمليات شبانه از دس�تگيري  106تبهكار و مالخر خبر داد.

وي گف��ت :اين تبه��كاران كه دزد خان��ه ،زورگير و كيفق��اپ بودند در
عمليات چهار س��اعته شناسايي و دستگير ش��دند كه  79نفر از آنان دزدان
زورگيري بودند.وي افزود :در اين عمليات 110 ،تيم پليس��ي با  600مأمور
پليس ش��ركت داش��تند و  70نفر از بازداش��تيها دزداني هستند كه بارها
دستگير و زنداني ش دهاند.سردار محمديان درباره تعداد اين تبهكاران گفت:
اعضاي  22باند مختلف كه از س��ه تا هفت نفر تش��كيل ش��ده بودند در اين
عمليات دستگير شدند و يكي از مالخرها در فرار از دست پليس از طبقه سوم
به پايين سقوط كرد و راهي بيمارستان شد.
رئيس پليس آگاهي تهران اظهار داش��ت :اين دزدان خش��ن در استان
البرز ،غرب و ش��رق تهران نقشههاي شومش��ان را عملي ميكردند .يكي از
باندهاي شش نفره كه در شمال كشور اقدام به اعمال مجرمانه ميكردند نيز
با تالش پليس شناسايي و دستگير شدند.
دزدان خانهه�اي لوك�س
سعيد  30ساله كه به جرم سرقت از خانههاي وياليي دستگير شده بود به
شوك گفت :با همدستي دو دوستم و يك زن به شناسايي خانههاي وياليي
در كرج دست ميزديم .هر خانهاي كه شيكتر بود را شناسايي ميكرديم و با
باالرفتن از ديوار وارد خانه ميشديم .برايمان مهم نبود كسي در خانه باشد يا
نه ،همين كه ميفهميديم خانه لوكس است با تجهيزات وارد خانه ميشديم
و س��اكنان را غافلگير ميكرديم.وي گفت :با بستن دست و پاي ساكنان آنها
را در گوش��هاي از خانه قرار ميداديم و با چاقو تهديدشان ميكرديم تا جاي
طال و جواهراتش��ان را نش��ان بدهند سپس با برداش��تن پولهاي نقد ،طال و
جواهرات فرار ميكرديم.وي درخصوص فروش طالهاي دزدي گفت :يكي از
همدستانم به همراه زن  26سالهاي وارد طالفروشيها ميشدند و با اين ادعا
كه طالها كادو هستند آنها را بدون فاكتور به فروش ميرساندند.اين تبهكار
جوان بيان كرد :يكي از س��ابقهداران كه در زندان با او آشنا شده بودم يكي از
همدستانم بود ،او دوس��تي معروف به مسعود زاغي در خارج از زندان داشت
و از طري��ق وي از زن��دان به ما آمار ميداد و ما به س��راغ طعمهها ميرفتيم و
س��پس سهم وي را در يك حس��اب براي او انتقال ميداديم.زن  27ساله كه
به همراه سه تبهكار دستگير شده است نيز گفت :حدود  10ماه پيش در راه
دادگاه همس��رم با اين افراد آشنا شدم و تنها دوبار همراه آنها رفتم و طالها را
فروختيم ،من گناهي ندارم.اعضاي اين باند به س��ه خانه در خادمآباد و يك
خانه وياليي در كرج دستبرد زدهاند.
زورگير خش�ن
وحيد  24س��اله كه به جرم زورگيري دس��تگير شده است ،گفت :حدود
دو يا س��ه سال پيش در منطقه باالی ش��هر گوشي يك مردي را دزديدم كه
از ترس در آن ش��رايط مجبور ش��دم حتي موتورم را در صحنه جا بگذارم و
فرار كنم.اميد  20س��اله كه از هم محلهايهاي سعيد است ،بيان كرد :ما در
خيابان پرستار پيروزي زندگي ميكنيم .حدود يكسالي ميشود كه ازدواج
كردم و پس از آن اص ً
ال مرتكب خالفي نشدم اما حدود دو سال پيش به دليل
مشكالت مالي وسوسه شدم و به كيفقاپي دست زدم.
من در باتريسازي كار ميكردم و ش��غل آبرومندانهاي داشتم اما وقتي
براي نداش��تن جواز مجبور به بس��تن مغازهام ش��دم و همزمان پدرم مرا از
خان��ه بيرون انداخت راهي جز دزدي نديدم و پش��يمانم و حاال هم در مغازه
باتريسازي كه باز كردم كار ميكنم كه شب گذشته ناغافل دستگير شدم.
ميالد  19س��اله نيز كه به عنوان يكي از تبهكاران دستگير شده ادعا ميكند
تنها يكبار و در منطقه زير پل بعثت دس��ت به گوش��يقاپي زده اس��ت.اين
تبهكار گفت :در آن سرقت من گناهي نداشتم و تنها راننده موتورسوار بودم
و دوستم كيفقاپي ميكرد.حسام  23ساله كه در خيابان جمهوري در پاساژ
عالءالدين گوشيهاي دست دوم را خريد و فروش ميكند ،گفت :من نقاش

س��اختمانم و مدتي در كار خريد و فروش گوش��ي بودم و همه گوشيهايم
كارتندار بودند و گوشيهاي دزدي هرگز به دستم نرسيده است.
باند ورزش�كاران
دو باند هفت نفره كه اعضاي آن از  15س��اله تا  42س��اله هستند اقدام به
كيفقاپي و سرقت گوشيهاي موبايل ميكردند كه از سوي پليس شناسايي
و دس��تگير ش��دند .اعضاي اين باند هر كدام نقش خودشان را در سرقتها
ايف��ا ميكردند ،به اين صورت كه ي��ك ب َِبر راننده موتور داش��تند و آن فرد
نقش راننده را ايفا ميكرد و فرد ديگر به عنوان بگير ،گوش��يها يا كيفها را
از افراد ميقاپيد و فرد ديگر كه به اس��كورت مشهور بود به عنوان فرد ضعيف
وقتي با مالباخته مواجه ميش��د و از او درخواس��ت كم��ك ميكرد به بهانه
دستگيري دزدان او را س��وار موتور ميكرد و به سمتي ميبرد تا همدستان
بتوانند صحنه س��رقت را ترك كنند و مالباخته را به اشتباه ميانداخت.يكي
از افراد كه مالخر بود نيز در خانه مجردياش در بومهن اجناس دزديده شده
را مخفي ميكرد كه س��رانجام اين مخفيگاه شناسايي شد و اعضاي اين باند
كه همه هممحلي و از منطقه پيروزي بودند ،شناسايي و دستگير شدند.اين
تبهكاران همه بچههاي ورزشكار بودند تا بتوانند سرعتي دويده و فرار كنند.
يكي از اين پس��ران به نام «امير» از س��وي دامادشان آموزش ديده و در باند
تبهكاران گرفتار شده بود.
پنچ�رك�ردنخودروه�ا
دنيازاده  25س��اله يكي از مالباختگان به ش��وك گف��ت 27 :بهمن ماه
س��ال گذش��ته بود كه براي انتقال پول به عابربانك رفتم ام��ا از آنجايي كه
مبلغ پول باال بود به بانك مراجعه كردم 52 .ميليون تومان پول دس��تم بود،
وقتي براي انتقال پول به يكي از بانک ها در پاس��گاه نعمتآباد رفتم ،متوجه
شدم خودرويم پنچر شده اس��ت و در حالي كه پولهايم را در كيف و داخل
خودرويم گذاش��ته بودم براي پنچرگيري پياده ش��دم كه ناگهان ديدم يك
موتورسوار در خودرو را باز كرد و كيفم را دزديد.
س��ابقهدار حرفهاي درباره نحوه س��رقت به شوك گفت :به شيوه زاغزني
عم��ل ميكرديم .يكي از همدس��تانم طعمه را شناس��ايي ميكرد س��پس
نقشهمان را عملي ميكرديم .اگر طعمه خودرو داشت در موقعيت مناسب با
چاقو الس��تيك خودرو را پنچر ميكرديم و سپس دست به سرقت ميزديم،
در غير اين صورت با زورگيري و تهديد ،اموال آنها را ميدزديديم .وي گفت:
تاكنون حدود هش��ت بار دس��ت به س��رقت زديم كه در آخرين بار از طريق
دوربين مداربسته شناسايي و دستگير شديم.
دزد مس�لح
بهزاد  30س��اله كه به اتهام س��رقت خودروها و داشتن تپانچه دستگير
ش��ده بود ،گفت :خودروهايي كه در خيابان پارك بود را شناسايي ميكردم
و س��پس به آنها دس��تبرد ميزدم .چندي قبل يك تپانچ��ه را به ارزش يك
ميليون و  250هزار تومان از يكي از س��ابقهداران خريدم تا همراهم داش��ته
باش��م .آن را در خانه مخفي كرده بودم تا در مواقع ضروري از آن براي تهديد
استفاده كنم.اين مرد تبهكار شب گذشته در غرب تهران غافلگير شد.
دزد موباي�ل
اميرحس��ين  23س��اله كه تاكنون به  100فقره سرقت موبايل در سطح
ش��هر دس��ت زده بود به ش��وك گفت :در خانيآباد زندگي ميكنم .از روي
ناچاري و بدبختي دس��ت به س��رقت ميزدم و با همدستي يكي از دوستانم
طعمهها را شناس��ايي و از آنه��ا زورگيري ميكرديم و پول و موبايلش��ان را
ميدزديدی��م.وي گفت 3 :ب��رادر ديگر هم دارم و من فرزند س��وم خانواده
هس��تم .از اول بدبختي كشيدم و با مشكالت بزرگ شدم و همين باعث شد
به اين روز گرفتار ش��وم و اين راه را انتخ��اب كنم .چرا من مثل بچههاي باال
شهري نباشم؟

خرگوش دريايي
گروه ش�وك :خرگوشهاي دريايي نوعي حلزون هس��تند كه در آبهاي اقيانوس آرام
زيس��ت ميكنند.اين موجود دريايي عجيب حيواني بس��يار آرام اس��ت كه حركاتي شبيه به
حلزون دارد .پوست حيوان سفيد بوده كه با دانههاي سياهي پوشيده شده است.
«آنخل والداس» از متخصصان دانش��گاه پليتكنيك كاليفرني��ا ميگويد :خرگوشهاي
دريايي داراي دو ساختار آنتنمانند شبيه به گوش در باالي سر خود هستند كه جزو اندامهاي
حس��ي اين موجود دريايي به شمار ميآيد.طول عمر خرگوشهاي دريايي كمتر از يك سال
اس��ت و بسيار سمي هستند.اين حيوان از جلبكها تغذيه ميكند و داراي صدف تحليل رفته
از جنس كلسيم است.

در كمتر از  4ساعت
دستگير شد

شوهر اين زن مظنون اصلي پليس جنايي تهران است

مرگ مرموز يك زن
شافروزي هولناك
در آت 
گروه ش�وك :رازگش��ايي از س��ناريوي هولناك س��وختگي مرگبار يك زن جوان
پي��ش روي پلي��س جنايي پايتخت ق��رار گرفت.مرد جوان در حالي كه همس��رش نزد
پرستاران ادعا کرده قرباني آتشافروزي شوهرش شده است ،ميگويد بيگناه است30.
خردادماه س��ال جاري بود كه شهرام پيكر نيمهسوخته همسر  34سالهاش به نام زهرا را
با آمبوالنس اورژانس به بيمارس��تان سوانح سوختگي شهيد مطهري تهران انتقال داد.
خيلي زود وقتي پرس��تاران از زبان زن س��وخته ش��نيدند كه از سوي شوهرش به آتش
كشيده شده است پليس پايتخت در جريان اين سناريوي سوزناك قرار گرفت.مأموران
پليس در بيمارس��تان به بازجويي از شوهر اين زن دست زدند .اين مرد گفت زهرا زماني
كه كفشهاي خود را پاك ميكرده مقداري بنزين به قفس��ه س��ينهاش پاشيده و وقتي
براي س��ر زدن به غذا به سمت اجاق گاز آش��پزخانه رفته بود ناگهان شعلهور شده است
و تا زماني كه من خودم را به او برس��انم همه بدنش شعلهور شده بود.وي افزود :بسختي
آت��ش را خاموش كردم و در تماس با اورژانس آنان را در جريان قرار دادم و زهرا را به اين
بيمارس��تان رساندم.مأموران وقتي شنيدند زهرا با  85درصد سوختگي قادر به صحبت
كردن و پاس��خگويي به آنان نيس��ت تا بهبودي نسبي اين زن به انتظار نشستند اما زهرا
نه تنها بهتر نش��د بلكه ش��دت س��وختگي به اندازهاي زياد بود كه پس از  9روز دست و
پنجه نرم كردن با مرگ تس��ليم سرنوشت س��ياه شد.با مرگ اين زن سوخته روي تخت
بيمارستان ،ماجراي مرموز به بازپرس جنايي تهران مخابره شد و وي دستور داد تيمي از
اداره ويژه پليس آگاهي تهران به رازگشايي از اين حادثه مرگبار دست بزنند.
گفتوگو با مادر زهرا
مادر س��ياهپوش زهرا به ش��وك گفت :زهرا فرزند دوم من بود ك��ه با برادرش دوقلو
بودند .دخترم در ازدواج اولش موفق نبود و با وجود داش��تن پس��ران دوقلو  13س��اله از
همسرش طالق گرفت.
وي افزود :آش��نايي دخترم با همس��ر دومش روزهاي خوش را از او گرفت .اين مرد
شوهر دوست زهرا بود .بعد از جدايي از شوهر اولش مدتي آنها با هم عقد موقت كردند و
اين در حالي بود كه دامادم همسرش را طالق داده بود.
م��ادر گريان ادامه داد :يك روز پيش از ماه رمضان زه��را با من تماس گرفت و گفت
كه ش��هرام او را ش��كنجه ميدهد و حاال به مسافرت رفته اس��ت و خواسته من به خانه
ش��ما بيايم ،ميترس��م او قفل دره��ا را عوض كند .ف��رداي آن روز تلف��ن زنگ خورد و
دخترم گريهكنان خواست او را از خانه شوهرش نجات دهم .زهرا از سفتههايي ميگفت
كه دس��ت شوهرش اس��ت .وقتي تماس قطع ش��د تا  10روز خبري از دخترم نداشتم،
ميترسيدم به او زنگ بزنم و شوهرش باز دعوايش كند .دهم ماه رمضان بود كه شوهرش
تماس گرفت و گفت زهرا به خاطر س��وختگي در بيمارس��تان مطهري بس��تري است و
خواس��ت به مالقاتش برويم چون تا ح��اال چند بار براي آزار ما گفت��ه بود زهرا خودش
را كش��ته يا مرده اس��ت باور نكرديم تا اينكه يك س��اعت بعد دوباره زنگ زد و گفت به
بيمارستان نرويد زهرا را به سردخانه بردهاند.بعد از قطع شدن تلفن با بيمارستان شهيد
مطهري تماس گرفتيم و متوجه ش��ديم كه او اين بار راس��ت گفته است.فورا ً خودم را به
بیمارستان رساندم ،با ورود به پرستار بخش گفتم من مادر زهرا هستم ،گفت همان زن
جواني که شوهرش او را سوزانده بود چقدر دیر آمدید زهرا هر روز که بیدار میشد سراغ
ش��ما را میگرفت ،متأسفانه به خاطر س��وختگی زياد صبح تمام كرد و برای علت دقیق
مرگ ،جسد به پزشکی قانونی منتقل شد.
یکی از هم اتاقیهای زهرا که پسر جوانی بود و به علت برق گرفتگی دچار سوختگی
ش��ده بود نيز به من گفت زهرا تا لحظه آخر گفته که ش��وهرش او را س��وزانده است .با
شنیدن این حرفها اول به دادگاه ونک رفتیم بعد به دادسرای جنایی تا اينكه پرونده به
اداره  10پليس آگاهي فرستاده شد.
مادر زهرا گفت :دخترم فقط به خاطر آبرو و س��فتههایی که دس��ت شوهرش داشت
جرأت نميكرد جدا ش��ود یک ب��ار وقتی زهرا ،خانه را ترک کرد تا جدا ش��ود دامادم از
دخترم ش��کایت کرد و س��فتهها را به اجرا گذاش��ت ،پیش قاضی مدعی شده بود برای
کارگاه تولیدی ،این زن از وي پول گرفت و حاال که ورشکس��ت ش��ده پول وي را خورده
اس��ت.تنها شانس��ی که آوردیم پرونده دزدی ش��وهرش از خانه همسایهاش زیر دست
همین قاضی بود که توانس��ت دخترم را تبرئه کند.همیش��ه دام��ادم به ما میگفت 50
میلیون به من بدهید از زهرا جدا میش��وم و تمام س��فتهها را هم جلوی چش��متان پاره
میکنم.با تمام این اتفاقات فقط خواستار مشخص شدن حقیقت هستیم که اگر دامادم
مقصر در مرگ دخترم اس��ت به سزای اعمالش برس��د.خواهر داغدار زهرا نيز به شوک
گفت :زهرا و ش��وهرش از يكماه و نيم پيش به عق��د دائم هم درآمده بودند.در این مدت
رفتارهای زهرا به کلی عوض شده بود یک بار با ما تماس میگرفت شروع به ناسزاگويي
میک��رد چند بار از خانه فرار کرد و به خانه من آمد که دیدم همه پاهایش چاقو خورده و
لباسهایش پاره ش��ده است هر بار که فرار میکرد با تلفن و تهدیدهای شوهرش مجبور
بود که برگردد.
پرونده در اداره ويژه قتل
با توجه به تحقيقات پليس��ي از پرستاران و كساني كه بعد از حادثه سوختگي مرموز
زهرا از زبان وي ش��نيدهاند توسط ش��وهرش به آتش كشيده شده است پرونده در اداره
ويژه قتل تحت پيگيري ويژه است.بازپرس پرونده براي مشخص شدن واقعيت حادثه از
سوي پليس و كارشناسان دستور تحقيق از شوهر اين زن را صادر كرده است.

جشنواره پرواز بالنها در نيوجرسي

ربودن
روژان كوچولو
از داخل كالسكه
ساعت  10/5شب چهارم مردادماه،
زن جواني در مشهد در تماس با پليس
 110از ربودن دختر نوزادش خبر داد.
با گ��زارش اي��ن كودكرباي��ي و با
توج��ه به اهمي��ت موض��وع ،مأموران
كالنت��ري الهي��ه مش��هد وارد عم��ل
ش��دند و با اجراي طرح مهار در محل،
تحقيق��ات خ��ود را در خياب��ان نيكي
 5آغاز كردند.در تجس��سهاي محلي
يك��ي از اهالي ادعا كرد س��اعاتي پيش
زن جوان��ي را با مانت��وي چهارخانه در
مح��ل ديده كه با نوزادي در آغوش��ش
به سمت خيابان اصلي ميدويد و سوار
يك تاكس��ي شده اس��ت .با اين سرنخ
مأموران به س��راغ دفتر تاكسي تلفني
محل رفتند و متوجه ش��دند يك زن با
همين مشخصات ابتدا به بلوار طبرسي
رفته و سپس در قاس��مآباد پياده شده
اس��ت.با توجه به نشاني به دست آمده،
پليس ب��ه خانه آدم ربا رف��ت و پس از
پيدا كردن نوزاد سه ماهه و دستگيري
اي��ن زن در كمت��ر از چه��ار س��اعت
نوزاد ربوده ش��ده را ردياب��ي كرد و در
س��اعت  2بامداد به آغوش خانوادهاش
بازگرداند.س��رتيپ بهمن اميري مقدم
فرمانده پليس خراس��ان رضوي در اين
باره گف��ت :زن كودكربا به موادمخدر
اعتياد دارد و شوهرش كارگر است .آن
طور كه از اعترافات وي مش��خص شده
م��ادر اين كودك س��اعت  22در حالي
كه قصد انتقال وس��ايلي به داخل خانه
را داش��ته براي چند ثاني��ه فرزندش را
مقابل در رها كرده و به داخل خانه رفته
اس��ت .آدمربا نيز از اين غفلت استفاده
كرده و نوزاد را از كالسكه ربوده است.
گفتوگو با زن كودكربا
زن جوان كه  29س��اله است درباره
اين حادثه گفت :شوهرم كارگر است و
خ��ودم اعتياد به م��واد دارم .يك نوزاد
خردس��ال و يك كودك ش��ش س��اله
دارم .در ش��ب حادث��ه از خيابان نيكي
 5رد ميشدم كه ديدم نوزادي تنها در
كالسكه مقابل يك خانه رها شده است.
در ي��ك لحظه تصمي��م گرفتم و بدون
س��ر و صدا جلو رفتم .مادر كودك هنوز
بي��رون نيامده بود كه نوزاد را در آغوش
گرفتم و به سمت خيابان اصلي دويدم.
روژان كوچول��و را در خان��ه خواه��رم
گذاشته و به خانه خودم رفتم.
وي گف��ت :در حالي ك��ه كودك را
در آغوش داش��تم در خيابان تاكس��ي
س��وار ش��دم و ابتدا به خانه خواهرم در
بلوار طبرس��ي رفتم و ن��وزاد را در آنجا
گذاشتم س��پس س��وار همان تاكسي
ش��دم و به خان��ه خودم در قاس��مآباد
رفتم.بناب��ر اين گزارش ،هن��وز انگيزه
اين زن مشخص نيست و تحقيقات در
اين باره و همچنين همدستان احتمالي
او ادامه دارد.

گ�روه ش�وك :جش�نواره پ�رواز بالنه�اي زيب�ا و رنگارن�گ در نيوجرس�ي امريكا برگ�زار ش�د.در اين جش�نواره مرد
و زن ب�ا بي�ش از  100بال�ن در ش�كلها و رنگه�اي متف�اوت ش�ركت داش�تند ك�ه در نزديك�ي ف�رودگاه س�ولبرگ
برگ�زار ش�ده ب�ود و هزار نف�ر براي تماش�اي اي�ن بالنه�اي ديدني با ش�كل جانوران�ي چون دايناس�ور ،پان�دا ،نهنگ
و ...ب�ه اي�ن منطق�ه آم�ده بودند«.م�ل ايوانز» ع�كاس اي�ن تصاوي�ر زيب�ا ميگويد جش�نواره پ�رواز بالن س�االنه در
اي�ن منطق�ه و در همي�ن فص�ل برپ�ا ميش�ود ك�ه در پاي�ان مراس�م ب�ه زيباتري�ن بالنه�ا جواي�زي تعل�ق ميگيرد.

