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همانا خداوند، دردی قرار نداده مگر این که برای آن درد، 
شفائی قرار داده است

روزنامه

 لغو مسابقات تنیس روی میز قهرمانی جهان در سال 
جاری میالدی

مدیرکل ورزش و جوانان هرمزگان گفت: 
با توافق به عمل آمده با سازمان لیگ کشتی 
و مسئوالن فدراسیون، میزبانی مرحله نهایی 
استان  این  به  نوجوانان  آزاد  کشتی  لیگ 

واگذار شد.
به گزارش ایرنا محمودرضا امیاری با اعالم 
داشت:  اظهار  خبرنگاران  در جمع  خبر  این 
در  خوبی  نسبت  به  عملکرد   هرمزگان 
رده های پایه دارد و کشتی گیران این استان 
در رده های سنی نوجوانان نونهاالن موفق به 

کسب چندین مقام قهرمانی شدند.
مسئوالن  با  اخیر  نشست  در  افزود:  وی 
هرمزگان  میزبانی   ، کشتی  لیگ  سازمان 
نیز مطرح و مورد  از رقابت های جام تختی 

بررسی قرار گرفت.
اینکه  به  توجه  با  کرد:  خاطرنشان  امیاری 
سال  دوم  نیمه  در  تختی  جام  رقابت های 
بازه  این  در  هرمزگان  و  شود  می  برگزار 
خوبی  هوایی  و  آب  شرایط  از  زمانی 
در  نیز  موفقی  تجربه  و  است  برخوردار 

داشته،  فصل  این  در  رقابت ها  برگزاری 
تختی  رقابت های جام  برای  میزبانی  احتمال 

بسیار باال است.
مدیرکل ورزش و جوانان هرمزگان با اشاره 
به  استان  در  گرفته  صورت  های  تالش  به 
دوره  گفت:  کشتی،  ورزش  رشد  منظور 
نوجوانی بهترین زمان برای رشد جهشی در 
کشتی  جمله  از  ورزشی  های  رشته  بیشتر 
را  خود  تالش  تمام  کل  اداره  این  و  است 
استان  ورزش  بیشتر  چه  هر  پیشرفت  برای 

انجام می دهد.
لیگ کشتی آزاد نوجوانان تابستان امسال در 
هشت منطقه کشور برگزار می شود و در هر 
خواهد  راه  نهایی  مرحله  به  تیم  یک  منطقه 
تیم اول مناطق هشتگانه  نهایت  یافت و در 
قهرمانی  جوایز  و  مدال  حکم،  دریافت  با 
المللی  بین  مسابقه  یک  در  حضور  فرصت 

را می یابد.
دست  و  تیم   ۲ معرفی  به  مجاز  استان  هر 
کم ۱۰ کشتی گیر و حداکثر ۲۵ کشتی گیر 
است و در هر مسابقه نباید با کمتر از هشت 

کشتی گیر شرکت کند.

ملی پوش کاراته کشورمان گفت: هدف من 
تمام  بلکه  نیست،  المپیک  به  رسیدن  تنها 
انرژی خود را می گذارم تا در توکیو کسب 

مدال کنم.
علیپور  رزیتا  تسنیم،  خبرگزاری  گزارش  به 
جهانی  فدراسیون  جدید  تصمیم  در خصوص 
کاراته برای برگزاری مسابقات لیگ جهانی 
قابل  داشت:  اظهار  مراکش  وان  کاراته 
پیش بینی بود که با تعویق مسابقات المپیک 

آخرین رقابت کاراته وان برای کسب سهمیه 
تا حق  شد  موجب  شرایط  این  شود.  برگزار 
ورزشکارانی  نشود.  تضییع  ورزشکاری  هیچ 
مثل من این شانس را داشتند که با موفقیت در 
کاراته وان مراکش جواز حضور در المپیک 

را کسب کنند.
مسابقات  در  شرکت  با  امیدوارم  افزود:  وی 
نفرات  جزو  بتوانم  مقام  کسب  و  رو  پیش 
تنها  من  هدف  باشم.  ایران  کاراته  المپیکی 

رسیدن به المپیک نیست، تمام انرژی خود را 
می گذارم که در توکیو هم کسب مدال کنم. 
هر چند این کار سخت است که ورزشکاران 
ما توانایی انجام آن را دارند. ملی پوش کاراته 
برای  من  شانس  کرد:  خاطرنشان  کشورمان 
که  صورتی  در  باالست.  سهمیه  کسب 
قهرمانی  مسابقات  در  صربستان  کاراته کای 
اروپا نتواند مدال بگیرد، آن وقت راه رسیدن 

من به المپیک هموارتر می شود. 

به گفته دبیر فدراسیون تنیس روی 
این رشته  بین المللی  فدراسیون  میز، 
مسابقات  برگزاری  زیاد  احتمال  به 
قهرمانی جهانی در سال جاری را لغو 
و به سال آینده موکول خواهد کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات 
 - جهان  قهرمانی  میز  روی  تنیس 
بخش تیمی - که قرار بود فروردین 
برگزار  جنوبی  کره  در  امسال  ماه 
ویروس کرونا  شیوع  دلیل  به  شود 
تاریخی  مهرماه   ۱۱ تا   ۶ شد.  لغو 
تنیس  جهانی  فدراسیون  که  است 
جدید  زمان  عنوان  به  میز  روی 
این رقابت ها اعالم کرده است اما 
مسابقات  برگزاری  اینکه  احتمال 
کل  در  و  لغو  هم  تاریخ  این  در 
برگزاری آن به سال آینده میالدی 
موکول شود، بعید نیست. قرار است 
زمینه  این  در  قطعی  گیری  تصمیم 

طی روزهای آینده انجام شود.  
تنیس  فدراسیون  دبیر  پیمان حسنی 
خبرنگار  با  گفتگو  در  میز  روی 

مهر در این زمینه گفت: فدراسیون 
این  در  قطعی  تصمیم  هنوز  جهانی 
مسابقات  اینکه  اما  نگرفته  زمینه 
دور  شود،  مواجه  تعویق  با  دوباره 
تا  داد:  ادامه  نیست.وی  ذهن  از 
برگزاری  که  شهریورماه  پایان 
و   ITTF تقویم  در  مسابقات  تمام 
شده  لغو  ای  قاره  های  فدراسیون 
است. کما اینکه مسابقات قهرمانی 
قرار  که  آسیا  جوانان  و  نوجوانان 
بود شهریورماه برگزار شود، به سال 
است.  شده  موکول  میالدی   ۲۰۲۱
برای رقابت های بعد از شهریورماه 
تصمیم  هنوز  جهانی  فدراسیون  هم 
به  با توجه  اما  خاصی نگرفته است 
برخی صحبت های شنیده شده، لغو 

برخی از آنها هم بعید نیست.
میز  روی  تنیس  فدراسیون  دبیر 
در  جهانی  فدراسیون  کرد:  تاکید 
لحاظ  با  جاری  میالدی  ماه  پایان 
سازمان  با  مشورت  نتیجه  کردن 
کشورهای  و  بهداشت  جهانی 
رو،  پیش  رویدادهای  برای  میزبان 
مورد  در  تا  داشت  خواهد  نشستی 
نشدن  یا  شدن  برگزار  و  مسابقات 
آنها تصمیم گیری کند. تا چند روز 
آینده این نشست برگزار می شود و 
تکلیف مسابقات قهرمانی جهان هم 
مشخص خواهد شد. حسنی در مورد 
برای  جدید  شده  بینی  پیش  زمان 
قهرمانی  تیمی  مسابقات  برگزاری 
عنوان  اینگونه  گفت:  نیز  جهان 
برگزاری  لغو  صورت  در  که  شده 
به  ها  رقابت  مهرماه،  در  مسابقات 

سال ۲۰۲۱ میالدی موکول شود. 

 چه بازیکنانی به اولین اردوی
 تیم ملی فوتسال دعوت می شوند؟

فدراسیون فوتبال احتمال تغییر سرمربی تیم 
ملی را رد کرد

سرمربی تیم ملی فوتسال ایران قصد 
دارد بازیکنان جوان را به اردوی آتی 

این تیم دعوت کند.
فوتسال  ملی  تیم  ایسنا،  گزارش  به 
اردوی  اولین  زودی  به  ایران 
خواهد  برگزار  را  خود  تدراکاتی 
الشریعه،  ناظم  محمد  سید  کرد. 
سرمربی تیم ملی قصد دارد برای این 

اردو از ۱۶ بازیکن دعوت کند.
بر اساس برنامه کادر فنی، بازیکنان 
گیتی  و  سونگون  مس  تیم  دو 
در  که  این  دلیل  به  اصفهان  پسند 
برای  خود  باشگاهی  تمرین های 
شرکت  فینال  بازی  در  حضور 
تیم  فهرست  این  در  کرد  خواهند 
دلیل  به  هم چنین  ندارند.  جایی   ملی 
لژیونر  بازیکنان  ترددی،  مشکالت 
خواهند غایب  اردو  این  در   نیز 

 بود.

ناظم الشریعه قصد دارد یکبار دیگر 
جوانانی  و  لیگ  برتر  بازیکنان 
اثبات  برای  فرصتی  دنبال  به  که 
اردو  این  جریان  در  را  هستند  خود 
چهار  بازیکنان  اسامی  بزند.   محک 
روز قبل از شروع اردوی تیم ملی که 
خواهد  خرداد  نیمه  تعطیالت  از  بعد 

بود اعالم می شود.

خبر  فوتبال  فدراسیون  سخنگوی 
مربوط به احتمال حضور ویلی سانیول 
رأس  در  اسکوچیچ  دراگان  جای  به 
را  ایران  فوتبال  ملی  تیم  فنی  کادر 

رد کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، درحالی که 
تیم  بازی های  ادامه  تکلیف  هنوز 
نشده  مشخص  قطعی  به طور  ملی 
است، سایت »فوت مرکاتو« فرانسه 
که  کرد  اعالم  خبری  در  امروز 
اسکوچیچ  جانشین  سانیول«  »ویلی 
خواهد  ایران  فوتبال  ملی  تیم   در 

شد.

مهدی  امیر  خبر  این  انتشار  دنبال  به 
علوی سخنگوی فدراسیون فوتبال به 
داد و گفت: هیچ  نشان  آن واکنش 
فوتبال  فدراسیون  میان  مذاکره ای 
نداشته  وجود  سانیول  ویلی  و  ایران 

است.
افزود:  فوتبال  فدراسیون  سخنگوی 
دراگان  سرمربیگری  تحت  ملی  تیم 
ادامه  خود  فعالیت  به  اسکوچیچ 
موارد  اساس،  این  بر  داد.  خواهد 
شایعات  همچون  دراین باره  مطروحه 
واقعیت  از  عاری  گذشته   مشابه 

است.

 هرمزگان میزبان مرحله نهایی لیگ کشتی آزاد
 نوجوانان شد

علیپور:
 با تصمیم جدید WKF حق هیچ ورزشکاری تضییع نمی شود

نهج الفصاحه، 1544

  پیامبر گرامی اسالم  پیامبر گرامی اسالم)ص( :)ص( :

حـــــــــوادثحـــــــــوادث

پشت پرده زنده شدن در غسالخانه 
آن قدر  غسالخانه  در  ساله   42 روستایی  زن  یک  شدن  زنده  خبر 
پرالتهاب بودکه فضای مجازی و حتی رسانه ملی از آن نگذشتند و 

بارها آن را بازنشر یا از شبکه های تلویزیونی پخش کردند.
جام  روزنامه  از  نقل  به  آنالین  جم  جام  حوادث  گروه  گزارش  به 
از  این خبر، هنوز هیچ کس  از پخش  باگذشت یک هفته  جم، حاال 
ماجرای دوباره زنده شدن این زن خبر ندارد، اما باالخره یدا... امیری، 
برادر خدیجه خانم و بهمن، خواهرزاده این زن که طاقتشان از شنیدن 
بود،  شده  طاق  خدیجه  مرگ  مورد  در  غریب  و  عجیب  دروغ های 
از راز زنده  با جام جم پرده  سکوتشان را شکستند و در گفت وگو 
شدن این زن در غسالخانه برداشتند. ماجرایی که 360 درجه با آنچه 
یداهلل صحبت  آقا  با  زمانی  دارد.  فرق  خوانده اید،  مجازی  فضای  در 
کردیم که داشت با تراکتور روی زمین کشاورزی اش کار می کرد. 
ندارد و دلش  معلوم است حوصله مصاحبه  از لحن صحبت کردنش 
برسد.  کارش  به  تا  بیاوریم  هم  را  حرف  سروته  زودتر  می خواهد 
تعارف تکه پاره کردن را کنار می گذاریم و از او می خواهیم سیر تا 
پیاز ماجرا را توضیح دهد.یداهلل هم ازخداخواسته انگار که منتظر بود 
کسی از او سؤال  کند، با لحن خسته ای به جام جم می گوید: »بعد از 
این اتفاق، سکوت کردیم تا برای کسی مشکل درست نشود و از نان 
خوردن نیفتند، اما آن قدر حرف های عجیب شنیدیم که تصمیم گرفتم 
حقیقت را بگویم. خواهرم به دلیل معلولیتی که داشت، مدت ها با من 
و خانواده ام زندگی می کرد. به عنوان وظیفه برادری و به خاطر خدا تا 
االن از او نگهداری کرده ام. بارها خواهران و برادرانم  گفته اند بگذار 
ما هم چند روز از او نگهداری کنیم، اما به آنها گفتم تا آخرین روز 
عمر از خواهرم مواظبت خواهم  کرد. خدیجه دارو مصرف می کرد. 
گفت  همسرم   حادثه  روز  کور.  هم  و  شد  کر  هم  پیش،  سال  چند 
می ترسم  کنم.  حمامش  می خواهم  و  نیست  خوب  خواهرت  حال 
بیاید و کمکش   نباشد. به زن عمویم هم زنگ زد که  بمیرد و تمیز 
 کند.« یداهلل مشغول کار در زمین کشاورزی اش بود که همسرش با 
هول و وال زنگ زد و به او گفت خودت را برسان که حال خواهرت 
بودند.  شده  جمع  همه  خانه.  به  برگشت  فوری  است.  خراب  خیلی 
حتی خواهر و برادرانش. او را سوار ماشین  کردند و به بیمارستانی 
نبض خواهرش  شد،  بیمارستان که  محوطه  وارد  بردند.  در خرم آباد 
را گرفت و گوشش را روی سینه اش گذاشت تا ببیند قلبش می زند 
یا نه که حس کرد تمام  کرده است.  دیگر او را داخل بیمارستان 
نبرد و از همان جا خدیجه خانم را به غسالخانه برد تا فردا به پزشکی 
قانونی برود و برای خاکسپاری جواز دفن بگیرد. صبح که شد، همراه 
خواهرزاده اش به پزشکی قانونی رفت که بسته بود. به بهزیستی الشتر 
بود خواهرش  نوشته  آن  در  که  داد  او  به  نامه ای  مسئولش  و  رفتند 
پزشکی  به  دوباره  و  گرفتند  را  نامه  است.  بوده  آنجا  پوشش  تحت 
برای  را  یداهلل گفت جنازه  به  نامه  از دیدن  بعد  بردند. دکتر  قانونی 

معاینه بیاورید. 
 شک بجا

تابوت را که در غسالخانه باز کردند، آقا یداهلل و همراهانش، دقایقی 
با تعجب به جسد خیره شدند. هیچ جوابی برای چیزی که می دیدند، 

آمبوالنس   سوار  را  جنازه  بود.  کرده  حرکت  انگار  جسد  نداشتند. 
کردند تا به پزشکی قانونی ببرند.  تا به آنجا برسند، یک فکر، مثل 
خوره به جان یداهلل افتاده بود: »به همراهانم  گفتم حالت جنازه آن طور 
که من در تابوت گذاشته بودم، نیست. به خواهرزاده ام گفتم مگر ما 
او را رو به باال در تابوت نگذاشتیم؟ گفت بله. خیالم راحت نشد. به 
عمویم زنگ زدم و گفتم عموجان! دیروز خواهرم را به چه حالتی 
و چشمانش  پا  انگشتان  بود.  باال  به  رو  تابوت گذاشتیم؟ گفت  در 
بودم  خیال  و  فکر  همین  در  نیست؟  یادت  بستیم.  خودمان  هم  را 
که به پزشکی قانونی رسیدیم. دکتر وقتی داشت جسد را در همان 
آمبوالنس معاینه می کرد، چند بار با تأکید به او گفتم موقعی  که جسد 
را در تابوت گذاشتم، حالتش این طور نبود، اما اهمیتی به حرفم نداد و 
مرگش را تأیید کرد. بعد هم گفت: جسد را به غسالخانه برگردانید. 
یداهلل لحظه ای از فکر خواهرش غافل نمی شد. با خودش فکر می کرد 
شاید زنده باشد و خدای ناکرده او را داریم زنده به گور می کنیم: »به 
غسالخانه که برگشتیم، دوباره خواهرم را در تابوت نگاه کردم. شک 
نداشتم که تغییر کرده بود. با کمک خواهرزاده ام دوباره حالت بدنش 
را درست کردیم که حس کردم نفس کشید. دوباره جابه جایش  کردم 

که این بار دهانش را باز کرد و واقعًا نفس کشید.«
 گفته های شاهد ماجرا

به جز مردم عادی، بسیاری از اقوام یداهلل هم شاهد این اتفاق بودند. 
خدیجه خانم که نفس کشید، بلوایی در روستا به پا شد. هیچ کس باور 
آقا  بهمن کائدی، خواهرزاده  باشد.  زنده شده  دوباره  مرده،  نمی کرد 

یداهلل هم یکی از شاهدان ماجراست. 
مصرف زیاد دارو علت احتمالی ماجرا

سراغ دکتر احمد پزشکی، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی رفتیم 
تا در مورد آخرین وضعیت خدیجه خانم بگوید. به گفته او، عالئم 
حیاتی بیمار ثابت است و با انجام اقدامات درمانی، سطح هوشیاری اش 
او  که  آن طور  است.  درمان  و  کنترل  تحت  و  کرده  پیدا  افزایش 
تا  باعث شده  دارو،  اندازه  از  بیش  احتمااًل مصرف  می دهد،  توضیح 
به همین دلیل خانواده اش  پیدا کند و  بیمار کاهش  سطح هوشیاری 

به اشتباه تصور کرده اند  بیمار فوت کرده است. 

خانواده بانوی خرم آبادی روایت متفاوتی از زنده شدن او مطرح می کنند

 انتشار تصاویر خصوصی خواهرزن 
به قصد انتقام

رئیس پلیس فتا استان فارس از دستگیری مرد جوانی که اقدام به انتشار تصاویر 
خواهرخانم خود در فضای مجازی کرده بود خبر داد.

به گزارش روزنامه طلوع، سرهنگ حشمت سلیمانی در گفت وگو با خبرنگار 
پایگاه خبری پلیس، در تشریح این خبر گفت: خانمی 28 ساله به این پلیس 
مراجعه و درخواست رسیدگی به شکوائیه خود مبنی بر انتشار تصاویر خصوصی 
در  ویژه  به صورت  موضوع  که  است  کرده  اینستاگرام  اجتماعی  شبکه  در  او 
دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت. وی افزود: شاکی در تحقیقات 
اجتماعی  شبکه  در  ناشناسی  شخص  قبل  مدت ها  از  کرد  عنوان  خود  اولیه 
بنده  تخریب  و  تهدید  قصد  به  را  خصوصی ام  تصاویر  از  تعدادی  اینستاگرام 
برای همسرم ارسال می کرد که این موضوع در حال حاضر با تهدید و اخاذی 

در حال ادامه است. 
اقدامات  انجام  و  اولیه  بررسی های  از  پس  کرد:  تصریح  سلیمانی  سرهنگ 
فنی پلیسی، متهم که همسر خواهر شاکی بود دریکی از شهرستان های استان 
شناسایی و با هماهنگی مقام قضائی دستگیر و برای تحقیقات تکمیلی به این 
پلیس منتقل شد. وی بابیان اینکه متهم پس از انجام بازجویی های فنی و ارائه 
عنوان  شاکی  از  انتقام جویی  را  خود  انگیزه  و  اعتراف  خود  بزه  به  مستندات، 
بنده  به  که  زیادی  اعتماد  دلیل  به  شاکی  پیش  سال  یک  حدود  کرد، گفت: 
داشت گوشی همراهش را به منظور تعمیر به بنده سپرد و من نیز از این موقعیت 
سوءاستفاده و تصاویر وی را به گوشی خود انتقال دادم و به مرور زمان اقدام به 
انتشار تصاویر او در اینستاگرام و ارسال آن به همسر شاکی می کردم. این مقام 
سایبری با اشاره به اینکه سوءاستفاده از فیلم و عکس های خصوصی و خانوادگی 
پرونده های  موضوع  روزها  این  که  است  جرائمی  شایع ترین  از  یکی  دیگران 
افراد  تصاویر  انتشار  و  مزاحمت  تشکیل می دهد، گفت: هرگونه  را  فتا  پلیس 
شده  محسوب  جرم  رایانه ای  جرائم  قانون   ۱۷ ماده  برابر  سایبری  فضای  در 
گفت:  شهروندان  به  وی  است.  کرده  تعیین  مجازات  آن  برای  قانون گذار  و 
را  خصوصی شان  و  مهم  اطالعات  که  خود  هوشمند  گوشی  مراقب  کاربران 
دیگران خودداری  به  واگذاری آن  از  و  باشند   بر روی آن ها ذخیره کرده اند 

کنند.

 توقیف پیکان و کشف 240 کیلو حشیش 
در فارس

با  مبارزه  پلیس  مأموران  تالش  با  گفت:  فارس  استان  انتظامی   فرمانده 
مواد مخدر استان، 240 کیلو حشیش دریکی از محله های شیراز کشف شد.

به گزارش روزنامه طلوع، سردار رهام بخش حبیبی در گفت وگو با  خبرنگار 
پایگاه خبری پلیس، گفت: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان حین 
گشت زنی دریکی از محله های شیراز به یک سواری پیکان مشکوک و آن 
را برای بررسی بیشتر متوقف کردند. سردار حبیبی بابیان اینکه در بازرسی 
از آن خودرو میزان 240 کیلو مواد مخدر از نوع حشیش کشف شد، افزود: 
انتظامی  فرمانده  شد.  دستگیر  حرفه ای  قاچاقچی  نفر  یک  این خصوص  در 
استان فارس بابیان اینکه متهم برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی 
و از آن طریق روانه زندان شد، گفت: مبارزه با سوداگران مرگ یکی از 

اولویت های اصلی این فرماندهی در سال جاری است.

ریشه یابی قتل رومینا توسط پدر؛ 
 هشدار درباره آثار حضور دختران 

نوجوان در فضای مجازی

»رومینا اشرفی« دختر 14 ساله طالشی هفته گذشته در خانه توسط پدر خود 
به قتل رسید. قتل های خانوادگی که کمابیش در کشور ما رخ می دهد ریشه 

در مسائل خانوادگی و اختالفات اجتماعی دارد.
خبرنگار  با  مصاحبه  در  اجتماعی  رفتارشناس  و  آسیب شناس  ابهری  مجید 
مدیریت  در  را ضعف  خانوادگی  قتل های  عوامل  از  یکی  آنالین  جم  جام 
باید  قتل ها  این گونه  ریشه یابی  و  بررسی  »برای  بیان کرد:  و  دانست  خشم 
عوامل  از  خشم  کنترل  در  ناتوانی  یا  اعتیاد  برگشت.  خانواده  تاریخچه  به 
داخلی این قتل هاست«. ابهری قتل های ناموسی را شعبه ای از جنایات خواند 
که توسط برادر یا شوهر نسبت به زنان خانواده اتفاق میافتد و دالیلی مانند 
خیانت یا سرپیچی از قوانین خانواده دارد. این آسیب شناس باتجربه 5 سال 
سرپرستی در مرکز جمع آوری و نگهداری دختران فراری دالیل فرار از خانه 
را این طور شرح داد: »این فرارها عمدتًا به دلیل روابط عاطفی یا سخت گیری 

والدین یا ازدواج هایی است که مورد قبول خانواده نیست.«
و  مجازی  فضای  در گسترش  را  قتل ها  این گونه  شناسی  ابهری علت  مجید 
به وجود آمده  میافتد. وی عشق  اتفاق  این فضا  دوستی هایی خواند که در 
بین رومینا و پسر 35 ساله را بر اساس فریب و دروغ خواند و گفت: »ازنظر 
رفتارشناسی در خانواده هایی که دختران کمبود محبت پدر و برادر خود را 

دارند به سمت اظهار عالقه مردان دیگر کشیده می شوند.«

 انتقام پلید خواستگار کینه توز
 از زن جوان کرمانی

از خانواده دختر مورد عالقه اش جواب رد شنیده  خواستگار کینه توز که 
بود، با ایجاد صفحه جعلی در فضای مجازی، اقدام به انتشار عکس های یکی 

از اعضای فامیل خود کرد.
به  مراجعه  با  قضایی،  مرجوعه  داشتن  در دست  با  زنی  رکنا،  به گزارش 
جعلی  صفحه  ناشناسی،  فرد  پیش  چندی  شد  مدعی  کرمان  فتای  پلیس 
از عکس های خصوصی  سوءاستفاده  با  و  ایجاد  وی  نام  با  اینستاگرام  در 
زندگی  زدن  هم  بر  در  و سعی  آن ها کرده  انتشار  به  اقدام  و شخصی اش 
مشترک وی دارد. براساس این گزارش، با تشکیل پرونده در این پلیس، 
ادامه  در  متهم آغاز کردند.  برای شناسایی  را  فنی خود  اقدامات  مأموران 
کارشناسان پلیس فتا با انجام اقدامات فنی و به کارگیری شگردهای پلیسی، 
مجرم را که از اقوام شاکی بود شناسایی و پس از هماهنگی و دستور مقام 
قضایی متهم را احضار کردند و به مقر انتظامی فراخواندند. سرهنگ امین 
یادگار نژاد رئیس پلیس فتای کرمان گفت: متهم در مواجهه با ادله جرم 

لب به اعتراف گشود و به جرم ارتکابی اقرار کرد.
شد  مشخص  انجام شده  تحقیقات  در  کرد:  خاطرنشان  انتظامی  مسئول  این 
متهم پرونده، چند سال قبل خواستگار شاکی بوده است و پس از شنیدن 

جواب رد برای ازدواج به فکر انتقام گرفتن افتاده است.


