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تنبیه عجیب زن چینی

زن چینی هنگامی که متوجه خیانت شوهرش شد، با قیچی آشپزخانه به 
جانش افتاد و او را مصدوم کرد. 

چندی پیش زن چینی پس از اینکه در سوپ شوهرش داروی خواب آور 
ریخت و او به خواب رفت، با قیچی آشپزخانه چند ضربه به او وارد کرد 

و از خانه خارج شد. 
شوهر 52 ساله هم که به شدت مصدوم شده بود، با پلیس تماس گرفت 
و در خواس��ت کم��ک کرد و مام��وران پلیس و اورژانس ای��ن مرد را به 
بیمارس��تان انتقال داده و همسرش را دس��تگیر کردند. او در بازجویی ها 
گفت: شوهرم به من خیانت کرده است و من قصد کشتن او را نداشتم و 
چون شوهرم مرد قوی هیکل بود و من چون حریف او نمی شدم به ناچار 
تصمیم گرفتم س��وپی درست کنم و با ریختن چند قرص خواب آور او را 
بخوابانم و بعد چند ضربه ناکارآمد به او بزنم تا از این طریق به او هشدار 

دهم که به من خیانت نکند اما قصد کشتن او را نداشتم! 

همسر صیغه ای،  نقره داغ کرد
زن جوانی که در س��ایت همس��ریابی با مرد تاجر آش��نا شده بود، با 
اجیر کردن دو نفر از دوس��تانش نقشه س��رقت میلیاردی از خانه او 

را اجرا کرد. 
چندی پیش مرد میانسالی که تاجر فرش بود، با پلیس تماس گرفت 
و از س��رقت خانه اش خبر داد و گفت؛ چند روز قبل دختری با تلفن 
همراه��م تماس گرفت و گفت ما دفت��ر خدمات داریم و اگر نظافت 
خانه نی��از دارید با ما تماس بگیرید و چون خانه ام احتیاج به نظافت 
داش��ت آدرس خانه ام را به او دادم و یک س��اعت بعد دختر جوانی 
برای نظافت وارد خانه ام ش��د و ش��روع به تمی��ز کردن خانه كرد و 
بعد هم برایم شربت آورد و پس از چند دقیقه که شربت را نوشیدم 
سرم گیج رفت و نقش زمین شدم و زمانی که به هوش آمدم متوجه 

سرقت کارت های عابربانک، پول، طال ها و دالر هایم شدم. 
با ش��کایت مرد تاجر تحقیقات آغاز ش��د و ماموران در نخستین گام 
به سراغ دوربین های مداربس��ته خانه مرد تاجر رفتند و در بازبینی 
دوربین ها مش��خص شد دو دختر جوان، یکی پس از دستگیری وارد 
خانه مرد میانس��ال و پس از س��رقت میلیاردی از س��اختمان خارج 

شدند. 
در حالی که تحقیقات در رابطه با دس��تگیری س��ارقان ادامه داشت، 
مالباخت��ه اطالعات جدیدی را در اختیار تیم تحقیق قرار داد و گفت: 
چند ماه قبل در س��ایت همسریابی با دختر 20 ساله ای به نام آرمیتا 

آشنا شدم و بعد از مدتی او را به عقد موقت خودم درآوردم. 
آرمیت��ا کلًا 3 هفته ب��ا من زندگی کرد و در این م��دت برای او یک 
خودرو و مقدار زیادی طال خریدم و من می خواستم او را به عقد دائم 
خود درآورم که او گفت: خانواده ام از این موضوع بی اطالع هس��تند 
و م��ا باید به این رابطه پای��ان دهیم و من هم به ناچار پذیرفتم و عقد 

ما فسخ شد. 
وی ادامه داد: او از همه چیز زندگی ام باخبر بود و محل نگهداری پول 

و طال و دالر ها و حتی رمز کارت عابربانک ها را می دانست. 
بنابراین ب��ا اطالعاتی که مرد تاجر در اختی��ار ماموران قرار داد، به 
آرمیتا مظنون شدند و او را بازداشت کردند و او در بازجویی ها گفت؛ 
من به خاطر فاصله س��نی زیادی که با این مرد داش��تم نتوانستم با او 
ازدواج دائ��م کنم، ولی در این مدت کوتاه که با او بودم، پول خوبی از 
مرد تاجر گرفتم و هیچ گونه مشکلی مالی نداشتم وقتی از او جدا شدم 
به مش��کل مالی خوردم و به همین دلیل به فکر س��رقت از خانه اش 
افتادم، وی در ادامه گفت: به دو نفر از دوس��تانم ماجرا را گفتم و در 
حقیقت آنها را برای این س��رقت اجیر کردم چون می دانستم آنقدر 
پول، طال و دالر در خانه هس��ت که همگی مان پولدار شویم و دوستم 
به بهانه خدمتکار وارد خانه مرد تاجر شد و در ادامه ما هرچه پول و 
طال و کارت عابر بانک که رمزش را می دانس��تم برداشتیم و بعد هم 

اموال دزدی را تقسیم بر سه کردیم. 
با اعت��راف زن جوان دو س��ارق 
دیگر هم دس��تگیر شدند و 
از  بیش��تر  تحقیقات 
سه سارق همچنان 

ادامه دارد. 

رازی که عروسی را به هم زد
جش��ن عروس��ی زوج چینی، هنگامی که مادر شوهر متوجه شد عروس، 

همان دختر گمشده خودش است و نقش زمین شد، به هم خورد. 
چندی پیش زن میانسال چینی در روز عروسی پسرش هنگام مالقات با 
عروس، ناگهان با دیدن نشانه روی بازوی او متوجه شد این دختر همان 
فرزند گم شده خودش است.  بنابراین او کنجکاو شد و از خانواده عروس 
پرس��ید که آیا عروس خانم دختر واقعی شان است و آنها سکوت کردند 
و بعد گفتند که دخترش��ان را 20 س��ال پیش کنار جاده پیدا کرده و او را 
به فرزندخواندگی قبول و بزرگ کرده اند. با روشن شدن این ماجرا مادر 
ش��وهر که از دیدن دختر گم ش��ده اش پس از 20 سال شوکه شده بود او 
را در آغوش گرفت و بیهوش ش��د و در ادامه مراسم عروسی بهم خورد 
و عروس خانم به همراه خانواده اش در خانه داماد یعنی برادرش، پس از 

20 سال دوری، جشن گرفتند. 


