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«شیاطین شب» خواستگار را گروگان گرفتند و عروس را ربودند

اخ

تصاصی

ماجرای شب سیاه خواستگاری!

خراسان

قصه یک بوسه عاشقانه!

ابتیزهویشمقامقضاییوپیگیریهایشبانهروزیکارآگاهانپلیسآگاهیخراسانرضوی،شیطاندماغزخمیدستگیرشدوماجرایهولناک«شیاطینشب»رافاشکرد

مخوف» درگیر شده بود ،چند نفر از مهاجمان،
عروس را از خودرو پایین کشیدند و با تهدید به
مرگ به پشت تپه های اطراف جاده بردند.
این شرایط وحشتناک از نیت پلید «شیاطین
شب» حکایت داشت و خواستگار جوان تازه
فهمیده بود که مهاجمان نقابدار قصد سرقت
یا زورگیری را ندارند به همین دلیل خود را به
آب و آتش می زد تا بتواند از چنگال نقابداران
مخوف رهــا شــود و بــه یــاری عــروس جــوان
بشتابد اما گروگان گیران دست و پاهایش را
محکم گرفته بودند و او را به شدت کتک می
زدند با وجود این پسرجوان به صورت یکی
از شیاطین تنومند چنگ انداخت که نقاب
از چهره اش بــردارد ولی باز هم نتوانست از
دست آن ها بگریزد.
به گــزارش خراسان  ،ماجرای وحشتناک
تعرض و آزار و اذیت دختر جوان دقایق زیادی
ادامه داشت تا این که در یک لحظه« ،شیاطین
شب» با دیدن چراغ گردان خودروی گشت
پلیس که از جاده نزدیک آن ها عبور می کرد
 ،دختر جوان را با وضعیت اسفباری در پشت
تپه رها کردند و به همراه دیگر همدستانشان

ویژه درباره این پرونده ادامه یافت .اهمیت
ایــن مــاجــرای تکان دهــنــده موجب شــد که
قاضی دکتر اسماعیل شاکر (رئیس شعبه
سوم دادگــاه کیفری یک خراسان رضوی)
رسیدگی به پــرونــده «شیاطین شــب» را به
عهده بگیرد.
از طرف دیگر نیز با صدور دستوری ویژه از
ســوی ســـردار سرتیپ محمد کاظم تقوی
(فرمانده انتظامی خراسان رضوی) پیگیری
قــاطــعــانــه بـــرای شــنــاســایــی و دستگیری
«شــیــاطــیــن ش ــب» بــه گـــروه ورزیــــده ای از
کارآگاهان پلیس آگاهی خراسان رضوی
سپرده شد  .بدین ترتیب تحقیقات گسترده
ای به سرپرستی سرهنگ مهدی سلطانیان
(رئیس اداره جنایی آگــاهــی) آغــاز شد اما
هیچ سرنخ مهمی از مهاجمان نقابدار وجود
نداشت .حاال دیگر قاضی با تجربه دادگستری
به طور مستقیم بر تحقیقات تخصصی نظارت
می کرد که جمله ای از زبان خواستگار جوان،
روند بررسی های پلیسی را تغییر داد .او که
در حضور قاضی شاکر ،ماجرای وحشتناک
شیاطین شب را شرح می داد در بخشی از

می داد ،نقابداران مخوف با پــای پیاده از
محل حادثه گریخته اند بنابراین باید ساکن
روستایی در همان نزدیکی محل جرم باشند!
بــه گــــزارش خ ــراس ــان ،ای ــن گــونــه ب ــود که
کارآگاهان با راهنمایی های رئیس شعبه
ســوم دادگ ــاه کیفری یک خــراســان رضوی
به ردیابی هــای غیرمحسوس و اطالعاتی
پرداختند و با ورود پوششی به روستایی در
نزدیکی جــاده ،برخی از جوانان را زیر نظر
گرفتند تا این که باالخره مرد  31ساله ای
را با دماغ زخمی مشاهده کردند و با دستور
قاضی اسماعیل شاکر به مقر انتظامی انتقال
دادند .این مرد که ابتدا خود را بی خبر از هر
ماجرایی نشان می داد در بازجویی ها گفت:
دو روز قبل با چند نفر از دوستانم مشغول
بــازی فوتبال بودیم که انگشتر دست یکی
از بازیکنان به صورتم خــورد و زخمی شد
اما این بهانه بــرای قاضی پرونده باورپذیر
نبود چرا که او سال ها به پرونده های جنایی
رسیدگی کرده بود و نوع زخم با اجسام سخت
یا برنده را به خوبی می شناخت .این درحالی
بود که قصه ساختگی مرد  31ساله برای

کارآگاهان نیز قابل قبول نبود به همین دلیل
گروه تخصصی کارآگاهان فرد مورد ادعای
«شیاطین دماغ زخمی» را پیدا کردند و به
تحقیق از او پرداختند اما بررسی ها بیانگر آن
بود که این جوان نه تنها از فوتبال چیزی نمی
داند بلکه حتی انگشتر هم ندارد!
گــزارش خــراســان حاکی اســت :حــاال دیگر
مشخص شــده بــود کــه «جــــواد» نقشی در
ماجرای تکان دهنده «شیاطین شب» دارد به
همین دلیل با صدور دستورات
محرمانه ای از ســوی قاضی
شاکر  ،بازجویی هــای فنی از
او صــورت گــرفــت .کارآگاهان
پس از چند ساعت کاوش های
تخصصی و بازجویی های علمی،
او را چنان در تنگنای سواالت
پیچیده و فنی قرار دادند که در
یک لحظه با سکوتی هولناک،
به آزار و اذیت خواستگار جوان
و دختر  19ساله با همدستی 5
تن دیگر از همدستانش اعتراف
کرد .او گفت :آن شب من و برادر
کوچک تــرم به همراه چند نفر
دیگر از دوستانم در تپه های
اطــراف روستا ،آتشی افروخته
و در کنار شعله های آتش مشغول گفت وگو
با یکدیگر بودیم که ناگهان سرنشینان یک
خودرو در همان نزدیکی توجهمان را جلب
کردند .احتمال می دادیــم که آن ها با هم
ارتباط نامشروع دارند به همین دلیل وسوسه
شدیم و با پوشاندن صورت هایمان به طرف
آن ها حمله کردیم ولی آن زمان من و برادرم
و یکی دیگر از جوانان محله ،فقط راننده
خودرو را گرفته بودیم تا حرکت نکند و چند
نفر دیگر دختر جوان را به پشت تپه بردند!
بنابر گزارش خراسان ،همزمان با اعترافات
ایــن مــرد  31ساله متاهل ،بالفاصله گروه
دیگری از کــارآگــاهــان با هدایت و نظارت
مستقیم سرهنگ کارآگاه جواد شفیع زاده
(رئیس پلیس آگاهی خراسان رضوی) وارد
عمل شدند و مجید برادر  28ساله متهم را به
همراه «ع – ه» جوان  22ساله دستگیر کردند
اما بررسی های غیرمحسوس بیانگر آن بود که
سه متهم دیگر پرونده «شیاطین شب» به مکان
دیگری گریخته اند که تالش های کارآگاهان
با دستورات ویژه قضایی برای دستگیری آنان
ادامه دارد.
عکس ها از خراسان

سیدخلیل سجادپور  -روشنی های سرخ
فام غــروب خورشید ،نقش و نگار زیبایی را
در آسمان آبــی مشهد به رخ می کشید که
پسر جــوان دیدگان خود را به افق دوخــت و
در میان نسیم دل انگیز پاییزی ،رقص برگ
های درختان را به نظاره نشست اما گویی
لحظات را پایانی نبود .او یک بار دیگر نگاهی
به ساعت انداخت ،وعده دیدار نزدیک بود .او
از مدتی قبل عشق دختری را در سینه داشت
که در یکی از رشته های زیر مجموعه
پزشکی تحصیل می کرد .چند روزی
از گفت وگــوهــای خــانــواده هــا می
گذشت و اکنون «آقامهندس» خود را
برای خواستگاری رسمی آماده کرده
بود .باالخره عقربه های ساعت ،برق
لبخند را بر لبانش نشاند و او سوار
بر خودروی شخصی به طرف منزل
دختر  19ساله حرکت کــرد .همه
قــرار و مدارها گذاشته شــده بــود و
خانواده ها برای این ازدواج تفاهم
داشتند اما آخرین گفت و گوهای
دختر و پسر جوان رنگ و بوی دیگری
داشت .آن ها باید مسیر روشنی را
بــرای همراهی یکدیگر در زندگی
مشترک طی می کردند به همین
دلیل و با توافق خانواده ها ،قــرار شد تا دو
جوان عاشق ،چشم در چشم یکدیگر به گفت
وگو بنشینند و پایه های کاخ آرزوهایشان را
بنا کنند .طولی نکشید که دختر جوان درون
خودروی خواستگارش نشست و آن ها از یک
طرف شهر به سمت یکی از بولوارهای تازه
احداث شده شهر حرکت کردند.
عروس خانم و «آقامهندس» که گویی هیچ
گونه اختالف فکری و اخالقی با یکدیگر
نداشتند سرگرم برنامه ریزی و صحبت برای
روزهای آینده بودند که متوجه شدند تقریبا به
انتهای شهر رسیده اند .مسیر جاده در تاریکی
شب فرو رفته بود که «آقا مهندس» خودرو را
به حاشیه جاده کشاند جایی که روستایی در
همان نزدیکی وجود داشت اما گفت وگوها
گل انداخته بود و دو جوان عاشق همچنان
دیوارهای زندگی مشترکشان را پی ریزی
می کردند که ناگهان حادثه وحشتناکی رخ
داد .چند جوان با سروصورت پوشیده ،از آن
سوی تپه ها به سمت خودرو هجوم آوردند.
«آقامهندس» در حالی قفل مرکزی خودرو را
پایین داد که عروس خانم نیز وحشت زده به

بیرون چشم دوخته بود«.مهاجمان نقابدار»
شیشه سمت شاگرد را شکستند و به آن ها
حمله کردند« .خواستگار جوان» که در میان
دستان سه تن از آنان گیر افتاده بود ،تالش
می کرد تا عروس را از این وضعیت ترسناک
نجات دهد! جیغ و فریادهای دلخراش دختر
 19ساله ،فضای تاریک بیابان را می شکافت
اما هیچ کس فریادهای آنان را نمی شنید.
درحالی که خواستگار  24ساله با «نقابداران

از محل گریختند  .گزارش خراسان حاکی
اســت :با فــرار «شیاطین شب» دختر جوان
که وحشت زده و هراسان اشک می ریخت،
درون خودرو نشست و بدین ترتیب آن ها خود
را به پلیس رساندند و ماجرای هولناک آزار و
اذیت توسط «شیاطین شب» را گزارش دادند.
بــا توجه بــه حساسیت مــوضــوع ،بالفاصله
نیروهای انتظامی ،مــراتــب را بــه مقامات
قضایی اطالع دادند و این گونه بررسی های

اظهاراتش گفت « :وقتی با آن مرد تنومند
درگیر شــدم و به صورتش چنگ انداختم.
قسمتی از ناخنم به دماغش کشیده شد و
زمانی که به دستم نگاه کردم ،خون آلود بود!
» گزارش خراسان حاکی است ،با این جمله،
بی درنگ مقام قضایی دستورات ویژه ای را
برای پیدا کردن «شیطان دماغ زخمی» صادر
کرد چرا که بررسی های دقیق کارآگاهان
ورزیده دایره جرایم مهمه پلیس آگاهی نشان

زورگیری از بانوی پزشک

کوتاه از حوادث
ایرنا /صبح دیروز سرهنگ حسین بهراد نصر و استوار یکم
مرتضی هدایت زاده از ماموران مبارزه با مواد مخدر استان
گیالن حین انجام عملیات تعقیب ،به دلیل سانحه تصادف
جان باختند و به شهادت رسیدند.
* ایرنا /ســردار حسین رحیمی فرمانده انتظامی تهران
بزرگ از متالشی شدن  ۱۰۷باند سرقت در پایتخت خبر
داد و گفت :در این زمینه  ۸۷۶سارق دستگیر شدند .سه
کیلوگرم طال ۱۰۰ ،عدد تلفن همراه ۲۰ ،عدد لپ تاپ۸۰ ،
دستگاه تلویزیون ۴۰ ،عدد تابلو هنری و ده ها فقره اسناد و
مدارک اعم از شناسنامه و کارت ملی از مخفیگاه سارقان
کشف شد.
*فــارس /سرهنگ دوستعلی جلیلیان فرمانده انتظامی
شهرستان ری از دستگیری دو نفر از اعضای باند سه نفره
زورگیران قمه به دست خبر داد و گفت :متهمان پس از
زورگیری  100میلیون ریالی بالفاصله شناسایی و دستگیر
شدند.
*ایرنا /سردار مرتضی میرزایی فرمانده انتظامی مازندران
از انهدام باند بزرگ قاچاق چوب و کشف هشت هزار تن
چــوب جنگلی خبر داد و اعــام کــرد که اعضای ایــن باند
با جعل اسناد و پروانه بهر هبرداری جعلی اقــدام به قطع
درختان جنگلی و حمل و فروش آن به کارگاههای چوببری
میکردند.
*ایسنا /شرکت ملی نفت کویت اعالم کرد :دیــروز آتش
ســوزی در پاالیشگاه نفت االحــمــدی اتفاق افتاد که به
مصدومیت تعدادی از کارکنان آن منجر شد.
*ایسنا /رسانه های داخلی امارات در گزارشی از وقوع آتش
سوزی در منطقه صنعتی "جبل علی" در دبی خبر دادند.
*فارس /سرهنگ رجبی رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری
از جرایم سایبری پلیس فتای ناجا گفت :افراد برای دریافت
کارت واکسن خود حتم ًا از طریق سامانه واکسیناسیون
وزارت بهداشت اقدام کنند.
*میزان /صادق قره باقری رئیس پایگاه دوم پلیس امنیت
عمومی تهران بزرگ از دستگیری یکی از فروشندگان فضای
مجازی در زمینه سالح و فشنگ جنگی و شکاری غیرمجاز
در تهران خبر داد.
توکلی /امام جمعه ،رئیس شورای شهر و سرپرست انتظامی
شهرستان رفسنجان از سرباز مصدوم"محمد بلوچ" که در
حال اجرای ماموریت دچار حادثه شده است ،عیادت کردند.
*ایسنا  /در پی وقوع سیالب و رانش زمین در جنوب غرب
هند دست کم  ۲۵تن جان خود را از دست دادهاند.

زورگیران طال ،موبایل و کارت های بانکی خانم دکتر را به سرقت بردند
دانشگاه علوم پزشکی آبادان در بیانیهای
هتک حرمت بانوی پزشک شادگانی را
محکوم کرد .به گزارش ایسنا ،یک شنبه
شب گذشته ،یک بانوی پزشک شاغل
در بیمارستان معرفیزاده شادگان،
پس از پایان کار به همراه راننده در حال
رفتن به محل سکونت خود در ماهشهر
بود که افراد ناشناس در پوشش پلیس
و با یک خودروی پژو  ،۴۰۵به خودروی
آنها اخطار ایست دادند .پس از توقف،

این افــراد ناشناس این بانوی پزشک و
راننده را هدف ضرب و شتم قرار دادند و
طال ،موبایل و کارتهای بانکی وی را به
سرقت بردند.
در پی این حادثه دانشگاه علوم پزشکی
آبادان با صدور بیانیهای ،هتک حرمت
ایــن پزشک را محکوم کــرد .در بیانیه
دانــشــگــاه علوم پزشکی آبـــادان آمــده
است" :در روزهایی که از جانگذشتگی
پزشکان کشورمان الگو و اســوه ایثار

شده است ،رخ دادن برخی از اتفاقات،
کوهی از درد و غم را نه تنها بر قلب فعاالن
عرصه سالمت بلکه بر روح ملت شریف،
قدرشناس و والیتمدار ایــران اسالمی
مینشاند.
مجموعه دانشگاه علوم پزشکی آبادان،
ضمن محکوم کردن شدید هتک حرمت
و ضرب و جرح پزشک دلسوز و متعهد
شاغل در شهرستان شــادگــان توسط
افــراد معلو مالحال ،از نیروهای خدوم

انتظامی و مراجع محترم قضایی تقاضا
دارد با پیگیری جدی و سریع این موضوع
تا کسب نتیجه و محکوم کردن هتاکان،
تسلی خاطری برای این عزیز زحمتکش
و همه مجموعه جان بر کف حوزه سالمت
کشور باشند .امید است ضمن برخورد
شدید و اعمال سختترین مجازات برای
چنین افرادی ،درس عبرتی بزرگ برای
تمامی برهم زنندگان امنیت و سالمت
روانی جامعه محقق شود".

گذشت بازیکن استقالل از سارقان زورگیر
جلسه محاکمه دو سارق خشن که متهم
هستند یکی از بازیکنان استقالل را ربوده
و با زورگیری اموالش را سرقت کردهاند،
در شعبه دهم دادگاه کیفری استان تهران
برگزار شد.
رسیدگی به این پرونده با شکایت یکی
از بازیکنان تیم فوتبال استقالل که چند
زورگیر از وی سرقت کــرده بودند ،آغاز
شد.
وی در توضیح ماجرا به مــأمــوران گفت:
کنار خیابان در انتظار تاکسی بــودم که
یک خودروی تیبا مقابل پایم نگه داشت و
چند جوان من را به زور سوار کردند و پس
از تهدید چاقو ،گوشی تلفن همراهم را
گرفتند.
بعد به زور وادارم کردند تا از طریق کارت
عابر بانکم برایشان پول بگیرم .من فقط
چهره یکی از زورگیران را به خاطر دارم.
پس از ایــن شکایت و چهره نگاری یکی
از متهمان ،مــأمــوران پلیس بــه ردیابی

مردان مسافربرنما پرداختند اما سرنخی
بــه دســت نیامد تــا ایــن کــه چند مــاه بعد
تلفن همراه شاکی روشن شد و مأموران
با ردیابی سیم کــارت فعال روی گوشی
موفق شدند دو متهم به نا مهای هادی
و فرشاد را بــازداشــت کنند که آن ها در
بازجویی بیان کردند گوشی سرقتی دست
یکی از دوستانشان بهنام شهرام بوده
که مــاه پیش از کشور خــارج شــده است.
به گــزارش ایــران پس از پیگیری پلیس
مشخص شــد کــه شــهــرام بــه ترکیه رفته
است.با تکمیل تحقیقات برای سه متهم
کیفرخواست صادر شد و هادی و فرشاد در
شعبه دهم دادگاه کیفری یک استان تهران
محاکمه شدند.
قبل از جلسه رسیدگی با درخواست وکیل
متهمان ،بازیکن استقالل بهعنوان شاکی
خصوصی از متهمان اعالم گذشت کرد.
اما متهمان از جنبه عمومی جرم پای میز
محاکمه ایستادند.

در امتداد تاریکی

در ابــتــدای جلسه رســیــدگــی ،نماینده
دادســتــان به جایگاه رفــت و اظهارکرد:
هرچند شاکی اعالم گذشت کرده اما با
توجه به این که سه متهم با استفاده از سالح
سرد زورگیری کردهاند درخواست میکنم
به اشد مجازات محکوم شوند.
سپس قاضی متین راســخ از بازیکن تیم
استقالل خواست ماجرا را توضیح دهد
که وی با تشریح ماجرای زورگیری بیان
کــرد :آن ها سه نفر بودند که دو نفرشان
در صندلی عقب نشسته بودند و من فقط
چهره یکی از آن ها را دیدم.
سپس هادی که با قرار وثیقه آزاد بود به
جایگاه رفــت و توضیح داد :اتهام خفت
گــیــری را قــبــول نـــدارم مــن را اشتباهی
بازداشت کردهاند.
سیم کــارت متعلق به یکی از دوستانم
بهنام فرشاد بود که بهعنوان اولین متهم
بازداشت شد .اما گفت سیمکارت را به
یکی دیگر از دوستانمان فروخته است.

اشتباه من ایــن بــود که سیم کــارت را از
دوستم گرفتم تا به شهرام بدهم که او هم
متواری است و من اص ً
ال از ماجرای سرقتی
بودن گوشی اطالعی نداشتم.
سپس فرشاد که به جرم دیگری در زندان
بــود ،به جایگاه رفــت و گفت :من در این
ماجرای سرقت و زورگیری نقشی نداشتم.
سپس وکیل هادی به جایگاه رفت و بیان
کرد :دو متهم با این که اتهامشان را قبول
ندارند امــا جبران خسارت کــرد هانــد .به
همین دلیل برای آن ها درخواست آزادی
دارم.
در این میان نماینده دادستان برخاست
و با اعتراض گفت :من برای متهمان اشد
مــجــازات میخواهم چــرا که جــرم آن ها
جرمی سبک نبوده و متهمان واقعیت را
نمیگویند.
در ادامه قضات از وکال خواستند تا الیحه
خود را ارائه دهند و با پایان جلسه دادگاه
برای صدور رأی وارد شور شدند.

بیشتر از یک مــاه اســت که روزه ــای سختی را
میگذرانیم چرا که همسرم دوبــاره به مصرف
مواد مخدر صنعتی روی آورده و هنگامی که دچار
توهم می شود به هیچ وجه نمی تواند رفتارهای
وحشتناک خودش را کنترل کند و...
مرد 32ساله ای که با در دست داشتن حکم
قضایی به کالنتری سپاد مشهد مراجعه کرده
بود تا بار دیگر همسرش را در مرکز ترک اعتیاد
بستری کند درباره این ماجرا به مشاور و مددکار
اجتماعی کالنتری گفت9 :سال قبل به اصرار
مــادرم تصمیم گرفتم با دختر دایــی ام ازدواج
کنم چرا که دایــی ام به خاطر اعتیاد شدیدش
به مواد مخدر کارتن خواب شده بود و از همسر
و فرزندانش خبری نداشت .دراین شرایط زن
دایــیام به سختی "آتنا" و پنج خواهر و بــرادر
دیگرش را بزرگ می کرد  .از سوی دیگر مادرم
معتقد بود "آتنا" به خاطر سختی هایی که در
زندگی کشیده است می تواند همسر خوبی برای
من باشد چرا که او در فراز و نشیب های زندگی
خانوادگی اش تلخکامی های زیادی را تحمل
کرده است و می تواند مرا هنگام بروز مشکالت
حــاد یــاری دهــد خالصه من هم که راننده ای
در یکی از سازمان هــای نیمه دولتی بــودم به
خواستگاری دختر دایی ام رفتم .چند روز بعد
مراسم عقدکنان ما در قوچان برگزار شد و چند
ماه بعد نیز زندگی مشترکمان را در مشهد آغاز
کردیم ولی طولی نکشید که فهمیدم همسرم
با ترغیب و تشویق زن همسایه به مصرف مواد
مخدر آلوده شده است  .آن روزها آتنا برای آن که
از تنهایی بیرون بیاید زمانی که من سرکار بودم
به منزل "زری خانم" می رفت که به مواد مخدر
اعتیاد شدیدی داشت .درحالی که "آتنا" باردار
بود با اصرار زیاد او را دریکی از مراکز ترک اعتیاد
بستری کردم و او هم مواد مخدر را ترک کرد  .با به
دنیا آمدن فرهاد اوضاع زندگی ما کمی بهتر شد
چرا که همسرم دیگر سراغ "زری خانم" و دیگر
دوستان معتادش نمی رفــت  .هنوز لــذت این
خوشحالی را به درستی احساس نکرده بودم که
متوجه شدم آتنا دوباره به مصرف مواد مخدر روی
آورده است .برای بار دوم او را بستری کردم اما این
بار خیلی مراقب بودم تا دوباره درگیر اعتیاد نشود
ولی نمی توانستم کار و زندگی ام را رها کنم و تنها
مراقب آتنا باشم .خالصه مدتی بعد هنگامی که
همسرم را به جرم جیب بری داخل اتوبوس های
شهری دستگیر کردند تــازه فهمیدم او باز هم
معتاد شده و برای تامین هزینه های اعتیادش به
سرقت روی آورده است .آن روزها آتنا  ،دخترم را
باردار بود و به همین دلیل هم حکم زندان او بعد
از تولد فرزندم اجرا شد و دخترم را نیز به یکی از
مراکز نگهداری کودکان و نوزادان بی سرپرست
تحویل دادند  .بعد از مدت ها تالش همسرم را
از زنــدان بیرون آوردم ولی تهدیدش کردم که
اگر این بار حتی از کنار مواد مخدر هم عبور کند
طالقش می دهم .با قولی که آتنا داد من هم به
این زندگی مشترک ادامــه دادم اما از یک ماه
گذشته رفتارهای همسرم به طرز وحشتناکی
تغییر کــرد .او دچــار توهم می شــود و دســت به
رفتارهای خطرناکی می زند که هرلحظه امکان
دارد حادثه جبران ناپذیری رخ دهد  .این گونه بود
که فهمیدم آتنا دوباره مصرف مواد مخدر صنعتی
را آغاز کرده است به همین دلیل تصمیم گرفتم
این بار او را طالق بدهم اما زمانی که به چشمان
نگران پسرم نگاه کردم که با خوشحالی مادرش
را می بوسید تا به مدرسه بــرود از این تصمیم
منصرف شدم  .به دادگاه رفتم تا با حکم قانون
دوباره همسرم را به زندگی بازگردانم که شاید
فرزندانم از لذت محبت مادری محروم نشوند و...
گزارش خراسان حاکی است با صدور دستوری از
سوی سرگرد جعفر عامری (رئیس کالنتری سپاد
مشهد) این زن30ساله پس از انجام مشاوره های
روان شناختی و در اجرای دستور قضایی ،روانه
مرکز ترک اعتیاد شد.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری
خراسان رضوی

واژگونیپژوچراغزندگی۲نفررا
خاموشکرد
توکلی /واژگونی خ ــودروی پــژو پــارس در محور
دلفارد-جیرفت ،جان دو سرنشین آن را گرفت.
به گزارش خراسان،رئیس پلیس راه جنوب استان
کرمان در این باره گفت :بنابر اعالم مرکز فوریت
های پلیس مبنی بر واژگونی یک دستگاه پژو پارس
حوالی ساعت یک بامداد دیروز در محور دلفارد-
جیرفت ،بالفاصله عوامل پلیس راه به محل اعزام
شدند .سرهنگ علی اکبر سنجری افزود :با حضور
مامورانپلیسراهدرمحلوقوعحادثه مشخصشد
بر اثر واژگونی یک دستگاه خودروی پژو پارس دو
سرنشیناینخودرو براثرشدتجراحاتواردشده
در دم جان باختند و راننده هم به شدت مجروح و به
بیمارستانامامخمینیشهرستانجیرفت منتقل
شده است .وی ادامه داد :کارشناسان پلیس راه
علتاینحادثهمرگباررا،ناتوانی درکنترلوهدایت
وسیلهنقلیهناشیازخستگیوخوابآلودگیراننده
اعالمکردند.

