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نجات دلهره آور یک نوجوان
از شکاف بین  2ساختمان

فرار بزرگ از زندانی در نیجریه

نیروهای امنیتی نیجریه به دنبال صدها زندانی
هستند که از زندانی در ایالت "اویو" در جنوب
غربی این کشور گریختهاند.
به گــزارش ایسنا ،این زندانیان پس از یورش
مهاجمان مسلح به زندان ،فرار کردند.
بنابر گــزارش مسئوالن زن ــدان ،مهاجمان از
نارنجک استفاده کردند و با دینامیت وارد حیاط
زندان "ابونلوگو" شدند.
گفته میشود که بیش از  ۸۰۰زنــدانــی فرار
کــرد هانــد امــا از آن زمــان تاکنون چند صد نفر
مجدد دستگیر شدهاند.
بنابر گزارش بی بی سی ،این سومین فرار بزرگ
از زندا نهای نیجریه در امسال است .پیش از
این نیز  ۲۰۰زندانی در ماه سپتامبر از زندانی
در ایالت "کوگو" فرار کرده بودند.

براساس رای شعبه سوم دادگاه کیفری یک استان خراسان رضوی
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خراسان

«ابلیسبدبو» به اعدامدرمألعام محکومشد

او اب ترفندی انجوامنردانه ،دخرتان نوجوان را در مهشد به درون مششادهای کنار ایستگاه های مرتو یم کشاند و ...
سیدخلیل سجادپور -مرد  31ساله ای
که به بهانه کمک به همسر باردارش  ،دختران
نوجوان را اغفال می کرد و با کشاندن آن ها به
درون شمشادهای اطراف ایستگاه های مترو
مورد تعرض و آزار و اذیت قرار می داد با صدور
حکمیقاطعازسویشعبهسومدادگاهکیفری
یک استان خراسان رضوی به اعدام در مأل عام
محکوم شد .به گزارش اختصاصی خراسان،
دی ماه سال  98بود که دختر  14ساله ای
وحشت زده و هراسان با نیروهای انتظامی
تماس گرفت و ماجرای تکان دهنده ای را
فاشکرد.اوکهمدعیبودموردتعرض«ابلیس
بدبو»قرارگرفتهاستبهپلیسگفت:درحالی
که قصد داشتم از ایستگاه مترو در محدوده
بولواردانشآموزمشهدخارجشومناگهانمرد
جوانی که از دهانش بوی تعفن خارج می شد،
مقابلم قرار گرفت و درحالی که خود را نگران
نشان م ـیداد به من گفت« :همسرم بــاردار
است و اکنون به دلیل بیماری که دارد درون
شمشادهای وسط بولوار افتاده است و کسی
کمکم نمی کند! آن مرد شیطان صفت حتی
برگه های آزمایشگاهی هم در دست داشت و
با التماس از من خواست تا به همسرش کمک
کنم! من هم که تحت تاثیر عواطف انسانی
قرار گرفته بودم ،بدون تامل با او همراه شدم تا
بهیکانسانبیمارکمککنمولیزمانیکهبه
وسطشمشادهارسیدیمناگهان«ابلیسبدبو»
با تهدید به مرگ سرم را داخل شمشادها خم
کرد .تازه فهمیدم که فریب خورده ام ولی آن
قدر ترسیده بودم که همه وجودم می لرزید.
او که چشمانی ترسناک و از حدقه بیرون زده
داشتشالرویسرمرابهدستوپاهایمبست
ومرادرونشمشادهاموردتعرضقرارداد.این
درحالی بود که بوی عرق بدن و بوی زننده ای
کهازدهاناوخارجمیشدبایکدیگردرآمیخته
و حالت تعفن پیدا کرده بود .او سپس مرا در
همان حالت زننده درون شمشادها رها کرد و
ازمحلگریخت.ابتداباتالشزیادشالپاهایم
را باز کردم و سپس با دندانم گره دیگر شال را

گشودم که به دستانم حلقه زده بود .بعد از آن
بالفاصله ماجرا را برای خانواده ام بازگو کردم
و با پلیس تماس گرفتم! گــزارش خراسان
حاکیاست:باتوجهبهاهمیتاینحادثهتکان
دهنده  ،بالفاصله سردار محمد کاظم تقوی
(فرماندهانتظامیخراسانرضوی)دستورات
ویژه ای را برای شناسایی و دستگیری این مرد
هوسران صادر کرد و بدین ترتیب تحقیقات
گستردهایازسوینیروهایانتظامیآغازشد
ولیهنوزرصدهایاطالعاتیدراینبارهادامه
داشــــت ک ــه حــادثــه
مشابهی در ایستگاه
م ــت ــروی هــفــت تیر
مشهد رخ داد دختر
 19سالهایکهشکار
«ابلیس بدبو» شده
بود با ترفند کمک به
همسر بــاردار ،مورد
تــعــرض ق ــرار گرفت
بنابراین کارآگاهان
مـــاجـــرای «ابــلــیــس
بدبو»راطیگزارشی
بــه قــضــات دادگــــاه
کیفری یک خراسان
رضوی اطالع دادند
واینگونهبادستوراتمحرمانهقاضیصبوری
نسب(مستشاروقتشعبهسومدادگاهکیفری
یک خراسان رضــوی) روند تحقیقاتی پلیس
واردمرحلهجدیدیشد،امادرحالیکهشیوع
کرونا در کشور بررسی های کارآگاهان در
ایستگاههایمترورابامشکلروبهروکردهبود،
ناگهاندربیستوهفتماردیبهشتسال،99
حادثه مشابه دیگری در یکی از ایستگاه های
متروی بولوار وکیل آباد اتفاق افتاد و این گونه
پرونده«ابلیسبدبو»سریالیشد.بنابرگزارش
اختصاصیخراسان،تحقیقاتبرایشناسایی
اینمردهوسرانادامهداشتتااینکهتصاویری
از «ابلیس بدبو» با بررسی دوربینهای مدار
بسته به دســت آمــد و کارآگاهان بــاالخــره با

همکاریپلیسمشهد،حراستمترووخانواده
های قربانیان  ،موفق شدند تیر سال  ،99این
شیطان ترسناک را در ایستگاه متروی بولوار
سید رضی مشهد زمانی دستگیر کنند که در
محاصره نیروهای حراست مترو قرار گرفته
بود .بنابراین گــزارش ،با انتشار تصویر بدون
پوششمتهمدرروزنامهخراسان،تعداددیگری
ازدخترانیکهطعمه«ابلیسبدبو»شدهبودندبا
مراجعهبهپلیسآگاهیویراشناساییکردند
وبدینترتیباوباشاکیانزیادیروبهروشد.از
سویدیگرباتوجه
بــــه حــســاســیــت
ماجرای هولناک
و تـــعـــرض هــای
ســریــالــی وی به
دختران نوجوان
 ،ایــن پــرونــده به
صـــورت ویـــژه در
دستور کار قضات
شعبهسومدادگاه
کــــیــــفــــری یــک
خــراســان رضوی
قــــــرار گـــرفـــت و
قــــاضــــی دکــتــر
اسماعیل شاکر
(رئیس دادگ ــاه) دســتــورات خاصی را برای
بررسیهمهابعادوجوانباینپروندهصادرکرد
چرا که هوسرانی های «ابلیس بدبو» جوی از
احساسناامنیرادرمنطقهایازشهربهوجود
آورده بود .گزارش اختصاصی خراسان حاکی
اســت :پس از بررسی های دقیق و بازجویی
هایتخصصی،جلساتمحاکمهویدرحالیبه
ریاستقاضیشاکربرگزارشدکهمقامقضایی
باتیزبینیهایویژهایدرپروندهازمتخصصان
پزشکی قانونی خواست به طور کارشناسی و
تخصصیدربارهرخدادهایتکاندهندهطعمه
هایاینمتهمخطرناک،اظهارنظرکنند.این
گونهبودکهبااعالمنظراتکارشناسیپزشکان
قانونی ،زوایای پنهانی جدیدی از رفتارهای
عکس اختصاصی خراسان

سخنگوی آتش نشانی تهران از نجات نوجوان
 ۱۲ساله ای که پنج شنبه شب گذشته به داخل
شکاف بین دوساختمان سقوط کرده بود خبر
داد.
به گزارش ایسنا ،سید جالل ملکی افزود :ساعت
 ۲۳و  ۵۷دقیقه پنج شنبه شب گذشته یک مورد
حادثه سقوط فرد به داخل درز انقطاع بین دو
ساختمان در محله مشیریه تهران به سامانه
 ۱۲۵سازمان آتــش نشانی شــهــرداری تهران
اطالع داده شد.
وی افزود :دو ایستگاه با امکانات کامل به محل
اعزام شدند .آتش نشانان طی سه دقیقه به محل
رسیده و مشاهده میکنند که یک پسر نوجوان
حــدود  ۱۳- ۱۲ساله در درز انقطاع بین دو
ساختمان که کمی بیش از حد استاندارد و
شاید  ۴۰تا  ۴۵سانتی متر است سقوط کرده
است .این دو ساختمان مسکونی پنج طبقه و
چهارطبقه ،یک طبقه به ارتفاع کمی بیش از سه
متر اختالف سطح داشتند.
سخنگوی آتــش نشانی تهران با بیان ایــن که
همکاران ما طبق نشانهها و اطالعاتی که بچه
های دیگر دادند و تخمینهای درستی که زدند
موفق شدند محل قــرار گرفتن این نوجوان را
مشخص کنند ،افــزود :آن ها از طبقه ســوم با
همکاری مالک واحد ،بخشی از دیوار را شکافتند
و خوشبختانه موفق شدند به گونهای که هیچ
آسیبی به او وارد نشود به نزدیک ترین محل
آن فرد برسند و در یک عملیات بسیار حساس
با حداقل آسیب دیدگی خارج شد و به آغوش
خانواده بازگشت و عملیات در ساعت  ۵۰دقیقه
بامداد به پایان رسید.
وی با اشــاره به این که قبال هم چنین مواردی
داشته ایم که به ویژه کودکان به داخل درز انقطاع
ساختمان ها سقوط کرده بودند ،زیرا در برخی
موارد به ویژه قدیمیسازها فاصله زیادی بین دو
ساختمان وجود دارد ،گفت :اگر چنین چیزی
وجود دارد و اکنون دیگر نمیشود اصالحش
کرد حتما روی قسمت درز که فاصله بین دو
ساختمان است با مصالح مناسب پر شود تا از
افتادن افراد و حیوانات که خارج کردنشان بسیار
مشکل است جلوگیری شود.
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هولناک «ابلیس بدبو» افشا شد .اگرچه این
متهمبادستاویزقراردادناختالفاتخانوادگی
با همسرش و توسل به شیوه های انکار ،سعی
داشت خود را به راحتی از مجازات برهاند اما
سواالت تخصصی رئیس با تجربه شعبه سوم
دادگاه کیفری یک استان خراسان رضوی او
راچناندرمخمصهعجیبیانداختهبود،کههر
پاسخی به این سواالت او را از چاله به چاه می
انداخت و در برابر اظهارنظرهای کارشناسی
و مدارک مستند موجود در پرونده ،چاره ای
جز تشریح ترفندهای شیطانی برای تعرض به
دختراننوجوانرا نداشت.
براساسگزارشخراسان،بعدازچندینجلسه
دادگاه که با حضور وکالی مدافع برگزار شد
در نهایت قضات دادگــاه با توجه به محتویات
پــرونــده ،نظرات دقیق و تخصصی پزشکان
قانونی و اقاریر متهم ،گــزارش های پلیس و
دیگر اسناد و مدارک موجود ،رای خود را در
این باره صادر کردند .براساس این رای که به
امضایقاضیاسماعیلشاکر(رئیسدادگاه)و
قاضیسعیدمحمدی(مستشار)رسیده،متهم
«حسن-ت»بهخاطرآدمرباییباشیوهاغفالو
ترفند کشاندن دختران به درون شمشادها به
تحمل  5سال زندان ،به اتهام ارتکاب اعمال
منافیعفتبهتحمل 99ضربهشالقوبهدلیل
ایرادضربوجرحعمدیبهپرداختدیهدرحق
شاکیان محکوم شده است .گزارش خراسان
حاکی است :همچنین دادگــاه براساس این
رای قاطع  ،متهم پرونده را که به «ابلیس بدبو»
معروف شد ،به اتهام تجاوز به عنف به اعدام در
مأل عام محکوم کرد چرا که شیوه ارتکاب جرم
و تبعات اجتماعی آن آثار زیانباری در جامعه
داشته است و به دلیل بیم تجری دیگران باید
درمحلوقوعجرماجراشود.شایانذکراست:
رای صــادر شده از سوی شعبه سوم دادگــاه
کیفرییکخراسانرضویقابلفرجامخواهی
در دیوان عالی کشور است و با اعتراض متهم
و وکیل مدافع وی در یکی از شعبه های دیوان
عالیکشورموردرسیدگیقرارمیگیرد.

بازداشت «اسکوبارجدید»با بهکارگیری ۵۰۰پلیس و ۲۲هلیکوپتر
دولــت کلمبیا اعــام کــرد که "دای ــرو آنتونیو
اوسوگا" ،معروف به "اوتونیل" ،رئیس بزرگ
ترین کارتل کوکائین در این کشور را بازداشت
کــرده اســت .به گــزارش ایسنا ،ایــوان دوکــه،
رئیسجمهوریکلمبیاباانتشاربیانیهایاعالم
کرد :این سختترین ضربه قرن به قاچاق مواد
مخدر در کشور ما بود .عملیات ،تنها با سقوط
"پابلو اسکوبار" (سلطان کوکائین جهان) قابل
مقایسه بــود .ژنــرال خورخه ورگــاس ،رئیس
پلیس کلمبیا در یک نشست خبری اعالم کرد
که در جریان بازداشت اوتونیل ،پلیس کلمبیا
با ماموران آمریکایی و انگلیسی یک عملیات
مشترک شناسایی ماهوار های داشته است.
به گفته همین مقام در جریان عملیات تعقیب

و دستگیری اوتونیل ۵۰۰ ،مامور ارتــش و
پلیس و بیش از  ۲۲بالگرد مشارکت داشتند.
عملیات در جنگلهای منطقه "نکوکولی" در
شمالغرب کلمبیا انجام شده و یکی از ماموران
پلیس در جریان آن کشته شده است .به گزارش
اوتونیل  ۵۰ساله رئیس خانواده
یورونیوز،
ِ
"دل گولفو" ،بزرگترین کارتل تولید و قاچاق
کوکائینکلمبیاست.کلمبیاتامینکنندهبیش
از  ۸۰درصد تقاضای کوکائین در بازارهای
جهانی است .دایرو آنتونیو اوسوگا  ۵۰ساله،
معروف به « ُا تــونــیــل» ،در ســا لهــای گذشته
سرکرده بزر گترین باند قاچاق مــواد مخدر
کشور موسوم به ِ
«کــان ِد ل ُگلفو» (خاندان
خلیج) بوده و به همین دلیل در فهرست افراد

تحت تعقیب در کلمبیا در صدر جــدول قرار
داشت .به گفته پلیس« ،اوتونیل» در جنگلی
در موطن اصلی خــود یعنی منطقه اوراب ــا،

▪ترددقطارهادرراهآهنشمالازسرگرفتهشد

و مصدوم ایجاد نشده است ،گفت :یک قطار
مسافربری به مقصد مشهد مقدس پشت قطار
باری حادثه دیده قرار داشت که اکنون به دلیل
بروز حادثه حرکت قطار مسافربری لغو شده و
همه مسافران با استفاده از اتوبوس جابهجا
خواهند شد.

روزگارسیاه!
ازروزیکهپدرمبهمصرفموادمخدرصنعتیآلوده
شده است دیگر هیچ گونه آسایش و آرامشی نداریم
چرا که دچار توهم می شود و ما را به باد کتک می
گیرد تا حدی که  ...دختر 16ساله ای که آثار کتک
کاری بر نقاط مختلف پیکرش مشهود بود با بیان
این که پدرم روزگار ما را سیاه کرده است به مشاور و
مددکار اجتماعی کالنتری پنجتن مشهد گفت :از
روزیکهچشمبازکردمپدرمرادرحالمصرفمواد
مخدر دیدم اما آن روزها مواد مخدر سنتی مصرف
می کرد و می توانست با کارگری مخارج خانواده
 6نفره ما را تامین کند اما از روزی که به خاطر گران
شدنموادمخدرسنتیبهمصرفشیشهوکریستال
روی آورد دیگر اوضــاع زندگی ما نیز به هم ریخت
چرا که بعد از مصرف مواد دچار توهم می شد و همه
اعضایخانوادهراکتکمیزد.خیلیزودآثاراعتیاد
بر چهره پدرم نمایان شد و دیگر هیچ کس حاضر
نبوداورابرایکارگریاستخدامکندبههمیندلیل
هموارهبیکاربودتااینکهناچارشدباجمعآوریزباله
روزگار بگذراند با این حال همان درآمد اندکش نیز
صرف تهیه مواد مخدر می شد مخارج خانواده ما از
طریقکمکاطرافیانوبرخیخیرانتامینمیشد
ازطرفیمادرمنیزبهخاطربیماریناشناختهایکه
دارد نمی تواند در بیرون از منزل کار کند چرا که با
کوچکترینتالشیدچارضعفوبدحالیمیشود
کارت پرداخت یارانه را نیز به صاحبخانه داده ایم تا
حداقل آواره کوچه و خیابان نشویم در این شرایط3
برادرمکهازمنکوچکترهستندترکتحصیلکرده
اند و من هم مجبورم مانند آن ها درس و مدرسه را
رهاکنمتاحداقلبتوانمباکارکردمدرخارجازمنزل
پول داروهای مادرم را تامین کنم و مرهمی بر زخم
هایدلشباشمحدود 2هفتهقبلبودکهپدرمپس
از مصرف مواد مخدر من و مادرم و یکی از برادرانم را
باکمربندوانبردستطوریکتکزدکههنوزآثارآن
در نقاط مختلف پیکرم وجود دارد .او حتی در منزل
را قفل می کند و گوشی های تلفن را می گیرد تا
نتوانیم با پلیس  110تماس بگیریم با این حال می
دانم او حال طبیعی ندارد و نمی خواهم اذیت بشود
با همه بدی ها و رفتارهای نامناسبش باز هم پدرم
است و دوست دارم روزی مانند همسن و ساالنم از
داشتنپدریسالملذتببرموطعمدرکناراوبودنرا
بچشماما...گزارشخراسانحاکیاستباتوجهبه
ماجرایکودکآزاریایندختر 16سالهبهپزشکی
قانونیمعرفیشدوسپسباصدوردستوریازسوی
سرهنگغالمعلیمالداری(رئیسکالنتریپنجتن
مشهد)وباهماهنگیهایقضاییمقدماتالزمبرای
انتقالپدرویبهمرکزترکاعتیادفراهمشدتامدتی
بعداینمردمعتادازچنگالمخوفاعتیادرهایییابد
وبهآغوشخانوادهاشبازگردد.
ماجرایواقعیباهمکاریپلیسپیشگیری
خراسانرضوی

عربدهکشیباسالحشکاری

مخفی شده بود و از تلفن استفاده نمیکرد و
برای برقراری ارتباط از افرادی به عنوان پیک
استفاده میکرد.

خروج قطار باری از ریل در سوادکوه
مــدیــرکــل راه آه ــن شــمــال دربــــاره حــادثــه
خــروج قطار بــاری از ریــل گفت :ایــن حادثه
بــعــد از ظــهــر شــنــبــه گــذشــتــه در منطقه
ســوادکــوه اتفاق افتاد که براثر آن چندین
واگــــن قــطــار دچــــار آســیــب شــــده اســـت.
به گزارش شبکه خبر ،خدایار طالبی افزود:
یک قطار باری که در مسیر ورسک به سرخآباد
در حال حرکت بود به دالیلی از خط خارج شده
و چندین واگن آن دچار آسیب شده است .وی
با اشاره به تعداد واگنهای آسیبدیده ،ادامه
داد :از چهار واگن آسیب دیده سه واگن خالی
بوده و تنها یک واگن دارای بار بوده است که
محموله این واگــن آسیب دیــده اســت .وی با
اشاره به اینکه در این حادثه خسارت جانی

در امتداد تاریکی

در عین حال مدیرکل را هآهــن شمال شنبه
شب گذشته هم در گفت و گو با ایرنا با اشاره
به متوقف شدن تردد قطارها در مسیر شمال
به دنبال خروج از ریل قطار باری در سوادکوه،
افـــزود :بــا حضور حــدود  ۱۵۰نــیــروی فنی
راهآهــن در محل حادثه و تالش همکاران در
اداره کل راهآهــن شمال این مسیر از ساعت
 ۲۲:۰۵شنبه شب با عبور آزمایشی یک قطار
بازگشایی شد .وی افــزود :پس از بازگشایی
مسیر ،سیر حرکت قطارها آغــاز شد و قطار
ساری-مشهد نیز از مبدا حرکت کرد .قطار
تهران-ساریشنبهشبنیزمشکلیبرایتردد
نداشت .وی ادامه داد :هنوز دلیل اصلی این

حادثه مشخص نشده و کارشناسان راهآهن در
حال بررسی هستند تا علل این خروج از ریل و
واژگونی را دریابند.

توکلی /عامل تیراندازی خیابانی در سیرجان به
چنگ قانون افتاد .به گزارش خراسان ،دادستان
عمومی و انقالب سیرجان در این باره بیان کرد:
متهم که جوانی  ۲۵ساله است پس از درگیری با
اعضایخانوادهاشبااسلحهشکاریدارایمجوز
متعلق به خودش به خیابان آمده و با عربدهکشی
اقدام به تیر اندازی کرده است .قاضی نیک ورز
افزود:باحضوربهموقعنیروهای پلیس درصحنه
جرم و با استفاده از شگرد های پلیسی ،این متهم
در حالی غافلگیر و دستگیر شد که قصد فرار با
خودرو را داشت .وی ادامه داد :از متهم عالوه بر
سالح شکاری و تعداد زیادی فشنگ نیز کشف
شده است .متهم هم اکنون تحت قرار بازداشت
موقت به سر میبرد.

