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خوابخارجوبهاوتجاوزکردند.بنابرگزارشپلیس،آنهابهاعداممحکومشدند.
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ازمیان خبرها

مردی در مشهد به قتل رسید
سجادپور -مرد  42ساله ای با ضربات چاقو در مشهد به
قتل رسید .به گزارش خراسان ،این حادثه شب گذشته
در حالی از سوی ماموران کالنتری مصلی به قاضی ویژه
قتل عمد اعــام شد که بازپرس میرزایی هنوز در حال
بررسی پرونده قتل در نزاع دسته جمعی منطقه توس33
بود .بررسیهای اولیه نشان میداد ،این مرد در حالی در
طبقه دوم ساختمان در بولوار عمار یاسر با ضربات چاقو
کشته شده است که یک زن و مرد دیگر از محل جنایت
گریختهاند .بررسیها درباره چگونگی وقوع این حادثه از
سوی قاضی شعبه  208دادسرای عمومی و انقالب مشهد
آغاز شده است.

کشف  2انبار داروی گیاهی
قاچاق در كرمان
توکلی -دو انبار بزرگ داروی گیاهی قاچاق در كرمان
کشفوپلمبشد .رئیسپلیسآگاهیاستان کرمانگفت:
ماموران اداره مبارزه با قاچاق كاال و ارز پلیس آگاهی با
انجام كار اطالعاتی از نگهداری مقدار زیادی داروی قاچاق
در دو انبار بزرگ در شهر كرمان باخبر شدند.به گزارش
خبرنگارما سرهنگ" حسن پور" روزگذشته افزود :پس از
تكمیلتحقیقاتوباهماهنگیمقامقضاییانبارهابازرسی
شد که از این دو انبار انــواع داروهــای عطاری وارداتــی
شامل زنجبیل ،كاكائو ،ذرت ،پودر نارگیل و مواردی از این
دست كه فاقد اسناد و مدارك گمرگی بود ،كشف شد .وی
ارزش كاالهای كشف شده را پنج میلیارد ریال ذکر کرد.
سرهنگ" حسن پور" با اشاره به تحویل کاالهای قاچاق به
مرجع ذی صالح  ،خاطرنشان کرد  :در این زمینه دو نفر به
مراجع قضایی معرفی شدند.

سارق طال فروشیهای تجریش
اعتراف کرد
رئیس کالنتری  101تجریش از دستگیری سارق جواهر
فروشیهای تجریش خبر داد و گفت :متهم به  10فقره
سرقت اعتراف کرد .به گزارش میزان ،سرهنگ علیرضا
ناصری نــژاد از دستگیری ســارق جواهر فروشیهای
تجریشخبردادوگفت:پسازوقوعچندفقرهسرقتازطال
و جواهر فروشیهای تجریش ،تیمی از ماموران کالنتری
به طور ویژه ،شناسایی و دستگیری سارق یا سارقان را در
دستور کار قرار دادند تا این که در تحقیقات پلیسی مشخص
شد که ســارق پس از اغفال متصدی مغازه از ویترین،
مقداری طال و جواهر میدزدیده است.

...

درامتدادتاریکی

بازپرس کاظم میرزایی در مرکز درمانی ،تحقیقات
قضایی دربــاره چگونگی وقوع این جنایت آغاز شد.
بررسیهای مقدماتی قاضی شعبه  211دادسرای
عمومی و انقالب مشهد نشان میداد :جوان  22ساله
(مقتول) بر اثر اصابت ضربات چاقو ،تبر و اشیای برنده
مانند شیشه شکسته نوشابه به قتل رسیده است .در
همین حال ادامه تحقیقات بیانگر آن بود افرادی که
مجروح  22ساله این حادثه را به مرکز درمانی رسانده
اند نیز از محل گریخته اند که یکی از آنان با صدور
دستورات ویژه ای از سوی قاضی میرزایی صبح روز
گذشته در اطراف بیمارستان دستگیر شد.
این گــزارش حاکی اســت :در حالی که شب از نیمه
گذشته بود ،مقام قضایی به همراه کارآگاهان جنایی
پلیس ،عازم توس  33شد و به تحقیقات میدانی ادامه
داد .بررسیها حاکی از آن بود که چند جوان افغانی
که روی پشت بام یکی از منازل محل حضور داشتند با

عده دیگری در همان محل درگیر شده اند که در نتیجه
این درگیری یکی دیگر از برادران مقتول نیز مجروح و
توسط اورژانس به بیمارستان طالقانی مشهد انتقال
یافته است.
بنابراین گــزارش ،در حالی که تحقیقات قضایی به
سپیده دم کشیده بــود ،قاضی ویــژه قتل عمد برای
یافتن سرنخی از عامالن درگیری عازم مرکز درمانی
شد اما مجروح حادثه پس از مداوای اولیه ،ساعتی قبل
از بیمارستان ترخیص شده بود .با دستگیری برادر
مقتول و فرد دیگری که توسط نیروهای انتظامی در
اطراف بیمارستان رضوی به دام افتاده بود ،بازجویی
از آنها در حالی آغاز شد که هنوز تعدادی از عامالن
شرکت در نزاع دسته جمعی و ضاربان متواری هستند.
متهمان این پرونده در بازجوییهای مقدماتی که
به صبح روز بعد کشیده شده بود ،به قاضی میرزایی
گفتند :در پشت بام منزل یکی از دوستانمان کنار النه

کبوتران بودیم که سر و صدایی از داخل کوچه بلند
شد .ابتدا فکر کردیم پدر دوست مان از حضور ما در
این مکان ناراحت شده است و سر و صدا میکند اما
وقتی دوست مان آمد ،گفت :افراد دیگری به همراه
بسیجیان منطقه داخل کوچه هستند که ما با شنیدن
این جمله از آن جا فرار کردیم ولی داخل کوچه افرادی
به ما حمله کردند.
یکی از همراهان ما به نام سیدگل (افغانی) بر اثر
اصابت ضربات چاقو به زمین افتاد .چون حالش وخیم
بود او را با وانت به بیمارستان رضوی بردیم.
بــرادر مقتول نیز گفت :من خانه خواهرم بــودم که
فردی گفت :برادرت را کتک میزنند من هم بالفاصله
به محل آمــدم و در درگیری با آنــان زخمی شدم که
اورژانس مرا به بیمارستان طالقانی برد.
گزارش خراسان حاکی است ،تحقیقات بیشتر در این
باره از سوی مقام قضایی همچنان ادامه دارد.

نامادری و پدر سنگدل بازداشت شدند

شکنجههولناک 3کودکدراسارتگاهمخوف
وضعیت کودکان آسیب دیده به بیمارستان اعزام شد.
وی افزود :بنا بر اظهارات عموی بچهها ،این کودکان
(فاطمه  ۱۲ساله،ام البنین  ۸ساله وعلی اکبر  ۵ساله)
توسط پدر و نامادری مورد آزار و اذیت و شکنجه جسمی
و روحی قرار گرفتهاند و حتی به تغذیه و تحصیل کودکان
نیز رسیدگی نمیشد .رئیس اورژانس اجتماعی کشور
گفت :هم اکنون عموی کودکان با حکم دادستانی
شهرستان سرپرستی کودکان را برعهده گرفته است
و در منزل خود از آنان نگهداری میکند .مددکاران
بهزیستی ضمن انجام مداخالت تخصصی ،از لحظه
اطالع رسانی تاکنون با دادستانی و خانواده ارتباط
دارنــد و مشاور ههای الزم توسط مشاوران بهزیستی
داده میشود.
رئیس اورژان ــس اجتماعی کشور تاکید کــرد که تیم
اورژانــس اجتماعی تا تعیین تکلیف نهایی کودکان و
سامان دهی کامل آ نها موضوع را پیگیری خواهند
کرد.

قتل با سالح شکاری
مرد  65سالهای با شلیک گلوله در شهرک غرب به قتل
رسید .به گزارش باشگاه خبرنگاران پویا ،ظهر روز دوشنبه
ماموران کالنتری  134شهرک غرب در تماس با بازپرس
کشیک قتل پایتخت اعالم کردند ،مرد  65سالهای در
شهرک غرب ،خیابان حافظی ،خیابان کاج ،روبهروی بازار
میوه و ترهبار با شلیک گلوله به قتل رسیده است.
با اعالم این خبر ،سجاد منافیآذر ،بازپرس امور جنایی
تهران ،اکیپ تشخیص هویت آگاهی و کارشناسان پزشکی
قانونی در صحنه جرم حاضر شدند .با حضور تیم جنایی در
صحنه جرم و بررسیهای اولیه مشخص شد ،مقتول بر اثر
اصابت گلوله اسلحه شکاری به گردن از فاصله نزدیک به
قتل رسیده و جسد وی کنار خودروی پرایدش افتاده است.
تحقیقاتبیشترنشاندادمقتولبازنشستهبودهومنزلوی
نیز نزدیک محل حادثه است .همچنین شاهدان با شنیدن
صدای تیراندازی ،پلیس را در جریان قرار داده بودند.
سرانجام به دستور سجاد منافیآذر ،بازپرس ویژه قتل
پایتخت،جسدمقتولبرایبررسیبیشتربهپزشکیقانونی
منتقل شد و تحقیقات برای بازداشت متهم یا متهمان این
پرونده ادامه دارد.

عامالن تجاوز گروهی به دختر  13ساله در
آمریکا به اعدام محکوم شدند

قتل در نزاع دسته جمعی
سیدخلیل سجادپور -جوان  22ساله افغانی در یک
نزاع دسته جمعی که در منطقه بولوار توس مشهد رخ
داد ،به قتل رسید و برادر وی نیز به شدت مجروح شد.
به گزارش خراسان ،ماجرای این حادثه خونین شب
سه شنبه گذشته ،زمانی در دستور کار پلیس قرار
گرفت که شهروندان در تماس با مرکز پلیس ،110
از وقــوع یک درگیری خونین در توس ( 33کشف)
خبر دادند.
با حضور نیروهای انتظامی در محل وقــوع حادثه
مشخص شد که یکی از مجروحان این حادثه که با
خــودروهــای عبوری به مرکز درمانی (بیمارستان
رضوی) منتقل شده بود ،بر اثر شدت عوارض ناشی
از اصابت اجسام برنده و نوک تیز جان خود را از دست
داده است .گزارش خراسان حاکی است ،با افشای
این موضوع ،نیروهای انتظامی مراتب را به قاضی ویژه
قتل عمد مشهد اطالع دادند .دقایقی بعد با حضور

▪شکنجه کودکان با چکش و میله داغ

رئیس اورژانــس اجتماعی کشور وضعیت سه کودکی
را که در ماهشهر توسط پدر و نامادر یشان شکنجه
شدهاند ،تشریح کرد.
به گزارش رکنا  ،رضا جعفری (رئیس اورژانس اجتماعی
کشور) ،دربــاره آزار سه کــودک توسط والدین شان
در شهرک طالقانی شهرستان ماهشهر اظهار کرد:
در تاریخ  ۲اردیبهشت  ۹۷طی تماس تلفنی مددکار
بیمارستان شهرستان بندر ماهشهر ،با خط تلفن ۱۲۳
در خصوص یک فقره کودک آزاری ،بالفاصله تیم سیار
اورژانــس اجتماعی شهرستان ماهشهر برای بررسی

در همین حــال بــه گـــزارش عــصــرایــران ،بــراســاس
مشاهدات افرادی که متوجه این شکنجه شده اند ،سه
کودک توسط نامادری و پدر خود به وسیله چکش و میله
داغ و دیگر وسایل مورد آزا رهای جسمی و روحی قرار
میگرفتند.همچنین این کودکان در حیاط پشتی خانه
در گرما نگه داشته میشدند و دهان بچهها را چسب
میزدند .یکی از کودکان در حالی که دست هایش
به میله ای بسته شده بود و قادر به حرکت نبود ،توسط
همسایه پیدا شد.
یکی از پرستاران و شاهدان عینی این ماجرا گفت:
بچهها را برای درمان به بیمارستان ما آوردند .نامادری

توقیف خودروی سواری با  9کیلو شیشه
توکلی -جانشین فرمانده انتظامی استان کرمان
از توقیف خــودروی سواری پژو با 9کیلو گرم شیشه
خبرداد.
به گــزارش خبرنگارما سرهنگ " فرشید" گفت:
ماموران پلیس شهرستان نرماشیر هنگام بازرسی
خــودروهــای عــبــوری در محور اصلی ایــن شهر ،به
خــودروی پژو  405که به مقصد اصفهان درحرکت
بود ،مشكوک شدند و آن را متوقف كردند .وی افزود:

در بازرسی دقیق از این خودرو  9كیلوگرم مواد مخدر
صنعتی شیشه کشف و در این زمینه یك قاچاقچی
دستگیرشد.
گــزارش خراسان حاکی اســت ،طی چند عملیات
پلیسی بیش از یک تــن تریاک وحشیش درسایه
همکاری ســربــازان گمنام امــام زمــان(عــج)  ،پلیس
سمنان وکرمان کشف و هشت قاچاقچی مواد مخدر
دستگیرشدند.

با تبر دســت دختر بــزرگ را شکسته بــود .همچنین
دندانهای این دختر شکسته شده بود .با اتو جای جای
بدن بچهها را سوزانده و دست و پای بچهها را بسته و در
حیاط خلوت انداخته بودند .این بچهها چند روز را در
حیاط خلوت بدون غذا سپری کرده اند و در این مدت
تنها به وسیله آفتابه آب میخوردند .یکی دیگر از افراد
مطلع هم گفت :بچه پنج ساله بر اثر سوءتغذیه هم قد
بچه دو ساله بود و نمیتوانست روی پاهای خود بایستد.
فقط پوست روی استخوان بود.

▪ بهزیستی :هنوز مستندات اعتیاد یا بیماری پدر
شکنجهگر ماهشهری به دست نیامده است

معاون اجتماعی ادار هکل بهزیستی خوزستان آخرین
وضعیت پیگیری پرونده شکنجه سه کودک ماهشهری
توسط والدینشان را تشریح کرد.
حسن عباسی در گفتوگو با ایسنا ،اظهار کــرد :پدر
این سه کودک هم اکنون دستگیر شده و در بازداشت
به سر میبرد.
بــر اس ــاس گــزارشهــای م ــددک ــاران ،تیم اورژانـــس
اجتماعی هنوز مدارک و مستنداتی دال بر اعتیاد پدر
این سه کودک یا بیماری روانی وی به دست نیاورده
اس ــت.وی ادامــه داد :هم اکنون با حکم دادستانی
ماهشهر ،عموی کودکان آزاردیده ،سرپرستی آنها را
بر عهده دارد و این سه کودک تا تعیین تکلیف نهایی این
پرونده در منزل عموی خود سکونت خواهند داشت.
▪ نامادری سنگدل در ماهشهر دستگیر شد

دادســتــان عمومی و انقالب شهرستان ماهشهر از
دستگیری دومین متهم پرونده کودک آزاری در ماهشهر
خبرداد و گفت :به این پرونده در اسرع وقت رسیدگی
میشود .دادستان عمومی و انقالب بندرماهشهر از

دستگیری نامادری سنگدل در پرونده کودک آزاری در
ماهشهر خبرداد و گفت :این فرد که نامادری کودکان
است ،دستگیر شد.
این مقام قضایی خاطرنشان کرد :انگیزه خاطیان از
انجام چنین جرمی هنوز نامشخص و علت حادثه در
دست بررسی است.
در همین حــال مــردم بندر ماهشهر در اعــتــراض به
کودکآزاری سه کودک توسط نامادری شان که هفته
پیش در شهرک طالقانی صورت گرفته بود ،دیروز مقابل
دادگستری شهرستان بندرماهشهر تجمع کردند.

عامل تجاوز به  ۶دختر و زن اعدام شد
پسری که به شش زن تجاوز کرده بود ،در زندان رجایی
شهر کرج اعدام شد.
به گزارش پویا ،فرهاد پسر جوانی که در سال  94با
یکی از دوستانش به نام سعید 15 ،زن را ربوده بود ،در
زندان رجاییشهر کرج اعدام شد.
فرهاد با پراید نقرهای رنگ15 ،زن و دختر را در تهران
ربود ه و آنها را به بیابانهای حاشی ه شهر کشانده بود.
فرهاد در این پروندهها ،به شش زن و دختر تجاوز کرده

که به اتهام  15فقره آدمربایی ،سرقت مقرون به آزار،
ایراد ضرب و جرح عمدی و تجاوز در دادگاه کیفری
استان تهران به اعدام محکوم شده بود.
حکم اعدام فرهاد که در شعبه  28دیوان عالی کشور
تأیید شده بود ،چند روز قبل در زندان رجاییشهر کرج
با حضور محمد شهریاری ،سرپرست دادسرای امور
جنایی و معاون دادستان تهران به اجرا درآمد و وی به
سزای اعمال ننگین اش رسید.

تیغ پنهان در نان،گلوی زنکرمانی را شکافت

وی افــزود  :در تحقیقات مشخص شد که متهم یکی از
سارقان حرفه ای است که پس از تمام شدن مدت مرخصی
به زندان برنگشته و اکنون تحت تعقیب است.
ایــن مقام انتظامی با بیان ایــن که مخفیگاه ســارق در
ستارخان شناسایی شد و ماموران موفق به دستگیری
وی شدند ،تصریح کرد :با دستگیری سارق ،مالخر اموال
مسروقه نیز شناسایی و دستگیر شد و هر دو متهم ،تحت
بازجویی اولیه قرار گرفتند .وی با بیان این که صاحبان
و کارگران مغاز هها در کلیه صنوف از در دسترس قرار
دادن اجناس شان در زمان حضور مشتری ،دوری کنند و
هوشیارتر باشند ،خاطر نشان کرد :سارق طال و جواهرات
به  10فقره سرقت اقرار کرد.

وجود تیغ شکسته در نان سنگک ،مری و ریه زن کرمانی
را شکافت.
به گزارش ایرنا ،وجود تکه ای دو سانتی متری از جسمی
خارجی شبیه تیغ موکت ُبری در نان سنگک و بلع آن
توسط یک زن در کرمان وی را دو بار به اتاق عمل کشاند.
بوی نان تــازه ،زن را ُمصر بــرای خــوردن چند لقمه نان
سنگک میکند ،غافل از این که تیغ پنهان در نان ممکن
است قاتل جانش شــود .تیغی که حاال نانوا از بودنش
ابراز بی اطالعی میکند و نایب رئیس اول اتحادیه صنف
نانوایان استان کرمان نیز معتقد است ،ممکن است در
زمــان آرد کــردن گند مها از تیغه دستگا هها جدا شده
باشد ،جان یک زن حدود  60ساله را تهدید کرده و او را
به بیمارستان و حتی اتاق عمل جراحی کشانده است.
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ماجرا از این قرار است ،که صبح روز جمعه گذشته ،این
زن چند نان از نانوایی سنگک میخرد و قبل از صرف
صبحانه چند لقمه ای از نان سنگک را میخورد و بعد
از بلع تکههای نان سنگک ،احساس میکند تکه ای از
قسمت برشته در گلویش گیر کرده است.
زن بالفاصله با دخترش تماس میگیرد و از او میخواهد
وی را به بیمارستان ببرد ،دختر نیز بعد از حضور بر
بالین مادر به خیال خام در آمدن تکههای خشک نان
چند ضربه به پشت وی میزند و بعد از تشدید احساس
خفگی ،مادرش را به بیمارستان پیامبر اعظم (ص) انتقال
میدهد .تشخیص اولیه دکتر نیز زخم شدن گلوی زن با
نان برشته اعالم میشود اما بعد از عکس برداری تیغه ای
در گلوی بیمار مشاهده میشود.

این زن بعد از انتقال به بیمارستان افضلی پور شهر کرمان
به مدت بیش از سه ساعت تحت عمل جراحی ناموفق قرار
میگیرد و بعد از آن برای بار دوم شنبه هفته جاری از صبح
تا ساعت  6عصر به اتاق عمل میرود .پزشک معالج وی
نیز گفت :بیمار روز جمعه با عالیم درد و مشکل در بلع به
بیمارستان افضلی پور کرمان مراجعه کرد.
محمدرضا لشکری زاده که فوق تخصص جراحی قفسه
سینه را در رزومه کاری خود دارد ،به خبرنگار ایرنا افزود:
بیمار تحت اعمال تشخیصی مانند سی تی اسکن قفسه
سینه ،گرافی از قفسه سینه و گردن و آندوسکوپی قرار
گرفت و محل قرار گرفتن تیغه حدود دو سانتی متری
مشخص شد.
وی ادامه داد :به دلیل این که در آندوسکوپی تیغه مشاهده

نشد در نهایت قفسه سینه و مری بیمار بر اساس یافتههای
گرافی و سی تی اسکن ،باز و تیغه که در جدار مری گیر
کرده بود رویت و خارج شد.
وی تصریح کرد :بعد از آن ترمیم مری انجام شد و اکنون
حال عمومی بیمار خوب است .نایب رئیس اول اتحادیه
صنف نانوایان استان کرمان با اشاره به بازدید صبح دیروز
خود از این نانوایی گفت :این موضوع احتیاج به بررسی
بیشتر دارد.
محمدرضا بحرینی افزود :احتمال دارد شیء یافت شده
در نان سنگک در آرد بوده باشد.
وی اظهار کــرد :چگونگی وجــود شیء خارجی در نان
سنگک از طریق کارشناسان ایــن مجموعه در دست
بررسی است.

آتش بیاران معرکه!

وقتی ماجرای دروغی را شنیدم که خواهرزاده ام تعریف
کرد ،دیگر حال خودم را نمیفهمیدم .احساسات بر عقلم
غلبه کرد نمیتوانستم تصمیم درستی بگیرم .یک غرور
کاذب سراسر وجودم را فرا گرفته بود که ناگهان اسلحه
شکاری را از دست خــواهــرزاده ام گرفتم و با چهره ای
خشمگین به سوی منزل افرادی به راه افتادم که خواهر
زاده ام مدعی بود آنها جلوی او و همسرش را گرفته اند
و.. .
متهم به قتل  45ساله که پس از  15مــاه فــرار توسط
کارآگاهان پلیس آگاهی خراسان رضوی دستگیر شده
است ،پس از آن که در جلسه بازپرسی به سواالت قضایی
بازپرس علی اکبر احمدی نژاد (قاضی ویژه قتل عمد
مشهد) پاسخ داد ،به تشریح ماجرای زندگی اش پرداخت
و گفت :در روستای کالکوب مشهد به دنیا آمدم و در همان
جا بزرگ شدم.
پدرم باغ بزرگ انگور داشت و از طریق کشاورزی مخارج
ما را تامین میکرد .من کوچک ترین عضو خانواده بودم
که در کالس پنجم ابتدایی ترک تحصیل کردم و به همراه
بــرادر بزرگم مشغول میوه فروشی روی گــاری شدم.
البته در باغ پدرمان نیز کار میکردیم ولی بیشتر اوقات
را به مشهد میآمدیم و در سه راه زندان یا بولوار سجاد
میوه میفروختیم تا این که بزرگ تر شدم و به کارگری
ساختمان و همچنین قالب بندی روی آوردم.
چون پدرم پیر بود من هم سرباز فراری شدم و به خدمت
سربازی نرفتم .تا این که در سال  1381به پیشنهاد
خواهرم با دختر همسایه آنها که در منطقه خواجه ربیع
سکونت داشتند ازدواج کردم.
دو سال بعد هم زندگی مشترکمان آغاز شد و من صاحب
سه فرزند شدم .با وجود این در خانه پدرم ساکن بودیم
و من با کارگری و بنایی اموراتم را میگذراندم تا این که
با غرق شدن یکی از بستگانمان در استخر آب ،ماجرای
پرداخت دیه از سوی طرفهای مقابل به کینه ای عمیق
بین خانوادههای ما تبدیل شد و مدام برای یکدیگر شاخ و
شانه میکشیدیم .در این میان برخی افراد با دروغ گویی
و بزرگ نمایی موضوعات بسیار کوچک ،آتش بیار معرکه
شده بودند به طوری که چندین بار نزاعها و مشاجرههای
مختلفی بین خانوادهها رخ داد .در اثنای همین کدورتها
و کینههایی که به یک دمــل چرکین تبدیل شــده بود،
طــر فهــای مقابل چنین وانــمــود میکردند کــه قصد
پرداخت دیه را ندارند .از سوی دیگر هم خواهرزاده ام
نزد من آمد و به دروغ بیان کرد که افرادی خودرواش را
متوقف کرده و همسرش را از داخل خودرو بیرون انداخته
اند .وقتی این حرفها را شنیدم عقل ام را از دست دادم.
نمیدانستم چه میکنم احساسات و غــرور وجــودم را
فرا گرفته بود به همین دلیل اسلحه شکاری را از دست
خواهرزاده ام گرفتم و به سمت خانه طر فهای مقابل
رفتم .وقتی دیدم آنها که حدود  200نفر بودند داخل
کوچه جمع شده اند در تاریکی شب به سمت آنها شلیک
و از محل فرار کردم .بعد از آن که فهمیدم جوانی  35ساله
به نام «مهدی» را کشته ام خیلی نگران شدم و با فردی که
او را در خیابان دیدم پس از خرید مواد مخدر به بیابانهای
اطراف مشهد رفتیم و با روشن کردن آتش مقداری مواد
مصرف کردیم.
از آن روز به بعد هم من در حالی معتاد شده بودم و مواد
مصرف میکردم که همسرم از این ماجرا اطالعی نداشت.
شبانه خانه ای در یکی از شهرکهای اطراف مشهد اجاره
کردم و به زندگی مخفیانه روی آوردم .اما  15ماه بعد به
طور ناگهانی کارآگاهان اداره جنایی را باالی سرم دیدم و
در منزلم دستگیر شدم .حاال هم پشیمانم و.. .
ماجرای واقعی براساس یک پرونده قضایی

 17مصدوم در برخورد  3خودرو
مدیر عامل سازمان آتشنشانی مشهد گفت :در حادثه
برخورد  3خودرو در شرق مشهد  17تن مصدوم و راهی
بیمارستان شدند .به گزارش پایگاه خبری  ،۱۲۵آتشپاد
حسن جعفری شامگاه چهارشنبه در شرح جزئیات این خبر
افزود :این حادثه بر اثر برخورد دو دستگاه خودروی پراید و
یک دستگاه پژو پارس با یکدیگر در حد فاصل میدان امام
حسین (ع) به سمت چهارراه ناصری روی داد.
وی با اشاره به اعزام بهنگام تیم پیشگیری از حریق ایستگاه
شماره  29آتش نشانی به محل حادثه و انجام اقدامات
پیشگیرانه قبل از بروز حادثه احتمالی دیگر  ،افزود :بروز
این سانحه رانندگی که واژگونی یکی از خودروهای پراید
را به دنبال داشت ،موجب مصدومیت 17نفر از سرنشینان
هر سه خودروی سواری شد.
آتشپاد جعفری با اشــاره به اعــزام مصدومان حادثه به
بیمارستان گفت :علت بروز این سانحه رانندگی توسط
کارشناسان راهنمایی و رانندگی در دست بررسی است.

 18نفر در آتش سوزی عمدی چین سوختند
بر اثر وقوع آتش سوزی در یک باشگاه سرگرمی در جنوب
چین دستکم  ۱۸تن کشته شدند .به گــزارش ایسنا،
رسانههای داخلی چین روز گذشته از وقوع آتش سوزی
در یک باشگاه شبانه در جنوب این کشور خبر دادند که بر
اثر آن دستکم  ۱۸تن کشته و پنج نفر دیگر مجروح شدند.
طبق اعالم پلیس چین ،این آتشسوزی نیمههای شب
در یک ساختمان سه طبقه اتفاق افتاده است .همچنین
بررسیهای اولیه حاکی از آن است که این حادثه آتش
ســوزی عمدی بــوده اســت .به گــزارش ژاپــن تــودی ،بنابر
اعالم رسانههای داخلی ،مظنون این حادثه پس از درگیری
لفظی ،با موتورسیکلت خود اقدام به مسدود کردن مسیر
خروجی ساختمان میکند و ساختمان را به آتش میکشد.
همچنین گفته میشود که مظنون متواری شد ه است.
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