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مادری آمریکایی با این که می دانست دخترش به دیابت مبتالست داروهای مورد نیازش را پنهان کرد و باعث مرگ این دختر  14ساله شد .گزارش
رکنا به نقل از دیلیمیل حاکی است بنا به اظهارات پزشک معالج امیلی ،وی به این زن گفته بود که اوضاع دخترش وخیم است و باید مرتب انسولین
مصرف کند و تحت درمان باشد اما این زن به دالیل نامعلومی اقدام به پنهان کردن بیماری دخترش و داروهای او کرد تا در نهایت وی جان باخت.

...

ماجرای سرقت طال های زوج
سالمند سیرجانی

مادر سنگدل آمریکایی
دختر دیابتی را کشت

...

«متادون»کودک  2/5ساله را بهکما برد

ازمیان خبرها
سجادپور -پسر بچه  2.5ساله ای در مشهد
به دلیل نوشیدن شربت متادون پــدرش ،به
کما رفت به طوری کهاکنون وضعیت وخیمی
دارد و برخی پزشکان از احتمال مرگ مغزی
وی سخن می گویند .به گزارش خراسان ،این
حادثه تلخ یک شنبه گذشته هنگامی رخ داد
که زوج جوانی ،پسر بچه  2.5ساله را به مرکز

درمانی رساندند .پزشک معالج بعد از معاینه
کودک تشخیص داد که او باید بستری شود
ولــی پــدر و مــادرش به بستری شــدن کودک
رضایت ندادند و او را به منزل بازگرداندند.
روز بعد با وخیم شدن حال کودک ،آن ها دوباره
محمدفاضل کوچولو را به بخش مسمومین
بیمارستان امام رضا(ع) بردند ولی دیگر دیر

شده و کودک به کما رفته بود .با گزارش این
حادثه از سوی ماموران کالنتری کاظم آباد
به قاضی ویژه قتل عمد ،بررسی ها در این باره
آغاز شد و پدر کودک ادعا کرد پسر  2.5ساله ام
شربت متادون خورده است.
گــزارش خراسان حاکی اســت ،در حالی که
خــراش هایی نیز روی پیکر کــودک مذکور

درامتدادتاریکی

آنزنغریبه...

دیده می شود ،قاضی کاظم میرزایی دستور
بازداشت پدر کودک را به اتهام بی مباالتی
و در دســتــرس قــرار دادن شربت خطرناک
مــتــادون ،صــادر کــرد .با دستگیری پــدر این
کودک تحقیقات در این باره در حالی ادامه
دارد که حال پسر بچه  2.5ساله بسیار وخیم
گزارش شده است.

عامل جنایت مسلحانه قصاص شد

توکلی -ســـارق طــاهــای زوج سالمند
سیرجانی در حالی دستگیر شد که چندی
پیش گزارش سرقت به ُعنف طالهای یک
پیرزن به مرکز  ۱۱۰فوریتهای پلیسی
سیرجان اعــام شد .به گــزارش خبرنگار
ما ،به دستور سرهنگ ایران نژاد فرمانده
انتظامی ســیــرجــان ،بالفاصله موضوع
سرقت در دستور کار گروهی از ماموران و
کارآگاهان مجرب قرار گرفت واین در حالی
بود که تحقیقات پلیس ادامه داشت و هنوز به
سرنخ هایی از سارقان نرسیده بودکه مجدد
گزارش سرقت از منزل این زوج سالمند به
پلیس گزارش شد.
براساس ایــن گــزارش ،ســارقــان ایــن بــار با
تخریب دیــوار منزل وارد شده و مقادیری
طال ،پته ،گوشی تلفن همراه ،لوازم منزل و
 ...را به سرقت برده بودند  .فرمانده انتظامی
شهرستان سیرجان گفت  :با بررسی های
دقیق و اقدامات فنی پلیس آگاهی سرانجام
مشخص شد شوهر زنی که به عنوان پرستار
این زوج به خانه آن ها می رفته است  ،عامل
وکلید حل معمای سرقت این زوج است .
سرهنگ ایران نژاد افزود :ماموران این متهم
را دستگیر و به مقر انتظامی منتقل کردند.
وی خاطرنشان کــرد :ســارق در مواجهه
با ادلــه پلیس به انجام سرقت از این زوج
کهنسال اعتراف کرد.

سیدخلیل سجادپور -مرد  40ساله ای که با
پوشیدن پالتوی زرد رنگ یکی از بستگانش را به
دلیل اختالفات خانوادگی به قتل رسانده بود ،در
زندانمرکزیمشهدبهدارمجازاتآویختهشد.
بهگزارشاختصاصیخراسان،دوازدهمفروردین
سال  1393بود که صــدای وحشتناک شلیک
گلوله اهالی یکی از روستاهای بخش زاوه در
استان خراسان رضوی را هراسان کرد.
وقتی اهالی به بیرون از خانه دویدند با پیکر غرق
در خون مرد  39ساله ای روبه رو شدند که داخل
کوچه افتاده بود با وجود این تالش ها برای نجات
این فرد که بر اثر اصابت گلوله از سالح جنگی
مجروح شــده بــود به نتیجه نرسید و او به دلیل
عوارض ناشی از این شلیک مرگبار جان خود را
از دست داد .با گــزارش این حادثه دلخراش به
پاسگاه انتظامی ،تحقیقات گسترده ای با صدور
دستور قضایی برای شناسایی عامل جنایت آغاز
شــد .بررسی هــای مقدماتی نشان می داد که
سلیمان-س(مقتول)اختالفاتشدیدیبایکیاز
بستگانشداشت.درتحقیقاتمیدانی 18پوکهو
دوتیرجنگیمتعلقبهاسلحهکالشینکفدرمحل
کشف و مشخص شد که ضارب با شلیک گلوله از
اسلحهکالشینکف،مرد 39سالهرابهقتلرسانده

ماجرایپالتوی زرد

و متواری شده است.
ادامــه بررسی های ماموران و اظهارات برخی
شاهدانحاکیازآنبودکهضاربپالتویزردرنگ
به تن داشت و سالح را زیر پالتو مخفی کرده بود.
گزارش خراسان حاکی است ،ماموران انتظامی
پس از بررسی های دقیق پلیسی به سرنخ هایی
رسیدند که نشان می داد یکی از بستگان مقتول
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کهجواد-سنامدارددرروزحادثهپالتویزردرنگ
به تن داشت به همین دلیل این جوان  36ساله
با صدور دستوری از سوی قاضی پرونده ،تحت
تعقیب قرار گرفت تا این که وی خود را به نیروهای
انتظامی تسلیم کرد و ضمن اعتراف به جنایت
مسلحانه گفت :به دلیل اختالفات خانوادگی
کینهایازسلیمانبهدلگرفتهبودمکهروزحادثه

ا

ختصا

صی
خراسا

ن

اسلحهکالشینکفرابرداشتمودرحالیکهبسیار
عصبانی بودم به طرف منزل آن ها به راه افتادم و
دربیندومنزلمخفیشدم.وقتیسلیمانرسید
ناگهان از فاصله حدود دو متری اسلحه را از زیر
پالتو بیرون کشیدم و به طرف او شلیک کردم.
گزارش خراسان حاکی است ،در پی اعترافات
صریح متهم ،این پرونده با صدور کیفرخواست به
شعبه پنجم دادگاه کیفری یک خراسان رضوی
ارسالشدومتهمپایمیزمحاکمهایستاد.قضات
دادگاه کیفری بعد از چندین جلسه محاکمه که
با حضور وکالی مدافع و اولیای دم برگزار شد در
نهایتباتوجهبهاسنادومدارکانکارناپذیرواقاریر
صریح متهم ،رای به قصاص نفس دادند که این
رای به تایید قضات با تجربه شعبه 24دیوان عالی
کشور رسید و پرونده برای اجرای حکم قصاص
به دادسرای عمومی و انقالب مشهد ارسال شد.
بنابراین گزارش ،با فراهم شدن مقدمات اجرای
حکم ،محکوم این پرونده سپیده دم یک شنبه
گذشته در زنــدان مرکزی مشهد پای چوبه دار
رفت و در حالی که قضات با تجربه اجرای احکام
دادسرای عمومی و انقالب مشهد بر اجرای حکم
نظارت می کردند ،محکوم مذکور که اکنون 40
ساله بود به دار مجازات آویخته شد.

توزیع کننده مشروبات الکلی دستساز به دام افتاد
سجادی -جوان  30ساله ای که مشروبات
الکلی دست ساز توزیع می کرد با هوشیاری
مامورانگشتکالنتریالهیهمشهددرحالی
دستگیر شد که حدود  100لیتر مشروبات
الکلی دست ساز را در کمد اتاق خواب پنهان
کردهبود.بهگزارشخراسان،مامورانگشت
کالنتری الهیه مشهد در دقایق اولیه بامداد
دهم دی ،هنگام گشت زنی در بولوار میثاق
به راننده یک دستگاه پراید نقره ای مشکوک
شدند که در انتهای بولوار به آرامی حرکت
میکرد .وقتیماموراندستور«ایست»صادر
کردند و از راننده کارت شناسایی خواستند
او ناگهان به صورت دنده عقب پدال گاز را
فشردواقدامبهفرارکردامامامورانانتظامی
بالفاصله او را محاصره و از فرار وی جلوگیری
کردند .در بازرسی از این خودرو ،چند بطری
حاوی مشروبات الکلی دست ساز کشف شد
کهزیرصندلیجاسازشدهبود.
بنابر گــزارش خراسان ،نیروهای انتظامی
شبانه مراتب را به قاضی محمدزاده (قاضی
کشیک دادسرا) اطالع دادند و بدین ترتیب
با دستور قضایی  ،متهم  30ساله بازداشت

شــد و تحقیقات بــرای کشف دیگر جرایم
ارتکابی از سوی متهم درحالی ادامه یافت
که مقام قضایی دستور بازرسی از مخفیگاه
وی را نیز صادر کرد .به دنبال اجرای دستور
قضایی،گروهیازنیروهایکالنتریبادستور
سرهنگحاجیزاده(رئیسکالنتریالهیه)
محل سکونت متهم را در بولوار شاهد منطقه
قاسم آباد مشهد مورد بازرسی قرار دادند که
در نتیجه حدود  100لیتر دیگر مشروبات
الکلی دست ساز و خطرناک در ظروف 20
لیتری و از داخــل کمد اتــاق خــواب کشف و
ضبط شــد .متهم این پرونده که به مجتمع
قضایی شهید کامیاب مشهد معرفی شده
بود ادعا کرد گالن های 20لیتری مشروبات
الکلی متعلق به یکی از دوستانم است که در
خانه من به امانت گذاشته بود و بطری های
 1.5لیتری را خودم قصد داشتم در شهر به
فروش برسانم اما هیچ مشخصات و آدرسی
از دوستم ندارم و تنها او را در خیابان دیدم!
گزارشخراسانحاکیاستتحقیقاتبیشتر
در این باره با صدور دستور قضایی همچنان
ادامهدارد.

حادثه در قاب

عکس از خراسان  -مهدی خزاعی

دو شنبه گذشته
 حادثه در بولوارشهید صادقی
مشهد -کامیون
پس از تصادف با
چند خودرو با
درخت حاشیه
خیابان برخورد
کرد

حاال که بعد از  25سال زندگی مشترک با
«جمال»اوبهزندیگریعالقهمندشدهاست
وبهطورپنهانیباآنزنارتباطدارددیگرنمی
توانماینشرایطراتحملکنم.وضعیتآشفته
اینزندگیبههمریختهتاآنجاکشیدکهپسر
نوجوانم برای رهایی از درگیری های من و
پدرشدستبهکاروحشتناکیزدو...
زن  45ساله در حالی که بیان می کرد برای
جلوگیری از متالشی شدن زندگی ام دست
به هر کاری زدم اما فایده ای نداشت به مشاور
وکارشناساجتماعیکالنتریپنجتنمشهد
گفت 20:سالهبودمکهبهخواستگاریجمال
پاسخمثبتدادموپایسفرهعقدنشستم.
در طول دو سال دوران نامزدی هیچ وقت
متوجه اختالفات اخالقی و رفتاری خودم
با جمال نشدم چرا که هر چه می خواستم
برایمفراهممیکرداماباآغاززندگیمشترک
متوجهتفاوتهایعمیقاجتماعیواخالقی
بااوشدمچراکههموارهنسبتبههمسرمبی
تفاوت بودم و هیچ گاه در پی حل مشکالت
زندگی ام برنیامدم .اختالفات فاحش ما با
یکدیگرهرروزبیشترمیشدونمیتوانستیم
برسریکموضوعبهتفاهمبرسیمباوجوداین
فقط به خاطر فرزندانمان یکدیگر را تحمل
می کردیم .جمال فقط نیازهای مالی مرا
تامینمیکردومنهمسرگرمعالیقیمانند
مد،خرید،آرایشگاهوعملهایزیباییبودم.
در واقع به همین کارها راضی بودم و هیچ
وقت به خواسته های جمال اهمیتی نمی
دادم 25.سالاززندگیمشترکمابههمین
ترتیبسپریشدومندوفرزند 22و 15ساله
داشتم که روزی مادرم با چشمانی اشکبار از
ارتباط یکی از برادرانم با زن مطلقه ای سخن
گفت که به همراه دختر  10ساله اش در
همسایگیمادرمزندگیمیکردند.
آن روز مــادرم در حالی که بسیار نگران و
خشمگین بود با من تماس گرفت تا برای حل
اینمشکلچارهایبیندیشممنهمموضوعرا
باجمالدرمیانگذاشتموازاوخواستمتابرای
قطعارتباطبرادرمباآنزنبهماکمککنداین
گونه بود که به پیشنهاد جمال به همراه مادر
و برادرم به منزل آن زن رفتیم که بعد از چند
ساعت گفت وگو به ظاهر این مشکل حل شد
ولی هنوز مدت زیادی از این ماجرا نگذشته
بود که متوجه تماس های مشکوک و ارتباط
همسرم با یک زن غریبه شدم این موضوع آن
قدررنجمدادتااینکهروزیهمسرمراتعقیب
کردم اما از آن چه می دیدم در شوک فرو رفتم
همسرم به منزل همان زن مطلقه ای رفت که
برادرم با او در ارتباط بود اگرچه من و جمال
از 25سالگذشتههموارهبایکدیگراختالف
داشتیم ولی نمی توانستم وجود زن دیگری
را در زندگی ام تحمل کنم .آن روز وقتی همه
ماجرارابرایهمسرمبازگوکردماواینرابطه
راانکارکردامابعدازگذشتمدتی،همانزن
پیامهاوتصاویریبرایمارسالکردکههمسرم
نتوانستهیچکدامازآنعکسهاراانکارکند
که نشانی آشکار از روابط پنهانی اش با آن زن
غریبهبود .بهناچارهمسرمازمنعذرخواهی
کرد و قول داد این رابطه را قطع می کند ولی
او فقط قول می داد چرا که قدرت دل کندن
از آن زن را نداشت .منزل ما دیگر به صحنه
جنگ و کتک کاری تبدیل شده بود تا این که
پسر  15ساله ام برای فرار از این درگیری ها
در یک اقدام ناگهانی دست به خودکشی زد
که خوشبختانه زود متوجه شدیم و او از این
حادثه تلخ نجات یافت .در حالی که از دیدن
ناراحتی های روحی فرزندم زجر می کشیدم
به دیدار همسرم رفتم و از او خواستم آن زن را
فراموشکندوبهزندگیخودشبازگرددولی
بازهموعدههایشتوخالیبودبههمیندلیل
باعصبانیتنزدآنزنرفتموباتهدیدوتوهین
به او گفتم دست از زندگی من بکشد ولی او
گفت«:توهمسرترامانندزبالهایرویزمین
انداختیومنآنرابرداشتمبایدقبلازاینها
به شوهرت توجه می کردی حاال دیگر خیلی
دیرشدهو»...
ماجرایواقعیباهمکاریپلیس
پیشگیریخراسانرضوی

