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توفان در تبریز
حادثه آفرید

مدیر عامل سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری تبریز گفت :توفان شدید در تبریز حادثه آفرید .آتشپاد «داود طالبنژاد» در
گفتوگو با ایسنا ،اظهار کرد :به دنبال وزش تند باد طی عصر دوشنبه گذشته در شهر تبریز ،سه مورد حادثه به سامانه ۱۲۵اطالع داده
شد.وی ادامه داد :اغلب این حوادث شامل شکستن درختان و پنجرهها و سقوط درختان بر روی خودروها بود.

...

خط زرد

 21باند تهیه و توزیع مواد مخدر در گلستان متالشی شد

دعای باز کردن بخت شگرد جدید
کالهبرداران
رئیس پلیس فتای تهران بزرگ گفت :یکی از شگردهای
کالهبرداری از کاربران در فضای مجازی مشاورههای
افراد رمال برای کسب منافع مالی است.
به گزارش میزان سرهنگ تورج کاظمی اظهار کرد  :یکی
از شگردهای کالهبرداری از کاربران در فضای مجازی
مشاورههای افراد رمال و فالگیر برای نیل به کالهبرداری
و کسب منافع مالی است.
رئیس پلیس فتای تهران بزرگ گفت :این گونه از مجرمان
سایبری با تشکیل گروه و کانال در شبکههای اجتماعی
موبایلی و تبلیغات فریبنده درصدد جذب مخاطبان خاص
خــود بودند و به دنبال شکار کــاربــران دارای مشکالت
خانوادگی و روحی میشوند.
وی در ادامه افزود :افراد رمال در این فضا با فروش انواع
لوازم دعانویسی و جادوگری به تحصیل مال و کالهبرداری
از قربانیان خود اقدام کرده سپس با طرح عناوین (دعای
ویــژه بیماری ،دعــای باز کــردن بخت) به دریافت مبالغ
هنگفت و فروش لوازم جادو گری به کاربران متقاضی و
مخاطبان خود اقدام میکنند.
رئیس پلیس فتای تهران بزرگ گفت :بر اساس قانون ،هر
گونه اقدام به رمالی ،جن گیری و فال گیری جرم است و
فردی که از این طریق مردم را در اثر آگاهی نداشتن فریب
دهد و این کار را کسب و پیشه خود قرار دهد و پولی از این
بابت بگیرد؛ طبق قانون ،مجازات کالهبردار را خواهد
داشت که حبس از یک تا  ۷سال و جزای نقدی خواهد بود.

...

ازمیانخبرها
زنمیانسالدزد  طالوجواهر
كودكان  کرمانی  
تــوکــلــی -دزد  طـــــا و جـــواهـــر كـــودكـــان   درک ــرم ــان
دستگیرشد .فرمانده انتظامی شهرستان كرمان  گفت :در
پی گزارش  وقوع چندین فقره سرقت طال و جواهر كودكان
در شهر کرمان ،بررسی موضوع در دستور کار پلیس قرار
گرفت .به گزارش خبرنگارماسرهنگ "  روانبخش" افزود:
در این  زمینه  ماموران انتظامی كالنتری " "11با انجام
اقدامات اطالعاتی دریافتند یك زن  میان سال با پرسه زنی
در پارک ها و معابر عمومی با اغفال كودكان اقدام به سرقت
طال و جواهر آن ها در کوتاه ترین زمان می کند و از صحنه
متواری می شود  .وی بیان کرد :ماموران در پی  پایش های
اطالعاتیوگشتزنیهدفمنددراطرافپاركها،اینسارق
راشناساییوطیعملیاتیغافلگیرانه  ،متهمرا هنگامسرقت
دستگیرکردند.ویخاطرنشانکرد:اینسارقدربازجویی
هایپلیسیبه پنجفقرهسرقتطالوجواهر كودكاناعتراف
کرد و  تحقیقات بــرای كشف سرقت های احتمالی دیگر
ادامهدارد.

رشد ۲۷درصدیقتلدرمکزیک

آمارهای رسمی در مکزیک نشان میدهد که تعداد موارد
قتل در این کشور در سال  ۲۰۱۷افزایش  ۲۷درصدی
داشته است .به گزارش ایسنا ،آمارهای رسمی منتشر شده
درمکزیکحاکیازآناستکه تعدادمواردقتلدراینکشور
درسال ۲۰۱۷بهبیشاز ۳۱هزارموردافزایشپیداکردهکه
ازسال ۱۹۹۰بهباالترینرقمرسیدهاست.موسسهملیآمار
مکزیکاعالمکرد:درسالگذشته ۳۱هزارو ۱۷۴موردقتل
گزارش شده که برابر با  ۲۵هزار مورد قتل به ازای هر ۱۰۰
هزار نفر بوده است .همچنین تعداد موارد قتل از  ۲۴هزار
و  ۵۵۹مورد در سال  ۲۷ ،۲۰۱۶درصد باالتر رفته است.
همچنین در میان کشتهشدگان  ۲۷هزار و  ۶۹۱نفر ملیت
مکزیکی داشته ۳۱۳ ،نفر خارجی بوده و اطالعات هویتی
 ۳۱۷۰نفر آنــان مشخص نیست .به گــزارش خبرگزاری
یونایتدپرس،درسال ۲۰۰۸مواردقتلدراینکشورنزدیک
بهدوبرابرافزایشیافتچراکهاعضایباندهایتبهکارقاچاق
موادمخدربایکدیگردرگیرشدندودولتنیزبهمقابلهباآنان
پرداخت.

ناکامیقاچاقچیان
درانتقال213  کیلو  حشیش   
توکلی-درعملیاتضربتیپلیس213كیلوگرمحشیش در
جنوبکرمانکشفشد.
جانشینانتظامیاستانکرماناظهارکرد:یگانهایعملیاتی
پلیس كرمان در شهرستان كهنوج با همکاری و پشتیبانی
اطالعاتی پلیس مبارزه با مــواد مخدراستان به سرنخ هایی
از حمل محموله موادمخدر توسط سوداگران مرگ در این
شهرستان  دست پیدا کردند .به گزارش خبرنگارما سرهنگ
"  فرشید"روزگذشتهافزود:پسازتكمیلتحقیقاتنامحسوس،
یگان های عملیاتی پلیس با هماهنگی مقام قضایی به منطقه
مدنظر اعزام شدند و دو خودروی حامل مواد مخدر را شناسایی
و متوقف كردند .وی با اشــاره به دستگیری سه قاچاقچی در
این عملیات  ،یادآورشد :ماموران در بازرسی از خودروهای
قاچاقچیان 213   ،کیلوگرمحشیش  کشفکردند.

فرمانده انتظامی استان گلستان از انهدام  21باند و
کشف بیش از  10تن و  200کیلوگرم انواع مواد مخدر
در گلستان خبر داد.
به گزارش ایسنا ،سردار «علیاکبر جاویدان» گفت:
با هدف برخورد با قاچاقچیان مواد مخدر از ابتدای
سال تاکنون  21باند بزرگ تهیه و توزیع مواد افیونی
منهدم و 48قاچاقچی و عناصر اصلی تهیه و توزیع مواد

شناسایی و دستگیر شدند.
وی با اشاره به افزایش  78درصدی دستگیری عناصر
اصلی تهیه و توزیع مواد مخدر ،تصریح کرد :طی این
مدت بیش از  10تن و  200کیلوگرم انواع موادمخدر
در عملیات های پلیسی استان از قاچاقچیان کشف
شده است.
جاویدان ادامه داد :از میان مواد مخدر مکشوفه ،تریاک
با  6تن و  550کیلوگرم ،حشیش با یک تن و 850
کیلوگرم و مورفین با یک تن و  740کیلوگرم بیشترین
میزان کشفیات را به خود اختصاص داده است.
فرمانده انتظامی گلستان با اشــاره به توقیف 64
دستگاهخودرویسبکوسنگینمتعلقبهقاچاقچیان
و کشف  3قبضه سالح ،یادآور شد :گلستان جوالنگاه
قاچاقچیان مــوادمــخــدر نخواهد بــود و بــا عناصر
تهیه و توزیع قاچاق موادمخدر به شــدت برخورد
می شود.

جزئیات نزاع دسته جمعی در خیابان عباسی تبریز
فرمانده انتظامی شهرستان تبریز گفت :همه عوامل
نزاع دسته جمعی آخر خیابان عباسی تبریز که بر سر
دعوای دو کودک زیر  10سال رخ داده بود ،دستگیر
شدند .سرهنگ «فرهنگ نــوروزی» در گفتوگو با
ایسنادرخصوصجزئیاتنزاعدستهجمعی درخیابان
عباسی ،اظهار کرد :حوالی ساعت  21:30شب سه
شنبه گذشته ،در آخر خیابان عباسی تبریز ،دو خانواده
که با یکدیگر خویشاوند بودند ،بر سر دعوای دو کودک
درگیر شدند .وی ادامه داد :این دو کودک با سن کمتر
از  10سال ،با یکدیگر درگیر مشاجره لفظی شدند و
بزرگان فامیل نیز به جای پادرمیانی و جلوگیری از
درگیری فیزیکی ،خود نیز درگیری دسته جمعی(بین
دو فامیل) ایجاد میکنند.
فرمانده نیروی انتظامی شهرستان تبریز با بیان اینکه
دربــاره درگیری این دو خانواده ،برای افــراد پرونده
تشکیل شده است ،گفت :در این درگیری افــراد دو

سید خلیل سجادپور -مردی که به اتهام قتل مسلحانه
همسر برادرش در مشهد دستگیر شده است ،روز گذشته
در بازسازی صحنه جنایت ،هرگونه دخالت در قتل را در
حالی انکار کرد که تصاویر ثبت شده در دوربین های
مداربسته محل وقوع جنایت ،متهم به قتل را در حال فرار
نشان می دهد.
بــه گـــزارش خــراســان ،ســاعــت  7:30صبح بیست و
ششم اسفند ســال گذشته ،مــوتــورســوار مسلحی در
خیابان مهدی  2در کمین زوج کارمندی نشسته بود
که میدانست آن ها در همان ساعت سوار بر خودرو به
محل کارشان می روند .انتظار مرد مذکور زیاد طوالنی

نشد و دقایق بعد زوج کارمند در حالی سوار بر خودرو
از پارکینگ بیرون آمدند که مرد راننده به صورت دنده
عقب طول کوچه را طی کرد .در همین لحظه ناگهان
مرد مهاجم لوله سالح را روی شیشه خودرو گذاشت و
با شلیک دو گلوله از سالح شکاری ،زن  40ساله را به
قتل رساند .همسر این زن وحشت زده ،بیرون پرید و از
شهروندان کمک خواست اما مجروح حادثه پس از انتقال
به بیمارستان فارابی جان سپرد و بدین ترتیب پرونده ای
جنایی روی میز قاضی احمدی نژاد گشوده شد.
گزارش خراسان حاکی است ،در پی صدور دستورات
ویــژه قضایی ،تــاش کــارآگــاهــان اداره جنایی بــرای

متهم در بازسازی صحنه جنایت

دستگیری متهم فــراری در حالی آغــاز شد که بررسی
دوربین های مداربسته نشان می داد متهم پس از فرار
از محل جنایت ،موتورسیکلت را رها کرده و با پای پیاده
به فرار خود ادامه داده است .مدتی بعد با دستگیری این
فرد ،مشخص شد که وی نسبت نزدیکی با مقتول دارد
و اختالفاتی مانند موضوع حجاب با وی داشت .این در
حالی بود که لباس های کشف شده از متهم مذکور با آن
چه در صحنه وقوع جنایت پوشیده بود مطابقت دارد اما
در عین حال ،این مرد  50ساله روز گذشته نقش خود در
ارتکاب جنایت مسلحانه را انکار کرد و گفت :تصویری که
در دوربین مداربسته به ثبت رسیده ،تصویر او نیست!! وی

لباس های کشف شده از متهم دستگیر شده

دستگیری بیش از ۷۹۰خالفکار در تهران

خانواده از چوب و سالح سرد استفاده کرده و افرادی از
دو خانواده مجروح شدند ،که عوامل این نزاع دستگیر
شدند و در اختیار نیروی انتظامی هستند و به مراکز
مراجع قضایی تحویل داده میشوند .وی یادآور شد:
نیروی انتظامی بالفاصله به این موضوع ورود کرده
و در کمتر از یک ساعت تمامی افراد درگیر در نزاع را
شناسایی و دستگیر کرده است.

رئیس پلیس تهران از دستگیری  ۴۷۹مالخر ،سارق،
خــردهفــروش،اراذل و اوبــاش و توزیعکننده مواد
مخدر خبر داد .به گزارش ایسنا ،سردار رحیمی در
اجــرای سیزدهمین طرح رعد که با مشارکت تمام
کالنتر یهای پایتخت انجام شد ،گفت :همکاران
من طی روزهای اخیر سیزدهمین مرحله از طرح رعد
را به اجرا در آوردند که طی آن  ۴۷۹سارق و مالخر
و  ۲۸۷خــرده فــروش موادمخدر و  ۲۸قاچاقچی
دستگیر شدند.
وی با اشاره به دستگیری  ۴۷۹سارق و مالخر ،گفت:
ماموران با دریافت مجوز مقام قضایی به  ۳۱۰پاتوق
و مخفیگاه این سارقان رفته و در عملیاتی جداگانه
موفق به دستگیری  ۴۷۹مالخر و سارق شدند.
به گفته رحیمی ،این سارقان در پوشش  ۲۳باند
سرقت اقدام به عمل مجرمانه خود کردند و تاکنون در
تحقیقات اولیه به  ۶۸۵فقره سرقت اعتراف کردند.
رئیس پلیس پایتخت همچنین افزود :تا به این لحظه

اعتراف  ۲خواهر کیف زن به  ۳۸فقره سرقت

 ۱۱۷دستگاه خودرو و  ۸۸دستگاه موتور سیکلت
و دهها دوچرخه کشف و ضبط شده است .همچنین
هشت قبضه سالح جنگی،یک عدد سالح شکاری و
 ۴۸عدد سالح سرد نیز کشف شده است.
رحیمی ارزش ریالی اموال مکشوفه از سارقان را ۳۵
میلیارد ریال اعالم کرد.
وی همچنین با اشاره به اقدامات ماموران کالنتری
در حوزه موادمخدر نیز گفت ۸۰:کیلوگرم موادمخدر
ضبط شد و همچنین  ۲۸۷خرده فروش موادمخدر
نیز دستگیر و  ۱۵باند که این افــراد در پوشش آن
فعالیت میکردند منهدم شدند.
رئیس پلیس پایتخت انهدام یک باند تهیه و توزیع
شیشه و باند چهار نفره تهیه و توزیع گراس را از جمله
اقدامات انجام شده در این حوزه برشمرد.
به گفته رحیمی ،کشف  ۱۱هزار سیدی غیرمجاز،
مستهجن و غیراخالقی از دیگر اقدامات این طرح بود
که به تشکیل  ۳۹پرونده منجر شده است.

در بازسازی صحنه قتل مطرح شد

اعترافات متهم به جنایت مستانه
بــرای خوشگذرانی و صــرف مشروبات الکلی
به زمین های انتهای مجیدیه برویم .به همین
خاطر به همراه دوستانم سوار خــودروی تیبای
من شدیم و به یک چهار دیواری رفتیم اما در آن
جا به خاطر برخی اختالفات قبلی  ،درگیری رخ
داد این درحالی بود که مشروب خورده بودیم و
حال طبیعی نداشتیم .متهم ادامه داد :هنگام
درگیری ،ناگهان یکی از دوستانم با چاقو سمت
من حمله ور شد که چاقویش روی زمین افتاد من
هم در همان حالت عصبانیت چاقو را برداشتم و
ضربه ای به گردنش زدم .وقتی به خود آمدم دیدم
خون فواره می زند .او را که حدود  31سال داشت

ادعا کرد هنگام وقوع قتل ،در کشور عراق بوده است! با
پایان یافتن بازسازی صحنه قتل ،متهم با صدور دستوری
از سوی قاضی ویــژه قتل عمد ،روانــه زنــدان شد تا این
پرونده دیگر مراحل خود را طی کند.

قاتل در حال فرار پس از جنایت

فرمانده انتظامی شاهرود از دستگیری دو خواهر
به جرم سرقت از بانوان دیگر خبرداد و گفت :این دو
خواهر که بومی منطقه نیز نیستند به  38فقره سرقت
از بانوان به شیوه کیف بازکنی اعتراف کردند.
به گــزارش ایسنا ،سرهنگ سید مجتبی اشرفی با
اعــام ایــن خبر اظهار کــرد :از چندی قبل شکایت
تعدادی از شهروندان مبنی بر سرقت لــوازم داخل
کیفهای شان از قبیل وجوه نقد ،طالجات ،مدارک
شناسایی ،گوشی تلفن همراه و ...به پلیس شاهرود
گزارش شده بود.
وی با اشــاره به حساسیت موضوع ،از تشکیل تیم
ویژهای برای پیگیری پرونده خبر داد و گفت :ماموران
تحقیقات خود را برای دستگیری عامل یا عامالن این
سرقتها آغاز و تمام سرنخهای موجود و صحنههای
سرقت را به دقت بررسی کردند.
این مسئول انتظامی خاطرنشان کرد :تالشها برای
کشف پرونده ادامه داشت تا این که وقوع سرقتی به

سوار بر خودرو کردیم و درحالی که من رانندگی
خــودرو را برعهده داشتم به سمت بیمارستان
طالقانی رفتیم .آن جا وقتی او را روی برانکار
گذاشتند و به داخل اتاق اورژانس بردند ما از ترس
فرار کردیم که بعد از آن هم دستگیر شدم .گزارش
خراسان حاکی است :در آغاز بازسازی صحنه قتل
سرهنگ کارآگاه مهدی سلطانیان (افسر پرونده)
به تشریح خالصه ای از ماجرای این پرونده جنایی
پرداخت و در پایان نیز قاضی احمدی نژاد با صدور
قرار بازداشت موقت ،وی را روانه زندان کرد .تا
متهم این پرونده با صدور کیفرخواست در دادگاه
کیفری یک پای میز محاکمه بنشیند.

...

درامتداد روشنایی

بازگشت گنده الت

انکارجنایتمسلحانهدربازسازیصحنهقتل

سجادپور -جوان  22ساله ای که در جنایتی
مستانه دست به چاقو برده و دوستش را به قتل
رســانــده بــود ،هنگام بــازســازی صحنه قتل به
صراحت ارتکاب قتل را پذیرفت و گفت :وقتی
در حال درگیری چاقو از دست دوستم روی زمین
افتاد ،آن را برداشتم و ضربه ای به گردنش زدم که
منجر به مرگ او شد .به گزارش خراسان ،متهم
این پرونده جنایی که صبح روز گذشته به محل
وقوع جنایت هدایت شده بود ،وقتی با دستور
قاضی احمدی نژاد مقابل دوربین قوه قضاییه
قرار گرفت ،گفت :آن شب (بیست و پنجم تیر)
به همراه  3نفر از دوستان مان تصمیم گرفتیم
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همین شیوه در امامزاده محمد(ع) بسطام به پلیس
گزارش شد.
اشرفی از اعزام ماموران به محل اعالم شده خبر داد و
اضافه کرد :در تعقیب و مراقبتهای نامحسوس پلیس
دو متهمی که قصد سرقت از یک خانم را در همان محل
داشتند شناسایی و دستگیر کرد.
به گفته سرهنگ اشرفی ،متهمان ،دو خواهر غیربومی
بودند که از مدتها پیش با حضور مقطعی در شاهرود
به سرقت اقدام میکردند.
وی اضافه کرد :یکی از خواهرها 35 ،ساله و سابقهدار
بوده و تاکنون چند بار به علت جعل عنوان و هویتهای
متفاوت دستگیر و راهی زندان شده است.
فرماندهانتظامیشهرستانشاهرودازکشف 38فقره
سرقت از این بانوان به روش کیف بازکنی خبرداد و
گفت :این افراد در استانهای دیگر نیز مرتکب سرقت
شدهاند که پرونده آن ها در این خصوص مفتوح و در
حال رسیدگی است.

خالفکاری را از همان سنین کودکی از پدرم آموختم او
با ترغیب من به مصرف مشروبات الکلی کاری کرد که از
زندگی در پاتوق دزدان و بزهکاران احساس رضایت کنم
کار به جایی رسید که با تیغه چاقو روی بدنم را زخمی
میکردم و حس غرور انگیزی داشتم تا این که ...
جــوان  21ساله در حالی که به داشتن همسر مهربان
و فداکارش افتخار می کرد و او را قهرمان زندگی اش
میدانستدرتشریحسختیهاوتلخکامیهایزندگیاش
به مشاور و مددکار اجتماعی کالنتری پنجتن مشهد گفت:
تنها  3سال داشتم که از یکی از شهرهای استان های غربی
کشور به مشهد مهاجرت کردیم من کوچک ترین و تنها پسر
یک خانواده  6نفره بودم آن زمان پدرم یکی از خالفکاران
مشهور منطقه بود چرا که او عالوه بر مصرف مواد مخدر و
مشروبات الکلی ،خالف های دیگر را نیز تجربه کرده بود
 5سال بیشتر نداشتم که برای اولین بار مصرف مشروبات
الکلی را تجربه کردم در واقع پدرم می خواست مرا طوری
تربیت کند که همانند خودش «گنده الت محله» باشم و به
شیوه خودش مرد بودن را از کودکی به من بیاموزد.
من هم که کودکی خردسال بودم تحت تاثیر حرف های
پدرم قرار گرفتم و کارهای او را تقلید می کردم تا همه به
من غبطه بخورند و با دیدن جای چاقو و خط های روی بدنم
از من حساب ببرند .مادرم دیگر تحمل رفتار و کردارهای
خشن و خالف پدرم را نداشت و بعد از طالق من و یکی
از خواهرانم را به پدرم سپرد و زندگی اش را با دو خواهر
دیگرم ادامه داد.
من که پدرم را خیلی دوست داشتم و از زندگی در کنار او
لذت می بردم اما در این بین خواهرم به شدت از زندگی با
ما ناراضی بود به همین خاطر با پلیس تماس گرفت و پدرم
به جرم نگهداری مواد مخدر دستگیر و روانه زندان شد .این
گونه بود که من و خواهرم نزد مادرمان رفتیم من که تربیت
شده پدر خالفکارم بودم راه او را پیش گرفتم و در همان آغاز
نوجوانی با دوستان خالفکار زیادی رفت و آمد داشتم باآن
که  12ساله بودم با پسران بزرگ تر از خودم آشنا شدم که از
اراذل و اوباش محله بودند و بیشتر اوقات را با قدرت نمایی و
مصرف مواد مخدر می گذراندند به همین خاطر ،خیلی زود
به حشیش اعتیاد پیدا کردم و وابسته این ماده مخدر شدم
هزینه های مصرف موادم را از کیف مادرم می دزدیدم اما
بعد از این که مادرم متوجه ماجرا شد به کار خالف و داللی
مواد مخدر روی آوردم .دیگر همه نوع مواد مخدر را امتحان
می کردم تا با یکی از آن ها آرام بگیرم.
کم کم از عهده تامین هزینه های مواد مخدرم برنمیآمدم
ایــن بــود که نقشه دزدی از منزل یکی از همسایگان را
طراحی کردم و با پول سرقتی توانستم کار خرید و فروش
مواد مخدر را آغاز کنم 18 .ساله بودم که یک روز در خیابان
چشمم به دختری زیبا خیره ماند .او در همسایگی منزل
مــادرم زندگی می کرد که هر روز من در راه بازگشت از
مدرسه به تماشای او می نشستم.
با طرح یک نقشه خواستم که به شیما نزدیک تر شوم این
بود که از چند تن از دوستانم خواستم که در راه مدرسه برای
شیما مزاحمت ایجاد کنند و در همان هنگام من به سراغ
آن ها رفتم و بعد از کتک کاری مفصلی از شیما حمایت
کردم .شیما خوشحال بود که من هر روز مراقب او هستم و
بدین ترتیب ما به هم عالقه مند شدیم.بعد از خواستگاری
خانواده شیما با ازدواج ما مخالفت کردند ولی به اجبار آن ها
پذیرفتند که شیما را عقد کنم .زندگی مشترک من و شیما
با سختی های زیادی روبه رو شد چرا که من مصرف شیشه
را آغاز کردم و دیگر نمی توانستم از عهده هزینه مواد مخدر
صنعتی برآیم .با داشتن یک فرزند ،همسرم روزگار سیاهی
را با من تجربه می کرد .دیگر من روح و روانم تخریب شده
بود و سوء ظن های شدیدی به همسر و اطرافیانم داشتم.
شیما با دیدن این وضعیت مرا ترک کرد .وقتی دیدم همه
هستی ام را از دست داده ام تصمیم به ترک مواد مخدر
گرفتم و وقتی شیما از تصمیمم آگاه شد مرا به تهران برد تا از
دوستان خالفکارم دور باشم و در آن جا با کمک خواهرم در
مرکز ترک اعتیاد بستری شدم و حاال  2سال و  3ماه و  1روز
است که پاکم و با گرفتن دخترم در آغوشم حس پدر بودن
را تجربه می کنم حاال با افتخار می گویم همسرم قهرمان
زندگی من است.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری
خراسان رضوی

تصادف مرگبار در ابوظبی
در حادثه تصادف اتوبوس و خــودرو در ابوظبی پایتخت
امــــارات بیش از  ۴۷نفر کشته و مــصــدوم شــدنــد .به
گزارش ایسنا ،سرهنگ سالم عبدا ...الظاهری مدیر
راهنمایی و رانندگی ابوظبی در جمع خبرنگاران گفت :در
حادثه تصادف رانندگی اتوبوس و دو خودرو در شیخ نشین
ابوظبی بیش از ۳نفر کشته و ۴۴نفردیگر به شدت مصدوم
شدند .وی افزود  :علت این حادثه سرعت غیر مجاز اتوبوس
و انحراف به چپ اعالم شده است که کارشناسان همچنان
در حال بررسی هستند .مدیر راهنمایی و رانندگی ابوظبی
خاطر نشان کرد :حال سه تن از مصدومان وخیم است که در
بیمارستان المفرق تحت مراقبتهای ویژه هستند.

تصادف مرگبار پراید مقابل پارک جوانمردان
جانشین مرکز کنترل ترافیک پلیس راهنمایی
و رانندگی تهران بــزرگ از تصادف مرگبار پراید و
کامیونت در بزرگراه همت خبر داد.
سرهنگ عباس اوتادی در گفتوگو با میزان ،اظهار
داشــت :حوالی ساعت یک بامداد روز گذشته یک

دستگاه سواری پراید در مسیر شرق به غرب بزرگراه
همت در حال حرکت بود که در محدوده کنار گذر پارک
جوانمردان با یک دستگاه کامیونت که متوقف شده بود
برخورد کرد .وی با بیان این که در پی این حادثه عوامل
راهور و امدادی در محل حاضر شدند ،گفت :بررسی

عالیم حیاتی راننده پراید نشان داد که وی به دلیل
شدت جراحات وارد شده جان خود را از دست داده
است .اوتادی علت این حادثه را در دست بررسی اعالم
کرد و گفت :به نظر میرسد که بی توجهی به جلو علت
وقوع این حادثه بوده است.
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