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استمداد پلیس از شهروندان
برای دستگیری قاتالن فراری

پلیسآگاهیخراسانرضویباصدوردستوریازسویقاضیویژهقتلعمد،پروندههایجناییگذشتهرادراولویترسیدگیقرارداد.بههمین
دلیل پلیس از شهروندان خواست تا چنان چه قاتالن فراری را که تصاویر آنان با دســتور قضایی در روزنامه خراسان چاپ شده است ،مشاهده
کردند مراتب را به پلیس  110یا تلفن  2183700اطالع دهند.

شهروندان در صورت شناسایی هر کدام
از عامالن جنایت ،با تلفن 2183700
پلیس آگاهی تماس بگیرند

مروری بر چند پرونده که عامالن جنایت آن ها تحت تعقیب هستند

سید خلیل سجادپور-پرونده های جنایی هیچ گاه
مختومهنمیشوندوعامالنجنایتهموارهتحتتعقیب
هستند .مروری بر پرونده های جنایی نشان می دهد که
برخی از قاتالن حتی بعد از گذشت ده ها سال از ماجرا
در چنگ قانون گرفتار شده اند .در عین حال اختصاص
برخی امکانات تخصصی و ویــژه با توجه به پیشرفت
فناوری های نوین به دوایر جنایی پلیس های آگاهی و
همچنین تخصیص اعتبارات خاص و تربیت نیروهای
کارآمد و زبده به صورت تخصصی در مراکز آموزشی و
دانشگاه های نیروی انتظامی حتی برای افسران وظیفه
می تواند در بسیاری از موارد به دستگیری سریع عامالن
جنایت منجر شود .اگرچه به تناسب پرونده هایی که
عامالن جرم در همان مراحل اولیه تحقیقات یا در مدت
اندکی بعد از وقوع قتل دستگیر می شوند به اندازه ای
کم است که می توان آن را به عدد انگشتان یک دست
دانست و این موضوع نشانه صالبت و اقتدار دستگاه
قضایی و تالش نیروهای دوایــر جنایی برای پیگیری
پرونده هاست چرا که آمار و ارقــام موجود از سال 91
در مشهد نشان می دهد که شمار قاتالن فراری حتی
به تعداد انگشتان یک دست هم نمی رسد بنابراین
روزنامه خراسان در راستای وظیفه اطــاع رسانی و
مقابله با جرم و جنایت و به دستور مقام قضایی تصاویر
و ماجراهای قاتالن فراری طی چند سال گذشته را درج
می کند تا این جانیان با همکاری شهروندان دستگیر
شوند و به مجازات برسند.قاضی ویژه قتل عمد در این
باره از شهروندان خواست در صورت مشاهده قاتالن
تحت تعقیب مراتب را با شماره تلفن های  2183700یا
 2183789اطالع دهند.
▪طرح ماجرای دروغین سرقت برای جنایت!

علیرضا رضایی

شدند .شاهدانی که این صحنه هولناک را میدیدند فریاد
زدند او را کشتی؟ اما او که به شدت عصبانی بود گفت  :شما
دخالت نکنید موضوع ناموسی است و بدین ترتیب جوان
۲۰ساله دقایقی بعد بر اثر عوارض ناشی از اصابت ضربات
چاقو جان سپرد و متهمان نیز از محل حادثه متواری شدند.
بااعالم گزارش این جنایت به پلیس ،۱۱۰ماموران کالنتری
خلق آباد برای بررسی ماجرا به محل اعالم شده واقع در
خیابان امام رضا(ع) عزیمت کردند و پس از انجام تحقیقات
مقدماتی ،مراتب را به قاضی اسماعیل شاکر (قاضی ویژه
قتل عمد در زمان حادثه) اطالع دادند .دقایقی بعد مقام
قضایی به همراه عوامل بررسی صحنه جرم به محل وقوع
جنایت عزیمت کرد.قاضی ویژه قتل عمد پس از بررسی
موضوع و انجام تحقیقات میدانی ،دستور دستگیری عامالن
قتل و شرکت کنندگان در نزاع را صادر کرد .این گزارش
حاکی است با راهنمایی و نظارت مستقیم مقام قضایی،
ماموران انتظامی در کمتر از چند ساعت موفق شدند سه
تن از افرادی را که در محل نزاع حضور داشتند در عملیات
جداگانه دستگیر کنند .این درحالی بود که برخی شاهدان
بیان کردند برادر ضارب نیز که با موتورسیکلت به محل آمده
بود چاقو در دست داشته است .بنابراین گزارش ،سه متهم
این پرونده جنایی با صدور قرار قانونی از سوی قاضی ویژه
قتل عمد روانه زندان شدند اما تحقیقات ماموران کالنتری
خلق آباد مشخص کرد که دومتهم اصلی این پرونده به مکان
نامعلومی گریخته اند بنابراین مقام قضایی دستورات ویژه
ای برای دستگیری جوان ۲۲ساله وبرادرش را صادر کرد
تا پس از دستگیری آنان تحقیقات قضایی درباره این جنایت
هولناک ادامه یابد و راز پنهان این جنایت و انگیزه عامل یا
عامالن قتل از وقوع جنایت مشخص شود.
▪قتل به خاطر جای پارک خودرو!

بهزاد رضایی

جوانی که برای به قتل رساندن یکی از آشنایانش مدعی
به سرقت رفتن پراید او شده بود پس از ارتکاب جنایت به
همراه برادرش متواری شد.به گزارش خراسان ،جوانی که
از مدتی قبل از یکی از آشنایانش کینه به دل داشت درحالی
که ظاهر خود را حفظ می کرد نزد او رفت و خودروی پراید
او را برای شرکت در مراسم عروسی که در مشهد برگزار
میشد به امانت گرفت.جوان  ۲۰ساله نیز که از همه چیز
بی خبر بود سوئیچ پرایدش را در اختیار وی قرار داد تا با آن
به مشهد برود .جوان  ۲۲ساله نیز در حالی که نقشه ای شوم
را در سرمی پروراند سوار بر پراید به سمت مشهد حرکت کرد
پس از برگزاری مجلس عروسی ،تصمیم خطرناکی گرفت
گوشی تلفن را برداشت و به جوان ۲۰ساله که مالک پراید
بود زنگ زد و در حالی که خود را نگران نشان می داد گفت:
سارقان پراید را در مشهد سرقت کرده اند مدارک خودرو
را با خودت بیاور که باید به کالنتری برویم و سرقت خودرو
را به پلیس گزارش کنیم .جوان ۲۰ساله که از شنیدن این
خبر شوکه شده بود بالفاصله گوشی تلفن را قطع کرد و با
برداشتن اسناد خودرو از شهرستان کالت به سمت مشهد
حرکت کرد.عصر روز یک شنبه وقتی به مشهد رسید با
فردی که خودرواش را به او امانت داده بود تماس گرفت آن
جوان نیز که قصد داشت او را به مکان خلوتی بکشاند گفت:
منزل عمه ام در منطقه همت آباد است اسناد را به انتهای
خیابان ...بیاور تا باهم به کالنتری برویم .جوان ۲۰ساله
نیز درحالی که دو تن از آشنایانش او را همراهی می کردند
سوار بر موتورسیکلت به محل قرار رفت از سوی دیگر نیز
جوان ۲۲ساله به همراه برادر و یکی دیگر از بستگانش سوار
موتورسیکلت دیگری شدند و به محل قرار رسیدند اما در یک
لحظه وقتی نگاه دو جوان با یکدیگر تالقی کرد ناگهان جوان
۲۲ساله چاقویی را بیرون کشید و به سمت مالک پراید حمله
ور شد و با چند ضربه چاقو او را نقش بر زمین کرد در حالی که
خون از بدن جوان ۲۰ساله فواره می زد دیگران وارد ماجرا

قاتالن فراری!

شد .در همین اثنا بود که ناگهان تیغه کارد جوان  31ساله
خشمگین در محل درگیری درخشید .او که خشم سراپای
وجودش را می لرزاند به سوی همسایه 54ساله اش حمله ور
شد و ضربات متعدد چاقو را بر بدن وی فرود آورد .ضجه های
سوزناک همسایه در فضا پیچید و در حالی که خون از نقاط
مختلف بدنش فواره می زد ،نقش بر زمین شد .لحظاتی بعد
مرد مجروح که آخرین نفس هایش را می کشید به یکی از
مراکز درمانی در منطقه قاسم آباد مشهد انتقال یافت و بدین
ترتیب خبر نزاعی خونین در بی سیم های پلیس پیچید اما
هنوز دقایقی از این درگیری خیابانی نگذشته بود که خبری
تلخ دل های اهالی محل را تکان داد .مرد  54ساله بر اثر
عوارض ناشی از اصابت ضربات متعدد چاقو جان سپرد!
گزارش خراسان حاکی است ،در پی اعالم مرگ دلخراش
مرد  54ساله که به خاطر جای پارک خودرو جانش را از
دست داده بود ،ماموران کالنتری قاسم آباد در محل حادثه
حضور یافتند و با تایید درستی خبر  ،قاضی ویژه قتل عمد
مشهد را در جریان ماجرا قرار دادند.هنوز جسد مرد مذکور
روی تخت مرکز درمانی بود که قاضی کاظم میرزایی به
همراه عوامل بررسی صحنه جرم و کارآگاهان اداره جنایی
پلیس آگاهی خراسان رضوی با حضور در مرکز درمانی
تحقیقات خود را در این باره آغاز کرد .ضربات متعددی که
به گردن ،سینه و دستان مقتول اصابت کرده بود ،حکایت
از آن داشت که متهم به قتل همه خشم اش را بر تیغه کارد
فرو ریخته است.
بنابر گــزارش خراسان ،بررسی های قاضی شعبه 211
دادسرای عمومی و انقالب مشهد پس از انجام یک سری
تحقیقات میدانی و شناسایی هویت مقتول به محل سکونت
در بولوار ادیب کشید .پدر متهم به قتل که به اتهام اختفای
ادله جرم و فراری دادن متهم با صدور دستوری از سوی
قاضی میرزایی بازداشت شده بود ،نزاع بر سر جای پارک
خودرو را انگیزه این جنایت هولناک اعالم کرد و گفت :وقتی
درگیری شروع شد ،فردی با چماق محکم بر سرم کوبید که
من بیهوش شدم و دیگر چیزی نفهمیدم این درحالی است
که نمی دانم فرزندم (متهم) خود را به نیروهای انتظامی
معرفی کرده یا نه!
این گزارش حاکی است با صدور دستورات ویژه ای از سوی
قاضی ویژه قتل عمد ،تحقیقات کارآگاهان برای دستگیری
متهم فراری  31ساله این پرونده درحالی ادامه دارد که
افراد دیگری نیز در پی وقوع این نزاع خونین که به تخریب
خودروها انجامید ،بازداشت شدند.

گریخته اند .در همین حال ،قاضی ویژه قتل عمد با صدور
دستور درج بدون پوشش تصویر متهمان در رسانه ها ،از
شهروندان خواست چنان چه از مخفیگاه عامالن جنایت
مسلحانه،اطالعی دارند ،باشمارهتلفن 2183700پلیس
آگاهی تماس بگیرند.
▪جنایت در کوره آجر پزی

درگیری دو همسایه در مشهد بر سر جای پــارک خودرو
با قتل مرد  54ساله به پایان رسید و بدین ترتیب باز هم
عصبانیت آنی به جنایتی هولناک منجر شد .به گزارش
خراسان ،همسایگان ساختمانی دو طبقه در بولوار ادیب
مشهد از مدتی قبل به خاطر پارک خودروهایشان در حیاط
منزل مسکونی دچــار اختالف شده بودند .این موضوع
که بارها منجربه کشمکش و درگیری های لفظی بین دو
همسایه شده بود ،هر روز شدت می گرفت و اختالفات آن
ها زیادتر می شد تا این که ماجرای نزاع بر سر پارک خودرو
در حیاط منزل مسکونی به قضاوت قانونی رسید و بدین
ترتیب مشکل دو همسایه درحالی آتش زیر خاکستر ماند
که قانون به نفع یکی از آنان رای داد .اما هنوز مدت زیادی
از این ماجرا نگذشته بود که دوباره بهانه های مختلف برای
جای پارک خودرو در محل سکونت دو همسایه مذکور آغاز
شد این اختالفات قدیمی که به غده چرکین کینه تبدیل
شده بود ،هر روز بیشتر سرباز می کرد تا این که چهاردهم
فروردین سال گذشته  ،باز هم مشاجره و درگیری بر سر
پارک خودرو در بولوار ادیب مشهد رخ داد اما این بار درگیری
لفظیبهنزاعیخونینبینهمسایگانوفرزندانآنهامنجر

پلیس آگاهی خراسان رضــوی در حالی بــرای شناسایی
مخفیگاه دو متهم فراری یک پرونده جنایت مسلحانه ،از
شهروندان استمداد طلبید که در این حادثه خونین ،چند
تن دیگر نیز با شلیک های رگباری مجروح شدند.به گزارش
خراسان ،بامداد نهم اردیبهشت سال  ،94مأموران پاسگاه
انتظامی فردوسی در تماس با قاضی ویژه قتل عمد ،از وقوع
نزاع مسلحانه خونینی خبر دادند که طی آن ،جوان25ساله
ای به نام مرتضی به قتل رسید و چهار تن دیگر نیز مجروح
شدند.باحضورشبانهقاضیسیدجوادحسینیوکارآگاهان
اداره جنایی در بیمارستان طالقانی مشهد ،تحقیقات در
این باره آغاز و مشخص شد افرادی با کالشینکف و سالح
شکاری به سوی چند نفر شلیک کرده اند که مقابل یک باغ
درنزدیکیروستایزاکجمعشدهبودند،کهدرنتیجهچهار
تن مصدوم شده اند و یک نفر از آنان به قتل رسیده است.
گزارش خراسان حاکی است با انجام تحقیقات مقدماتی و
دستگیری چند متهم ،کارآگاهان به سرنخ هایی رسیدند که
نشان می داد ،دو جوان به نام های حسین و مرتضی مالکی
در شلیک های رگباری نقش دارنــد ،بنابراین به دستور
قاضی شعبه  211دادسرای عمومی و انقالب مشهد ،دو
متهم مذکور تحت تعقیب قرار گرفتند ،اما بررسی های
پلیسی بیانگر آن بود که متهمان یاد شده به مکان نامعلومی

ابراهیم کرمانی

پرونده دیگر مربوط به قاتل فراری به نام ابراهیم کرمانی
است .او که خدمت سربازی اش به پایان رسیده بود یکی
از دوستان هم خدمتی خود را در تاریخ  92.5.18به بهانه
جشن پایان خدمت به کوره های آجرپزی منطقه شترک
مشهد می کشاند و سپس او را با ضربات چاقو به قتل
میرساند .قاتل فراری بعد از ارتکاب جنایت ،جسد دوستش
را درون چاهی در همان منطقه انداخته بود که یک سال
بعد و با تماس تلفنی قاتل از کشور افغانستان ،کارآگاهان به
محل جنایت رفتند و جسد را از درون چاه بیرون کشیدند.
تحقیقات برای دستگیری این قاتل فراری نیز ادامه دارد.
▪«دزد» صاحبخانه را در پشت بام کشت

سارق جوانی که برای سرقت ال ام بی دیش های ماهواره
به پشت بام منزلی در خیابان ایثارگران  6مشهد رفته بود،
در مواجهه ناگهانی با صاحبخانه او را با  9ضربه چاقو به
قتل رساند و گریخت.به گزارش خراسان ،ساعت  21شب
بیستودوم اسفند سال 95مرد  53ساله وقتی از سرکار
به منزل بازگشت ،اهالی خانه از او خواستند تا علت قطع
شدن تصویر تلویزیون را بررسی کند .وقتی مرد یاد شده به
پشت بام رفت تا آنتن را بررسی کند ،ناگهان با دزدی روبه
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 -8واحد توان الکتریکی – توزیع کننده – نفس خسته
– سبزی کاهش دهنده چربی خون  -جدا  -9نقاش-
مفلس -کنفرانس – هستی  -10نقصان پذیر– آهسته
– پول ژاپن – ماه پنجم سال خورشیدی  -11خوراکی از
بادمجان – چهارنعل – جهالت
عمودی-1:نویسنده روسی رمان مادر  -2الزام – دریچه
ای کوچک در کاربراتور  -3اگر برعکس شود به معنی نغمه
و آواز است  -پیروی  -4خرقه – شمع – کامل کننده -5
حرف انتخاب – سپهر -نه کودکانه  -6پستی – واحد زمان
 -7خالص – رویش  -8چاق – رشته کوهی در آمریکای
شمالی  -9حیله و فریب – مادر – مارکی برای خودرو-10
گیر و دار  -گوهر  -11رنگ موی فــوری – هیئت دولت
 -12دریاچه حمام – کلمه تنبیه – درخت انگور  -13آشنا
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رو شد که برای سرقت «ال ام بی» به پشت بام وی آمده بود.
سارق مومشکی که با دیدن صاحبخانه دست و پایش را گم
کرده بود ،بالفاصله چاقو را بیرون کشید و تیغه آن را  9بار
بر نقاط مختلف بدن مرد  53ساله وارد کرد .مرد خون آلود،
آخرین نفس های زندگی اش را می کشید که دزد از پشت
بام به داخل حیاط همسایه پرید و فرار کرد .گزارش خراسان
حاکی است ،مجروح این حادثه که پس از اطالع اهالی منزل
بهبیمارستانشهیدهاشمینژادمشهدمنتقلشدهبود،براثر
عوارض ناشی از اصابت ضربات چاقو جان سپرد.بدین ترتیب
با حضور قاضی ویژه قتل عمد در محل ،تحقیقات قضایی در
این باره آغاز شد و مشخصات «دزد» به دست آمد .در همین
حال قاضی احمدی نژاد از شهروندان خواست چنان چه
اطالعی از سارق مذکور دارند با تلفن 2183700پلیس
آگاهی خراسان رضوی در میان بگذارند.

همسر مقتول در این باره به مقام قضایی گفت :چند ساعت
قبل ،بــرادرزاده همسرم زنگ منزل را به صدا درآورد اما
وقتی همسرم در حیاط را گشود او را به گوشه دیگر کوچه
برد و زمانی ما در جریان موضوع قرار گرفتیم که همسرم
خون آلود روی زمین افتاده بود.گزارش خراسان حاکی
اســت با توجه به سرنخ هــای موجود و به دستور قاضی
میرزایی ،تالش کارآگاهان برای شناسایی و دستگیری
متهم به قتل فراری در حالی آغاز شده است که خانواده
متهم مدعی هستند او از نصیحت های عمویش (مقتول)
درباره ازدواج عصبانی بود!
▪قاتل راننده مسافرکش

▪قتل برای ماندن در تجرد!

▪پلیس در تعقیب عامالن جنایت مسلحانه
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پرونده دیگر مربوط به جوان  39ساله مجردی است که
از توصیه های دلسوزانه عمویش برای ازدواج ،عصبانی
شده بود،او پس از یک مشاجره لفظی با پدرش ،چاقویی
را برداشت و عموی خود را با ضربات متعدد به قتل رساند.
به گزارش خراسان ،شب پرده سیاهی را بر آسمان شهر
گسترانیده بود و المپ های برق منازل یکی پس از دیگری
از پشت پنجره ها نورافشانی می کرد .این درحالی بود که
جوان  39ساله در یکی از منازل خیابان وحید  19با پدر
پیرش به مشاجره می پرداخت  .این جوان که از بیماری
مادرش رنج می برد و رفتارهای خانواده اش را عامل رنج
و بیماری مادرش می دانست ،با آن ها به مشاجره لفظی
پرداخت  .در همین هنگام باز هم ماجرا به «تجرد» جوان
 39ساله کشید و از نصیحت های «عمو» سخن به میان آمد
که چرا بــرادرزاده اش داماد نمی شود! گزارش خراسان
حاکی است ،جوان مذکور که از شنیدن کلمه «دامادی»
عصبانی شده بود ناگهان مشاجره با پدرش را رها کرد .او
لباس هایش را پوشید و در حالی که خشم عجیبی در چهره
اش موج میزد از منزل مسکونی بیرون آمد و به سمت خانه
عمویش در خیابان وحید  17حرکت کرد .او دسته چاقو را
محکم در دست می فشرد و در افکار هولناک خود غوطه ور
بود که خود را مقابل منزل عمویش یافت .زنگ منزل را با
عصبانیت فشار داد و منتظر ایستاد .لحظاتی بعد عموی
 55ساله در حیاط را گشود و برادر زاده اش را در برابر خود
دید اما جوان  39ساله فرصت احــوال پرسی را هم به او
نداد .جوان خشمگین عمویش را به حاشیه کوچه یک متری
کشاند و ناگهان تیغه چاقو را به بدن او فرو کرد .او که هنوز
نمی توانست بر خشم خود غلبه کند چاقو را بیرون کشید و
ضربات دیگری نیز بر بدن غرق به خون عمویش وارد کرد
و با رهاکردن پیکر نیمه جان او ،از محل حادثه گریخت.
لحظاتی بعد خانواده فرد مجروح و همسایگان با دیدن پیکر
خون آلود مرد  55ساله بالفاصله با اورژانس تماس گرفتند
و بدین ترتیب پیکر نیمه جان مرد میان سال به بیمارستان
شهید هاشمی نــژاد مشهد انتقال یافت .با گــزارش این
حادثه به نیروهای انتظامی ،دقایقی بعد گروهی از ماموران
کالنتری میرزاکوچک خان به فرماندهی سرهنگ عالیی
(رئیس کالنتری) عازم مرکز درمانی شدند و به تحقیق در
این باره پرداختند اما تالش چند ساعته پزشکان برای
نجات این مرد به نتیجه نرسید و او بر اثر شدت عوارض
ناشی از اصابت ضربات چاقو جان سپرد .بنابر گزارش
خراسان ،لحظاتی بعد بی سیم های پلیس به کار افتاد و
ماجرای «قتل برای ماندن در تجرد!» به قاضی ویژه قتل
عمد مشهد اعالم شد .عقربه های ساعت دقایق اولیه بامداد
بیست و هفتم مهر  ۹۶را نشان می داد که قاضی «کاظم
میرزایی» به همراه عوامل بررسی صحنه جرم و کارآگاهان
اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان رضــوی ،تحقیقات
خود را درباره این جنایت هولناک آغاز کرد .قاضی شعبه
 211دادسرای عمومی
و انــقــاب مشهد ،پس
از انــجــام بــررســی های
مــقــدمــاتــی در مــرکــز
درمانی ،دستور انتقال
جـــســـد بـــــه پــزشــکــی
قانونی را صــادر کــرد و
بــرای ادامـــه تحقیقات
عازم محل درگیری در
خیابان وحید  17شد.
محمد طاهری

مــاجــرای ایــن قتل از تاریخ بیستم اسفند ســال 1393
هنگامی آغــاز شــد کــه خــانــواده ای از مفقود شــدن مرد
مسافرکشخبردادند.بررسیهایکارآگاهانپلیسآگاهی
خراسان رضوی نشان می داد که مرد مسافرکش به سمت
نیشابور حرکت کرده است اما جسد راننده پراید مذکور در
حالی کنار خودرو و بعد از باغچه پیدا شد که راننده به قتل
رسیده بود .کارآگاهان در ادامه تحقیقات به جوانی رسیدند
که از تهران مبالغی را از حساب بانکی مقتول و از طریق
کارت عابر بانک وی برداشت کرده بود.اگرچه کارآگاهان او
را تا شهرهای شمال کشور نیز ردیابی کرده اند اما هنوز وی
دستگیر نشده و پلیس آگاهی برای دستگیری این جانی از
شهروندان کمک خواسته است.
▪اتهام  2قتل هولناک

سعیداحمد براهویی

پرونده دیگری که در پلیس آگاهی خراسان رضوی تحت
رسیدگی قرار دارد نشان می دهد که درتاریخ 93.3.1
جوانی به نام سعید احمد براهویی معروف به «سعیدک»
خودروی پراید پیرمردی را از منطقه قلعه ساختمان مشهد
کرایه کرده بود اما همان شب خودروی پراید در حالی کشف
شد که جسد راننده درون آن قرار داشت و در پشت روستای
دستگردون به آتش کشیده شده بود .وقتی شعله های آتش
توسطنیروهایآتشنشانیخاموششدجسدکامالسوخته
پیرمرد نیز نمایان شد و بدین ترتیب «سعیدک» تحت تعقیب
قرار گرفت .ادامه بررسی ها نشان داد این جوان به اتهام یک
قتل دیگر نیز از سوی کارآگاهان شهرستان بینالود(طرقبه
شاندیز) تحت تعقیب قرار دارد.
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 کتف  -14خون بها – جواب "های"  -15آرزو -ضمیراحترام آمیز  -16عالمت جمع فارسی  -نخبه – آب عرب
-17انقباضناگهانیعضله–زادگاهنیما–سرما-18کج
– داد و ستد  -19پایان – کشورآفریقایی  -20رهبرضد
استعمارهند
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طراح جدول :بیژن گورانی

افقی - 1:خویآدمی-سختوغیرقابلتحمل-اشتباه- 2
پایتختتبت-اجتنابكردن-آبنما-چندرأی- 3لوكس
جغوربغور-ثروتمند-4همسایهنیجریهوچاد-انجامكاریبیش از یك بار  -جلوه ظاهری  -شیوه و شگرد - 5نخست -
آفریده شدگان  -طویل ترین رود فرانسه  -درخشان و تابان
 - 6رمانی از کامیلو خوزه سال  ،شاعر و نویسنده اسپانیایی
 - 7غذای روزه داران در سحر  -نمد زین  -اهل شهر بادگیر
ها-ازآثارژانراسین،نمایشنامهنویسفرانسوی- 8نیمی
ازدنیا!-ازآثارمشهورگوتهآلمانی-پروردگار-فاقدتازگیو
جذابیت- 9كارشخریدوفروشگوسفنداست-طبقهایاز
دوزخ-سایهکسیراباتیرزدن- 10كلمهاستثنا-كهنهوپاره
بزرگواری–بلندوطوالنی-11جنگونبرد-رمانیازاحمدمحمود،نویسندهمعاصرکشورمان-شلوغیهمراهباسروصدا.
عمودی - 1:درختی با برگ های درشت و نوک تیز  -مبتال
 - 2جواب سرباال -کارگردان فیلم مشهور همشهری کین
-3نیمساعت!-بانمك-آنسویسقف-4مقابلرویهلباس
آوازآهنگین-5درختكاج-رنگینكمان-6رمانینوشتهرضاامیرخانی-زمزمهكردن- 7چاقوفربه-تهیدست-زیر
خاکپنهانکردن- 8یكیازدوحالتتنظیمنبودندلكوی
اتومبیل -ستاره ای کم نور در دب اکبر  - 9ســوره بیستم
قرآن  -دانشگاهی معتبر در انگلستان  - 10پنجمین ماه
سریانی-باركد- 11نوعیماهیاستخوانیخوراکی-دم
گوسفند- 12رفتوآمدبسیار–دویارهمقد- 13شهریدر

فارس-شایستهوالیق- 14تکرارحرفدوازدهم-مقصودو
منظور-زمستان- 15نوعیپارچهبراقولطیف-ضرباهنگ
 - 16پایتخت امــارات متحده عربی  -بیشه  - 17رودخانه
ارس-ریختهشدن-18لقبرئیسقبیله-گیاهیپایاومعطر
ازخانوادهنعناع–شكمبندطبی- 19کنایهازچیزبیارزش
یاشخصبیاهمیتاست-تخممرغانگلیسی- 20خیمهو
خرگاه-كشوریدرقارهسیاهدرهمسایگیدریایسرخ.
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