
14
88498435سرويس  حوادث

يک شنبه7  بهمن 1398 | اول جمادی الثانی  1441 || روزنامه جوان |  شماره 5854  

مهن�دس ج�وان ک�ه مته�م اس�ت همس�رش را ب�ا خوران�دن 
س�یانور ب�ه قت�ل رس�انده س�رانجام ب�ه جرم�ش اعت�راف کرد. 
به گزارش جوان، شامگاه شنبه سوم فروردين ماه امسال بود كه قاضي دشتبان 
بازپرس ويژه قتل دادس��راي امور جنايي تهران با تم��اس تلفني مأموران 
كالنتري 139 مرزداران از مرگ مش��كوك زن جواني با خبر و همراه تيمي 
از كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي راهي محل شد.  تيم جنايي در يكي از 
بيمارستان هاي غرب تهران با جسد زن 33 ساله اي به نام پرستو روبه رو شدند 
كه به طرز مشكوكي به كام مرگ رفته بود.  شوهر پرستو كه بهرام نام دارد در 
ادعايي به مأموران پليس گفت: همسرم داروي الغري مصرف مي كرد و مدتي 
بود كه پيش پزشك سنتي مي رفت و او هم پودر الغري براي او تجويز كرده 
بود. شب حادثه همسرم مقداري از پودر الغري را داخل ليوان آبي ريخت و 
خورد. دقايقي بعد در حالي كه من با پسرم و دختر دوساله ام در حال تماشاي 
تلويزيون بوديم او به سرويس بهداشتي رفت كه دندان هايش را مسواك بزند 
كه ناگهان صدايي به گوشمان رسيد. به سرعت به سرويس بهداشتي رفتم 
كه ديدم پرستو بي هوش دركف سرويس بهداشتي افتاده است و پس از آن 
بالفاصله با اورژانس تماس گرفتم و همسرم را به بيمارستان منتقل كرديم 
كه متأسفانه پرستو فوت كرد.  در حالی كه بررسی ها در جريان بود  پزشكي 
قانوني اعالم كرد پرستو بر اثر مس��موميت دارويي و خوردن سيانور به كام 
مرگ رفته است. بدين ترتيب   مأموران در نخستين شاخه از شوهر وي دوباره 

تحقيق كردند. 
   همسرم خودکشي کرد 

وي اين بار در ادعاي ديگري گفت: پرستو مدتي بود كه از بيماري روحي و 
رواني رنج مي برد و افس��رده بود. او حتي توجهي به من و دختر خردسالش 
نداشت و مدام گوشه گيري مي كرد و حتي چند باري هم گفته بود كه قصد 
خودكشي دارد كه من مانع شدم. االن احتمال مي دهم او با خوردن سيانور به 

زندگي اش پايان داده است. 
در حالي كه ادعاي خودكشي زن جوان از سوي شوهرش مطرح بود، مأموران 
پليس در تحقيقات از بستگان و نزديكان پرستو دريافتند زن فوت شده مدرك 
تحصيلي كارشناسي ارشد معماري داشته و زن شادي بوده است به طوريكه 
هميشه مشكالت دوستان و نزديكانش را حل مي كرده و به آنها اميد زندگي 
مي داده است. از سوي ديگر مشخص شد پرستو زن دوم بهرام بوده و در طول 
زندگي اش اصالً بيماري روحي، رواني و افسردگي نداشته است و حتي قبل از 
مرگ مشكوكش برنامه سفر داشته و قرار بوده همراه خانواده اش به مسافرت 
برود.  بنابراين مأموران به تناقض گويي هاي شوهر پرستو مشكوك شدند و وي 
را براي بازجويي فني بازداشت كردند.  متهم پس از دستگيري در اداره پليس 
منكر قتل همسرش شد اما صبح ديروز وقتي به دادسراي امور جنايي منتقل 

شد با اظهار پشيماني به قتل همسرش اعتراف كرد. 
    اعتراف به قتل همسر تحصیلكرده 

متهم در بازجويي ها گفت: من ليسانس مهندسي دارم و دركار ساخت و ساز 
ساختمان هستم و همچنين به عنوان كارفرما فعاليت مي كنم. چندين سال 
قبل با دختري به نام شيرين آشنا شدم و با هم ازدواج كرديم . حاصل زندگي 
ما يك پسر شد كه االن 13 سال سن دارد. وضع مالي ما خوب بود و زندگي ما 
هم به خوبي مي گذشت تا اينكه پس از مدتي بهانه گيري هاي همسرم شروع 
شد و زندگي شيرين ما را تلخ كرد. او مدعي بود كه از زندگي با من   ناراضي 
است و آنقدر مرا اذيت كرد كه در نهايت هفت سال قبل در حالي كه پسرم 
پنج ساله بود، از هم جدا شديم. من حضانت پسرم را به عهده گرفتم و بعد از 
مدتي با پرستو كه زن تحصيلكرده اي بود ازدواج كردم. چند سالي گذشت تا 
اينكه صاحب يك دختر شديم. دخترم كم كم بزرگ و دوساله شد كه احساس 
كردم همس��رم بين فرزند خودش و فرزند زن اولم فرق مي گ��ذارد. او اصاًل 
توجهي به پسرم نمي كرد كه همين موضوع مرا رنج مي داد تا جايي كه چند 
باري هم به او تذكر دادم اما فايده اي نداشت و پرستو رفتارهايش را تغيير نداد. 
بعد از آن بود كه تصميم گرفتم به زندگي ام پايان دهم و به همين سبب چند 
روز قبل از حادثه به يكي از خيابان هاي مركزي تهران رفتم و از دستفروشي 
مقداري سيانور خريدم تا خودكشي كنم. شب حادثه قصد داشتم به زندگي 
خودم پايان دهم كه تصميمم عوض شد و مقداري از سيانور را در ليواني كه 
همسرم پودر الغري داخل آن ريخته بود، اضافه كردم. وقتي همسرم خورد 
پشيمان شدم اما فايده اي نداشت و دقايقي بعد پرستو  وقتي براي مسواك 

زدن به سرويس بهداشتي رفت حالش بد و بي هوش شد. 
وي در پايان گفت: من اش��تباه كردم و بعد از مرگ همسرم فهميدم كه از 
اين كارم هيچ نتيجه اي نگرفتم.  متهم در ادامه به دس��تور قاضي دشتبان 
براي تحقيقات بيشتر و مشخص شدن انگيزه اصلي قتل در اختيار تيمي از 

كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي قرار گرفت. 

بازداشت داماد قالبي  در هتل لوكس

از دس�ت رفتن تنه�ا دختر خان�واده آن 
هم در حادثه  قتل، پدر و م�ادر غزاله را به 
اندوهي عمیق فرو برده است. اندوه بار تر 
اينكه جس�د غزاله هرگز به دس�ت آنها 
نرس�ید تا بتوانند بر مزار آن س�وگواري 
کنند. آن سوي ماجرا اما آرمان، پسري که 
مهلت يك ماهه به او در حال پايان است و 
نفس هايش به شماره افتاده است. آرمان 
بعد از اعتراف صريح ب�ه قتل و رها کردن 
جسد در سطل زباله حرف هايش در مورد 
نحوه فوت غزاله را تغییر داد اما زماني که 
طناب دار را باالي سرش ديد بار ديگر به 
قتل اعتراف کرد اما درباره نحوه رها کردن 
جسد روي حرف هاي قبلي اش تأکید کرد. 
س�حرگاه 11بهمن ماه مهلت يك ماهه به 
آرمان پايان مي گیرد، در حالي که زندگي 
و ادامه حیات او در گرو  تنها يك چیز است 
و آن هم رضايت اولیاي دم. گفت و گوي ما 
با داوود شكور، پدر غزاله در ادامه مي آيد.

     
جلسات بس�یاري براي صلح و سازش 
در پرونده صورت گرفته اس�ت. آرمان 
حدود يك ماه قبل هم براي اجراي حكم 
به پاي چوبه دار منتقل شد و در نهايت 
شما مهلت يك ماهه را براي اجراي حكم 
معین کرديد که اين زمان در حال پايان 
است. دلیل اينكه جلسات مورد اشاره به 
سازش منجر نشده و حكم هم در موعد 

مقرر اجرا نشده است،  چیست؟
جلسات برگزار شده براي اين بود كه آثاري 
از جسد دخترم غزاله پيدا كنيم و بعد از پيدا 
شدن جس��د بخواهيم تصميم درستي در 

مورد مته��م بگيريم. فرص��ت يك ماهه هم 
از همين رو بوده اس��ت. اگر همان اوايل هم 
حقيقت گفته مي شد و آثاري از جسد كشف 
مي شد بدون ترديد اين موضوع در جلساتي 
كه برگزار ش��ده تأثير گذار بود. متأسفانه با 
فريب كاري كه تا كنون انجام شده است، متهم 
و خانواده اش قصد پنهان كاري دارند. قصد 
دارند با ندادن جسد يا آثاري از آن روند پرونده 
را عوض كنند و تصور مي كنند تا زماني كه ما 
در اين بالتكليفي هستيم حكم قصاص را اجرا 
نمي كنيم. متهم مي گويد كه از سرنوش��ت 
جس��د خبري ندارد. او ادعا كرده كه جسد 
دخترم را در سطل زباله انداخته و ديگر از آن 
خبري ندارد. به خاطر همين ادعا ست كه ما 
هم براي سازش فكر نمي كنيم. اين موضوع 
هم زماني تغيير پيدا مي كند كه آنها بخواهند 
در اين باره تغييري بدهند و آثاري را نش��ان 
بدهند تا ما هم بخواهي��م در اين باره فكري 

بكنيم كه آن را اعالم خواهيم كرد. 
شما درباره بالتكلیفي حرف زديد. آيا 
اين موضوع در اين ش�ش س�الي که از 

حادثه گذشته وجود داشته است؟
بالتكليفي نه ب��ه اين خاطر ك��ه بخواهد 
اتفاق خاصي بيفت��د، بلك��ه از اين لحاظ 
كه دنبال آثاري از فرزندمان هس��تيم. ما 
درباره اج��راي حكم تكليف مان روش��ن 
است؛ چراكه رويه قانوني آن سپري شده 
است. پرونده چند بار به ديوان عالي كشور 
رفته و اعاده دادرسي هم انجام شده است 
و حدود 15 قاضي در اين ب��اره اعالم نظر 
كرده اند، بنابراي��ن در مورد اجراي حكم و 
رويه قانوني صورت گرفته تكليف ما روشن 

است. تنها موضوع مبهم براي ما اين است 
كه نمي دانيم سرنوش��ت جس��د چه شده 
و اين موضوع تنها خواس��ته مان است كه 

آثاري به ما بدهند. 
با توجه ب�ه تحقیقات ص�ورت گرفته 
که در جريان آن هستید آيا اطمینان 

داريد که جسدي وجود دارد؟
صد درد صد

تصور نمي کنید که زمان اجراي حكم 
اگر موضوعي غیر آن چیزي که درباره 
سرنوشت جسد مطرح شده آرمان آن 

را اعالم مي کرد؟
هر چيزي ممكن اس��ت و اي��ن موضوع را 
هم نمي ش��ود به قطعيت گفت كه درست 

است يا خير. 
آرمان از ابت�دا درباره انتقال جس�د 
همی�ن موضوع را مطرح کرده اس�ت 
در حالي که در مورد موضوعات ديگر 
مثل نحوه ارتكاب قتل، حرف هايش 
را تغییر داده است. اينكه جسد غزاله 
وجود داشته باشد، خواسته اي به حق 
اس�ت اما اين امكان هم وج�ود دارد 
که آرم�ان در اين باره درس�ت گفته 
باشد؛ چراکه زمان اجراي حكم ديگر 
چیزي براي از دس�ت دادن نداشت و 
او اين زمان را هم تجربه کرده اس�ت. 
امید واري�م که خان�واده آرمان هم به 
اين نظر رس�یده باش�ند که چند روز 

باقي مانده آخرين فرصت است. 
فرص��ت يك ماهه را ب��ه چن��د دليل به 
متهم داديم. اول اينكه اصرار هاي قاضي 
ش��هرياري بود كه اعالم كرد امكان دارد 

متهم در اين مهلت تعيين شده بخواهد 
خواسته ما را تمكين كند و در صورتي كه 
جسد را جايي پنهان كرده باشد با ترسي 
كه به دلش افتاده آن را اعالم كند. ديگر 
اينكه به خاط��ر دل خودمان اين فرصت 
را هم ب��ه او داديم. نكته ديگر اين اس��ت 
كه تصورمان اين اس��ت ك��ه قصد فريب 

ما را دارند. 
در مورد موضوعاتي مثل نحوه ارتكاب 
قتل و تالش آنها تغییر دادن حقیقت 
و همچنی�ن موضوعاتي مث�ل تمديد 
دفترچه بیم�ه يا مرخص�ي تحصیلي 
غزاله بعد از وقوع حادثه که در فضاي 
مجازي جريان سازي شد بدون  ترديد 
باعث خدشه دار شدن روحیه شما شد 
که البته وکیل ش�ما به درس�تي آن را 
شفاف سازي کرد. آيا اصرار شما براي 
اجراي حك�م مي تواند ناش�ي از عدم 
بازگوي�ي حقیقت و طرح اي�ن پنهان 

کاري ها باشد؟
اميدوارم اين موضوع قابل درك باش��د كه 
يكي از وكالي متهم روال پرونده را از مسير 
صحيح آن خارج كرد و اگ��ر اين طور نبود 
شش سال قبل سرنوشت پرونده مشخص 
شده بود با اين حال االن به قطعيت مي گويم 

كه حكم را اجرا خواهيم كرد. 
آيا پس از دادن مهلت يك ماهه خانواده 
آرمان برای جلب رضايت ش�ما حاضر 

شده اند؟
بله. آن ها بارها به درمنزل م��ا آمده اند كه 
يا حضور نداش��تيم و يا درخواست شان را 

نپذيرفتيم.

م�ردي ک�ه پ�س از آش�نايي مج�ازي 
ب�ا دخت�ران ج�وان آنه�ا را ب�ا وع�ده 
ازدواج فري�ب داده و پ�ول میلی�اردي 
به جیب زده ب�ود، در يك�ي از هتل هاي 
ش�د.  بازداش�ت  ته�ران  لوک�س 
به گ��زارش ج��وان، اي��ن پرون��ده هفتم 
خرداد ماه امس��ال بود كه اين پرونده روي 
ميز كارآگاهان اداره14 پليس آگاهي تهران 
قرار گرفت. ش��اكي كه دختري جوان بود 
در توضيح ش��كايت خود گفت: دو ماه قبل 
بود كه در يكي از ش��بكه هاي اجتماعي با 
مردي به نام همايون آش��نا شدم. او گفت: 
كه 36 ساله اس��ت و در كارهاي اقتصادي 
س��رمايه گذاري مي كند. چن��د روز كه از 
آش��نايي ما گذش��ت از من خواست تا در 
يك طرح اقتصادي در ح��وزه فروش طال 
و جواه��ر س��رمايه گذاري كن��م. همايون 
به م��ن اطمين��ان داد كه اگ��ر در اين كار 
س��رمايه گذاري كنم س��ود زيادي نصيبم 
مي ش��ود كه قبول ك��ردم. همايون خيلي 
شيك پوش، مؤدب و مبادي آداب بود براي 
همين م��ن به او اعتماد ك��ردم. بعد هم به 

من پيش��نهاد ازدواج داد كه درخواستش 
را قبول كردم. شاكي درباره مقداري پولي 
كه در اختيار همايون گذاش��ته بود، گفت: 
ابتدا طالهاي شخصي ام را كه 200 ميليون 
تومان ارزش داش��ت به همايون دادم. در 
مرحله هاي بعد هم به تدريج پول زيادي به 
او سپردم كه در مجموع يك ميليارد تومان 
از سرمايه ام را در اختيارش گذاشتم. پس 
از آن بود كه هماي��ون ديگر به تماس هايم 
جواب نداد و فهميدم كه او من را فريب داده 
و پولم را كالهبرداري كرده اس��ت كه از او 

شكايت دارم. 
بع��د از مطرح ش��دن ش��كايت ب��ود كه 
كارآگاه��ان ب��ا اطالعاتي كه ش��اكي در 
اختيارشان گذاشت دست به تحقيق زدند. 
بررسي ها در اين باره جريان داشت تا اينكه 
شكايت هاي مشابهي هم به پليس گزارش 
شد كه نشان مي داد، مرد فريبكار به همين 
شيوه دختران را با وعده ازدواج فريب داده و 
پولشان را به جيب مي زند. كارآگاهان پليس 
سرانجام با بررسي شكايت هاي مطرح شده 
و انجام تحقيقات ميداني موفق ش��دند با 

بررس��ي بانك اطالعات مجرمان سابقه دار 
متوجه شدند كه متهم با هويت جعلي در 
يكي از هتل هاي لوكس تهران اقامت دارد 

كه 27 دي ماه او را بازداشت كردند. 
متهم در بازجويي ها به جرائم خود اعتراف 
كرد و در توضيح آن هم گفت: از يكس��ال 
قبل با پرس��ه در فضاي مج��ازي دختران 
پولدار را شناسايي مي كردم. بعد از آن با آنها 
وارد دوستي مي شدم و با عناوين مختلف 
آنها را با وعده ازدواج فريب مي دادم. متهم 
گفت: س��رانجام با وع��ده انج��ام فعاليت 
اقتص��ادي، پول و طالهايش��ان را گرفته و 

ناپديد مي شدم تا اينكه بازداشت شدم. 
 سرهنگ كارآگاه جهانگير تقي پور، معاون 
مبارزه با جعل و كالهبرداري پليس آگاهي 
پايتخت گفت: براساس اعتراف هاي متهم 
مبلغ كالهبرداري شده از دختران جوان در 
حال حاضر 2 ميليارد تومان است. وي ادامه 
داد: تحقيقات از متهم به دس��تور بازپرس 
ش��عبه چهارم دادس��راي ناحي��ه 6تهران 
براي كشف جرائم بيش��تر او همچنان در 

جريان است. 

برخي معتادان متجاهر را 
تا 10 بار جمع آوري كرده ايم

فرمان�ده انتظام�ي پايتخت ب�ا بیان اينك�ه در س�ومین مرحل�ه از ط�رح ظفر، 
هفت بان�د مواد مخدر متالش�ي و يك ت�ن مواد مخدر کش�ف شده اس�ت، گفت: 
از ابتداي س�ال تاکن�ون بیش از ۳۰ ه�زار معت�اد متجاهر جمع آوري و دس�تگیر 
ش�دند ک�ه برخ�ي از معت�ادان متجاه�ر بی�ن دو ت�ا 1۰بار جم�ع آوري ش�دند. 
سردار حسين رحيمي در حاشيه اجراي طرح به خبرنگاران گفت: با تالش هاي صورت 
گرفته پليس هاي پيشگيري، مواد مخدر و كالنتري ها اين طرح با محوريت منطقه اتابك، 
دروازه غار، دره فرحزاد، شوش، مولوي و هرندي اجرا شد كه در جريان آن 50 دستگاه خودرو 
و موتور سيكلت هم توقيف شد.  س��ردار رحيمي ادامه داد :  در اين طرح 133 كيلو گرم 
مواد مخدر از خرده فروشان كشف شد و با حكم قضايي 40 خانه مورد بازرسي قرار گرفت 
كه 10باب از اين خانه ها پلمب شد.  رئيس پليس تهران تأكيد كرد كه نيروي انتظامي و 
دستگاه قضايي در راستاي جمع آوري معتادان متجاهر ايستاده است و كوتاه نخواهد آمد. 
همچنين مردم درخواست دارند دستگاه هاي ذي ربط در اين خصوص ورود پيدا كنند و 
با معتادان متجاهر و خرده فروشان مواد مخدر برخورد كنند.  وي ادامه داد: دستگاه هاي 
متولي بايد در خصوص نگهداري معتادين متجاهر سن باال، نوجوانان و معتادان داراي 
بيماري هاي واگيردار و هپاتيت تصميم گيري كنند. وي ادامه داد: دستگاه هاي متولي در 
خصوص بازپروري معتادان سن باال هيچ اقدامي تاكنون انجام نداده اند و اگر دستگاهي 

كاري كرده باشد با حضور خبرنگاران آن را اعالم كند. 
سردار رحيمي همچنين گفت: از ابتداي س��ال تاكنون بيش از 30 هزار معتاد متجاهر 
جمع آوري و دستگير شدند كه برخي از معتادان متجاهر بين دو تا 10بار جمع آوري شدند.  
رئيس پليس تهران گفت: طبق قانون مدت نگهداري معتادين متجاهر در مراكز ترك اعتياد 

بين سه تا شش ماه است كه اين زمان بسيار كم است و بايد اين زمان بيشتر شود. 

شاكی: پس از ازدواج فهميدم
 دندان هاي  همسر دومم مصنوعي است!

 مردي که در جريان يك دعواي کودکانه چشمش را از دست داده و به تحريك 
خانواده اش همسرش را طالق داده اس�ت، مي گويد پس از ازدواج دوم متوجه 
ش�ده همس�ر تازه اش دندان مصنوعي دارد و ب�ا يك کلیه زندگ�ي مي کند. 
به گزارش جوان، روز گذشته جلسه رس��يدگي به پرونده در شعبه دوازدهم دادگاه 
كيفري يك استان تهران به رياست قاضي توليت برگزار شد. ابتداي جلسه نماينده 
دادستان در توضيح كيفرخواست صادر شده از سوي دادسرا گفت: »متهم پرونده ياور 
نام دارد كه سال گذشته در شرق تهران با راننده خودروي عبوري به نام پويا درگير شد. 
در اين درگيري پويا چشم راستش را از دست داده و همسرش هم زخمي شده بود.« 
در ادامه وكيل متهم در غياب وي در جايگاه ايستاد و گفت: »شاكي قبل از درگيري، 
عمل پيوند عدسي و قرنيه انجام داده بود و بنا به نظريه پزشكي قانوني او قبل از اين 
ماجرا ضعف بينايي داشته است. بنابراين ضربه  موكلم موجب نابينايي او نشده است.« 
سپس شاكي در جايگاه ايستاد و در شرح روز حادثه گفت: »آن روز همراه همسرسابقم 
و دختر 11 ساله ام با خودروي شخصي از جاجرود به تهران برمي گشتيم. در مسير يك 
خودروي 206 را ديدم كه وسط اتوبان پارك كرده بود. از ديدن اين صحنه عصباني 
شدم  و سپس سرم را از پنجره بيرون بردم و راننده را بي فرهنگ خطاب كردم. همان 
موقع راننده پژو سوار ماشين ش��د و ما را تعقيب كرد. او بعد از طي مسافتي جلوي 
ماش��ينم پيچيد و به زور مرا از داخل ماشين بيرون كشيد و ش��روع به كتك زدن 
كرد. « شاكي ادامه داد: »همسر سابقم وقتي اين صحنه را ديد از ماشين پياده شد تا 
جلوي كتك هاي ياور را بگيرد اما او هم چند لگد خورد و روي زمين افتاد. وقتي راهي 
بيمارستان شديم هر دو نفر تحت درمان قرار گرفتيم اما چشم راست من به خاطر 
شدت جراحات تخليه شد. اين حادثه باعث جدايي من و همسرم شد به همين خاطر 
تقاضاي قصاص چشم دارم اما اگر پزشكي قانوني اعالم كند امكان قصاص چشم نيست 

درخواست ديه دارم.«
شاكي ادامه داد: »وقتي چشم راس��تم را در اين حادثه از دست دادم مادرم مدام مرا 
تحريك مي كرد و مي گفت همسرت مقصر است. » او نبايد اجازه مي داد با راننده 206 
درگير شوي!« تحت تأثير حرف مادرم و اطرافيان نيلوفر را طالق دادم و چهار ماه بعد به 
پيشنهاد مادرم با زن ديگري ازدواج كردم اما بعد از ازدواج فهميدم دندان هاي آن زن 
مصنوعي است و بيماري قلبي دارد. همچنين با يك كليه زندگي مي كند. « مرد جوان 
ادامه داد: »همسر سابقم  شرط كرده است اگر دو دانگ خانه را به نامش كنم به خاطر 
دخترمان به زندگي اش برمي گردد. اين شرط را مي پذيرم اما او بايد 50 ميليون توماني 
را كه زمان طالق به عنوان مهريه به او پرداخت كردم را برگرداند تا مهريه همسر دومم 

را بپردازم. همچنين اين ازدواج بايد با اجازه همسر دومم باشد.«
نيلوفر هم پيشنهاد شوهر سابقش را رد كرد و گفت: »50 ميليون تومان را بابت مهريه ام 

گرفته بودم به همين دليل آن را پس نمي دهم.«
نيلوفر همچنين در اين حادثه به شدت دچار جراحت شده بود به خاطر صدمات وارده 

درخواست ديه كرد. 
در پايان هيئت قضايي وارد شور شد. 
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