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دو س�ارق كه براي اخ�اذي از مردي 
پول�دار س�ناريويی هفت مرحل�ه اي 
در  بودن�د،  ك�رده  طراح�ي  را 
اج�راي نقشه ش�ان ن�اكام ماندن�د. 
به گزارش »جوان«، چند روز قبل مرد 
پولداري ب��ه اداره پليس رف��ت و از دو 
مرد به اتهام آدم ربايي و سرقت اموالش 

شكايت كرد. 
شاكي گفت: من چند س��الي است كه 
در كار ساخت و ساز آپارتمان مسكوني 
فعاليت دارم و ح��دود چهار ماه قبل در 
فضاي مجازي با آگهي   روبه رو شدم كه 
صاحب آگهي درخواس��ت مشاركت در 
ساخت و س��از آپارتمان مسكوني داده 
ب��ود، بنابراين با صاح��ب آگهي تماس 
گرفتم و از آن روز با او كه پيمان نام دارد، 
آشنا ش��دم. پيمان در بنگاه امالكي كار 
مي كرد و در اين مدت هم چند زمين و 
خانه قديمي براي مشاركت در ساخت 
به من معرفي كرده بود ت��ا اينكه امروز 
با من در بوستان ش��اهد حوالي منطقه 
پونك قرار گذاشت تا ملكي را در خيابان 
ميرزا بابايي براي مش��اركت در ساخت 

نشان دهد. 
من با خودروي »بي ام و« گرانقيمتم سر 
قرار رفتم و پيمان هم با مرد ناشناسي به 
محل قرار آمدند. وقتي س��وار خودروام 
شدند پيمان با شوكر به من حمله كرد 
و مرد ديگر هم با دس��ته چاقو ضربه اي 
به س��رم زد. من با داد و فري��اد از مردم 
درخواست كمك كردم، مردم   در اطراف 
ما جمع شدند كه آنها پس از سرقت تلفن 
همراهم با جا گذاشتن نايلوني كه همراه 

داشتند، از ترس فرار كردند. 
مأم��وران در بازرس��ي داخ��ل نايلون 
ي��ك عدد چس��ب په��ن، چش��م بند، 

طناب،كمربند و دس��تبند پالستيكي 
كش��ف كردند كه حكايت از آن داشت 
دو متهم ب��ا فراهم كردن اين وس��ايل 
قصد ربودن م��رد پولدار را داش��ته اند. 
همچنين مأموران پليس داخل نايلون 
دفترچه اي كش��ف كردند كه پيمان در 
آن براي ربودن مرد پولدار هفت فرمان 
صادر كرده ب��ود. فرمان هاي صادره اين 
بود: بي هوش مي كنيم، دس��ت و پايش 
را مي بندي��م، فراهم ك��ردن باغي براي 
حبس گ��روگان، گرفتن رمز گوش��ي، 
رمز كارت عابر، خري��د دالر و هفتمين 
مرحله خوراندن قرص برنج به گروگان 
براي قتل او.  بعد از به دس��ت آمدن اين 
اطالع��ات مأموران كالنت��ري140 باغ 
فيض موفق شدند دو آدم ربا را شناسايي 

و دستگير كنند. 
دو متهم صبح ديروز در دادسراي ويژه 
س��رقت بازجويي ش��دند. متهم اصلي 
گفت: همس��رم س��رطان دارد و هزينه 
درمانش خيلي زياد اس��ت و درآمد من 
هم ك��ه در ام��الك كار مي كنم كفاف 
زندگ��ي و هزين��ه درمان همس��رم را 
نمي دهد .  بنابراين وقتي با ش��اكي آشنا 
ش��دم، تصميم گرفتم از او اخاذي كنم. 
آن روز من شيش��ه مصرف ك��رده بودم  
و توهم داش��تم، بنابراين با همدس��تم 
نقش��ه آدم ربايي را طراح��ي كرديم اما 

ناكام مانديم. 
همدس��ت وي هم گفت: م��ن با پيمان 
در پارك آش��نا ش��دم و او گف��ت كه با 
ف��ردي درگيري ناموس��ي دارد و از من 
درخواس��ت كمك كرد كه با او سر قرار 
رفتم. تحقيقات از دو متهم به دس��تور 
قاضي علي ايردموس��ي، بازپرس شعبه 
پنجم دادسراي ويژه سرقت ادامه دارد. 

س�ارقي ك�ه ب�راي ف�رار از دس�ت 
پليس م�رد نان�وا و ش�اگردش را به 
گروگان گرفته بود، بازداش�ت ش�د. 
به گزارش »ج��وان«، چن��دي قبل دو 
رهگذر كه در حال عبور از خيابان دربند 
بودند، خودش��ان را به مأموران گش��ت 
كالنتري122 دربند رس��اندند و گفتند 
همان حوالي س��ارقي را در حال سرقت 
از يك خ��ودروي پژو206 س��فيد رنگ 

ديده اند. 
يكي از آنها گفت: وقتي ما براي اعتراض 
به مرد سارق نزديك شديم، او از ما فاصله 
گرفت و از محل دور شد. با اطالعاتي كه 
دو ش��هروند در اختيار پليس گذاشتند 
مأموران راهي محل و با شنيدن صداي 
مشاجره از داخل يك مغازه نانوايي كه 
كركره اش تا نيمه پايين ب��ود به ماجرا 

مظنون شدند. 
لحظاتي بعد كه مأم��وران قدم به داخل 
مغازه نانوايي گذاش��تند متوجه شدند 
همان س��ارق تحت تعقيب در حالي كه 
چاقو به دست دارد مرد نانوا و شاگردش را 
به گروگان گرفته است. او وقتي مأموران 
پليس را مقابل خود ديد، تهديد كرد در 
صورتي كه پليس به او اجازه فرار  بدهد 
گروگان هايش را رها خواهد كرد وگرنه 
به آنها آسيب خواهد رساند. در حالي كه 

دو گروگان به شدت وحشت كرده بودند 
و از پليس درخواست كمك مي كردند، 
مأموران موفق شدند مرد چاقو به دست 
را خلع س��الح كنند. همزمان سارق كه 
تالش مي كرد راهي براي فرار پيدا كند با 
ضربات مشت شيشه هاي مغازه را هدف 
قرار داد كه خود و يكي از مأموران دچار 
جراحت ش��دند اما س��رانجام مأموران 
پليس موفق ش��دند متهم را بازداشت 
كنند. همزم��ان با دس��تگيري متهم، 
امدادگران اورژانس هم در محل حاضر 
شدند و سارق را به صورت سرپايي درمان 
و س��پس به كالنتري منتق��ل كردند. 
مأموران در بازرسي از كوله پشتي متهم 
مقداري لوازم سرقتي از جمله دو گوشي 
تلفن همراه كشف كردند. وقتي مأموران 
پليس براي شناسايي مالكان گوشي هاي 
سرقت شده با آخرين تماس هاي گرفته 
شده ارتباط برقرار كردند، متوجه شدند 
مالكان گوشي ها هنوز از سرقت آن خبر 

ندارند. 
س��رهنگ محمد كاووس��ي، سركالنتر 
هفتم پليس پيشگيري پايتخت گفت: 
متهم در بازجويي ها به سرقت و گروگان 
گرفتن دو نانوا اعتراف كرد و تحقيقات 
براي كشف جرائم بيشتر وي در جريان 

است. 

قاتل برادر معتاد
  در آستانه آزادي

 مرد جوان�ي كه در دف�اع از پدر و همس�رش، برادر 
معتادش را به قتل رسانده است پس از جلب رضايت 
اولياي دم محاكمه و به دو سال حبس محكوم شد كه با 
احتساب روزهاي بازداشت به زودي آزاد خواهد شد. 
به گزارش »جوان«، دو س��ال قبل مرد سالخورده اي با 
مأموران پليس تهران تماس گرفت و مدعي ش��د پسر 
بزرگش خودكش��ي كرده اس��ت. مأموران با حضور در 
منزل مرد سالخورده با جسد س��ياوش 40ساله روبه رو 
شدند كه بر اثر اصابت ضربه چاقو فوت كرده بود. با انتقال 
جسد به پزشكي قانوني، پدر سياوش كه در محل حضور 
داشت در توضيح ماجرا گفت: »سياوش معتاد بود و بعد از 
جدايي همسرش با ما زندگي مي كرد. او درآمدي نداشت. 
من هم كارگر روزمزد بودم و درآمد زيادي نداش��تم اما 
س��ياوش هر بار به زور پول موادش را از من مي گرفت و 
همين باعث اختالف ما بود. س��ياوش امروز به خانه مان 
آمده بود تا دوباره پول بگيرد اما كار به درگيري كشيد. 
در آن درگيري دست به چاقو شد كه برادرش سپهر از راه 
رسيد. سپهر سعي كرد چاقو را از دست برادرش بگيرد اما 
سياوش چاقو را داخل شكمش فرو برد و روي زمين افتاد. 
همان موقع با اورژانس تماس گرفتيم اما بي فايده بود.«

با اين توضيحات، كارشناس��ان پزش��كي قانوني بعد از 
معاينه جسد فرضيه خودكشي را رد و اعالم كردند چاقو 

توسط شخص ديگري وارد بدن شده است. 
با توجه به اين نظريه و توضيحات مرد سالخورده، سپهر به 
عنوان اولين مظنون به قتل بازداشت شد. او ابتدا جرمش 
را انكار،  ام��ا در روند بازجويي ها به قت��ل اعتراف كرد و 
گفت: »روز حادثه همسرم تماس گرفت و گفت سياوش 
با پدرم درگير شده است. به خانه رفتم و ديدم سياوش 
با چاقو همسر و پدرم را تهديد مي كند. براي اينكه او را 
بترسانم چاقوي ديگري برداشتم اما يكباره روي سياوش 

افتادم و ناخواسته چاقو وارد شكمش شد.«
با اقرارهاي متهم، س��پهر به اتهام قتل و پدر و مادر او به 
اتهام شركت در درگيري منجر به قتل و اخفاي ادله جرم 

بازداشت شدند. 
پرونده در حال كامل ش��دن بود كه پ��در و مادر مقتول 
اعالم گذشت كردند. به اين ترتيب متهم از جنبه عمومي 
جرم در شعبه دوم دادگاه كيفري يك استان تهران مقابل 
هيئت قضايي قرار گرفت. بعد از اعالم رسميت جلسه از 
سوي قاضي زالي، مرد جوان در جايگاه ايستاد و در شرح 
ماجرا گفت: »صبح ها در خياب��ان روزنامه مي فروختم 
و شب ها هم كارگر يك رس��توران بودم. سياوش برادر 
بزرگ ترم بود كه به خاطر اعتياد از همسرش جدا شده 
بود. بعد از جدايي آنها نگهداري از فرزندش بر عهده من 

و پدرم بود.« 
متهم ادامه داد: »به خاطر پول مواد با سياوش اختالف 
داشتيم. روز حادثه مشغول كار بودم كه همسرم تماس 
گرفت و گفت سياوش با پدرم درگير شده  است. بالفاصله 
به خانه رفتم و ديدم او همسر باردارم را گروگان گرفته 
و تهديد به مرگ كرده اس��ت. قصد داشتم آرامش كنم 
كه ناگهان به روي پدرم چاقو كشيد. خواستم چاقو را از 
دستش بگيرم كه اين بار به روي من چاقو كشيد. براي 

اينكه او را بترسانم من هم دست به چاقو شدم.«
متهم در خصوص قتل گفت: »آن روز خاله ام مهمان ما 
بود. وقتي درگيري باال گرفت او همراه مادرم جلو آمدند 
تا ما را آرام كنند. در حالي كه هر كدام ما را به س��متي 
مي كشيدند ناگهان روي برادرم افتادم و چاقو ناخواسته 

وارد شكم سياوش شد.« 
متهم در آخر گفت: »به برادرم عالقه داشتم و زندگي اش 
برايم مهم بود، حتي بعد از جدايي از همس��رش مخارج 
فرزندش را پرداخت مي كردم تا اينكه همس��ر سابقش 
بعد از اين حادث��ه او را با خودش برد. خ��ودم نيز وقتي 
در زندان بودم فرزندم به دنيا آمد و همس��رم بعد از آن 
زايمان نوزادش را رها كرد و به خانه پدرش رفت. در اين 
مدت خواهرم از فرزندم نگهداري مي كند. تقاضا دارم در 
مجازاتم تخفيف قائل شويد تا زودتر فرزندم را در آغوش 

بگيرم و خودم او را بزرگ كنم.«
در ادامه پدر و مادر متهم نيز از خودشان دفاع كردند. 

در پايان هيئت قضايي، پدر و مادر متهم را تبرئه و سپهر را 
به دو سال حبس محكوم كردند. به اين ترتيب با احتساب 

روزهاي بازداشت، متهم به زودي آزاد خواهد شد. 
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آگهى مفقودي 

تحقيق از 17مظنون
 در قتل طالفروش معروف تهران 

تالش ه�اي پلي�س جنايي پايتخ�ت براي 
بازداش�ت عامل ي�ا عامالن قت�ل يكي از 
معروف ترين طالفروش�ان تهران همچنان 
با بن بست مواجه شده است. در حال حاضر 
از 15مرد و دو زن در اين باره تحقيق ش�ده 
و بررس�ي هاي بيش�تر در جريان اس�ت. 
به گ��زارش »ج��وان« صبح روز چهارش��نبه 
چهارم تيرماه امسال قاضي واحدي، بازپرس 
ويژه قتل دادسراي امور جنايي تهران با تماس 
تلفني مأموران كالنتري لواس��ان از كش��ف 
جسد مرد س��الخورده اي حوالي جاده تلو در 
شرق تهران باخبر و همراه تيمي از كارآگاهان 
اداره ده��م پلي��س آگاهي راهي محل ش��د. 
بررس��ي ها نش��ان داد مردي 78س��اله بر اثر 
ضربه به س��ر و خفگي به قتل رس��يده است. 
بر اس��اس اوراق هويتي همراه جسد، مقتول 
عبدالعل��ي مظفريان از طالفروش��ان معروف 
تهران، عضو سابق اتاق بازرگاني، بازرس سابق 
صنف طالفروش��ان و دبير كميته اس��نوبرد 
اسكي بوده است. بررسي هاي بيشتر نشان داد 
مقتول پس از فوت همس��رش در تهران تنها 
زندگي و به عنوان واس��طه در خريد و فروش 
طال و جواهرات قديمي فعاليت مي كرده است. 
تيم جنايي در بررس��ي هاي ميداني دريافت 
شب حادثه مقتول در حالي كه كيف مخصوص 
معامالتش همراهش بوده است، سوار خودروي 
دو مرد ناشناس مي شود كه بعد از آن به طرز 
مرموزي به قتل مي رسد و كيف مخصوصش 

هم گم مي شود. 
در ادامه مأموران پليس از پسر مقتول كه براي 
برگزاري مراسم ترحيم پدرش از كانادا به ايران 
آمده بود، تحقيق كردند. وي گفت: من چند 
سالي است در كشور كانادا زندگي مي كنم و 
پدرم نيز در تهران در كار خريد و فروش طال 
فعاليت مي كرد اما من خبر نداشتم كه با چه 
كساني ارتباط كاري يا دوستانه دارد تا اينكه 
چند روز قبل بس��تگانم با من تماس گرفتند 
و گفتند پدرم فوت كرده اس��ت و االن هم از 

عامالن حادثه شكايت دارم. 
 آخرين مالقات 

همزمان با ادامه تحقيق��ات، مأموران پليس 
سراغ دوستان مقتول رفتند كه براي آخرين 
بار با او تماس داش��ته اند يا او را مالقات كرده 

بودند. 
يكي از دوس��تان مقتول گف��ت: من و مقتول 
هر دو در كار خريد و ف��روش طال و جواهرات 
بوديم. آقاي مظفري��ان با توجه به س��ابقه و 
حرفه اي بودن��ش، اش��ياي عتيق��ه و طال و 

جواهرات قديمي را هم ارزش گذاري مي كرد. 
آخرين بار و در واقع روز قبل از حادثه مقتول 
را در خيري��ه طالفروش��ان ديدم. م��ا حدود 
60نفر از طالفروش��ان خيريه اي داريم كه به 
افراد بي بضاعت كمك مي كنيم و هر از گاهي 
هم در آنجا جلس��ه اي برگ��زار مي كنيم و آن 
روز هم آقاي مظفريان پ��س از خوردن ناهار 
حدود ساعت 16:15 تصميم گرفت با تاكسي 
اينترنتي به محل قراري برود كه پشيمان شد 

و پياده رفت. 
وي ادام��ه داد: چن��د هفت��ه قب��ل از حادثه 
من و مقتول ب��ا دو زن كه آنه��ا هم در صنف 
طالفروشان فعاليت دارند، آشنا شديم و آن دو 
زن ما را به يكي از دوستانشان معرفي كردند 
تا گردنبندی قديم��ي را ارزش گذاري كنيم. 
آنها گردنبند را در اختيار ما قرار دادند و آقاي 
مظفريان ارزش گذاري كرد اما صاحب گردنبند 

قبول نكرد و ما هم گردنبند را پس داديم. 
 تحقيق از 2 زن 

سپس مأموران دو زن طالفروش را شناسايي و 
از آنها تحقيق كردند. 

يكي از آنها گفت: من و همكارم هر دو در زمينه 
خريد و فروش طال و جواهرات كار مي كنيم تا 
اينكه دو هفته قبل از حادثه با مقتول و دوست 

طالفروشش آش��نا ش��ديم. يكي از دوستان 
ما گردنبندی قيمتي و قديمي داش��ت كه از 
ما خواس��ت فردي را ب��راي ارزش گذاري آن 
معرفي كنيم ك��ه آقای مظفري��ان را معرفي 
كرديم و او و دوستش هم ارزش گذاري كردند 
اما دوست ما قيمت را قبول نكرد و در نهايت 
گردنبند را تحويل صاحبش داديم. وي ادامه 
داد: ما به خاط��ر همين موضوع ب��ا او ارتباط 
تلفني و پيامكي داش��تيم تا اينك��ه چند روز 
قبل از حادث��ه از طريق واتس��اپ پيامكي به 
گوش��ي تلفن همراه من و دوس��تم فرستاده 
شد و فرستنده من و دوستم را تهديد كرد كه 
ارتباطمان را با طالفروش معروف قطع كنيم. 
فرستنده پيامك مدعي بود كه ما قصد سرقت 
اموال طالف��روش را داريم. پ��س از اين به او 
گفتيم كه فرد ناشناسي ما را از طريق واتس آپ 
تهديد كرده كه ارتباطمان را با شما قطع كنيم 
و مدعي اس��ت ما قصد س��رقت اموال شما را 
داريم اما آق��اي مظفريان گفت ك��ه احتماالً 
عامل پيامك ها همان فردي اس��ت كه دو ماه 
قبل از خانه اش س��رقت كرده است و گفت به 

تهديدهاي او توجهي نكنيم. 
 تحقيق از بدهكار مقتول 

يكي ديگر از دوس��تان مقتول هم گفت: من 

از دوس��تان قديمي مقتول هس��تم. يكي از 
طالفروشان به نام فرهاد به مقتول بدهكار بود 
كه چند روز قبل ب��ا وی حوالي ميرداماد قرار 
گذاش��ت تا درباره بدهي اش با او حرف بزند. 
آن روز م��ن هم همراه مقتول س��ر قرار رفتم 
كه فرهاد به محل قرار آمد و درباره بدهي اش 
حرف زد و قرار بود در مقابل بدهي اش قطعه 
ياقوتي ب��ه مظفريان بده��د و بعد ه��م از ما 

خداحافظي كرد. 
پس از اين، مأموران فره��اد را به اداره پليس 
احضار و از وي بازجويي كردند. وي در ادعايي 
گفت: من 40سال است در كار خريد و فروش 
طال و جواهرات فعاليت می كنم. در اين مدت 
معامالت زيادي با مقتول انجام داده ام و آخرين 
بار هم به او بدهكار شدم. آن روز درباره بدهي ام 

با او حرف زدم اما حرفي از ياقوت نزدم. 
بدين ترتيب مأموران پلي��س از 17نفر كه دو 
زن و 15 مرد هس��تند درباره قتل طالفروش 
معروف تهران تحقيق كرده اند اما هيچ سرنخي 
از عامل يا عامالن قتل پيدا نكرده اند. همزمان 
با ادام��ه تحقيقات درباره اي��ن حادثه، قاضي 
واحدي به مأموران پليس دستور داد تا دوباره 
از بدهكار مقت��ول به عنوان مظن��ون حادثه 

تحقيق كنند. 

دستبرد طاليي پسر خطاكار به گاوصندوق پدر
پس�ري ك�ه مته�م اس�ت ب�ا دس�تبرد ب�ه 
گاوصن�دوق خانه پ�دري 250ميليون تومان 
طال س�رقت كرده ب�ه جرمش اعت�راف كرد. 
به گ��زارش »جوان« 29 ارديبهش��ت ماه مردي 
ميانسال وارد كالنتري110 شهدا شد و ماجراي 
يك س��رقت را گزارش داد. او گفت كه س��ارق 
يا س��ارقان با دس��تبرد به گاوصندوق خانه اش 
250ميليون تومان طاليي را كه داش��ته سرقت 

كرده اند. 
بعد از مطرح شدن ش��كايت و زماني كه پرونده 
براي بررسي بيشتر به پايگاه ششم پليس آگاهي 
فرستاده شد، شاكي جزئيات بيشتري از ماجرا را 

ش��رح داد. او گفت: من گاوصندوقم را در انباري 
خانه ام نگ��ه م��ي دارم. داخل گاوصن��دوق هم 
مقداري طال به ارزش 250ميليون تومان و اسناد 
و مدارك داشتم. وي ادامه داد: دو ماه قبل همسرم 
فوت شد و در اين مدت به گاوصندوقم سر نزده 
بودم. امروز براي برداشتن يكی از مدارك سراغ 
گاوصندوق رفتم. وقتي در آن را باز كردم، ديدم 
كه همه طالها سرقت شده است. با اطالعاتي كه 
شاكي در اختيار پليس گذاشت كارآگاهان راهي 
محل شدند و بعد از بررسي اطمينان پيدا كردند 
سارق با در دست داش��تن كليد موفق به سرقت 
شده است، بنابراين تحقيقات براي شناسايي و 

بازداشت سارقي آشنا به جريان افتاد. شاكي وقتي 
در اين باره مورد تحقيق بيشتر قرار گرفت، گفت 
كه فقط دو پسرش از محل نگهداري گاوصندوق 
خبر داشتند. بعد از به دست آمدن اين سرنخ بود 
كه مأموران پليس از پسران ش��اكي كه احمد و 
محمود نام داش��تند، تحقيق كردند. آنها گفتند 
كه از ماجراي سرقت خبر ندارند و نقشي هم در 
سرقت نداشته اند. مأموران پليس اما در جريان 
تحقيقات متوجه تناقض گويي هاي احمد شدند. 
همچنين مشخص ش��د وی به تازگي خودروي 
پرايد خريده است. او در بازجويي هاي فني اما به 
سرقت اعتراف كرد و گفت: من از محل نگهداري 

كليد ها باخبر بودم و تصميم گرفتم كه طالهاي 
پدرم را س��رقت كنم. در فرصتي مناسب بود كه 
كليدها را برداشتم و راهي انباري شدم و طالها 
را سرقت كردم. طالهاي سرقت شده را هم به دو 
طالفروش��ي  حوالي ميدان خراسان فروختم و با 
بخشي از پول آن براي خودم يك خودروي پرايد 
خريدم. با اطالعاتي كه احم��د در اختيار پليس 
گذاشت مردان طالفروش هم مورد تحقيق قرار 
گرفتند و اعتراف كردند طالهاي بدون فاكتور را 
خريده اند. بعد از به دست آمدن اين اطالعات بود 
كه شاكي از پسرش و دو متهم ديگر اعالم رضايت 

كرد كه آزاد شدند. 

غرق شدن 2 كودک  در درياي عمان
خواهر و برادری   هنگام بازي در ساحل 
دري�اي عم�ان در آب غرق ش�دند. 
به گزارش »جوان«، مختار سلحش��ور، 
مديرعامل جمعيت هالل احمر استان 
هرم��زگان گف��ت: »س��اعت 20روز 
يك شنبه 12مرداد ماه امدادگران هالل 
احمر شهرستان س��يرك از غرق شدن 
خواهر و برادري 8 و 11ساله در آب هاي 
درياي عمان باخب��ر و در محل حاضر 
شدند. بررسي ها نشان داد يك خانواده 

از شهرس��تان ميناب به ساحل درياي 
عمان در روستاي گهردو رفته بودند كه 
دو فرزند 8 و 11 ساله شان وارد آب شده 

و غرق شد ند.
 در اولين بررس��ي ها مش��خص ش��د 
نيروهاي محلي جسد يكي از كودكان 
را از آب خارج كرده اند. بعد از آن بود كه 
تالش ها براي كشف دومين جسد ادامه 
پيدا كرد و پس از چند ساعت جسد دوم 

نيز كشف شد. 
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