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سلبريتي ها  در متروپل
دنبال فالوور!

 س��اعت 12:30 روز دوش��نبه دوم خ��رداد خبر ريزش 
ساختمان متروپل شهر آبادان منتشر و خيلي زود هم به 
تيتر يك رسانه ها بدل شد، به طوري كه اين حادثه براي 
افراد بسياري خاطره تلخ ريزش ساختمان پالسكو تهران 
در زمس��تان س��ال 1395 را به ياد آورد. آن زمان برخي 
از تجمع مردم در اط��راف محل حادثه گاليه داش��تند 
كه مانع امدادرساني درست مي ش��د، در حادثه ريزش 
ساختمان متروپل هم هنوز 2۴ ساعت نگذشته بود كه 
پاي سلبريتي ها نيز به اين محدوده باز شد و در شرايطي 
كه دستگاه هاي امدادي دائماً بر ضرورت ترك محل و باز 
شدن فضا براي فعاليت امدادگران تأكيد داشتند، دو تن 
از بازيگران راهي محل ريزش ساختمان شدند تا از اين 

حادثه براي فالوورهاي شان گزارش خبري تهيه كنند!
   بازيگران جديد متروپل!

در چنين ش��رايطي ناگهان ويديويي در فضاي مجازي 
منتشر ش��د كه در آن »س��يدجواد هاش��مي«، بازيگر 
و كارگردان ب��ه همراه بازيگ��ر ديگري به ن��ام »عليرام 
نورايي« در حال قدم زدن در محل ريزش اين ساختمان 
بودند. هاش��مي گزارش هاي ويديوي��ي مختلفي را هم 
از محل حادثه منتشر كرده اس��ت  و برخي از آنها را در 
حساب اينس��تاگرامي خود هم منتش��ر كرد. او در يكي 
از اين ويديوها كه از خودش منتشر كرده است، اين طور 
مي گويد: »در مح��ل فروريختن ب��رج دوقلوي متروپل 
در آبادان هس��تيم. مردم اگر جمع ش��وند خيلي به نفع 
نيروهاي آتش نشان و هالل احمر نيست. « انتقاد هاشمي 
از حضور مردم در حالي مطرح شده است كه در هيچ جاي 
قانون مديريت بحران شرايطي براي حضور بازيگران در 
محل امدادرساني به حوادث بيان نشده است. اين بازيگر 
حتي در ويديويي در نقش پليس و دستگاه هاي امدادي 
هم حاضر شده است و آمار مفقودش��دگان را ۸0 تا ۸5 

نفر اعالم كرد. 
مجتبي خالدي، س��خنگوي اورژانس كش��ور نيز درباره 
حضور ش��هروندان و س��لبريتي ها در محل آوار برداري 
س��اختمان متروپل گفت: حض��ور هيچ كس��ي به جز 
نيروهاي امدادگر، آتش نشانان، اورژانس، هالل احمر و 
افرادي كه مسئوليتي در راس��تاي آواربرداري دارند در 
محل توصيه نمي ش��ود. حضور مردم روند امدادرساني 
دچار اخالل مي كند و حتي سلبريتي ها نيز از اين قاعده 
مستثني نيس��تند و حضور آنها نيز در محل عمليات را 

پيچيده تر مي كند. 
 محسن حسين خاني، كارشناس ايمني معتقد است كه 
هيچ نيازي به حضور سلبريتي ها در محل حوادث نيست. 
او در اين باره گف��ت: وقتي زلزل��ه اي رخ مي دهد يا مثاًل 
ساختماني ريزش مي كند، اولين اولويت امدادرساني است 
و پس از آن هم بايد اقداماتي نظير ايمن سازي و آواربرداري 
انجام شود. براي اين اقدامات اول به امدادگر حرفه اي نياز 
داريم و س��پس به تجهيزاتي مانند لودر  و دستگاه برش 
نياز است. اتفاقاً وقتي به مردم گفته مي شود كه نبايد در 
محل حادثه اي تجمع كنند، به طريق اولي اين چهره هاي 
شناخته شده يا همان س��لبريتي ها هستند كه نبايد در 
محل حاضر ش��وند. چون حضور آن��ان ازدحام جمعيت 
مردم را هم بيشتر مي كند و حتي ممكن است، برخي براي 
ديدن آنان در محل حاضر شوند. پس الزم است كه حتماً 

از حضور در چنين فضاهايي خودداري كنند. 
اين كارشناس ايمني با بيان اينكه گاهي ميل به شهرت و 
بيشتر ديده شدن دردسرساز مي شود، اظهاركرد: در اين 
مورد هم من تصور مي كن��م كه افزايش دنبال كننده در 
اينستاگرام يا ديگر شبكه هاي اجتماعي يكي از داليلي 
است كه منجر مي شود تا اين افراد در محل حوادث حاضر 

شده و از خودشان فيلم و عكس تهيه كنند. 

چشم بستن روي تخلف سازندگان
    دكتر مجتبي شكري*

در شهرداري مسئوليت ها مشخص است و مسئوليت هر شخص به صورت 
قانوني مشخص شده است. در س��ازمان نظام مهندسي، كنترل نقشه ها با 
اين سازمان است، ضمن اينكه داراي بخش چهارگانه اي از جمله، معماري، 
تأسيسات و سازه هستند كه هر كدام مسئوليت بخش خود را دارند. از اين 
مهمتر اعضاي تيم نظام مهندسي هستند كه نظارت بر ساختمان ها را بر 
عهده دارند. البته درست است كه گاهي نظام مهندسان توجهي نمي كنند. 
لذا در صورت اين بي توجهي هر اتفاقي بيفتد مسئوليت آن با نظام مهندسي 
اس��ت. اين بي توجهي نه تنها در ريزش بلكه در مسائل مختلفي از جمله 
طراحي است كه نظارت آنها بايد به صورت ويژه اتفاق بيفتد. حال اتفاق بد 

موقعي مي افتد كه مهندسان ناظر همه گزارشات نقص كار را ارائه مي دهد، اما 
مسئوالن در شهرداري و اداري به آن توجهي نمي كنند. در اين حادثه متروپل 
نيز طبق اسنادي كه در رسانه هاي اجتماعي منتشر شده است، اينگونه بوده 
است كه نظام مهندسي هشدارهاي الزم را داده بود، اما مسئوالن در شهرداري 

به آن توجهي نكرده بودند.
 امروزه خالف گذشته مسئوليت ها در نظام مهندسي و شهرداري كامل و 
جامع است و مسئوليت نظارت ساختمان ها با مسئوالن ناظر و نظام مهندسي 
است، اما اگر مشكل فاحشي در يك س��اختمان ديده شود، شهرداري هم 
مسئول است، اما مشكالت در بخش هاي طراحي كه قابل كنترل است با 
مهندس ناظر است. گفته شد كه در اين حادثه، مهندس ناظر اسناد را منتشر 

كرده بود، اما شهرداري شهر آبادان به آن اهميتي نداده و توجهي نكرده بود، 
ولي بدانيم در هر مس��ئوليتي، افراد يك وظيفه قانوني دارند و يك وظيفه 
وجداني. مهندس ناظر شهر آبادان شايد به وظيفه قانوني خود عمل كرده 
بود، اما به لحاظ وجداني، بايد اگر از سوي مقام مسئول پاسخي دريافت نكرده 
بود، آن را به ارگان ديگري از جمله دادستان شهر، دستگاه قضا يا دستگاه هاي 
نظارتي گزارش مي داد. به هر حال حادثه اي خيلي بد و تلخي اتفاق افتاده 
است. مشابه اين حوادث را هم از جمله پالسكو داشته ايم، اما اگر تنها از اين 
قبيل حوادث فقط درس بگيريم و بعد فراموش كنيم، همچنان بايد شاهد 

فاجعه هاي بزرگتري باشيم.
* كارشناس شهري

رعايت نك�ردن قوانين و مق�ررات و اصول فني در 
ساخت متروپل علت اوليه حادثه اعالم شده است. 
دليلي روش�ن از بروز تخلف با چش�مان كاماًل باز 
كه مقابل س�اختار قانوني قد  كش�يده و با ساخت 
چهار طبق�ه غير مجاز  قب�ل از افتت�اح فروريخته 
و هزينه هاي مالي، جان�ي و حيثيتي زي�ادي را به 
كش�ور تحميل كرده اس�ت. در حالي كه در اولين 
روز حادثه خبر رسيد، حس�ين عبدالباقي، مالك 
پروژه بازداشت شده است انتشار خبر مرگ وي در 
دومين روز حادثه گمانه زني هاي بسياري را در اين 
باره دامن زد. از ديگر سو در حالي كه شمار قربانيان 
حادثه به 11 نفر و شمار مصدومان به 39 نفر افزايش 
پيدا كرده اس�ت  تالش براي نجات 50 فرد گرفتار 
ش�ده، در طبقات زيرزمين همچنان جريان دارد. 
به گزارش جوان، نام حسين عبدالباقي به عنوان مالك 
پروژه متروپل آبادان همزمان با ريزش آوار بيش از هر 
زمان ديگري در فضاي جامعه ش��نيده شد و به عنوان 
يكي از مقصران اصل��ي حادثه از وي ياد ش��د. خيلي 
زود خبر تحت تعقيب قرار گرفت��ن عبدالباقي بدون 
شفافيت در بازداشت يا دس��تور بازداشت وي منتشر 
شد. وقتي روز گذشته خبر رسيد كه پيكر كشف شده 
فردي مجهول الهويه كه اوراق هويت��ي عبدالباقي در 
لباس هايش كشف ش��د، متعلق به وي است، پزشكي 
قانوني هم هوي��ت او را تأييد كرد، با اين حال انتش��ار 
تصويري منتسب به وي كه در حال خارج شدن از آوار 
ساختمان بود، گمانه زني ها درباره احتمال فرار متهم از 

ساختمان را هم به قوت خود باقي گذاشت. 
   از زبان فرد مطلع

مهندس فرجي، رئيس اداره نظارت بر زير ساخت هاي 
فيزيكي منطقه آزاد اروند به عنوان فردي مطلع كه آيا 
حسين عبدالباقي جزو جان باختگان است يا خير به 
خبرآنالين گفت: » ابتدا خبر آمد كه وي را بازداش��ت 
كردند، اما ساعت حدود سه نيمه شب در جلسه شواهد 

نشان داد او در س��اختمان بوده، چراكه نفر امينش كه 
هميشه همراهش بود زير آوار فوت شد. طبق شواهد 
عبدالباقي هنگام حادثه در ساختمان بوده و با توجه به 
شواهد او هم زير آوار فوت شده است. عبدالباقي مدتي 
قبل دفتر كارش را به همين ساختمان منتقل كرد كه 

دفترش در همان قسمت تخريب شده بود.
    بازداشت متخلفان

با اين حال صادق جعفري چگني، دادستان خوزستان 
از تأييد هويت جس��د عبدالباقي خبر داد. دادس��تان 
خوزس��تان همچنين اعالم ك��رد تاكن��ون 10 نفر از 
متخلفان و مسببان حادثه از جمله شهردار فعلي و دو 
شهردار سابق و تعدادي از كاركنان شهرداري و ناظران 
بازداشت شده و دستور بازداشت افراد ديگري هم صادر 
شده است. صدور فرمان بازداش��ت و برخورد با عوامل 
حادثه مدام از سوي متوليان و مسئوالن شنيده مي شود 
كه حرف درستي است، اما مشخص نيست كه چرا اين 
فرمان ها و اين صاحبان فرمان ها قب��ل از بروز چنين 
فجايعي در چنين انديشه اي نيستند و چشم هاي شان را  

روي وظايف قانوني شان مي بندند. 
   تأييد رسمي تخلف

گزارش استاندار خوزس��تان هم بروز تخلف در اجراي 
طرح را تأييد و اعالم كرده كه مجوز احداث ساختمان 
قبل از س��ال 9۸ براي شش طبقه صادر ش��ده كه بعداً 
طبقات ديگر به آن اضافه ش��ده است.  دكتر خليليان 
تأكيد كرده كه براساس برآوردهاي اوليه علت حادثه 
رعايت نكردن قوانين و مقررات و اصول فني در ساخت 

متروپل اعالم شده است. 
   ما زنده ايم

روز گذشته خانواده افراد ناپديد شده نزديك محل حادثه 
تجمع كرده و چش��م به ويرانه متروپل داشتند تا شايد 
اميدي به نجات عزيزانشان وجود داشته باشد. رئيس اداره 
نظارت بر زير ساخت هاي فيزيكي منطقه آزاد اروند درباره 
محبوس شدن افراد در طبقات تحتاني ساختمان گفت: 

»شامگاه دوشنبه متوجه شديم تعدادي در طبقه زيرين 
ساختمان كه يك كافي شاپ بود هنوز زنده هستند، اين 
افراد با تماس هاي تلفني از زنده بودن خودشان اطالع 
دادند، به محض اين كه ما متوجه شديم، اقدام كرديم، 
آنها درخواست آب كردند و مشكالت تنفسي داشتند كه 
امدادگران با برخي اقدامات تخربي به آنها آبرساني كردند، 
البته چندان نمي ش��ود مداخله كرد، چراكه هر اقدامي 
مي تواند سبب فرو ريختن س��ازه شود، فعاًل يك مسير 
دسترسي جزئي براي آنها ايجاد شده است، اميدواريم با 

ادامه عمليات و ثبات سازه آنها هم از آوار خارج شوند.«
  تالش براي رسيدن به زيرزمين

مس��ئوالن امداد اعالم كرده اند كه عملي��ات امداد در 
طبقات فوقاني به پاي��ان رسيده اس��ت و تالش براي 
رس��يدن به زيرزمين هاي س��اختمان جري��ان دارد. 
هنوز ازدحام جمعي��ت نزديك مح��ل حادثه يكي از 
عمده ترين مش��كالت امدادگران براي عمليات نجات 
اس��ت. امدادگراني كه بايد توجه خود را روي عمليات 
معطوف كنند بخش��ي از توانش��ان را ه��م صرف دور 
كردن تماشاچيان حادثه كرده اند. احتمال ريزش آوار 
و برجاي ماندن تلفات انس��اني بيش��تر انگاره ديگري 
است كه هر لحظه امكان بروز آن وجود دارد. از جمله 
اينكه عصر روز گذشته بخشی از سازه فرو ريخت و سه  
امدادگر را مصدوم كرد. هر چند نقاط خطر با نوارهاي 
هشدار از محل عبور جدا شده است، اما افراد بسياري با 
عبور از نوارهاي هشدار مقابل ساختمان محل حادثه 
صف كش��يده بودند. مردي ميانسال گفته كه همسر 
و دو دخترش براي خوردن بس��تني قدم به زيرزمين 
گذاشته اند، اما ديگر خارج نشده اند. نگراني هاي افراد 

ديگر هم از همين جنس است. 
پيرحس��ين كوليوند، رئيس جمعيت ه��الل احمر با 
بيان اينكه تاكن��ون 11 نفر كش��ته و 39 نفر مجروح 
ش��ده اند، اعالم كرد: »هدف اول ما برداشتن آوار است 
تا به زيرزمين دسترس��ي پيدا كنيم ت��ا اگر فردي زير 

آوار مانده است،  بيرون كشيده شود. شامگاه دوشنبه با 
كمك سگ هاي زنده ياب هفت نفر از زير آوار نجات پيدا 
كردند. احتمال تخريب س��اختمان بغلي و ساختمان 
متروپل بسيار زياد اس��ت و بايد با رعايت استانداردها 
و اصول ايمني در امدادرس��اني و آوارب��رداري، كار در 
متروپل انجام شود. سرعت امدادرساني خوب است و 
تجهيزات مناسبي وجود دارد و برنامه ريزي ها بر اساس 
اصول ايمني امدادرساني اس��ت. آن چيزي كه اكنون 
براي ما مهم تر و حياتي تر اس��ت، پيدا كردن و نجات 
افراد گرفتار در زير آوار اس��ت. اينكه زمان آواربرداري 
چقدر طول مي كشد، با توجه به وسعت حادثه و آوارهاي 
ريخته شده است مشخص نيست. آمار دقيقي از افراد 
گرفتار زي��ر آوار وجود ندارد و هميش��ه در بحران ها با 
اين مشكل مواجه هس��تيم. اكنون هم در منطقه اگر 
ساختمان كناري ريزش كند نمي دانيم چه تعداد گرفتار 

خواهند شد.«
جالل ملكي، س��خنگوي سازمان آتش نش��اني تهران 
هم گفت كه همراه 50 آتش نشان و تجهيزات امدادي 
در آبادان حاضر ش��ده اند و تا هر زماني كه الزم باش��د، 
عمليات در اين محل ادامه خواهد داش��ت. وي با بيان 
اينكه حجم آوار پايدار نيست و اين وضعيت شرايط را 
براي امدادگران دشوار كرده است، گفت كه  ساختمان 
مجاور متروپل تخليه شده و با توجه به شرايط موجود، 
امدادرساني از چند جبهه در حال انجام است. مجتبي 
خالدي، سخنگوي اورژانس هم اعالم كرد كه وضعيت 
حادثه بس��يار پيچيده است و س��اختمان نيز ناپايدار 
است و ممكن است تكه هايي از ساختمان دچار ريزش 
شوند. وي ادامه داد:  شاهدان گفته اند كه حدود 50 نفر 
زير آوار هستند. طي اين حادثه 10 طبقه روي يك ديگر 
پرس ش��دند و همين موضوع عملي��ات آواربرداري را 
دچار پيچيدگي هاي خاصي مي كند. متأسفانه عمليات 
دشوار است و هر چه مي گذرد شانس از دست دادن افراد 

بيشتر مي شود.

مالک زير آوار، تخلف کاماًل آشکار

دفترچه قرارداد به شماره 96/12678 مورخ 96/11/9 
به شماره سريال 64515  فى مابين شركت شهركهاى 
صنعتى گلستان و شركت آبزى فرآور صدر گلستان  
بابت حق انتفاع قطعه شـماره 78و76و74 شهرك 
ناحيه صنعتى بندرتركمن ابطال گرديده و از درجه 
گلستان اعتبار ساقط مى باشد. 

مفقودى
سـند كمپانى پـژو GLX-xu7 405 مـدل 1395 
بـه شـماره موتـور  124k0781900 بـه شـماره 
شاسـى  NAAM01CE9FK513719  به شـماره 
پالك147ق77  ايران72 مفقود گرديده و از درجه 
گلستان اعتبار ساقط است.   

مفقودى
تيـپ  هاچ بـك  پـژو  كارت خـودروى  و  بـرگ سـبز 
 206TU3 مـدل 1397 رنـگ سـفيد روغنى شـماره پالك 
(ايران30-452 د 87) به شماره موتور 182A0031855شماره 
شاسـى NAAP03EE7JJ554791 متعلق به رباب لطيفى  
البرز مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.  

مفقودى
برگ سـبز خودروى سـوارى پيـكان 1600 مدل 
1379 بـه شـماره موتـور 11127994076 و بـه 
 شماره شاسى 0079497406 و به شماره انتظامى

 ايران 259/25 ل96 مفقود شده و از درجه اعتبار 
تبريز ساقط است.   

 آخرين آمار 11 كشته و 39 مصدوم

استاندار خوزستان: علت حادثه متروپل رعايت نكردن قوانين و مقررات و اصول فنی ساخت بوده است

جنبه حقوقي 
مرگ   مالک متروپل

    مجتي حسين پور* 
معموالً اين قبيل پرونده ها دو جنب��ه كيفري و حقوقي 
دارد. جنبه كيف��ري از باب بي احتياط��ي و عدم رعايت 
نظامات دولتي اس��ت كه منتهي به ورود آس��يب بدني 
نس��بت به افراد ديگر و فوت مي شود، جنبه حقوقي هم 
جبران ضرر و زيان به اشخاص ديگر است. بنابراين پرونده 
در صورتي كه تنها يك متهم داشته باشد، با فوت او قرار 
موقوفي تعقيب مي خورد، اما در چنين موضوعاتي با اين 
كيفيت، پرونده داراي يك متهم نيست و عوامل مختلف و 
مؤثر ديگري دخيل هستند كه متهمان آن بايد در جريان 
تحقيقات شناسايي شوند. لذا با شناسايي ديگر متهمان 
به اتهامات آنها رسيدگي مي شود و با فوت يكي از آنها بار 

حقوقي آن كماكان باقي خواهد ماند.
* وكيل دادگستري

پس�ر افغ�ان ك�ه مته�م اس�ت م�رد ميانس�الي 
را هن�گام كي�ف قاپ�ي ب�ه قت�ل رسانده اس�ت، 
پ�س از دس�تگيري ب�ه ج�رم خ�ود اق�رار كرد. 
به گزارش جوان، ساعت 23 شامگاه دوشنبه دوم خرداد 
قاضي محمدرضا صاحب جمعي، بازپ��رس ويژه قتل 
دادس��راي امور جنايي تهران با تماس تلفني مأموران 
كالنتري رازي از مرگ مشكوك مرد ميانسالي در يكي 
از بيمارس��تان ها با خبر و همراه تيم��ي از كارآگاهان 

اداره دهم پليس آگاهي راهي محل شد. 
تيم جنايي در بيمارس��تان با جس��د مرد ۴6 ساله اي 
به نام حبيب روبه رو ش��دند كه حكايت از آن داشت، 
وي 10 روز قبل داخل خياباني در درگيري با س��ارق 
جواني ضربه مغزي و براي درمان به بيمارستان منتقل 
مي شود، اما در نهايت س��اعتي قبل بر اثر شدت ضربه 

وارده به سرش فوت مي كند. 
بدي��ن ترتي��ب تي��م جنايي ب��راي بررس��ي موضوع 
و شناس��ايي متهم ب��ه محل حادث��ه رفتن��د و فيلم 
دوربين هاي مداربس��ته آن نزديكي را بازبيني كردند. 
يكي از دوربين ها نشان داد مقتول داخل خيابان پياده 
مي رفته كه ناگهان پس��ر جوان افغان��ي به وي حمله 
مي كند و او را هل مي دهد و كيف��ش را مي قاپد و فرار 
مي كند. همچنين مشخص شد پس از اين حادثه سر 
مرد ميانسال به زمين برخورد مي كند و از هوش مي رود 
تا اينكه رهگذران متوجه مي شوند و او را به بيمارستان 

منتقل مي كنند. 
مأموران در بررس��ي فيلم دوربين هاي ديگر دريافتند 
سارق بي رحم ، پسر 30 ساله اي به نام نجيب است كه 
سابقه كيف قاپي در پرونده اش ثبت است. بدين ترتيب 
مأموران راهي مخفيگاه قاتل در جنوب تهران شدند و 

وي را بازداشت و به اداره پليس منتقل كردند. 
     اعتراف به قتل 

 متهم در بازجويي ها با اعتراف به قتل مرد ميانس��ال 
ادعاي عجيبي را مطرح كرد و گفت: » روز حادثه سوار 
اتوبوس بي آرتي بودم تا به خانه ام ب��روم و مقتول هم 
داخل همان اتوبوس بود. من و مرد ميانس��ال با هم از 
اتوبوس پياده ش��ديم كه دقايقي بعد متوجه ش��دم او 
گوشي ام را سرقت كرده اس��ت. به سرعت او را تعقيب 
كردم و وقتي به او رسيدم، براي اينكه كيفم را از دستش 
بگيرم او را هل دادم. او روي زمين افتاد و من هم كيفم 
را برداشتم و فرار كردم اما اين پايان ماجرا نبود، چون 

خودم در دام سارق ديگري گرفتار شدم .«
وي ادامه: » كيفم را برداش��تم و به سرعت از محل دور 
ش��دم، اما دقايقي بعد موتور سيكلتي راه مرا سد كرد. 
راننده موتور س��يكلت كه مرد جواني بود مرا از صحنه 
حادثه تعقيب كرده بود و از من خواست كيف را تحويل 
او بدهم و من هم از ترس كيفم را تحويل سارق موتور 
سوار دادم، او هم به س��رعت از محل گريخت. من فكر 
نمي كردم كه هل دادن من باعث مرگ مرد ميانس��ال 
مي شود و االن كه دس��تگير شدم تازه فهميدم او فوت 

كرده است.«
با طرح اين ادعا مأموران پليس دوباره فيلم هاي صحنه 
حادثه را بررسي كردند و متوجه شدند متهم سابقه دار 
دروغ مي گويد. بازبيني فيلم يكي از دوربين ها نش��ان 
داد قاتل از دقايقي قبل در مكاني كمين كرده و وقتي 
مرد ميانسال به محل مي رسد ناگهان به طرفش حمله 

مي كند و او را هل مي دهد و كيفش را مي قاپد. 
بدين ترتيب متهم براي تحقيقات بيش��تر به دستور 
بازپرس جنايي در اختيار كارآگاهان اداره دهم پليس 
آگاهي قرار گرفت تا در بازجويي هاي فني زواياي پنهان 

حادثه بر مال شود. 

 قتل مرد ميانسال 
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