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آگهی فقدان سند مالکیت المثنی 
آقای اله کرم نوربخش فرزند: محمد با تسلیم دو برگ استشهادیه مدعی 
است که تعداد یک جلد سند مالکیت مربوط به پالک 211 فرعی از 942 
اصلی واقع در قطعه یک بخش 6 فارس بیضاء روستای ایاسجان که در 
ذیل ثبت شماره 7068 صفحه 58 دفتر 25 ثبت ، صادر و تسلیم گردیده 
است مفقود گردیده و نامبرده تقاضای صدور المثنی سند مالکیت نموده 
مراتب طبق تبصره یک ماده 120 آیین نامه اصالحی قانون ثبت آگهی 
یا  و  ای کرده  معامله  مورد آگهی  ملک  به  نسبت  می شود که هرکس 
انتشار  از  تا 10 روز پس  باشد  نزد خود می  مالکیت  مدعی وجود سند 
اصل سند  تقدیم  را ضمن  اعتراض خود  و  مراجعه  ثبت محل  به  آگهی 
مالکیت یا خالصه معامله تسلیم نماید و اگر ظرف مدت مقرر اعتراض 
نرسد و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشده اداره ثبت المثنی سند 

مالکیت را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد.
تاریخ انتشار:1400/10/28
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نهج الفصاحه ، 336روزنامه

صفحه  پیامبر گرامی اسالم  پیامبر گرامی اسالم)ص( :)ص( :

حضور دختر بوشهری در اردوی تیم ملی 
تیراندازی

تیم های  تمرینی  اردوی  جدید  دور 
 80 سالن  محل  در  تپانچه  و  تفنگ 
تهران  آزادی  مجموعه ورزشی  خط 

از سر گرفته شد.
نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
ورزش  کل  اداره  عمومی  روابط  از 
اعالم  با   ، بوشهر؛  استان  جوانان  و 
جدید  دور  ملی،  تیم های  سازمان 
آماده سازی  منظور  به  اردوها  این 
تپانچه  رشته های  در  ورزشکاران 
ایالم،  از  فروغی  جواد  حضور  با 
کرمانشاه،  از  عفتی  رسول  محمد 
وحید  گیالن،  از  پورحسینی  سجاد 
تمدن  شایان  فارس،  از  گل خندان 
از  رستمیان  هانیه  خوزستان،  از 
و  سبقت الهی  گلنوش  مازندران، 
زینب  اصفهان،  از  شکاری  زینب 

هریجانی  الهام  گیالن،  از  طوماری 
از  مومن زاده  یاسمن  و  قزوین  از 
نجفی،  احمد  نظر  زیر  خوزستان 
جعفر خدابنده لو و سکینه خدابنده لو 

آغاز شد.
که  نیز  تفنگ  رشته  در  همچنین 
حسین باقری هدایت آن را به عهده 
امیرمحمد  و  صداقت  مهیار  دارد 
از  غره باقی  هادی  تهران،  از  نکونام 
زنجان،  از  گل پسند  امیرحسین  قم، 
و  سیستان  از  پویا  جعفری  مهدی 
تهران،  از  احمدی  الهه  بلوچستان، 
جنوبی،  خراسان  از  خدمتی  نجمه 
فاطمه  ایالم،  از  صادقیان  آرمینا 
کرم زاده از بوشهر و فاطمه امینی از 
اصفهان در این اردو حضور خواهند 

داشت.
حضور  با  اردوها  این  است  گفتنی 
سنی  رده های  از  ورزشکارانی 
نوجوانان  و  جوانان  بزرگساالن، 

تشکیل شده است.
این اردو تا 15 بهمن ماه ادامه خواهد 

داشت.

بازداشت داماد در مرگ نوعروس

از  ماه  تنها یک  ساله که  نوعروس ۲۱  اسرارآمیز  دنبال مرگ  به 
ازدواجش می گذشت، تازه داماد با دستور بازپرس جنایی به عنوان 

مظنون در قتل بازداشت شد.
گذشته  پنجشنبه  همشهری،  از  نقل  به  آنالین  اقتصاد  گزارش  به 
ویژه  بازپرس  ساسان غالمی،  قاضی  به  جوان  زنی  مرگ  گزارش 
قتل تهران اعالم شد و با حضور تیم تحقیق در محل حادثه بررسی ها 
آغاز شد. قربانی زنی بود 21 ساله که در خانه اش جان باخته بود. 
در محل حادثه آثار درگیری به چشم می خورد و نشان می داد که 
او قبل از مرگ با فردی درگیر و مصدوم شده است. زن جوان تازه 

عروس بود و حدود یک ماه از زندگی مشترکش می گذشت.
اما به گفته همسایه ها او و شوهرش  از وقتی که پا در این خانه 
گذاشته بودند مدام با هم درگیری داشتند. آخرین بار نیز در همان 
روز حادثه با هم مشاجره کرده بودند که همسایه ها صدای دعوای 
آنها را شنیده بودند. همسر متوفی نخستین مظنون حادثه بود که با 
دستور بازپرس جنایی بازداشت شد. او وقتی مقابل بازپرس غالمی 
قرار گرفت، منکر نقش داشتن در مرگ همسرش شد و گفت که 

وی با دستان خودش  به زندگی اش پایان داده است.
تازه داماد ۲۳ ساله گفت: من و همسرم حدود ۵ سال قبل با یکدیگر 
آشنا شدیم و از همان زمان قرار ازدواج گذاشتیم تا اینکه یک ماه 

قبل زندگی مان را شروع کردیم. اما همسرم به من اهمیت نمی داد و 
مدام با گوشی موبایلش سرگرم بود. 

وی ادامه داد: روز حادثه از سرکار به خانه آمدم و دیدم که سرگرم 
چت با موبایلش است. عصبانی شدم و به او اعتراض کردم. همین 
باعث شد تا درگیری میان ما شروع شود. آنقدر عصبانی بودم که 
او را کتک زدم و خانه را ترک کردم. دقایقی بعد برگشتم و با 
پیکر نیمه جان او مواجه شدم. همسرم از قبل قرص های ترامادول 
تهیه کرده و پس از رفتن من همه قرص ها را مصرف کرده بود. 
من هم ترسیدم و به اورژانس زنگ زدم اما او جانش را از دست داد.
اما بازپرس جنایی  اگرچه تازه داماد مدعی شده که بی گناه است 
دستور بازداشت او را صادر کرده و متهم برای انجام تحقیقات بیشتر 
در اختیار مأموران اداره دهم پلیس آگاهی تهران قرارگرفته است.

قاتل باید دکتر شود تا قصاص نشود
سال  ۲۴،  شهریور  جامعه  به گزارش 
خیابانی  خونین  درگیری  گزارش   ۹۶
به  شد.  گزارش  ایالم  استان  پلیس  به 
دنبال اعالم این خبر تیم جنایی راهی 
محل شد و پسر جوانی را که با ضربه 
بیمارستان  به  بود  شده  مصدوم  قمه 

منتقل کردند.
اما تالش کادر درمان برای نجات پسر 
۲۴ ساله بی نتیجه ماند و او یک ساعت 
بعد از انتقال به بیمارستان جان خود را 

از دست داد.
تیم  قتل،  به  متهم  هویت  شناسایی  با 
جنایی وارد عمل شد و او را دستگیر 
روز  گفت:  تحقیقات  در  وی  کرد. 
حادثه دوستانم سوار بر موتور بودند که 
با مقتول و دوستانش سر موتورسواری 
و کری خوانی بحثشان شد.او ادامه داد: 
یکی از دوستانم که در این درگیری 
نقش داشت، با من تماس گرفت و از 
آن ها  به  دعوا  برای  که  خواست  من 
ملحق شوم. به او گفتم موتورم خراب 
با  دوستم  اما  بیایم.  نمی توانم  و  است 
مرا  و  آمد  دنبالم  به  خودش  موتور 
درگیری  محل  به  باهم  و  کرد  سوار 
در  و  شد  شروع  دوباره  دعوا  رفتیم. 
دست  به  قمه  و  چاقو  همه  میان  این 
داشتند. من قصدم قتل نبود و ناخواسته 
مقتول که  زدم.  جنایت  این  به  دست 
یک  و  کردم  فرار  افتاد،  زمین  روی 
ساعت بعد هم متوجه شدم که او کشته 
شده و من هم بالفاصله دستگیر شدم.
با اعتراف متهم جوان به قتل، بازسازی 
شاهدان،  اظهارات  جنایت،  صحنه 
پرونده،  در  موجود  شواهد  و  مدارک 
کیفرخواست امیر به اتهام قتل عمدی 
صادر شد. پرونده امیر برای محاکمه و 
صدور حکم به دادگاه کیفری ارجاع 
شد و او گرچه زمانی که در جایگاه 
ویژه در مقابل قضات دادگاه کیفری 
ندامت  و  پشیمانی  ابراز  گرفت،  قرار 
کرد، اما با توجه به درخواست اولیای 

دم، حکم قصاص برای او صادر شد.
این حکم، پسر جوان که در  تأیید  با 
نداشت  بیشتر  سال   ۲۲ جنایت  زمان 
گرفت  قرار  دار  چوبه  قدمی  چند  در 

سازش  و  صلح  واحد  ترتیب  بدین  و 
جنایی  امور  دادسرای  در  مستقر 
سازش  و  صلح  واحد  و  پایتخت 
با  و  شده  عمل  وارد  ایالم  دادسرای 
برگزاری چند جلسه تمام تالش خود 
را برای جلب رضایت خانواده مقتول 

به کار بستند.
قصاص  بر  اصرار  ابتدا  دم  اولیای 
داشتند، اما در نهایت اعالم کردند در 
صورت دریافت دیه و پذیرفتن شروط 
خواهند  اعالم  را  خود  رضایت  آن ها 
داشتند  اظهار  مقتول  خانواده  کرد. 
پرداخت  از  غیر  باید  پسرشان  قاتل 
آخرعمرش  تا  آن ها  درخواستی  دیه 
را  آنجا  و  نگذارد  ایالم  استان  به  قدم 
برای همیشه ترک کند. همچنین او و 
خانواده اش حق رفت و آمد به دو شهر 
اولیای  زندگی  محل  و  مقتول  زادگاه 
دم را ندارند و در صورت ورود به این 
دو شهر باید ۵۰۰ سکه طال به خانواده 

مقتول پرداخت کنند.
خانواده  شرط،  این  اعالم  دنبال  به 
را  دارایی شان  و  امالک  تمامی  متهم 
مبلغ  به  آن ها  دارایی  اما  فروختند، 
به  نمی رسید.  دم  اولیای  درخواستی 
دانشگاه  استادان  از  یکی  دلیل  همین 
نیز هست،  مدنی  فعاالن  از  تهران که 
زندانی  پسر  شد  متوجه  که  زمانی 
حفظ  به  اقدام  و  شده  متنبه  زندان  در 
به  است،  نماز کرده  و خواندن  قرآن 
ادامه  آزادی  از  پس  وی  اینکه  شرط 
را  دکترایش  مدرک  و  دهد  تحصیل 
بگیرد، حاضر به کمک در جمع آوری 
از  است پس  دیه شد و گفت حاضر 
تا  را  تحصیلش  مخارج  وی،  آزادی 

مقطع دکتری بپردازد.
استاد  شرط  این  پذیرفتن  از  پس 
دانشگاه از سوی امیر، وی وارد عمل 
شده و فراخوان جمع آوری دیه را در 
و  کرد  منتشر  اینستاگرامش  صفحه 
کننده هایش  دنبال  و  خود  کمک  با 
آن ها  که  را  پولی  مابقی  شد  موفق 
تهیه  داشتند،  کم  دیه  پرداخت  برای 
زندانی  پسر  آزادی  مقدمات  تا  کند 

فراهم شود.

مرحله سوم دور رفت لیگ برتر هندبال بانوان

پیروزی قاطع شهید شاملی بر نماینده پایتخت

دستگیری سارق با 10 فقره سرقت 
در شیراز

دستگیری  از  شیراز  انتظامی  فرمانده 
سارق درون خودرو و منزل و کشف 
10 فقره سرقت در آن شهرستان خبر 

داد.
به گزارش دریافتی روزنامه طلوع از 
شجاعی  فرج  سرهنگ  فارس،  پلیس 
بیان کرد: در پی وقوع چندین فقره 
در  منزل  و  خودرو  درون  سرقت 

شهرستان شیراز، موضوع جهت شناسایی و دستگیری سارق به صورت ویژه 
در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

وی ادامه داد: مأموران کالنتری 24 ابوذر شهرستان شیراز با انجام اقدامات 
با  که  حرفه ای  سارق  این خصوص یک  در  شدند  موفق  اطالعاتی،  و  فنی 
خودرو پراید اقدام به سرقت قطعات و محتویات می کرد را شناسایی و در 
به کالنتری  و  دستگیر  مخفیگاهش  در  را  آن  شده  برنامه ریزی  اقدام  یک 

داللت دهند.
فرمانده انتظامی شیراز تصریح کرد: در بازرسی از محل اختفاء سارق تعداد 
زیادی اموال مسروقه از قبیل دوچرخه، سنگ فرز، پنل کولرگازی، کولر 
آبی، دریل، آچار آالت، ضبط خودرو، کابل برق، اچاق گاز، تلفن همراه 

و ... کشف شد.
اینکه ارزش اموال مکشوفه برابر نظر کارشناسان  بیان  با  سرهنگ شجاعی 
300 میلیون ریال برآورد شده است، گفت: متهم در بازجویی اولیه به 10 
فقره سرقت محتویات خودرو و منزل اقرار و پس از تشکیل پرونده روانه 

دادسرا شد.

دومین برد الماس جم در دور برگشت 
لیگ دسته یک والیبال بانوان کشور

دیدار  دومین  در  جم  الماس  تیم 
دسته  لیگ  برگشت  دور  از  خود 
یک بانوان کشور مقابل دریانوردان 

فرح آباد به برتری رسید.
نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
ورزش  کل  اداره  عمومی  روابط  از 
الماس  تیم  بوشهر؛  استان  جوانان  و 

دور  از  خود  دیدار  دومین  در  جم 
بانوان  یک  دسته  لیگ  برگشت 
صفر  بر   ۳ نتیجه  با  توانست  کشور 
را شکست  فرح آباد  تیم دریانوردان 
نهایی  به مرحله  برای صعود  دهد و 
به  حساس  دیداری  در  سه شنبه  روز 

مصاف تیم خیام بتن نیشابور برود.

شهید شاملی کازرون نماینده تهران 
را از پیش رو برداشت.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون 
رقابت های  چهارچوب  در  هندبال، 
برتر  لیگ  رفت  دور  سوم  مرحله 
هندبال بانوان از ساعتی پیش آتریسا 
تهران و شهید شاملی کازرون با هم 
دیدار کردند که نماینده پایتخت با 

نتیجه 14-27 شکست خورد.
نیمه  محمدخانی  فاطمه  شاگردان 
نخست این بازی را با نتیجه 4-13 به 
رختکن رفتند. شهید شاملی کازرون 
امتیازی خود  اختالف  نیمه دوم  در 

را بیشتر کرد و درنهایت نتیجه این 
بازی را با 13 اختالف امتیاز از تیم 

تازه وارد لیگ برتر گرفت. 
برتر  لیگ  رفت  دور  سوم  مرحله 
هندبال بانوان باشگاه های کشور 28 

دی به اتمام می رسد. 

قضاوت داور کشتی کهگیلویه و بویراحمدی 
در مسابقات کشور

کشتی  هیئت  دبیر  مقدم  سروش 
قضاوت  از  وبویراحمد  کهگیلویه 
رقابت های  در  استان  کشتی  داور 

قهرمانی فرنگی کشور خبر داد.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از 
و  ورزش  کل  اداره  عمومی  روابط 
جوانان استان کهگیلویه وبویراحمد، 
کشتی  هیئت  دبیر  مقدم  سروش 
قضاوت  از  وبویراحمد  کهگیلویه 
رقابت های  در  استان  کشتی  داور 

قهرمانی فرنگی کشور خبر داد.
هیئت  دبیر  مقدم،  سروش  کیوان 
با  وبویراحمد  کهگیلویه  کشتی 
پایگاه  با  گفتگو  در  خبر  این  بیان 
داشت:  اظهار  استان  ورزش  خبری 
داور کهگیلویه و بویراحمدی برای 
قضاوت در مسابقات کشتی فرنگی 

قهرمانی کشور دعوت شد.

کشتی  هیئت  دبیر  مقدم،  سروش 
قهرمانی  مسابقات  افزود:  استان 
 ۲ از  کشور  جوانان  فرنگی  کشتی 
تا ۶ بهمن ماه، به میزبانی استان قم 

درشهر قم برگزارمی شود.
کهگیلویه  کشتی  هیئت  دبیر 
وبویراحمد از دعوت داور بین المللی 
در  قضاوت  جهت  استان  کشتی 
کرد:  تصریح  و  خبر  رقابت ها  این 
داوران  کمیته  نامه  به  توجه  با 
فدراسیون کشتی، محمدرضا رحیمی 
داور بین المللی کشتی از کهگیلویه و 
بویراحمد در این مسابقات قضاوت 
می کنند.سروش مقدم از حضور تیم 
کشتی استان در این رقابت ها خبر و 
شرکت  با  رقابت ها  این  کرد:  بیان 
کشتی گیران سراسر کشور برگزار 

می شود.

بانوی کهگیلویه وبویراحمد نایب قهرمان رقابت های دارت انتخابی 
تیم ملی شد

حسینی رئیس انجمن دارت بانوان کهگیلویه وبویراحمد از کسب 
مقام دوم و نایب قهرمانی بانوی استان در رقابت های انتخابی تیم ملی 

دارت بانوان کشور خبر داد.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی اداره کل ورزش 
و جوانان استان کهگیلویه وبویراحمد، حسینی رئیس انجمن دارت 
قهرمانی  نایب  و  دوم  مقام  از کسب  وبویراحمد  کهگیلویه  بانوان 
کشور  بانوان  دارت  ملی  تیم  انتخابی  رقابت های  در  استان  بانوی 

خبر داد.
با  وبویراحمد  کهگیلویه  دارت  انجمن  رئیس  حسینی،  عبداهلل  سید 
بیان این خبر در گفتگو با پایگاه خبری ورزش استان اظهار داشت: 
چهارمین مرحله انتخابی تیم ملی دارت بانوان کشور به میزبانی استان 

خوزستان و شهر اهواز برگزار شد.
مسابقات  از  مرحله  این  افزود:  استان  دارت  انجمن  رئیس  حسینی، 
روزهای 23 و 24 دی ماه 1400 و با شرکت 17 نفر از برترین های 

دارت بانوان کشور برگزار شد.

مقام  کسب  از  وبویراحمد  کهگیلویه  بانوان  دارت  انجمن  رئیس 
دوم و نایب قهرمانی مهتاب صادقی بانوی دارت باز استان در این 
مسابقات خبر و تصریح کرد: در این مسابقات ملیحه رجبی از تهران 
به  وبویراحمد  کهگیلویه  از  صادقی  مهتاب  رسید،  نخست  مقام  به 
مقام دوم دست یافت و توران قادری و سارا خدادادی از خوزستان 

مشترکا مقام سوم را کسب کردند.
نفرات برتر به اردوی تیم ملی دارت بانوان کشور دعوت می شوند.

مدیرکل ورزش و جوانان استان بوشهر:

هیئت های ورزشی به دنبال جذب حامی مالی باشند

مدیرکل ورزش و جوانان استان بوشهر با اشاره به محدودیت منابع 
مالی، از هیئت های ورزشی خواست جهت پیشبرد اهداف خود به 

دنبال جذب حامی مالی باشند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان بوشهر؛ 
مجمع عمومی و سالیانه هیئت انجمن های ورزش های رزمی استان 
ورزش  امور  معاون  جوانان،  و  ورزش  مدیرکل  حضور  با  بوشهر 
جوانان  و  ورزش  شد.مدیرکل  برگزار  مجمع  اعضای  و  کل  اداره 
استان بوشهر در این نشست بیان داشت: هیئت های ورزشی استان 
مکلف هستند در طول سال با هماهنگی فدراسیون رشته های مختلف 
اداره کل ورزش و جوانان مجامع عمومی و سالیانه خود را در  و 
طول سال جهت بررسی عملکرد و تراز مالی و همچنین تصویب 
تقویم ورزشی برگزار کنند.احمد بهروزیان فرد با اشاره به تعطیلی 

اماکن ورزشی در 23 ماه گذشته و ضرر و زیان بخش ورزش بواسطه 
پاندمی کرونا افزود: با کمرنگ شدن این ویروس در سطح کشور 
در دو ماه گذشته فعالیت های ورزشی از سر گرفته شده و امیدواریم 

دوباره شاهد رونق و شکوفایی در رشته های مختلف باشیم.
وی اضافه کرد: این هیئت یکی از هیئت های فعال در سطح استان 
سایر  در  و  رشته  این  اختصاصی  سالن  استان  مرکز  در  که  است 

شهرستان ها نیز این رشته دارای ورزشکار شاخص است.
مالی  منابع  محدودیت  به  توجه  با  شد:  یادآور  فرد  بهروزیان 
هیئت های ورزشی به دنبال جذب حامی مالی برای پیشبرد اهداف 
بوشهر  استان  جوانان  و  ورزش  باشند.مدیرکل  ورزشی  رشته  عالیه 
گفت: هم اکنون سرانه ورزشی استان با توجه به زیرساخت ها مناسب 
ورزشی و خوابگاهی از 60 سانتی مترمربع به 1 متر و 20 سانتی متر 
مربع ارتقا یافته است.رئیس هیئت انجمن ورزش های رزمی استان 
بوشهر گفت: در 2 سال گذشته با توجه به تعطیلی اماکن ورزشی 
و  مربیگری  آموزشی  دوره های  برگزاری  با  هیئت  این  فعالیت 

داوری و مسابقات در فضای مجازی برگزار شد.
رستم آشنا افزود: خوشبختانه سبک های مختلف این هیئت ساماندهی 

شد و هم اکنون بیش از 60 سبک در این رشته فعالیت می کنند.

محاکمه قاتلی که در حالت مستی آدم کشت

پسر جوان که هنگام مستی مرتکب قتل شده بود، در حالی پای 
میز محاکمه ایستاد که مدعی شد مقتول را نمی شناخته و از این 

جنایت ابراز پشیمانی کرد.
به گزارش حادثه 24 ،  پسر جوان که هنگام مستی مرتکب قتل 
شده بود، در حالی پای میز محاکمه ایستاد که مدعی شد مقتول را 

نمی شناخته و از این جنایت ابراز پشیمانی کرد.
حدود یک سال قبل  وقوع نزاعی مرگبار در خیابان محالتی تهران 
نشان  بررسی ها  نخستین  شد.   اعالم  جنایی  بازپرس  و  پلیس  به 
می داد پسر 28 ساله ای بر اثر اصابت چاقو به سرش جان باخته و 
عامل قتل نیز جوانی 30 ساله است که بعد از قتل  همراه برادرش 
فرار کرده و ردی از او در دست نیست. یک روز از این جنایت 
گذشته بود که متهم  ردیابی و دستگیر شد وی پس از اعتراف 
میز  پای  تهران  استان  یک  کیفری  دادگاه  دوم  شعبه  در  قتل  به 

محاکمه ایستاد.
در ابتدای جلسه مادر مقتول به عنوان تنها ولی دم پرونده خواهان 

قصاص قاتل پسرش شد.
سپس متهم به دفاع از خود پرداخت و گفت:  دو شب قبل از این 
ماجرا یک درگیری در محله مان رخ داد و من برای میانجیگری 
هم  من  و  شد  شلیک  تیر  چند  درگیری  آن  در  شدم.  دعوا  وارد 
ترسیدم و به خانه برگشتم.  شب حادثه از خانه بیرون آمده بودم 
تا زباله ها را سر کوچه بگذارم که متوجه شدم دو پسر جوان داخل 
یک خودرو نشسته اند فکر کردم از طرفین همان درگیری دو شب 

قبل هستند که مرا نیز تهدید به مرگ کرده بودند. جلو رفتم و به 
آنها گفتم مقابل خانه مان چه کار می کنند. اما مقتول به من فحاشی 
کرد که درگیر شدیم از آنجا که یک قمه در جیبم داشتم، ضربه ای 
به بازوی او زدم  و کاپشنش پاره شد بعد به داخل خانه فرار کردم 
اما آنها دنبالم آمدند و با لگد به در کوبیدند که در باز شد من هم 

از ترس با قمه ضربه ای به سر مقتول زدم.
برادرم که متوجه ماجرا شده بود، از خانه بیرون آمد و من از ترسم 

همراه او فرار کردم.
متهم با ابراز پشیمانی از این کار خود گفت: باور کنید من اصاًل 
این پسر را نمی شناختم و مشکلی با او نداشتم. آن شب مشروب 
خورده بودم و اراده ای از خودم نداشتم. به همین خاطر چیز زیادی 
از آن درگیری به خاطر ندارم. با پایان دفاعیات متهم،  قضات وارد 

شور شدند تا برایش حکم صادر کنند.


