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وقوع  100مورد حریق جنگلی در اسپانیا
رســانههای اســپانیایی از وقوع حدود  100مورد آتش سوزی در مناطق جنگلی شمال
غرب این کشور خبر دادند...
فارس

قاتل خاموش ،جان قهرمان
دوچرخهسواری کشور را گرفت

شــنبه شــب گذشــته ابولقاســم رحمانیان قهرمان و
پیشکســوت دوچرخه ســواری کشــور براثر خفگي با گاز
منواكسيد كربن كشته شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)
منطقــه فارس ،مرحــوم رحمانيان قهرمانی در مســابقات
مختلف مانند تورهــای بینالمللی کرمــان ،بندرعباس و
نخســتین دوره تور آذربایجان را در دهــه  60در کارنامه
خود دارد.
او همچنین در مســابقات آسیایی کره جنوبی هم نشان
برنز را برای ایران کسب کرده بود.
این ورزشــکار قهرمان و پیشکســوت دوچرخه سواری
اســتان سال  1342در جهرم متولد شد و شنبه شب گذشته
درگذشت.

حکم حد الهی دو سارق مسلح در شیراز
اجرا شد

حکم حد الهی اعدام دو ســارق مســلح صبح دیروز با
حضور جمع کثیری از مردم در شیراز اجرا شد.
این دو ســارق مســلح پس از محاکمه در شــعبه اول
دادگاه انقالب اسالمی  شــیراز و قطعیت در شعبه  41دیوان
عالی کشــور صبح دیروز در میدان کوزه گری شیراز به دار
مجازات آویخته شدند.
این گزارش حاکی است محکومین مجتبی – ر  30ساله
و نعمت – ج  26ســاله به اتهام محاربه از طریق ارتکاب
 5فقره ســرقت مسلحانه از باغات اطراف جهرم ،الرستان،
قیــر و کارزیــن و مرودشــت و همچنین ایجــاد رعب و
وحشــت و نا امنی به مجازات اعدام در مالء عام محکوم
شده بودند.
معاون دادســتان عمومی  و انقالب شــیراز ضمن تأکید
بر حساسیت دســتگاه قضایی بر امنیت مردم گفت :اجرای
این احــکام درس عبرتی بــرای مخالن نظــم و امنیت
عمومی  خواهد بود و دســتگاه قضایی با افرادی که امنیت
جامعه را دســتمایه اهداف شوم خود قرار می  دهند برخورد
قاطع و جدی خواهد داشت و امنیت عمومی  مردم خط قرمز
دستگاه قضایی است.
کــورش زارعــی هشــدار داد :افرادی که بــا اقدامات
مجرمانه خود متعرض جان و مال و نوامیس مردم می  شوند
با برخورد شدید و قاطع دستگاه قضایی و انتظامی  رو به رو
خواهند شد و ســرانجام چنین اقدامات مجرمانه ای اجرای
حدود الهی خواهد بود.
الزم به ذکراســت همزمان با اجرای این حد الهی مردم
خداجو و مؤمن شــیراز ضمن ابراز رضایت ،شــعارهایی در
تقدیر از دستگاه قضایی و نیروی انتظامی  به لحاظ برخورد
قاطع با مجرمین سر دادند.
گفتنی اســت معدومین پیش از این در ســال  93حین
بازگشــت از جلســه محاکمه دادگاه توسط همدستان خود
اقدام به فرار کرده بودند که پس از دســتگیری مجدداً و به
لحاظ ادامه بزه   های ارتکابی  ،محاکمه و به مجازات اجرای
حد الهی محکوم شدند.

آوار مغازه متروکه

آوار یــک مغــازه متروکــه در دروازه اصفهان شــیراز
آتش نشانان از چند ایستگاه آتش نشانی را درگیر کرد.
به گزارش روابط عمومی  سازمان آتش نشانی و خدمات
ایمنی شیراز در روز شنبه ،ساعت 7:46دقیقه صبح  ،گزارش
ریزش ساختمان متروکه در دروازه اصفهان و احتمال وجود
افراد در زیر آوار به سامانه  125اعالم شد.
آتش نشانان از ایستگاه   های  12، 11و  9و  14به محل
حادثه اعزام شدند و پس از حضور و ایمن سازی  ،بالفاصله
به جســتجو و تجسس به منظور اطمینان از نبودن شخص
یا اشــخاص در زیر آوار اقدام کردند که این عملیات حدود
یک ســاعت و  20دقیقه به طول انجامید.خوشــبختانه در
موقع ریزش آوار  ،ســاختمان خالی از سکنه بوده و موردی
نیز یافت نشد.
امدادگران  125پس از ایمن ســازی محل و نوارکشی
اطراف ســاختمان متروکــه و ارائه هشــدارهای ایمنی به
مغازه   های مجاور به ایستگاه محل خدمت خود بازگشتند.

نشت روغن از پراید و مصدوم شدن
موتورسوار

نشت روغن از خودرو ،موتورسوار را راهی بیمارستان کرد.
نشت روغن از خودرو پراید که تا حدود  100متر از آسفالت
کمربنــدی کرونی ریخته شــده بود باعث از دســت دادن
تعادل موتورسوار شد.
به گزارش روابط عمومی  سازمان آتش نشانی و خدمات
ایمنی شــیراز پس از تماس با ســامانه  125و اعالم وقوع
تصادف در کمربندی کرونی  ،سریع ًا تیم امدادی از ایستگاه
شش آتش نشانی به محل حادثه اعزام شد.
نادر شــرف زاده کمک فرمانده این عملیات از ایستگاه
شــش گفت  :پس از حضور در محل مشــاهده شد بعلت
نشــتی روغــن از خودرو پرایــد  ،موتورســیکلت در حال
حرکــت ،از مســیرخود منحرف شــده و موتورســوار که
مردجوان  20ســاله ای بود دچار مصدومیت شــده است.
آتش نشــانان ما  ،پس از ایمن ســازی و پاکسازی محور
که آغشــته به روغن بود ،فرد مصــدوم را تحویل عوامل
اورژانس دادند.
وی از کلیــه راننــدگان محترم خواســت حتم ًا خودرو
خود را بررســی کنند و در صورت نشــت بنزین یا روغن ،
سریع ًا نسبت به برطرف بودن عیوب خودرو اقدام کنند،زیرا
این گونه موراد نه تنها جان شــخص را به خطر می  اندازد
بلکه در آزاد راه   ها و جاده   های اصلی موجب به هم خوردن
تعــادل خودروهای دیگــر و به خطر انداختــن جان دیگر
راننده   ها نیز می  شود.
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آوار مغازه متروکه
آوار یــک مغــازه متروکه در دروازه اصفهان شــیراز آتش نشــانان از چند ایســتگاه
آتش نشانی را درگیر کرد....

حکم حد الهی دو سارق مسلح در شیراز اجرا شد
حکم حد الهی اعدام دو ســارق مســلح صبح دیروز با حضور جمع کثیری از مردم در
شیراز اجرا شد .این دو سارق مسلح پس از محاکمه در شعبه اول ...
بین الملل

کالهبرداری
میلیونی از
 ۲۳۰زائرحرم
حسینی

کارآگاهان پلیس آگاهی اســتان ،اعضای
باندی را که تحت پوشــش اعزام به ســفر
کربال از  ۲۳۰شهروند زاهدانی کالهبرداری
کرده بودند ،دستگیر کردند.
بــه گــزارش خبرگزاری مهر ســرهنگ
ابراهیــم مالشــاهی رئیس پلیــس آگاهی
اســتان سیستان و بلوچســتان گفت :در پی
کســب خبری مبنــی بر این کــه افرادی با
راه اندازی کاروان زیارتی برای اعزام به کربال،
از تعدادی از مردم که بیشتر افراد سالخورده
در زاهدان هســتند اقدام بــه ثبت نام و اخذ
مبالــغ کرده و بعد از رســیدن به مرز آنها را
رها می  کنند،بررسی موضوع  ,به طور ویژه در
دستور کار کاراگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.

فرمانده انتظامي اســتان فارس گفت :سارقان
مســلحي كه اقــدام به ســرقت طالفروشــي
سعادتشــهر كرده بودند در كمتر از  72ســاعت
دستگير شدند.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)
منطقه فارس ،سردارسرتيپ احمدعلي گودرزي
يكشنبه  29آذر گفت 72 :ساعت قبل سه سارق
مســلح در حاليكه صورت خود را پوشانده بودند،
اقدام به ســرقت مسلحانه از يك طالفروشي در
سعادتشهر كردند.
وي با بيان اينكه در اين ســرقت ،ســارقان
 3كيلــو و  395گرم طال به ســرقت برده و با
يكدســتگاه پژو  405از محل متواري شــدند،
گفت :بالفاصله شناسايي سارقان در دستور كار
قرار گرفت و ضمن اجــراي طرح مهار ،خودرو
ســارقان اطراف شهرستان پاسارگاد شناسايي و
مشخص شد اين خودرو نيز در اطراف مرودشت
به شكل مسلحانه سرقت شده بود.
فرمانده انتظامي استان فارس اضافه كرد :در
ادامه با انجام اقدامات فني و اطالعاتي ،يكي از
سارقان به نام "ع – ف"  23ساله كه از مجرمان
ســابقه دار بود دستگير شد و  2همدست خود را
یک دختر دبیرستانی پس از اینکه از سوی
مدیر مدرسهاش تنبیه شد ،به طرز مرموزی در
خانه خود جان باخت .این دختر پیش از مرگش
به خاطر داشتن تلفن همراه در مدرسه ،از سوی
مدیرش تنبیه سختی شده بود.
به گزارش ایســنا« ،شهروند» با این مقدمه
نوشــت :روی تخت یکی از مراکز درمانی در
رباطکریم دختر نوجوانی خوابید که دیگر نفس
نمیکشــد .این دختر  ١٥ساله سه روز بود که
در این مرکز بســتری شده و پس از سه روز به
دلیل حال وخیمش جان ســپرد .اما گویا علت
مرگ او عجیــب و نامعلوم به نظر میرســد.
خانوادهاش از مدیر مدرســه این دختر شــاکی
هســتند و او را مقصر مرگ دختر نوجوانشان
میدانند .آنها داستان عجیبی را برای پزشکان
تعریف میکنند.
ماجرا از این قرار بود که سه روز پیش مهسا
که در سال دوم دبیرســتان در یک هنرستان
در رباطکریــم درس میخواند ،با حال بدی به
خانهشان رفت .مادر مهســا با دیدن دخترش
ترسید و ســعی کرد کمی  او را آرام کند .مهسا
زمانی که آرامتر شــد ،در مــورد حال بدی که
داشت به مادرش گفت :مدیرم مرا تنبیه کرده
و اصال حال خوبی ندارم.
این دختر در توضیح ماجرا به مادرش گفت:
امروز مدیر مدرسه تلفن همراهم را گرفت و در
مقابل همه دانشآموزان و همکالسیهایم مرا
فرمانده انتظامی  بوانات فارس از دستگیری
زنی خبر داد که با آتش کشیدن منزل خود در
این شهرستان ،شوهرش را به قتل رساند.
به گــزارش خبرگــزاری فارس از شــیراز
به نقل از اداره اطالعرســانی حــوزه معاونت
اجتماعــی فرماندهی انتظامی  اســتان فارس،
سرهنگ دوم ســید ابوالفضل مسعودی اظهار
داشــت :در پی آتشسوزی یکمنزل مسکونی
واقع در یکی از روســتاهای اطراف شهرستان
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 12کشته در سانحه رانندگي تايلند

واحد مرکزی خبر :پلیس تایلند از واژگونی یک دستگاه
اتوبوس و کشــته شــدن دســت کم  12نفر از جمله چند
گردشگر چینی در این سانحه خبر داد.
پلیــس تایلند اعــام کرد ایــن ســانحه رانندگی در
منطقه دوی ســاکوت واقع در فاصله  30کیلومتری شــهر
چیانگ مای در شمال تایلند روی داد.
گزارش   های اولیه پلیس حاکی اســت در این ســانحه
 12نفر کشته و  14نفر زخمی  شدند.
خبرگزاری فرانسه از بانکوک گزارش داد سازمان جهانی
بهداشــت در گزارشی درباره ایمنی جاده   های جهانی اعالم
کرد تایلند دومین جاده   های خطرناک جهان را داراست.

رانش زمين در چين 41 ،نفر را ناپديد کرد

وی افزود:کارآگاهــان پلیس ،پس از انجام
تحقیقات تکمیلی و هماهنگی قضائی و اخذ
اظهارات و جمع آوری مســتندات ،دو نفر از
متهمان اصلی را شناسایی و در یک عملیات
هدفمند دستگیر کردند.
مالشــاهی در ادامه گفــت :این متهمان
در تحقیقات تخصصی پلیس عنوان داشــتند
کــه به صــورت محلــه ای بــا مراجعه به
مســاجد اقدام به ثبت نام از افــراد به تعداد

۲۳۰نفر جهت اعزام به ســفر زیارتی کربال
کرده و مبلــغ  ۴۷۵هزار تومــان از هر فرد
دریافت می  کردند.
رئیس پلیس آگاهی اســتان سیســتان و
بلوچســتان با اشاره به اینکه این افراد با اخذ
این مبالغ متعهد می  شدند که تمام هزینه سفر
زائران را دریافت کرده اند ولی پس از حضور
در مرز شــلمچه با طرح برنامه از قبل تعیین
شــده ،دوباره اقدام به دریافت مبالغ اضافه از

زائران کرده که وقتــی با عدم پرداخت مبلغ
اضافه از سوی زائران مواجه می  شدند آن   ها
را در مرز رها می  کردند.
وی با اشــاره بــه اینکه این افــراد برای
راه انــدازی کاروان و اعــزام زائــران مجوز
قانونی نداشتند ،افزود:این افراد با این شگرد،
مبلغ  ۱۹۲میلیون تومــان از زائران دریافت
کرده بودند که پــس از تکمیل تحقیقات به
مراجع قضائی معرفی شدند.

سقوط بهمن در نروژ قربانی گرفت

رئيس پليس فارس خبر داد:

دستگيري سارقان طالفروشي
در كمتر از  72ساعت

نيز به نامهاي "ف – ب"  34ســاله" ،م – ف"
 25ساله معرفي كرد كه بالفاصله دستگير شدند.
وي گفــت :در بازجوييها مشــخص شــد
كه ســارقان طالهاي مســروقه را در كوههاي
اطراف شهرســتان پاســارگاد مخفي كردهاند و
پليس ضمن بازرسي موفق به كشف كل طالي
مسروقه شد.
گودرزي با بيان اينكهاز ســارقان يك قبضه
اسلحه كالش كشف شــده است ،از انهدام باند
سارق درون خودرو و كشف  100فقره سرقت از
اعضاي اين باند در شهرستان "شيراز" خبر داد.
گــودرزي در ايــن خصوص گفــت :در پي
وقوع چند فقره ســرقت محتويات درون خودرو
در شهرستان "شــيراز" ،شناسايي و دستگيري
سارقان در دستور كار ماموران قرار گرفت.
وي ادامــه داد :با انجــام اقدامات اطالعاتي
دو نفــر ســارق درون خــودرو بــه نام   هــاي

"م – پ" و "م  -پ" شناسايي و توسط ماموران
كالنتری " 12فخرآباد" شيراز در منزلشان واقع
در يكي از خيابان   هاي جنوبي اين شهرســتان
دستگير شدند.
فرمانده انتظامي استان فارس اظهار كرد :اين
دو سارق با همدســتي افرادي ديگر با استفاده
از دو دســتگاه خودرو "پژو  "۴۰۵و "پرايد"۱۱۱
اقدام به ســرقت از درون خودرو   ها در ســطح
شهرستان "شيراز" ميكردند.
گودرزي گفت :در بازرسي ماموران از خودرو
"پرايد "۱۱۱پارك شده در منزل متهمان تعداد
ده عدد ضبط خــودرو ۳۲ ،عدد باند خودرو۵۹ ،
عدد انواع آچار ۳ ،عدد عينك ،يك رشته زنجير
چرخ خــودرو ،يك دســتگاه پرينتر رنگي ،يك
دستگاه آمپلي فاير بزرگ ،پمپ باد ،يك دستگاه
فكس ،تعدادی مدارك شناسايي و کارت سوخت
و  ۴عدد عابر بانك سرقتي ،کشف شد.

مرگ دختر دبیرستانی پس از تنبیه در
مدرسه

تنبیه کرد .این زن مرا ســه ساعت تمام سر پا
نگه داشت و جلوی همه تحقیرم کرد.
مادر مهســا پس از شــنیدن صحبتهای
دخترش میخواست با شوهر خود تماس بگیرد
تا موضوع را در مدرســه پیگیری کند ولی این
دختر مانع مادرش شد و به او گفت :تحت هیچ
شرایطی موضوع را به پدرم نگو .اگر او متوجه
ماجرا شــود ،فکرش مشغول میشود و ممکن
است اتفاقات بدتری بیفتد.
با ایــن صحبتها ،مادر مهســا قبول کرد
که موضوع را از شــوهرش پنهان نگه دارد و
با همین صحبتها از خانه خارج شد تا به دکتر
برود .او میخواست مهسا را هم همراه خود به
دکتر ببرد تا شــاید حالش کمی  بهتر شــود اما
مهسا در اینباره هم مخالفت کرد و از مادرش
خواســت تا اجازه دهد در خانــه تنها بماند و
استراحت کند .این آخرین مکالمات بین مهسا
و مادرش بود.
مادر مهسا برای رفتن به دکتر از خانه خارج
شد و چند ســاعتی از این ماجرا گذشت .حاال
ایــن زن به خانه برگشــته و در را باز میکند.
کلید کــه روی در چرخید و در خانه باز شــد،

صحنهای دردناک در مقابل چشــمان این زن
دیده شد .مهسا بیحال روی زمین افتاده بود و
گویا نفسهای آخرش را میکشید .مادر مهسا
با دیدن این صحنه سراسیمه با اورژانس تماس
گرفت .دختر نوجوان به بیمارستان منتقل و در
بخش مراقبتهای ویژه بستری شد .آنجا بود
که مادر مهســا موضوع اتفاقی که در مدرسه
برای دخترش افتاده بود را با شوهرش در میان
گذاشــت .تا آن لحظه اصال مشخص نبود که
چه بالیی ســر مهسا آمده است .تنها پزشکان
حال این دختر را وخیم اعالم میکردند و حتی
معده او را هم شستوشو دادند.
سه روز از این ماجرا گذشت و مهسا حالش
بهتر نشــد .او همچنان در بخش مراقبتهای
ویژه به ســر میبرد و پزشــکان هم خبرهای
خوبی به خانــواده این دختــر نمیدادند .این
دختر که تا صبح پنجشنبه در مرکز درمانی در
رباطکریم بستری بود به خاطر وخامت حالش
به بیمارستان سینا منتقل شد تا اینکه در نهایت
صبح دیروز قلب این دختر از حرکت ایستاد و او
به خاطر ایست قلبی جان سپرد .او دیگر نفس
نکشید و بدون اینکه درباره علت بدحال شدن

در بوانات فارس رخ داد

قتل مرد در آتش خشم همسر

بوانــات که منجر به ســوختگی و فوت مالک
منزل شــده بود ،تحقیقات پلیس در این مورد
آغاز شد.
وی ادامــه داد :بــا انجــام تحقیقات الزم
همســر متوفی بهعنوان مظنون دســتگیر شد

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت دوم
تعاونی تأمین مسکن مهر نی ریز(محلی)

به اطالع کلیه اعضای این شرکت تعاونی می رساند جلسه مجمع عمومی
عادی به طــور فوق العاده در روز جمعه  94/10/11ســاعت  10صبح در
محل سالن سازمان تبلیغات اســامی باالتر از چاپ الله نی ریز برگزار
می گردد .حضور کلیه اعضا و یا نمایندگان رسمی ایشان الزامی است.
دستور جلســه-1 :تمدید مدت فعالیت شرکت -2ارائه گزارش هیئت
مدیره و بازرس -3تصمیم گیری در زمینه لغو امتیاز بندی قبلی واحدها
-4تعیین شرایط امتیاز بندی و اخذ تعهدنامه و تحویل واحد

هیأت مدیره شرکت

و در تحقیقات به قتل همســر خــود به دلیل
اختالفات پیشــین بــا آتش کشــیدن منزل
اقرار کرد.
فرمانده انتظامی  شهرستان بوانات گفت :این
زن ابتدا فرزندانش را به ســمت منزل مادرش

واحد مرکزی خبر :مقامات محلی چین از ناپدید شــدن
دســت کم  41نفر در رانش زمین شهر شــنژن در استان
گوانگ دونگ خبر دادند.
پلیــس گزارش وقــوع رانش زمین در پــارک صنعتی
لیوکشی در بخش شمال غربی شهر شنژن را ساعت  11و
 40دقیقه به وقت محلی دریافت کرد.
خبرگزاری شین هوا از شــنژن گزارش داد رانش زمین
موجب فرو ریختن دهها ساختمان در این منطقه شده است
و عملیات تجســس و نجات برای یافتن گمشدگان از میان
آوار ادامه دارد.

وي بيــان كــرد :در تحقيقات انجام شــده
از ســارقان ،همدســتان آنها و مالخران اموال
مســروقه شناسايي و تا كنون بيش از  100فقره
ســرقت محتويات درون خودرو از آنها كشــف
شده است.
فرمانــده انتظامي اســتان فــارس گفت :با
تــاش ماموران و در اقــدام عملياتي و ضربتي
همدســتان ســارقان نيز بــه نام   هــاي "الف
– ب"" ،ك – ف" ،الــف – پ" و يــك نفر
مالخر به نام "م – الف" دســتگير ،صحنههای
سرقت بازســازی و تعداد  ۲۲نفر از مالباختگان
شناسایی شدهاند.
خود حرفی بزند ،جان ســپرد و به این ترتیب
اعضای بدن این دختــر با رضایت خانوادهاش
به بیماران نیازمند اهدا شــد .با مرگ این دختر
بود که پروندهای پیش روی قاضی حســینپور
بازپرس شعبه پنجم دادســرای جنایی تهران
قرار گرفت.
پدر مهســا کــه مدیر مدرســه دخترش را
در ایــن ماجرا مقصر میدانــد ،صبح دیروز در
شکایت خود به بازپرس گفت :دخترم وقتی از
مدرسه برگشت حال خوبی نداشت .او به خاطر
تنبیهی که از سوی مدیر مدرسهاش شده بود،
بیحال بود و بعد از اینکه مادرش از خانه خارج
شده بود ،بیهوش شد .دخترم نخستینباری بود
کــه تلفنهمراه مادرش را با خود به مدرســه
میبرد کــه چنین اتفاقی برایــش افتاد .برای
همیــن گمان میکنــم که مدیر مدرســه در
جان ســپردن دخترم نقش زیادی داشته باشد.
از آنجا که چن د ســال پیش هم پسر جوانم را
به دلیل خوردن داروهای نیروزا از دست دادم،
برایم ســخت است که مرگ دخترم را هم باور
کنم .این دختر هیچ مشکل یا بیماری نداشت
و اگر تنبیه نمیشد ،شاید االن زنده بود .برای
همین از مدیر مدرسه شکایت دارم.
با اعــام این شــکایت ،بازپرس دســتور
تحقیقات بیشــتر در باره مشخص شدن علت
اصلــی مرگ دختر نوجوان و میزان تنبیه مدیر
مدرسه را صادر کرد.
رهســپار و در حالیکه شوهرش در خواب بوده
ســه لیتر بنزین که از دو هفتــه پیش از باک
خودرو وانت نیسان وی کشیده بود را روی وی
ریخته و با توجه به شکسته بودن شیشه بخاری
گازی که روشــن بود متوفی آتش میگیرد که
پس از آن ،زن خانه را ترک میکند.
مســعودی گفت :صحنه قتل بازســازی،
پرونده به مقــام قضائی تحویل و متهم با قرار
مناسب روانه زندان شده است.

کتابخانه شخصی شما را خریداریم
معاوضه کتاب کهنه با نو،
قدیمی  -جدید

پارامونت ،ابتدای قصردشت ،سمت چپ ،جنب دانشگستر

کتابفروشی دوستان

مرادی 32360669 - 09171236039

ســقوط بهمن در مجمعالجزایر «ســوالبارد» در منطقه
شــمالگان نروژ به کشته شدن یک تن و مجروحیت  9نفر
دیگر منجر شد.
به گزارش سرویس حوادث خبرگزاری دانشجویان ایران
(ایســنا) ،همچنین در پی ســقوط بهمن در یکی از مناطق
مسکونی اصلی این مجمعالجزایر به تعدادی خودرو خسارت
وارد شده و چند خانه چوبی هم تخریب شدند.
به گفته مقامات محلی ،عملیات امدادرســانی در تاریکی
کامل هوا انجام گرفته اســت .در این حادثه یک مرد حدودا
 40ســاله جان خود را از دســت داده و  9نفر دیگر از جمله
چهار کودک به بیمارستان انتقال یافته و حال سه نفر از آنان
وخیم گزارش شده است.
به گزارش شبکه خبری بیبیسی ،همچنین ساکنان 40
خانه برای پیشــگیری از آســیبهای احتمالی دیگر ،محل
ســکونت خود را تخلیه کرده و اکنــون مقامات محلی این
منطقه اطمینان دادند که از وضعیت تمام ســاکنان منطقه
مطلع هستند.

وقوع  100مورد حریق جنگلی در اسپانیا

رسانههای اسپانیایی از وقوع حدود  100مورد آتش سوزی
در مناطق جنگلی شمال غرب این کشور خبر دادند.
به گزارش سرویس حوادث خبرگزاری دانشجویان ایران
(ایســنا) ،بنابر اعــام مقامات اســپانیایی در پی وقوع این
ش ســوزیهای جنگلی در شــمال غرب این کشــور،
آت 
 230نیروی آتش نشــان برای مقابله با شعلههای آتش به
محلهای حادثه اعزام شدهاند.
ســخنگوی سازمان آتش نشــانی منطقه «آستوریاس»
گفت :در حال حاضر  100مورد آتش سوزی گزارش شده و
 230نیروی آتش نشان همراه با تعدادی داوطلب و نیروهای
امداد دیگر در تالش برای مهار شعله   های آتش هستند.
همچنیــن در جریان این آتش ســوزیها تعدادی خانه
خســارت دیــده و بخشهایــی از یک بزرگــراه به دلیل
شعله   های آتش و دود ناشی از آن مسدود شده است.
طبق اعالم نیروهای آتش نشــان ،شــرایط نامناســب
آب و هوایــی همــراه با باال رفتن دما و وزش شــدید باد،
عملیات مهار شعله   های آتش را با سختی روبرو کرده است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه ،در سال جاری آتش سوزی
بــه بیش از  54هزار هکتــار از مناطق جنگلی و زمینهای
کشاورزی اسپانیا آسیب وارد کرده است.

غرق شدن قایق پناهجویان
باز هم قربانی گرفت

دردناک غرق شدن
حادثه تکراری اما همچنان غمانگیز و
ِ
قایق پناهجویان ،این بار برای  32پناهجوی سوری ،عراقی
و پاکستانی رخ داد.
به گزارش سرویس حوادث خبرگزاری دانشجویان ایران
(ایسنا) ،قایق این پناهجویان که عازم جزیره «کالیمنوس»
یونان بود ،نیمه شب جمعه در آبهای دریای اژه در نزدیکی
سواحل «بودروم» در جنوب شرقی ترکیه غرق شد.
 18تن از مســافران این قایق که از کشورهای سوریه،
عراق و پاکســتان بودنــد ،جان خود را از دســت دادند اما
 14نفر دیگر از آنان نجات یافتند.
بــه گــزارش یورونیوز ،مقامــات ترکیــه میگویند که
دو نفر را به ظن قاچاق انسان و برنامه ریزی برای این سفر
خطرناک دســتگیر کردهاند .در سال  2015میالدی حدود
 800هزار پناهجو از طریق ترکیه به خاک یونان پا نهادند.

حادثه دریایی مرگبار در آبهای اندونزی

مقامات اندونزیایی اعالم کردند :در پی غرق شــدن یک
کشتی مســافربری در آبهای این کشــور ،نیروهای امداد
اجساد دو کودک را پیدا کردهاند.
به گزارش سرویس حوادث خبرگزاری دانشجویان ایران
(ایســنا) ،بنا بر اعالم مقامات اندونزی وضعیت نامناسب دریا
موجب شــده این کشتی مســافربری دچار حادثه شود که با
تالشهای نیروهای امداد تنها اجســاد دو کودک پیدا شده و
 22نفر دیگر هم نجات یافتهاند.
در پــی وقوع ایــن حادثه دریایی دو کشــتی امداد برای
پیدا کردن سرنشــینان ناپدید شــده کشــتی به محل اعزام
شــدند که به گفته مقامات ،حامل بیش از  100سرنشــین
بوده است.

