یکشنبه  31مرداد 1395

تعداد مصدومان کارخانه یخ اهواز به 15نفر رسید
نشت گاز درسیستم کارخانه یخ اهواز که جمعه شب رخ داد تا کنون باعث بستری شدن
 15نفر از شهروندان اهوازی شده است.رئیس مرکز مدیریت ...
فارس

دو سانحه رانندگی
در میدان های شیراز

در دو ســانحه رانندگــی در میــدان دانشــجو و شــهید
مطهــری دو نفــر مصــدوم و راهــی بیمارســتان شــدند.
روز جمعــه در یــک ســانحه رانندگــی در زیــر گــذر
میــدان دانشــجو در اثــر برخــورد شــدید خــودرو پرایــد
بــا یکدســتگاه خــودرو ســمند راننــده پرایــد در خــودرو
گرفتــار شــد.
ابراهیــم حاصلــی فرمانــده ایســتگاه دو  ،اعزامــی در ایــن
عملیــات در ایــن بــاره گفــت  :در اثــر شــدت برخــورد،
راننــده پرایــد در خــودرو گیــر کــرده بــود کــه پــس از
بررســی  ،ایمــن ســازی محــل حادثــه و خودروهــا ،
بوســیله تجهیــزات امــدادی درب خــودرو را بــاز کــرده
و عملیــات رهاســازی انجــام شــد و مصــدوم حادثــه کــه
مــرد  50ســاله ای بــود توســط عوامــل اورژانــس تحــت
مــداوا قــرار گرفــت.
همچنیــن در انحــراف از مســیر و واژگونــی خــودرو پــژو
روا در میــدان مطهــری در روز پنــج شــنبه در ســاعت
 7:35صبــح  ،ایــن خــودرو پــس از برخــورد بــا جــدول
و چنــد اصلــه درختچــه واژگــون شــد و راننــده آن کــه
جــوان  20ســاله ای بــود توســط عوامــل اورژانــس بــه
مراکــز درمانــی انتقــال داده شــد.
غالمرضــا چــاه انجیــری فرمانــده ایــن عملیــات از
ایســتگاه پنــج آتــش نشــانی در ایــن بــاره گفــت  :پــس
از رســیدن بــه محــل بالفاصلــه عملیــات نجــات بــا
ایمــن کــردن مســیر بااســتفاده از کلــه قنــدی و تابلــو
ایســت آغــاز شــد و خــودرو واژگــون شــده را بااســتفاده
از تشــک نجــات و تجهیــزات امــدادی دیگــر بــه حالــت
اولیــه برگردانــده و بوســیله جرثقیــل عملیــات انتقــال
خــودرو انجــام شــد.همچنین بــا توجــه بــه نشــت بنزیــن
و روغــن در ســطح خیابــان عملیــات پاکســازی ســطح
آســفالت نیــز انجــام شــد.

کشف  14كيلو ترياك
از يك دستگاه موتورسيكلت
با هوشياري ماموران پليس راه
سعادت شهر

فرمانــده انتظامــي شهرســتان پاســارگاد از كشــف 14
كيلــو و  750گــرم تريــاك از يك دســتگاه موتورســيكلت
بــا هوشــياري مامــوران پليــس راه ســعادت شــهر ،خبــر
داد.
ســرهنگ "كــرم الــه گــودرزي" در گفــت و گــو بــا
خبرنــگار پایــگاه خبــری پلیــس ،گفــت :مامــوران
پليــس راه ســعادت شــهر بــا همــكاري مامــوران پليــس
آگاهــي شهرســتان پاســارگاد هنــگام كنتــرل وســايط
نقليــه عبــوري بــه يــك دســتگاه موتورســيكلت هونــدا
كــه اقــدام بــه حــركات مارپيــچ مــي كــرد مشــكوك
شــدند.
وي افــزود :بــا اقــدام بــه موقــع مامــوران موتورســيكلت
متوقــف و هنــگام انتقــال بــه پاركينــگ راكــب آن اقــدام
بــه فــرار كــرد.
فرمانــده انتظامــي شهرســتان پاســارگاد اظهــار كــرد:
دقايقــي بعــد يــك دســتگاه پرايــد بــا سرنشــيني یــک
مــرد و يــك زن وارد محوطــه پاركينــگ پليــس راه
شــده و قصــد ســرقت موتورســيكلت را داشــتند كــه بــا
هوشــياري مامــوران پليــس راه ســعادت شــهر هــر ســه
نفــر دســتگير شــدند.
ســرهنگ گــودرزي افــزود :در بازرســي و بررســي مجــدد
از موتورســيكلت 14 ،كيلــو و  750گــرم تريــاك كــه بــه
صــورت ماهرانــه اي در زيــن موتورســيكلت جاســازي
شــده بــود كشــف شــد.
وي بــا اشــاره بــه دســتگيري  ۶دســتگاه تلفــن همــراه
از متهمــان دســتگير شــده،گفت :هــر ســه متهــم بــا
تشــكيل پرونــده بــه مراجــع قضائــي معرفــي شــدند.
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دستگیری عامالن اختالس هشت میلیاردی در رباطکریم
فرمانده انتظامی ویژه غرب استان تهران از دستگیری عامالن اختالس هشت میلیارد
ریالی در نصیرشهر رباط کریم خبر داد ...

عامل جنایت در کوچه باریک دستگیر شد
عامل جنایت در کوچه باریک در شهر مشهد 24 ،ساعت پس از قتل بازداشت و به قتل
مرد موتور سوار اعتراف کرد ...

توضیح تیم پیوند بیمارستان نمازی در خصوص مرگ دختر افغان
عضــو تیــم پیونــد بیمارســتان نمــازی در
توضیــح بــروز حادثــه مــرگ دختــر افغانــی در
ایــن بیمارســتان ،تاکیــد کــرد کــه بهدلیــل
ســرعت ســیر بیمــاری کبــد در ایــن کــودک
 12ســاله ،امــکان پیونــد فراهــم نشــد و هیــچ
قصــوری در کار نبــوده اســت.
بــه گــزارش ایســنا ،دکتــر ســامان
نیکاقبالیــان در توضیــح پیرامــون انتشــار
خبــر فــوت ،لطیفــه رحمانــی ،دختــر  12ســاله
تبعــه افغانســتان کــه پنجشــنبه گذشــته
بهدلیــل نارســایی کبــدی در بیمارســتان
نمــازی شــیراز حــادث شــده بــود ،گفــت:
"لطیفــه رحمانــی" بیمــار تبعــه افغــان
هجدهــم مــرداد بــرای دریافــت خدمــات
درمانــی در بیمارســتان نمــازی شــیراز
پذیــرش و بســتری شــده بــود امــا بــا وجــود
تکمیــل رونــد درمانــی ،بــه علــت ســیر
ســریع بیمــاری ،جــان خــود را از دســت داد.
عضــو تیــم پیونــد بیمارســتان نمــازی در
دانشــگاه علــوم پزشــکی شــیراز ،گفــت:
ایــن کــودک  12ســاله ،هجدهــم مــرداد ،بــا
تشــخیص بیمــاری "ویلســون"()Wilson
و ســیروز کبــدی ،از دزفــول بــه بیمارســتان
نمــازی منتقــل و همــان روز در بخــش
گــوارش کــودکان بســتری شــد و بــا توجــه
بــه شــرایط بیمــاری ،بــه صــورت همزمــان
درمانهــای دارویــی و بررســیهای
پزشــکی بــرای انجــام پیونــد کبــد ،بــرای وی
انجــام شــد.
او ادامــه داد :در ایــن مــدت ،تمــام اقدامــات

مــورد نیــاز بــرای بیمــار انجــام شــده و در
ادامــه رونــد درمانــی ،بــه علــت بدتــر شــدن
وضعیــت لطیفــه ،بــه ســرعت بــه بخــش
 ICUکــودکان منتقــل شــد.
نیــک اقبالیــان افــزود :در مــدت بســتری،
بیمــار چندیــن بــار توســط گــروه پیونــد هــم
در بخــش گــوارش کــودکان و هــم در بخــش
 ICUمعاینــه شــده کــه از نظــر پزشــک
معالــج ،بــه هیــچ عنــوان امــکان پیونــد
وجــود نداشــت و بیســت و هشــتم مــرداد ،بــه
دلیــل افــت بیشــتر فشــارخون ،بیمــار دچــار
ایســت قلبــی شــده و جــان خــود را از دســت
مــی دهــد.
ایــن عضــو تیــم پیونــد دانشــگاه علــوم
پزشــکی شــیراز بــا اشــاره بــه لــزوم انجــام
بررســیهای کامــل پزشــکی ،پیــش از

انجــام هــر گونــه عمــل پیونــد ،اضافــه کــرد:
بــا توجــه بــه ســیر ســریع و شــدت بیمــاری،
شــرایط الزم پزشــکی پیونــد کبد ،از بســتگان
درجــه یــک لطیفــه بــرای او فراهــم نبــود.
او همچنیــن بــا اشــاره بــه آمــار بــاالی افــراد
در انتظــار عمــل پیونــد در تمامــی مراکــز
پیونــد دنیــا ،یــادآور شــد :در تمامــی ایــن
مراکــز ،امــکان انجــام پیونــد ،تنهــا بــرای
بخشــی از لیســت افــراد مــورد انتظــار فراهــم
میشــود و متاســفانه ،شــاهد مــرگ عــدهای
از بیمــاران ،در طــول طــی شــدن ایــن مــدت
زمــان هســتیم.
نیــک اقبالیــان گفــت :از ســال  72تاکنــون،
 3518مــورد پیونــد کبــد در بخــش پیونــد
بیمارســتان نمــازی شــیراز انجــام شــده کــه
از ایــن تعــداد 861 ،مــورد بــرای کــودکان

بــوده اســت.
ایــن عضــو تیــم پیونــد ،در خصــوص دیگــر
مــوارد پیونــد در ایــن بخــش از ســال ،72
بــه انجــام  3920مــورد پیونــد کلیــه205 ،
مــورد پیونــد پانکــراس و  41مــورد پیونــد
روده اشــاره کــرد و افــزود :بخــش پیونــد
بیمارســتان نمــازی شــیراز ،از نظــر تعــداد
پیونــد کبــد یــک مرکــز ،بــرای ســومین ســال
متوالــی ،توانســته اســت رتبــه نخســت دنیــا را
بــه خــود اختصــاص دهــد.
سرپرســت بیمارســتان نمــازی شــیراز هــم
در ایــن خصــوص ،بــا اشــاره بــه اقامــت
غیررســمی بیمــار در ایــران و نداشــتن
دفترچــه بیمــه ،گفــت :هزینههــای درمانــی
لطیفــه ،حــدود  17میلیــون تومــان بــرآورد
شــده اســت.
دکتــر "محمدرضــا ادراکــی" افــزود :ظهــر
دیــروز ،ســیام مــرداد ،پــس از پیگیــری
مــددکاری بیمارســتان بــرای ترخیــص جســد،
هزینههــای بیمارســتان رایــگان و جســد بــه
خانــواده رحمانــی تحویــل داده شــد.
او بــا بیــان اینکــه انجــام پیونــد کبــد ایــن
دختــر افغــان ،هیچگونــه ارتباطــی بــا ملیــت
بیمــار نداشــته اســت ،اضافــه کرد :بیمارســتان
نمــازی شــیراز ،همــواره بــه عنــوان مرکــزی
بــرای ارائــه خدمــات درمانــی بــه بیمارانــی
از ســایر کشــورهای منطقــه ،شــناخته شــده
اســت و در ایــن مــورد هــم ،ســیر ســریع
بیمــاری ،مانــع از انجــام پیونــد کبــد ،از یکــی
از بســتگان او شــده اســت.

عامل جنایت در کوچه باریک دستگیر شد
عامــل جنایــت در کوچــه باریــک در شــهر
مشــهد  24،ســاعت پــس از قتــل بازداشــت
و بــه قتــل مــرد موتــور ســوار اعتــراف کــرد.
بــه گــزارش خبرنــگار گــروه جامعــه
خبرگــزاری میــزان ،ســاعت  23و  30دقیقــه
پنجشــنبه مــرگ مشــکوک مــردی در
بیمارســتان هاشــمینژاد مشــهد بــه قاضــی
ســیدجواد حســینی ،بازپــرس جنایــی ایــن
شــهر اعــام شــد .در ادامــه او همــراه تیــم
بررســی صحنــه جــرم و کارآگاهــان جنایــی در
بیمارســتان حاضــر شــده و تحقیقــات در ایــن
بــاره را آغــاز کردنــد.
در بررس ـیها مشــخص شــد ،مقتــول بــه نــام
رضــا  30ســاله بــا دو ضربــه چاقــو کــه بــه
ســینهاش اصابــت کــرده ،جانباختــه اســت.
دوســتش بــه نــام حجــت هــم بــا ضربــه
چاقــو بــه گردنــش مجــروح شــده بــود.
بــا شناســایی محــل درگیــری در کوچــه
بهمــن  ،4تحقیقــات از شــاهدان آغــاز شــد.
بررســیهای پلیســی نشــان داد ،مقتــول و
حجــت بــا موتورســیکلت در حــال رفتــن بــه
ســمت مغازهشــان بودنــد کــه یــک خــودروی
پــژو در کوچـهای باریــک بــرای پیــاده کــردن

دو مســافر زن خــود توقــف میکنــد .توقــف
پــژو باعــث مســدود شــدن کوچــه و درگیــری
لفظــی موتورســواران و راننــده پــژو بــه نــام
محمــود میشــود.
در ادامــه دو پســر جــوان بــه مغــازه خــود
رفتــه و مشــغول کار شــدند کــه محمــود

همــراه دوســتش مقابــل مغــازه آنهــا آمــده
و شیشــههای مغــازه را میشــکند .دو پســر
جــوان قصــد داشــتند مانــع او شــوند کــه
محمــود آنهــا را بــا چاقــو مجــروح کــرد و
گریخــت .بــا شناســایی هویــت دو متهــم
پرونــده ،مامــوران راهــی خانــه آنهــا شــده امــا

دو پســر جــوان فــرار کــرده بودنــد.
ســرانجام ،عامــل جنایــت در مخفیگاهــش
شناســایی و دســتگیر شــد .صبــح دیــروز
بــا انتقــال محمــود بــه اداره آگاهــی مشــهد
او بــا اعتــراف بــه قتــل گفت:عصــر پنــج
شــنبه در حــال مســافر کشــی بــودم کــه
مقتــول و دوســتش پشــت ماشــین بــوق
مــی زدنــد تــا کنــار بــروم ،خیابــان باریــک
بــود و فقــط امــکان حرکــت یــک خــودرو
بــود بــه همیــن دلیــل بــه کار آنهــا اعتــراض
کــردم .مقتــول و دوســتش بــا مــن درگیــر
شــدند و توهیــن کردنــد.
قاتــل جــوان ادامــه داد :توهیــن آنهــا باعــث
شــد کینــه بــه دل گرفتــه و بــا دوســتم بــه
سراغشــان رفتــم .عصبانــی بــودم .وقتــی
درگیــر شــدیم بــا چاقویــی کــه همراهــم
بــود آنهــا را مجــروح کــرده و متــواری
شــدم .ســاعتی بعــد هــم متوجــه شــدم کــه
رضــا مــرده اســت .نمــی خواســتم ایــن کار را
بکنــم و فقــط قصــد داشــتم انتقــام بگیــرم .بــا
اعترافــات عامــل جنایــت در کوچــه باریــک ،او
بــا دســتور بازپــرس حســینی بازداشــت شــد تــا
تحقیقــات بیشــتر در ایــن بــاره انجــام شــود.

دستگیری عامالن اختالس هشت میلیاردی در رباطکریم

فروش يك منزل
به سه نفر در شيراز

رئيــس پليــس آگاهــي اســتان از دســتگيري يــك
كالهبــردار خبــر داد كــه يــك بــاب منــزل را در شــيراز
همزمــان بــه ســه نفــر فروحتــه و بــا دريافــت وجــه از
خريــداران متــواري شــده بــود.
ســرهنگ "ســيروس حيــدري" در گفــت و گــو بــا
خبرنــگار پايــگاه خبــري پليــس ،گفــت :پرونــده اي
بــا موضــوع كالهبــرداري وجعــل اوراق در اداره مبــارزه
بــا جعــل وكالهبــرداري پليــس آگاهــي اســتان فــارس
تشــکیل شــد كــه در ايــن پرونــده يــك فــرد كالهبــردار
يــك بــاب منــزل را بــه ســه نفــر فروختــه و پــس از
دريافــت وجــه متــواري شــده بــود.
وي ادامــه داد :متهــم ايــن پرونــده ابتــدا يــك بــاب
منــزل را در شــهر شــيراز بــه يــك نفــر مــي فروشــد و
بــه صورتــي برنامــه ريــزي مــي كنــد كــه حــدود ســه
مــاه بعــد منــزل را تحويــل خريــدار خواهــد داد و در
طــول ايــن مــدت بــا توجــه بــه اوراقــي كــه در اختيــار
خــودش بــوده منــزل را همزمــان بــه دو نفــر ديگــر
مــي فروشــد و پــس از دريافــت وجــه نقــد ازآنــان
متــواري مــي شــود.
رئيــس پليــس آگاهــي اظهــار كــرد :بــا انجــام
اســتعالمات الزم در ايــن رابطــه و انجــام اقدامــات
اطالعاتــي كليــه پاتــوق هــاي متهــم شناســايي و وي
در در يــك عمليــات غافلگيرانــه در يكــي از پاتــوق
هايــش دســتگير شد.ســرهنگ حيــدري گفــت :ايــن
فــرد كالهبــردار در تحقيقــات بــه جــرم خــود اقــرار و
بــا تشــكيل پرونــده بــه مراجــع قضائــي معرفــي و از آن
طريــق روانــه زنــدان شــد.

حوادث

فرمانــده انتظامــی ویــژه غــرب اســتان تهــران
از دســتگیری عامــان اختــاس هشــت
میلیــارد ریالــی در نصیرشــهر ربــاط کریــم
نشــت گاز درسیســتم کارخانــه یــخ اهــواز
کــه جمعــه شــب رخ داد تــا کنــون باعــث
بســتری شــدن  15نفــر از شــهروندان اهوازی
شــده اســت.رئیس مرکــز مدیریــت حــوادث و
فوریــت هــای پزشــکی خوزســتان گفــت:
نشــت گاز آمونیــاک بســیار خطرنــاک بــوده و
بــه ســرعت باعــث مســمومیت می شــود و به
همیــن دلیــل تــا کنــون  15نفــر کــه از ایــن
گاز استنشــاق کــرده انــد در بیمارســتان هــای
اهــواز بســتری شــده انــد و تعــدادی نیــز
کــه مسمومیتشــان کــم بــوده پــس از درمــان
مرخــص شــده انــد.
شــهیار میرخشــتی جمعه شــب در گفــت و گو
بــا خبرنــگار ایرنــا اظهــار کــرد :ایــن حادثــه

خبــر داد.
ســردار محســن خانچرلــی در گفتوگــو بــا
ایســنا ،در اینبــاره گفــت :در پــی وصــول
یــک فقــره پرونــده بــه پلیــس آگاهــی غــرب
اســتان تهــران مبنــی بــر اختــاس از دو
دفتــر خدماتــی توســط ســه کالهبــردار در
نصیــر شــهر شهرســتان ربــاط کریــم ،بررســی
و رســیدگی بــه موضــوع در دســتور کار
کارآگاهــان اداره مبــارزه بــا جرائــم اقتصــادی
پلیــس آگاهــی قــرار گرفــت.
فرمانــده انتظامــی غــرب اســتان تهــران
بــا بیــان اینکــه کارآگاهــان پلیــس آگاهــی
بررسـیهای میدانــی محســوس و نامحســوس
خــود را در ایــن زمینــه آغــاز کردنــد ،گفــت:

مامــوران در تحقیقــات خــود متوجــه شــدند
ســه نفــر کــه بــه عنــوان متصــدی امــور
دفتــر خدماتــی مشــغول بــه کار بــوده ،
در مــدت فعالیــت خــود بــا ســوء اســتفاده
از موقعیــت شغلیشــان طــی چندیــن
مرحلــه مبلــغ هشــت میلیــارد ریــال را بــه
حساب های مختلف منتقل کرده اند.
خانچرلــی بــا اشــاره بــه اخــذ دســتور قضایــی
بــر ای دســتگیری متهمــان اظهارکــرد:
کارآگاهــان پلیــس آگاهــی بــا اشــراف
اطالعاتــی و پیگیــری هــای بــه عمــل
آمــده موفــق شــدند هــر ســه متهــم را در
مخفیگاهشــان دســتگیر و بــه مقــر انتظامــی
منتقــل کننــد.

وی بــا اشــاره بــه انجــام بازرســی از مخفیــگاه
ایــن افــراد گفــت :مامــوران پلیــس آگاهــی
در بازرســی از محــل تعــدادی اســناد جعلــی
و  62فقــره فیــش هــای بانکــی کــه بــه
صــورت ســاختگی تنظیــم شــده بــود را
کشــف و ضبــط کردنــد.
فرمانــده انتظامــی ویــژه غــرب اســتان تهــران
بــا اشــاره بــه انجــام بازجویــی از متهمــان
ادامــه داد :متهمــان در بازجوییهــای پلیــس
بــه بــزه انتســابی اقــرار کردنــد کــه در ایــن
خصــوص پــس از محــرز شــدن اختــاس،
برایشــان پرونــده تشــکیل شــده و آنــان بــا
تشــکیل پرونــده بــرای ســیر مراحــل قانونــی
بــه مرجــع قضایــی تحویــل داده شــدند.

تعداد مصدومان کارخانه یخ اهواز به 15نفر رسید

در خیابــان مهــران ،نزدیــک بلــوار ســاحلی
اهــواز اتفــاق افتــاد و مصدومــان بــا هشــت
دســتگاه آمبوالنــس بــه بیمارســتان هــای
فاطمــه الزهــرا (س) و امــام خمینــی (ره)
انتقــال یافتنــد.
وی گفــت  :آمبوالنــس هــای ایــن مرکــز
بــه صــورت مســتمر درمحــل حادثــه تــردد
کــرده تــا دیگــر مصدومــان احتمالــی را بــه
بیمارســتان منتقــل کننــد.
رئیــس اورژانــس  115خوزســتان تصریــح
کــرد :علــت حادثــه هنــوز مشــخص نشــده

اســت و احتمــال افزایــش مصدومــان نیــز

وجــود دارد.
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مـرد میانسـالی کـه تـرس و وحشـت را بـه کوچههـای
خلـوت لـس آنجلـس آورده بـود ،دسـتگیر شـد.
بـه گـزارش خبرنـگار حـوادث خبرگـزاری فـارس ،مـرد
میانسـالی کـه دیویـد نام دارد و  63سـاله اسـت ،به اتهام
قتـل ده زن و اقـدام بـرای قتـل یک زن دیگـر در دادگاه
محاکمه شـد.
دیوید از سـال  2013تا اوایل سـال  10 ،2016زن را در
کوچههـای خلـوت لـس آنجلـس و در تاریکـی شـب ،با
اسـتفاده از طنـاب خفـه کـرده و جسدشـان را بـه کانال
آب میانداخـت .در فاصلـه  3سـال 10 ،قتـل مشـابه
همـه را نگـران از ادامـهدار بـودن این سـریال کـرده بود
کـه موقـع قتـل یازدهـم ،پلیـس سـر بزنـگاه میرسـد و
پـس از تعقیـب و گریـز چنـد سـاعته ،در نهایـت عامـل
ایـن جنایتهـای مرگبار دسـتگیر شـد.
دیویـد کـه از نوعـی اختلال دیـد در شـب رنـج میبرد،
اعتیـاد هـم دارد کـه تمـام ناهنجاریهـای رفتـاری و
اخالقـیاش را گـردن نقصهـای خـود میانـدازد.
پلیـس لـس آنجلـس کـه حـاال از دسـتگیری متهـم
خوشـحال اسـت در صحبتهایـش از مشـترک بـودن
نحـوه قتلهـا ،نگرانـی مـردم شـهر و اهالـیای کـه در
نزدیکـی کانـال آب سـکونت داشـتند ،میگفـت.
جسـتجو برای دسـتگیری دیویـد در طول این چندسـال،
هزینههـای مالـی زیـادی بـرای پلیـس لـس آنجلـس
داشـته است.
آخریـن قربانـی دیویـد کـه جان سـالم به در بـرد ،اکنون
در بیمارسـتان و تحت نظر پزشـک اسـت.
متهـم بـه جـرم قتلهای متعـدد و ایجاد رعب و وحشـت
بـه حبس ابد بدون آزادی مشـروط محکوم شـد.

کشته شدن سه نفر بر اثر
فرو ریختن بخشی از
یک ورزشگاه در کلمبیا

دفتـر مدیریـت خطـر کلمبیـا اعلام کـرد در پـی
فـرو ریختـن بخشـی از ورزشـگاه «گییرمـو پلازاس»
شـهر «نیـوا» واقـع در  300کیلومتـری جنـوب بوگوتا در
مرکـز ایـن کشـور ،سـه نفـر کشـته و  10نفـر مجـروح
شد ند .
بـه گـزارش خبرگـزاری اروپاپـرس « ،نانسـی تروخیـو»
رئیـس دفتـر مدیریـت خطر کلمبیـا افزود :ایـن حادثه در
سـاعت  17و سـی دقیقـه روز جمعـه بـه وقـت محلی (3
بامـداد دیروز شـنبه به وقـت ایران ) هنگامـی رخ داد که
جایـگاه تماشـاچیان در چارچـوب کارهـای نوسـازی این
مکان ورزشـی فـرو ریخت.
تروخیـو بـا تاییـد شـمار کشـته شـدگان و مجروحـان
هشـدار داد کـه تعـداد قربانیـان مـی توانـد افزایـش یابد
زیـرا مشـخص نیسـت چـه تعـداد کارگـر در ایـن مکان
مشـغول کار کـردن بودنـد و بـه همیـن دلیل نمـی دانند
آیـا افـرادی زیـر آوار مانـده ا نـد یـا خیـر؟
از سـوی دیگر« ،سـیمون گاویریـا» رئیـس برنامه ریزی
ملـی کلمبیـا در صفحـه توئیتـر خـود خبـر داد کـه وی
قبلا دربـاره کاسـتی هـای جـدی در پایـداری و قابلیت
کارهـای بازسـازی در ورزشـگاه نیوا هشـدار داده و آن را
یـک پـروژه حـاد قلمـداد کـرده بود .
وی گفـت :دردآور اسـت کـه مقامات به هشـدارهایی که
از نوامبـر سـال گذشـته در مـورد وضعیـت این ورزشـگاه
داده ایـم ،گـوش نکردند .

برخورد مرگبار دو اتوبوس
در نیوجرسی

تصـادف  ۲اتوبـوس بـا یکدیگـر در بزرگتریـن شـهر
نیوجرسـی  ۲کشـته و  ۷مصـدوم بهجـای گذاشـت.
بـه گـزارش خبرنـگار حـوادث خبرگـزاری فـارس ،صبح
روز جمعـه دو اتوبـوس در بزرگتریـن شـهر نیوجرسـی
برخـورد و در اثـر ایـن حادثـه دو نفـر کشـته و  7نفـر به
شـدت زخمی شـدند.
بـه گـزارش پلیـس راه نیوجرسـی ،ایـن دو اتوبـوس
مسـافربری در شـلوغی صبـح در یکـی از تقاطعهـای پر
رفـت و آمـد بـا یکدیگـر بـه شـدت برخـورد کردنـد.
ایـن حادثـه وقتی رخ داد کـه یکی از اتوبوسهـا در حال
گـذر به سـمت شـمال و دیگری به سـمت غـرب بود.
اولیـن قربانـی کـه راننـده اتوبـوس بـه سـمت غـرب
اسـت ،جـوزف نـام دارد .او  27سـال اسـت کـه راننـده
اتوبوسهـای مسافربریسـت و در نیوجرسـی زندگـی
میکنـد .قربانـی دوم خانمـی  20سـاله بـا هویتـی
ناشـناخته اسـت کـه مسـافر اتوبـوس بـه سـمت شـمال
بو د .
بـه گفتـه شـهردار نیوجرسـی ،تحقیقـات برای پـی بردن
بـه علـت سـانحه کـه آیـا در اثـر عبـور از چـراغ قرمـز
یـا رخ دادن حادثـه پزشـکی بـرای رانندههـا اسـت،
همچنـان ادامـه دارد.جسـتوجو بـرای شـناختن

هویـت مسـافران نیز ادامـه دارد .جیمز رابرتـز ،راننده
اتوبوس شـمال کـه تجربه  35سـال کار بـا اتوبوسهای
مسـافربری نیوجرسـی را دارد به علت صدمـات جزئی به
بیمارسـتان منتقل شـد.
در ایـن سـانحه  18نفـر زخمـی شـدند کـه مصدومیت 7
نفـر جـدی اسـت .آتـش نشـانان مسـافران را بـه کمک
پنجرههـا از اتوبـوس خـارج کردنـد.
محـل حادثـه کـه توسـط پلیـس بسـته شـد ،ترافیـک
سـنگینی را در مرکـز شـهر و خیابانهـای اصلـی ایجـاد
کر د .

