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سارقان مسلح حادثه تیراندازی به اتوبوس ایرانشهر -بندرعباس دستگیر
شدند
رکنا :تیراندازی به اتوبوس در بزمان مرگ یک مسافر را رقم زد و پنج نفر ...
فارس

دستگيري سارق
با  10فقره سرقت

فرمانــده انتظامــي شهرســتان شــيراز گفــت :بــا تــاش
مأمــوران كالنتــري " فخــر آبــاد" ،يــك نفــر ســارق
دســتگير و  10فقــره انــواع ســرقت از وي كشــف شــد.
ســرهنگ "يوســف ملــك زاده" در گفــت و گــو بــا
خبرنــگار پايــگاه خبــري پليــس ،افــزود :در پــي
وقــوع چنــد فقــره انــواع ســرقت در ســطح حــوزه
اســتحفاظي ،موضــوع بــه صــورت ويــژه در دســتور كار
مأمــوران كالنتــري فخرآبــاد قــرار گرفــت.
وي ادامــه داد :بــا انجــام اقدامــات اطالعاتــي و پليســي
در نهايــت يــك نفــر در ايــن رابطــه شناســايي و در
يــك عمليــات غافلگيرانــه توســط مأمــوران كالنتــري
دســتگير شــد.
فرمانــده انتظامــي شهرســتان شــيراز بــا بيــان اينكــه
متهــم تــا كنــون بــه  10فقــره ســرقت اقــرار كــرده
اســت ،گفــت :در بازرســي از مخفيــگاه ايــن ســارق
چهــار دســتگاه تلفــن همــراه ،يــك عــدد جــک
خــودرو ،يــك عــدد زاپــاس مینــی بــوس ،ســه عــدد
دســتگاه بــرش ،يــك عــدد پمــپ کولــر ،پنــج عــدد
آچــار چــرخ ،دو عــدد کیــف لــپ تــاپ ،دو عــدد بــوق
خــودرو ،يــك عــدد ضبــط خــودرو و يــك جفــت بانــد
خــودرو کشــف شــد.
ملــك زاده بــا بيــان اينكــه صحنــه هــای ســرقت
بازســازی و تــا كنــون تعــدادي از مالباختــگان
شناســايي شــدند ،افــزود :شــهروندان هشــدارهاي
پليــس پيرامــون پيشــگيري از وقــوع ســرقت را جــدي
بگيرنــد و در صــورت مشــاهده مــوارد مشــكوك،
مراتــب را از طريــق تلفــن  110بــه پليــس اطــاع
دهنــد.

توقيف زانتیا با بيش از
 45ميليون ريال خالفي

مأمــوران پليــس راهنمايــي و رانندگــي شهرســتان
فیروزآبــاد يــك دســتگاه خــودرو ســواري زانتیــا را
بــا  45ميليــون و  300هــزار ريــال خالفــي توقيــف
كردنــد.
فرمانــده انتظامــي شهرســتان فیروزآبــاد در گفــت و گو
بــا خبرنــگار پايــگاه خبــري پليــس ،گفــت :مامــوران
گشــت پليــس راهــور شهرســتان هنــگام روان ســازي
ترافيــک و كنتــرل خودروهــاي عبــوري ،يــک دســتگاه
ســواري زانتیــا را بــه علــت ســرعت غيــر مجــاز
متوقــف كردنــد.
ســرهنگ " حســین ارجمنــد مزیــدی" افــزود :پــس
از توقــف خــودرو و در اســتعالم بــه عمــل آمــده
مشــخص شــد ايــن خــودرو داراي  45ميليــون و 300
هــزار ريــال خالفــي پرداخــت نشــده اســت.
وي تصريــح كــرد :بــر اســاس مــاده  8قانــون
رســيدگي بــه تخلفــات رانندگــي ايــن خــودرو توقيــف
و روانــه پارکينــگ شــد.

دستگيري سارقان احشام
در اقليد

سرپرســت فرماندهــي انتظامــي شهرســتان اقليــد از
دســتگيري ســه ســارق حرفــه اي احشــام در ايــن
شهرســتان خبــر داد.
ســرهنگ دوم "كرامــت كريمــي "در گفتگــو بــا
خبرنــگار پايــگاه خبــري پليــس ،بيــان كــرد :در پــي
وقــوع ســرقت  26رأس احشــام در يكــي از روســتاهاي
شهرســتان ،موضــوع بــه صــورت ويــژه در دســتور كار
مامــوران انتظامــي قــرار گرفــت.
وي افــزود :بــا تــاش مامــوران پليــس آگاهــي و
اقدامــات پليســي و فنــي ،در ايــن رابطــه ســه نفــر
شناســايي و در يــك عمليــات غافلگيرانــه دســتگير
شــدند.
ســرهنگ دوم كريمــي بــا بيــان اينكــه متهمــان جهت
ســير مراحــل قانونــي بــه مرجــع قضائــي تحويــل داده
شــدند ،افــزود :دامــداران بــه توصيــه هــا وهشــدارهاي
پليســي توجــه كــرده و در نگهــداري از دامهــاي خــود
دقــت و هوشــياري بيشــتري داشــته باشــند .

مه گرفتگي در محور
فيروزآباد به عسلويه

جانشــین پلیــس راه شــمال فــارس در خصــوص
مــه گرفتگــی و کاهــش دیــد در محــور فیروزآبــاد بــه
عســلویه هشــدار داد.
ســرهنگ دهقــان  ،جانشــین پلیــس راه شــمال فــارس
در مصاحبــه بــا خبرنــگار پايــگاه خبــري پليــس گفــت:
مــه گرفتگــی و کاهــش دیــد باعــث کنــدی تــردد در
محــور فیروزآبــاد بــه عســلویه شــد.
دهقــان بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر تمــام
محــور هــای مواصالتــی اســتان بــاز اســت گفــت:
در محــور اقلید-یاســوج (گردنــه تیمارجــان) ،محــور
خــرم بیــد بــه آبــاده (گردنــه کولــی کــش) و محــور
ســپیدان-اقلید (گردنــه کمهــر) بــارش بــه صــورت
بــرف گــزارش شــده اســت و رفــت و آمــد بــه کنــدی
صــورت مــی گیــرد.
وی از بســته بــودن محــور شــیراز _ جهــرم و بالعکــس
بــه دلیــل ریــزش پــل خبــر داد و افــزود :محــور
جایگزیــن شــیراز -سروســتان -فســا -جهــرم اســت.
ســرهنگ دهقــان ادامــه داد :تــردد در ایــن محــور هــا
تنهــا بــا زنجیــر چــرخ امــکان پذیــر اســت و چنانچــه
مجبــور بــه ســفر هســتید پوشــاک گــرم ،زنجیــر چــرخ
و ســوخت بــه میــزان کافــی بــه همــراه داشــته باشــید.
جانشــین پلیــس راه شــمال فــارس از راننــدگان
درخواســت کــرد از ســفر هــای غیــر ضــروری
خــودداری کننــد.
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قتل مسلحانه پسر  27ساله در سراوان
فرمانده انتظامی شهرستان سراوان از شناسایی و دستگیری قاتل فراری بعد از پنج سال
از وقوع جرم در عملیات هدفمند پلیس این شهرستان خبر داد ...

دستگیری شروری که در  ۵شهر مخفیگاه داشت
معاون اجتماعی پلیس کرمانشاه گفت :عامل تیراندازی ها و قدرت نمایی در شهر کرمانشاه
باالخره پس از ماه ها فرار در  ۵شهر ،توسط پلیس دستگیر شد ...

دستگیری شروری که در  ۵شهر مخفیگاه داشت
معــاون اجتماعــی پلیــس کرمانشــاه گفــت:
عامــل تیرانــدازی هــا و قــدرت نمایــی در
شــهر کرمانشــاه باالخــره پــس از مــاه هــا
فــرار در  ۵شــهر ،توســط پلیــس دســتگیر
شــد.
بــه گــزارش خبرنــگار مهــر ،ســرهنگ
محمدرضــا آمویــی اظهــار داشــت :چنــدی
پیــش یکــی از اراذل و اوبــاش معــروف شــهر
کرمانشــاه کــه بــا انتشــار کلیــپ هایــی از
قــدرت نمایــی خــود بــا تیرانــدازی در بیــن
شــهروندان ،احســاس ناامنــی ایجــاد کــرده
بــود ،بــا وجــود داشــتن مخفیــگاه هــای
متعــدد در اســتان هــای تهــران  ،خوزســتان،
شهرســتان هــای کــرج ،مــارد ،شــهریار،
شــهر قــدس و دزفــول دســتگیر شــد.
وی افــزود :میــاد جامــه شــورانی در
تاریــخ هــای  ۲۹تیــر ۷ ،مــرداد ۱۵ ،مــرداد
در خیابــان جــم خانه۲۴،مــرداد در آریاشــهر
و  ۳۱مــرداد در خیابــان جلیلــی کرمانشــاه
اقــدام بــه تیرانــدازی بــا ســاح غیــر مجــاز
و اخــال در نظــم عمومــی کــرده بــود.
وی ادامــه داد :ایــن مجــرم  ۲۳ســاله کــه
پیــش از ایــن نیــز چندیــن بــار بــه جــرم

ســرقت دســتگیر شــده بــود ،در شــهریور ماه
ســال جــاری مجــددا بــا انتشــار فیلمــی در
فضــای مجــازی بــا محتــوای ایجــاد رعــب
و وحشــت از طریــق تیرانــدازی در بیــن
مــردم و ســپس دوم دی مــاه در تپــه فتــح
علــی خــان بــا اقــدام بــه تیرانــدازی و اخالل
در نظــم و پــس از آن نیــز بــا انتشــار فیلمــی
دیگــر در فضــای مجــازی بــرای اراذل و
اوبــاش کرمانشــاه اقــدام بــه قــدرت نمایــی

کــرده بــود.
ســرهنگ آمویــی بــا اشــاره بــه اینکــه متهــم
بــا انتشــار ایــن فیلــم هــا باعــث تشــویش
اذهــان عمومــی و ایجــاد حــس نــا امنــی
در ســطح اســتان شــده بــود ،تصریــح
کــرد :متــواری شــدن متهــم و جابجایــی
در مخفیــگاه هــای متعــدد در اســتان هــای
تهــران و خوزســتان و شهرســتان هــای
کــرج ،مــارد ،شــهریار ،شــهر قــدس و

دزفــول دســتگیری وی را دشــوارکرده بــود.
وی عنــوان کــرد :در ایــن راســتا اکیپــی
ویــژه از مأمــوران اداره پلیــس امنیــت
عمومــی اســتان بــرای دســتگیری "میــاد
جامــه شــورانی" وارد عمــل شــد و پــس
از شناســایی آخریــن مخفیــگاه وی در
شهرســتان دزفــول ،جهــت دســتگیری وی
اقــدام کردنــد امــا وی پیــش از رســیدن
پلیــس ،متــواری شــده بــود کــه در نهایــت
بــا تعقیــب و مراقبــت هــای بیشــتر ،متهــم
در حالــی کــه بــا یــک دســتگاه خــودروی
ســواری بــه ســمت کرمانشــاه در حرکــت
بــود ،طــی عملیاتــی ضربتــی دســتگیر
شد.
معــاون اجتماعــی فرماندهــی انتظامــی
اســتان کرمانشــاه بــا اشــاره بــه کشــف
یــک قبضــه اســلحه غیــر مجــاز از متهــم،
خاطرنشــان کــرد :دســتگاه قضائــی با انتشــار
تصویــر کامــل میــاد جامــه شــورانی ،از
مــردم خواســت در صــورت شــکایت از وی،
بــا شــماره ( ۰۸۳۲۱۸۲۲۹۵پلیــس امنیــت
عمومــی اســتان کرمانشــاه) تمــاس حاصــل
کننــد.

قتل مسلحانه پسر  27ساله در سراوان
وی افــزود :بــا تحقیقــات و بررســی هــای
انجــام شــده و اشــراف اطالعاتــی کاراگاهــان
پلیــس ،مخفیــگاه قاتــل کــه مــردی  40ســاله
اســت شناســایی و بــا هماهنگــی قضایــی وی
را در یــک عملیــات ضربتــی و غافلگیرانــه در
یکــی از روســتاهای اطــراف ایــن شهرســتان
دســتگیر و بــه فــرار  5ســاله وی پایــان
دادنــد.
ایــن مقــام انتظامــی بــا اشــاره بــه اینکــه در
تحقیقــات تخصصــی کارآگا هــان علــت قتــل
اختــاف خانوادگــی اعــام شــده اســت ،

فرمانــده انتظامــی شهرســتان ســراوان از
شناســایی و دســتگیری قاتــل فــراری بعــد
از پنــج ســال از وقــوع جــرم در عملیــات
هدفمنــد پلیــس ایــن شهرســتان خبــر داد.
بــه گــزارش خبرنــگار گــروه جامعــه
خبرگــزاری میزان،ســرهنگ احســانعلی آذر
پودینــه گفــت :در پــی قتــل مســلحانه جوانــی
 27ســاله در ســال  90و متــواری شــدن قاتــل
از محــل وقــوع جــرم  ،دســتگیری قاتــل بــه
صــورت ویــژه در دســتور كار کاراگاهــان
پلیــس آگاهــی ایــن فرماندهــی قــرار گرفــت.

تصریــح کــرد :متهــم پــس از تشــکیل
پرونــده مقدماتــی جهــت ســیر مراحــل
قانونــی تحویــل مراجــع قضایــی شــد.
فرمانــده انتظامــی شهرســتان ســراوان
خاطــر نشــان کــرد :نیــروی انتظامــی
بــا قاطعیــت بــا برهــم زننــدگان نظــم و
امنیــت کــه قصــد دارنــد منطقــه را ناامــن
جلــوه دهنــد برخــورد مــی کنــد و از عمــوم
شــهروندان درخواســت کــرد ،هرگونــه مــوارد
مشــکوک را بــا ســامانه فوریــت هــای پلیــس
 110بــه پلیــس اطــاع رســانی کننــد.

سارقان مسلح حادثه تیراندازی
به اتوبوس ایرانشهر -بندرعباس
دستگیر شدند

رکنــا :تیرانــدازی بــه اتوبــوس در بزمــان
مــرگ یــک مســافر را رقــم زد و پنــج نفــر
دســتگیر شــدند .بــه گــزارش رکنــا ،نبــی
بخــش داودی ،فرمانــدار ایرانشــهر تیرانــدازی
بــه یــک اتوبــوس در بزمــان را تاییــد کــرد و
گفــت :در پــی ایــن حادثــه یکــی از مســافران
کشــته شــد.
وی افــزود :پنــج مظنــون در ایــن زمینــه
دســتگیر شــدهاند.
ســردار حســین رحیمــی ،رئیــس پلیــس
سیســتان و بلوچســتان بــا بیــان جزئیــات دقیق
ایــن خبــر گفــت :یــک دســتگاه اتوبــوس کــه
از شهرســتان ایرانشــهر بــه مقصــد بندرعبــاس
در حــال حرکــت بــوده در  200کیلومتــری
منطقــه بزمــان یــک تبعــه بیگانــه افغانــی
را بــه عنــوان مســافر ســوار مــی کنــد کــه

پــس از طــی مســافتی افــرادی ناشــناس
تعــداد ســه تیــر بــه ســمت اتوبــوس شــلیک
مــی کننــد و ایــن تبعــه بیگانــه غیــر مجــاز
بــر اثــر اصابــت گلولــه جــان خــود را ازدســت
می دهد.
رئیــس پلیــس سیســتان و بلوچســتان افــزود:
پــس از وقــوع ایــن جــرم بالفاصلــه تیــم هــای
عملیاتــی و یــگان هــای تــکاوری پلیــس بــه
منطقــه اعــزام شــده و بــا اشــراف اطالعاتــی
ســرنخ هایــی از دخالــت یــک ســارق مســلح
در ایــن رابطــه بــه دســت مــی آورنــد.
وی تصریــح کــرد :یــگان هــای عملیاتــی
پلیــس در یــک عملیــات غافلگیرانــه
ایــن ســارق مســلح را بــه همــراه یــک
تیغــه کالش و مهمــات مربوطــه دســتگیر
می کنند.

بروز هرج و مرج در
فرودگاه "استانستد" لندن بر
اثر سیگار کشیدن یک مسافر

جمعـه بـه دنبـال بـه صـدا درآمـدن آژیرهـای
خطـر دچـار هرجومـرج شـد و تصاویـر
منتشـر شـده در فضـای مجـازی ،حاکـی از
هجـوم مسـافران بـه درهـای خروجـی ایـن
فـرودگاه اسـت.
تارنمـای روزنامه دیلـی میل نیز در گزارشـی در
ایـن خصوص نوشـت که فرودگاه استانسـتد روز
جمعـه بـه دنبـال حادثـه یـاد شـده بـرای مدتی
تخلیه شـد.
فـروگاه استانسـتد فرودگاهـی بینالمللـی اسـت
که در ناحیهٔ اسـکس و در فاصلـهٔ  48کیلومتری
شـمال شـرق مرکز لندن ،قـرار دارد.
ایـن فـرودگاه در سـال  2015میلادی ،پـس
از فـرودگاه هـای هیتـرو ،گاتویـک و منچسـتر،
چهارمیـن فـرودگاه پررفتوآمد انگلیـس بر پایه
مجمـوع جابهجایـی بـودهاسـت.

فـرودگاه استانسـتد لندن روز جمعه بـه دنبال به
صـدا درآمـدن آژیرهـای خطـر این فـرودگاه به
دلیـل سـیگار کشـیدن یـک مسـافر در یکـی از
توالتهـای ایـن فـرودگاه ،بـرای سـاعاتی دچار
هرجومرج شـد.
بـه گـزارش ایرنـا ،یـک سـخنگوی فـرودگاه
استانسـتد لنـدن تاییـد کـرد بـه صـدا درآمـدن
آژیرهـای خطـر ،سـبب شـدکه مسـافران بـرای
مدتـی کوتـاه از ترمینـال ایـن فـرودگاه خـارج
شو ند .
وی بابیـان اینکـه علـت بـه صـدا درآمـدن
آژیرهـای خطـر فـرودگاه استانسـتد ناشـی از
کشـیدن سـیگار الکترونیکـی توسـط یکـی از
مسـافران در توالـت ایـن فـرودگاه بـوده ،گفـت
ایـن مسـاله باعـث تخلیـه این فـرودگاه نشـده
اسـت.
در همیـن حـال بـه نوشـته روزنامـه "ایوینینگ
اسـتاندارد" ،فـرودگاه استانسـتد لنـدن صبح روز

خودروی در حال سقوط در
چین باعث سقوط مادر و
بچه شد
یک خـودروی "اسیووی" در خیابانی شـیبدار
و در حالـی که راننده کنترل آن را از دسـت داده

رحیمــی افــزود :کاراگاهــان پلیــس در ادامــه
رســیدگی بــه موضــوع چهــار ســارق دیگــر
را در ایــن منطقــه بــه همــراه یــک قبضــه
ســاح جنگــی و چهــار دســتگاه موتورســیکلت
مســروقه و دو دســتگاه خــودرو دســتگیر
کردنــد .رئیــس پلیــس سیســتان و بلوچســتان

خاطــر نشــان کــرد :برابــر بررســی هــای بــه
عمــل آمــده و اخــذ اســتعالمات فنــی ،یکــی
از ایــن متهمــان بــه جــرم معاونــت در قتــل
و حمل مــواد مخــدر تحــت تعقیــب مراجــع
قضائــی اســت و تحقیقــات تخصصــی از ایــن
متهمــان ادامــه دارد.

بـود بـا یک مـادر و بچـه برخـورد کـرد و باعث
سـقوط آنهـا از ارتفاعی چند متری شـد.
بـه گـزارش ایسـنا ،این حادثـه روز یکشـنبه ۱۲
فوریـه  ۲۰۱۷توسـط یک دوربین ناظـر در چین
ثبت شـد.
آنگونـه کـه تصویـر نشـان مـی دهـد ،برخـورد
اسیـووی بـا ایـن مادر و پسـربچه شـش سـاله
او ،هـر دوی آنهـا را چنـد متـر بـه پاییـن پرتاب
میکنـد که ظاهـرا محل ورودی یـک پارکینگ
است.
زن سـپس تلاش میکنـد تـا خـود و بچـهاش
را از زیـر خـودروی در حـال واژگونـی و آنهـم
درسـت روی محلی که لحظـه قبل آن دو افتاده
بودنـد ،بیـرون بکشـد و ظـرف چنـد ثانیـه بعد،
محـل ورودی پارکینگ
اتومبیـل نیـز در همـان
ِ
سـقوط میکنـد.
هرچنـد مـادر و کـودک هـر دو از ایـن حادثـه
کـه دو بـار جانشـان را تهدیـد کـرد بـه شـکل
معجزهآسـایی نجـات یافتنـد امـا ایـن زن دچـار
شکسـتگیهای متعـددی شـده و مدتـی در
حالـت کمـا بـوده اسـت.
بـه گـزارش یورنیـوز ،راننـده اسیـووی کـه
یـک زن میانسـال بـوده پـس از حادثـه بـدون
آسـیب دیدگـی از ماشـین خـارج شـد .تحقیقات

مقدماتـی نشـان میدهـد ایـن حادثـه بـه ایـن
دلیـل رخ داده کـه راننـده کنتـرل خـودرو را از
دسـت داده اسـت.

زیر گرفتن  2دختر
دبیرستانی توسط راننده
دیوانه
رکنـا :نیروهـای امنیتـی اردن روز پنجشـنبه ،
راننـده جـوان اردنـی را کـه دو دختـر دانـش
آمـوز را زیـر گرفـت و فرارکـرد در منطقـه
"جبل النصر" پایتخت اردن بازداشت کردند.
بـه گزارش شـبکه سـومریه نیوز به نقـل از یک
منبـع امنیتـی  ،این راننده دو دختر دبیرسـتانی را
حیـن رفتـن به مدرسـه زیر گرفت و فـرار کرد.
نیروهـای امنیتـی بـا توقیـف خـودروی بـدون
مجـوز این جـوان اردنـی ،ضمن بازداشـت ،وی
را بـه مقـام هـای مربـوط تحویـل دادنـد.
ایـن دو دانـش آمـوز در قسـمت هایـی از بـدن
دچـار شکسـتگی ،دررفتگی و جراحت شـدند که
در بیمارسـتان به وضعیت این دو رسـیدگی شـد.
برخـی منابـع عـدم کنتـرل خـودرو از سـوی
راننـده را علـت بـروز ایـن حادثه عنـوان کردند.
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کشف و ضبط
لوازم آرایشی تقلبی در چین

پلیـس چیـن از کشـف و ضبـط حجـم زیـادی لوازم آرایشـی
تقلبـی بـه ارزش حـدودا  ۱۲۰میلیون دالر در این کشـور خبر
داد.بـه گـزارش ایسـنا ،ایـن محصـوالت و کاالهای آرایشـی
تقلبـی دارای برچسـبهایی از برندهـای معتبـر بودهانـد.
نیـروی پلیـس در شـهر شـرقی "تـای جـو" اوایل مـاه جاری
میلادی هفـت مخفیگاه زیرزمینی را کشـف و منهدم سـاخته
و بیـش از  ۱۲۰۰جعبـه لـوازم آرایشـی و بهداشـتی تقلبـی را
مصـادره کرده اسـت.
بـه گـزارش "چنـل نیـوز ایشـیا" ،تحقیقـات دربـاره لـوازم
آرایشـی بهداشـتی تقلبـی فوریـه سـال گذشـته پـس از ثبت
شـکایت دربـاره یـک فروشـگاه اینترنتـی که اقدام بـه فروش
خمیردندانـی تقلبـی بـا جعـل مارک "آمـوی" کرده بـود ،آغاز
شـد.پلیس چیـن تالش خود را بـرای مقابله بـا تولید و عرضه
ایـن کاالی تقلبـی آغـاز کرده اسـت.

انفجار انتحاری در
زیارتگاه پاکستان  72کشته
و  100زخمی بر جای گذاشت

رکنا :انفجار در "زیارتگاه لعل شـهباز قلندر" شـهر سـیهون در
ایالت سـند پاکسـتان  ۷۲کشـته و  ۱۰۰زخمی بر جا گذاشـت.
ایـن انفجـار در اثـر حملـه انتحـاری صـورت گرفتـه
است.
روزنامـه پاکسـتان شـمار زخمی هـا را  ۵۰۰تـا  ۵۵۰نفر اعالم
کـرده اسـت .متعاقـب ایـن انفجـار انتحـاری سـه روز عـزای
عمومـی در ایالـت سـند پاکسـتان اعلام شـد و مـرز تورخـم
بین پاکسـتان و افغانسـتان مسـدود شـد.
همچنیـن آصـف علـی زرداری رئیـس جمهـوری سـابق
پاکسـتان کـه در دبـی بـه سـر می بـرد متعاقـب ایـن انفجار
به پاکسـتان بازگشـت .منابـع خبری از وخامت اوضـاع امنیتی
در پاکسـتان خبـر مـی دهنـد.در حـال حاضـر تمـام نیروهای
امنیتـی بـه حالـت آمـاده بـاش در آمـده وتمـام زیارتگاهها به
روی زائران بسـته شـده اسـت.
شـورای همبسـتگی پاکسـتان امـروز را در تمـام کشـور روز
علیـه تروریسـم اعلام کـرده اسـت .داعـش مسـئولیت ایـن
انفجـار را بـر عهـده گرفتـه اسـت.

آتش سوزی گسترده در نیوزیلند

آتـش سـوزی گسـترده در نیوزیلنـد و تهدیـد برخـی مناطـق
مسـکونی در حاشـیه شـهر "کرایسـت چـرچ" باعـث تخلیـه
دسـتکم یکهـزار نفـر از منازلشـان شـد.
بـه گـزارش ایرنـا ،تارنمـای رادیـو نیوزیلنـد روز پنجشـنبه
اعلام کـرد صدها خانه در حاشـیه شـهر "کرایسـت چرچ" با
احتمـال گسـترش آتـش سـوزی تخلیه شـده و تاکنـون بیش
از  11منـزل مسـکونی در میـان شـعله هـای آتش نابود شـده
ا ست.
"کرایسـتچـرچ" شـهری سـاحلی در اسـتان "کانتربوری" و
مهمتریـن و بـزرگ تریـنشـهر در جزیـره جنوبی و سـومین
شـهر بزرگ این کشـور اسـت.
حـدود  450خانـه صبـح پنجشـنبه تخلیـه شـد و فیلـم هـای
منتشـر شـده نشـان می دهد شـعله هـای آتش تنهـا چند متر
بـا خانـه ها فاصلـه دارد.
آتـش سـوزی از منطقـه بندر هیلـز در اوایل هفته جـاری آغاز
شـد ،اما به سـرعت در حال گسـترش اسـت و بیش از یکهزار
و  800هکتار را فراگرفته اسـت.
"بیـل انگلیـش" نخسـت وزیـر نیوزیلنـد کـه تمـام
برنامـه هـای خـود را لغـو کـرده اسـت تـا بـر کنتـرل
آتـش سـوزی و پیامدهـای آن نظـارت کنـد ،گفـت کـه علت
آتش سوزی بندر هیلز در حال بررسی است و به نظر می رسد
آغـاز همزمـان دو آتش سـوزی کمـی عجیب و غریب اسـت.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه ایـن آتـش سـوزی بـه نظـر کمـی
مشـکوک بـوده و تحقیقـات در جریان اسـت ،گفـت :از میزان
خطـر بـه نسـبت روز چهارشـنبه کاسـته و آتـش مهـار شـده
اسـت ،امـا تحـت کنترل نیسـت.
 15بالگـرد و هواپیمـا هـم اکنـون در حـال مهار آتـش در این
منطقـه نیوزیلنـد هسـتند و بسـیاری از مـدارس بـرای امنیت
دانـش آموزان تعطیل شـده اسـت.
یـک خلبـان بالگـرد روز سـه شـنبه در حـال مقابلـه بـا
آتـش سـوزی کشـته شـد و در حال حاضـر  200آتش نشـان
نیـز بـرای مقابلـه با آتـش سـوزی فعالیت مـی کنند.

آنفلوآنزای پرندگان 79نفر را
در چین کشت

مقامـات وزارت بهداشـت چیـن از کشـته شـدن  79نفـر
بـر اثـر ابتلا بـه بیمـاری آنفلوآنـزای پرنـدگان ظـرف
یـک مـاه در ایـن کشـور خبـر دادند.بـه گـزارش ایرنـا و
بـر اسـاس گـزارش منتشـر شـده توسـط ایـن وزارتخانـه
ایـن تعـداد تلفـات فقـط در مـاه گذشـته میلادی (ژانویـه)
رخ داد کـه آمـار ارائـه شـده نشـان دهنـده شـتاب
بی سـابقه و چهار برابر شـدن تلفات انسـانی نسـبت به سـال
قبل اسـت.افزایش شـمار تلفات انسـانی در کشـور چین باعث
شـده تـا وزارت کشـاورزی و محصـوالت دامـی ایـن کشـور
دسـتور معـدوم سـازی پرنـدگان در مرغداریهایـی را بدهد که
حتـی یـک مورد ابتال به ویروس در آن مشـاهده شـده اسـت.
براسـاس گزارشـی کـه تارنمـای گلوبـال تایمـز چیـن روز
پنجشـنبه بـه نقـل از مقامـات کمیسـیون تنظیـم خانـواده و
بهداشـت ملـی این کشـور منتشـر کـرده ،بیشـتر افـرادی که
در مـاه گذشـته در چیـن جـان خـود را از دسـت داده انـد بـه
ویـروس «اچ  7ان  »9مبتلا شـده بودند و از مـوارد خطرناک
بیمـاری آنفلوآنـزای پرنـدگان محسـوب مـی شـود.
آمـار نشـان مـی دهـد کـه در مـاه گذشـته میلادی در چین
دسـت کم  192نفـر بـه بیمـاری آنفلوانـزای پرنـدگان مبتلا
شـده اند که از میان آنها تاکنون  79نفر جانشـان را از دسـت
داده اند ،این در شـرایطی اسـت که در دسـامبر سـال گذشـته
اعلام شـد تنهـا  106نفـر بـه بیماری مبتال شـده انـد و فقط
 20نفـر تلفات داشـته اسـت.

