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جسد دختر جوان از سد اکباتان همدان خارج شد
مسئول تیم غواصی امداد و نجات جمعیت هالل احمر همدان گفت :پس از  45دقیقه
تالش تیم غواصی ...
فارس

دو كشته و  7زخمي حاصل
برخورد سواري با كاميون
در اطراف شهرستان آباده

فرمانـده پليس راه شـمال اسـتان فـارس گفت :براثـر برخورد
يـك دسـتگاه خـودرو سـواري ال نود بـه عقب يك دسـتگاه
خـودرو تريلـر در محـور شورجسـتان آبـاده دو نفـر كشـته و
 7نفـر مجـروح شـدند .سـرهنگ "احمـد احمـدي" در گفـت
و گـو بـا خبرنـگار پايـگاه خبـري پليـس ،گفت :يك دسـتگاه
سـواري ال نود با  9نفر سرنشـين اهل و سـاكن قم ،كه سـه
نفـر از آنهـا كـودك بودنـد ،در محور شورجسـتان به آبـاده بنا
بعللـي نامعلـوم با قسـمت عقـب يك دسـتگاه كاميـون باري
برخـورد كـرد.وي ادامـه داد :در ايـن حادثه دو نفر سرنشـينان
(مرد  60سـاله و دختر  9سـاله) جان خود را از دسـت دادند و
 7سرنشـين ديگر خـودرو مجروح و با اورژانس به بيمارسـتان
منتقـل شـدند.فرمانده پليس راه شـمال اسـتان فـارس اظهار
كرد :افسـر كارشـناس تصادفـات از صحنه حادثـه بازديد کرد
و علـت تصـادف در دسـت بررسـي است.سـرهنگ احمدي از
راننـدگان درخواسـت كـرد از سـرعت غيرمجـاز پرهيـز و در
صورتـي كـه احسـاس خسـتگي و خـواب آلودگـي كردنـد از
رانندگـي پرهيـز و در مكان مناسـب اسـتراحت كنند.

دستگيري عامل توزيع قرص های
مخدر در شيراز

فرمانـده انتظامـي شهرسـتان شـيراز از دسـتگيري يـك
توزيـع كننـده قـرص هـاي روانگـردان و مخـدر و كشـف
 500عدد قرص از وي در اين شهرستان خبر داد.
سـرهنگ "يوسـف ملـك زاده" در گفـت و گـو بـا خبرنـگار
پايـگاه خبـري پليـس ،گفت :مامـوران يگان امـداد فرماندهي
انتظامـي شهرسـتان شـيراز هنـگام گشـت زنـي در سـطح
شـهر،به يـك نفـر عابـر پيـاده بـه نـام "م – ص" كـه يـك
عـدد كارتـن در دسـت داشـته مشـكوك شـدند.
وي ادامـه داد :ايـن شـخص توسـط مامـوران دسـتگير و در
بازرسـي از كارتنـي كـه متهـم در دسـت داشـت 500 ،عـدد
انـواع قـرص و  ۱۵شيشـه  ۲۵۰ميلـي ليتـر داروي روانگردان
و مخـدر كشـف شـد.فرمانده انتظامـي شهرسـتان شـيراز
خاطر نشـان كرد :متهم دسـتگير شـده بـا تشـكيل پرونده به
مراجـع قضائي معرفي شـد.
سـرهنگ ملك زاده با بيان اينكه ريشـه بسـياري از جرائم در
موادمخـدر نهفتـه اسـت ،بـه والدين توصيـه كـرد :از آنجا كه
يكـي از آفـت هـا و تكنيـك هـاي دشـمنان رواج ماده مخدر
صنعتـي در بيـن جوانان اسـت ،رفتـار فرزندان خـود را كنترل
كننـد و در محـل زندگـي خود اگر به موارد مشـكوكي برخورد
كردنـد از طريـق تلفـن  110مراتب را به پليـس اعالم نمايند.

محموله  104كيلوگرمي ترياك
در آباده متوقف شد

فرمانـده انتظامـي شهرسـتان آبـاده از كشـف  104كيلـو و
 800گـرم تريـاك از يـك دسـتگاه كاميـون در اطـراف آن
شهرسـتان خبر داد .سـرهنگ "اسـماعيل زراعتيان" در گفت
و گـو بـا خبرنـگار پايـگاه خبـري پليـس ،گفـت :مامـوران
انتظامـي شهرسـتان آبـاده با همـكاري اطالعاتي بـا ماموران
انتظامـي شهرسـتان نـي ريـز و شهرسـتان ياسـوج ،یـک
دسـتگاه کامیـون بنـز حامـل موادمخـدر را شناسـايي و براي
متوقـف كـردن آن وارد عمـل شـدند.وي ادامـه داد :توسـط
مامـوران ايـن خودرو در ورودي شـهر آباده شناسـايي ،متوقف
و در بازرسـي از ايـن خودرو  ۱۰۴کیلـو و  ۸۰۰گرم تریاک که
بـه طـرز ماهرانه اي در کفی اتاق کامیون جاسـازي شـده بود
كشـف كردند.فرمانده انتظامي شهرسـتان آبـاده گفت :در اين
رابطـه راننـده كاميون به نام "ب – ر"  ۵۵سـاله دسـتگير و با
تشـكيل پرونـده بـه مراجع قضائي معرفي شـد.
سـرهنگ زراعتيـان از مـردم درخواسـت كـرد در صـورت
مشـاهده موارد مشـكوك مراتـب را فورأ از طريـق تلفن 110
بـه پليـس اطلاع دهند.

زلزله اي به قدرت  4ريشتر
"كازرون" را لرزاند

زلزلـه اي بـه قـدرت  4ريشترشهرسـتان كازرون را لرزانـد.
بـه گـزارش پايـگاه خبـري پليـس :زلزلـه ای بـه بزرگـی ٤
ریشـتر حوالـی کازرون را لرزانـد .طبـق اعلام مركـز لـرزه
نـگاري موسسـه ژئوفيزيـك دانشـگاه تهـران ،ايـن زلزلـه
سـاعت  22و  12دقيقـه پنجشـنبه شـب اتفـاق افتـاده
است.
همچنیـن زمیـن لـرزه ای بـه بزرگـی  4و  3دهـم ریشـتر
سـاعت  3و  32دقیقـه دیـروز  17کیلومتـری کنـار تختـه
کازرون را لرزانـد  .ایـن زمیـن لـرزه در عمـق  12کیلومتـری
زمیـن رخ داد و  2پـس لـرزه  4و  3و  9دهـم ریشـتری نیـز
در پـی داشـته اسـت  .شهرسـتان کازرون در  120کیلومتـری
غـرب شـیراز قـراردارد  .گفتنـي اسـت ايـن زميـن لـرزه
هيچ گونه خسارت جاني و مالي درپي نداشته است.

با اهدای اعضای بیمار
مرگ مغزی ،بیماران منتظر در
لیست پیوند حیاتی دوباره یافتند

بـا رضایـت خانـواده و اهـدای اعضـای مرحومـه مائـده
منصـوری دانش آمـوز کالس دهـم ،بیماران منتظر در لیسـت
پیونـد عضـو حیاتـی دوبـاره یافتنـد.
کلیه های شـادروان مائده منصوری  15سـاله سـاکن کوشـک
میـدان کـه بـه علت تصـادف دچار مـرگ مغزی شـده بود به
بیمـار کلیـوی  31سـاله از بوشـهر و  18سـاله از فسـا و کبـد
وی بـه بیمـار کبدی  41سـاله از شـیراز اهدا شـد.
انجمـن خیریـه حمایـت از بیمـاران کلیـوی و بخـش پیونـد
اعضـای بیمارسـتان نمـازی شـیراز ضمـن قدردانـی از
خانواده زنده یـاد مائـده منصوری از هموطنان عزیز درخواسـت
کـرد جهـت دریافـت کارت اهدای عضـو به انجمـن و اهدای
خـون بـه سـازمان انتقـال خـون مراجعـه کنند.
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مردی نامزدش را کشت و جسد تکه تکه شده اش را به سگ ها داد!
رکنا :بازیکن برزیلی که به قتل نامزدش متهم شده است ،با یک تیم جدید قرارداد بسته
و درشرف بازگشت به دنیای فوتبال است ...

محاکمه زن جوانی که با همدستی
خواستگار قدیمی اش شوهرش را کشت

رکنــا :زن جــوان کــه بــا همدســتی خواســتگار
قدیمــی ،نقشــه قتــل شــوهرش را طراحــی و
اجــرا کــرده بودنــد از زنــدان بــه شــعبه هشــتم
دادگاه کیفــری انتقــال یافتنــد تــا محاکمــه
شــوند .ایــن درحالــی بــود کــه هــر دو متهــم
در دفــاع از خــود ،دیگــری را عامــل جنایــت
دانســتند.
تیــر ســال  93بــه دنبــال ناپدیــد شــدن
مــرد جوانــی بــه نــام محمــد 40 -ســاله-
خانــوادهاش بــه کالنتــری یافــت آبــاد رفتــه
و از ناپدیــد شــدن مرمــوز وی خبــر دادنــد؛
« صبــح دیــروز محمــد بــه قصــد خریــد زمین
از خانــه بیــرون رفــت امــا دیگــر بازنگشــت».
تحقیقــات پلیســی درایــن بــاره ادامــه داشــت
تــا اینکــه شــش روز بعــد جســد محمــد در
کانــال آبــی واقــع در ربــاط کریم کشــف شــد.
پــس از شناســایی جســد  ،کارآگاهــان جنایــی
بــرای کشــف راز جنایــت وارد عمــل شــدند.
در ادامــه از آنجــا کــه مأمــوران بــه همســر
مقتــول شــک کــرده بودنــد بــه بازجویــی از
او پرداختنــد .ایــن زن کــه خــود را بیگنــاه
میدانســت ،ادعــا میکــرد شــوهرش بــا
یــک دســته چــک ومقــداری پــول نقــد بــرای

خریــد زمیــن از خانــه خــارج شــده اســت.
بــا ایــن حــال کارآگاهــان پــس از بررســی
پیامکهــای گوشــی تلفــن همراهــش
پــی بردنــد او بــا مــرد ناشناســی در ارتبــاط
اســت .بالفاصلــه هــم «قــادر» 42-ســاله-
دســتگیر و تحــت بازحویــی قــرار گرفــت کــه
فریبــا را بهعنــوان قاتــل معرفــی کرد«:وقتــی
مــن بــه خانـهاش رفتــم فقــط جســد را داخــل
یــک فــرش پیچانــدم و در صنــدوق عقــب
خــودروی مقتــول گذاشــتم.بعد هــم بــه حوالی

ربــاط کریــم رفتــم و جســد را داخــل کانــال
آب رهــا کــردم .ســپس خــودروی مقتــول را
بــه آتــش کشــیدم تــا هیــچ اثــری نمانــد».
بــه دنبــال ایــن اعترافهــای هولنــاک،
قــادر وهمســر مقتــول روانــه زنــدان
شدند.
هــر دومتهــم در شــعبه هشــتم دادگاه کیفــری
اســتان تهــران بــه ریاســت قاضــی اصغــرزاده
و بــا حضــور قاضــی توکلی-مستشــار -تحــت
محاکمــه قــرار گرفتنــد.

محاکمه زن جوانی که با همدستی خواستگار قدیمی اش شوهرش را کشت
رکنا :زن جوان که با همدستی خواستگار قدیمی ،نقشه قتل شوهرش را طراحی و اجرا
کرده بودند از زندان به شعبه هشتم دادگاه ...

در ابتــدای جلســه نجمــه کرمــی نماینــده
دادســتان متــن کیفرخواســت متهمــان را
بیــان کــرد و بــرای هــر دومتهــم تقاضــای
مجــازات کــرد.
ســپس اولیــای دم (پــدرو مــادر مقتــول)
خواســتار قصــاص عــروس و مــرد غریبــه
شــدند.
درادامــه جلســه قــادر -متهــم ردیــف اول-
پــای میــز محاکمــه ایســتاد و بــا تأکیــد
براینکــه قاتــل نیســت ،گفــت« :مــن قبــ ً
ا
خواســتگار فریبــا بــودم امــا موفــق بــه ازدواج
نشــدیم.با ایــن حــال از چنــدی قبــل بــا هــم
در ارتبــاط بودیــم.روز حادثــه هــم زمانــی کــه
بــه خان ـهاش رفتــم ،دیــدم شــوهرش مــرده
ومــن فقــط جســدش را منتقــل کــردم بــه
ربــاط کریم».ســپس همســر مقتــول کــه بــه
اتهــام معاونــت در قتــل شــوهرش بازداشــت
اســت در جایــگاه ایســتاد و بــا طــرح ادعــای
تــازهای گفت«:مــن ایــن مــرد را اصــ ً
ا
نمیشــناختم او راننــده دختــرم بــود و بــا
شــوهرم دوســت بــود .او شــوهرم را کشــته
و پولهایــش را بــه ســرقت بــرده اســت».
ایــن ادعــا در حالــی مطــرح شــد کــه تمــام
پولهــا وهشــت بــرگ چــک از گاوصنــدوق
مقتــول بــه ســرقت رفتــه اســت.
بدیــن ترتیــب قضــات پــس از شــنیدن
اظهــارات هــر دو متهــم ،پــس از ختــم جلســه
رســیدگی وارد شــور شــدند و قراراســت
بــزودی حکمشــان را صــادر کننــد.

مادر و دختر به خانه غریبه رفتند
رکنــا :زنــی بــا دختــرش بــرای اجــاره خانه ای
بــه پارکینــگ غریبــه ای رفتــه بودنــد کــه
اتفــاق عجیبــی برایشــان افتــاد.
در ایــن  12ماهــی کــه ســپری کردیــم و بــه
واپســین روزهــای آن رســیدیم ،پروندههــای
مختلفــی ازدزدی خانــه ،مغــازه ،کیــف قاپــی،
انــواع و اقســام ســرقتها را رســیدگی کــردم.
یکــی از پروندههایــی کــه در گوشــه ذهنــم
خــوب باقــی مانــده مربــوط بــه پرونــده یــک
ســرقت خــودرو بــود .ماجــرا از آنجــا آغــاز شــد
کــه زنــی در دادســرا شــکایت کــرد خــودروی
پرایــدش کــه در یکــی از محلههــای تهــران
پــارک بــوده ،ســرقت شــده اســت .مامــوران
اطــراف خانهشــان را جســتوجو کــرده،
امــا موفــق نشــده بودنــد ردی از ســارق

پیــدا کننــد .همزمــان بــا شــکایت ایــن زن،
دســتور تحقیقــات بــرای دســتگیری ســارق و
یافتــن خــودروی او را دادم .هنــوز چنــد روز
از تشــکیل ایــن پرونــده و آغــاز تحقیقــات
نگذشــته بــود کــه زن مالباختــه بــه دادســرا
آمــدو اعــام کــرد بهطــور اتفاقــی بــرای
یافتــن خانـهای اجــارهای بــرای دختــرش بــه
شــرق تهــران رفتــه بــود.
بعــد همــراه مشــاور امــاک بــه چنــد
ســاختمان رفتــه و خانههــا را نــگاه
کردهانــد .زمانــی کــه بــرای دیــدن خانــه
اجــارهای همــراه مشــاور امــاک بــه آخریــن
ســاختمان رفتــه بودنــد زن در پارکینــگ
ناگهــان چشــمانش بــه خــودروی پرایــدی
افتــاد کــه شــباهت بســیاری بــه خودرویــش

داشــت .همــان جــا بــه ماجــرا مشــکوک شــد.
بــرای اینکــه ماجــرا لــو نــرود از دختــرش
میخواهــد همــراه مشــاور امــاک بــرای
دیــدن آپارتمــان وارد ســاختمان شــود .بعــد
هــم خــودش کارآگاه بــازیاش گل میکنــد
و ســراغ خــودروی پرایــد مـیرود .بــا نگاهــی
بــه پــاک و بررســی وســایل داخــل خــودرو
مطمئــن میشــود کــه ســارقان بایــد در همین
ســاختمان زندگــی کننــد .ماجــرا رابرای کســی
بازگــو نمیکنــد و بعــد از بازگشــت دختــرش
میگویــد خــودروی ســرقتی را در میــان
خودروهــای پــارک شــده در همیــن ســاختمان
پیــدا کــرده اســت.
روز بعــد ایــن زن نشــانی خانــه ســارقان را در
اختیــارم قــرارداد و مــن نیــز دســتورات الزم

را دادم و از مامــوران خواســتم پیــش از فــرار
متهمــان بــه خانــه مــورد نظــر کــه نشــانیاش
را شــاکی داده بــود ،برونــد کــه آنهــا نیــز بــه
ســرعت در محــل حاضــر شــدند و بــا توقیــف
خــودرو ،دو جــوان ســارق را پیــش از آنکــه
فرصتــی بــرای فــرار پیــدا کننــد ،بازداشــت
کردنــد .خــودروی ســرقتی تحویــل مالباختــه
باهــوش شــد و بــا تحقیــق از متهمــان
معلــوم شــد ســارقان خــودرو افــراد دیگــری
را نیــز عــاوه بــر ایــن زن ســرقت کــرده و
بعــد بــا اوراق کــردن خودروهــا وســایل آن
را فروختهانــد .آنهــا حتــی در صــدد بودنــد
خــودروی شــاکی را در چنــد روز آینــده اوراق
کــرده و وســایل آن را بــه فــروش برســانند
کــه نــاکام ماندنــد.

تصادف مرگبار افشین یداللهی
به روایت شاهد عینی
رکنا:یــک شــاهد عینــی کــه لحظــه تصــادف
مرحــوم افشــین یداللهــی را دیــده اســت،
جزئیاتــی از ایــن حادثــه را روایــت کــرد.
ایــن شــاهد عینــی گفــت :مــا بــا فاصلــه
اندکــی از خــودروی ســورنتو کــه حامــل
افشــین یداللهــی بــود حرکــت میکردیــم.
ســورنتو بعــد از ورود بــه بزرگــراه و طــی
مســافتی  ٥٠متــری ناگهــان ترمــز کــرد
و متوقــف شــد .احتمــاال راننــده کــه بعــدا
مشــخص شــد برادرخانــم ایشــان اســت،
گمــان بــرده کــه راه را اشــتباهی آمدهانــد
و بــه همیــن خاطــر ایســتاده تــا مســیر را
بررســی کنــد .درســت در همــان لحظــه یــک
کامیــون از پشــت ســر بــه خــودروی ســورنتو

برخــورد کــرد.
وی افــزود :تنهــا کســی کــه در ایــن ســانحه
در همــان لحظــه اول درگذشــت ،مرحــوم
یداللهــی بــود چــرا کــه کمربنــد ایمنــی
نبســته بــود .شــاید هــم تــا لحظ ـه قبــل از
حادثــه بســته بــوده و درســت در آن لحظــه
بــرای اینکــه بــه عقــب برگــردد یــا پیــاده
شــود و مســیر را بررســی کنــد کمربنــد را بــاز
کــرده و همــان زمــان کامیــون از پشــت بــه
خــودروی ایشــان خــورده اســت.
ایــن شــاهد عینــی کــه تنهــا چنــد ثانیــه بعــد
از تصــادف خــود را بــرای کمــک رســانده
اســت ،میگویــد :بــر اثــر برخــورد ســریع
کامیــون ،ســر مرحــوم افشــین یداللهــی بــه

شیشــه جلــو کوبیــده شــده و ایشــان در جــا
فــوت کــرده بــود .همســر ایشــان کــه در
صندلــی عقــب نشســته بــود بیــن بخــش
صنــدوق لهشــده خــودرو و صندلیهــای
جلــو گیــر افتــاده و بــه شــدت مجــروح و
بیهــوش شــده بــود و برادرخانمــش نیــز
آســیب جــدی دیــده بــود.
وی ادامــه داد :وقتــی مــا بــه صحنــه تصادف

جسد دختر جوان از سد اکباتان همدان خارج شد

مســئول تیــم غواصــی امــداد و نجــات
جمعیــت هــال احمــر همــدان گفــت :پــس
از  45دقیقــه تــاش تیــم غواصــی صبــح
پنجشــنبه جســد یــک دختــر  20ســاله از ســد
اکباتــان شــهر همــدان خــارج شــد.
داوود شهدوســتی روز پنجشــنبه در گفــت و گو
بــا ایرنــا افــزود :عوامــل انتظامــی آبشــینه
پــس از روئیــت لبــاس زنانــه رهــا شــده در
حاشــیه ســد و احتمــال بــروز غــرق شــدگی،
موضــوع را بــه هــال احمــر اطــاع رســانی
مــی کننــد.
وی اضافــه کــرد 6 :تــن از اعضــای بــا تجربــه

تیــم غواصــی در کمتــر از نیــم ســاعت در
محــل حادثــه حضــور یافتــه و اقــدام بــه
تجســس در زیــر آب مــی کننــد.
وی اظهارکــرد :پــس از  45دقیقــه تــاش
جســد یــک دختــر جــوان در عمــق
پنــج متــری کشــف شــده و بــه عوامــل
قضایــی و انتظامــی مســتقر در محــل تحویــل
داده مــی شــود.
مســئول تیــم غــواص امــداد و نجــات
جمعیــت هــال احمــر همــدان افــزود :تنهــا
پالتــو و قســمتی از لــوازم ایــن دختــر جــوان
در حاشــیه ســد رهــا شــده بــود و ایــن دختــر

کــه لبــاس بــر تــن داشــت در داخــل ســد
غــرق شــده بــود.
شهدوســتی بــا ذکــر اینکــه طبــق مشــاهدات
بیــش از  6ســاعت از غــرق شــدگی ایــن
دختــر مــی گذشــت بیــان کــرد :ایــن دختــر
پــس از قــرار گرفتــن در عمــق پنــج متــری
ســد در گل و الی چســبنده تــه ســد اکباتــان
نیــم متــر فــرو رفتــه بــود و هنــگام کشــف
جســد  ،گلــو و دهــان ایــن دختــر گل آلــود
بــود.
وی افــزود :تیــم هــای غواصــی همــدان
در ســالجاری ســه جســد را در ایــن اســتان

کشف کاالی قاچاق
ميليوني در الرستان

از توقيــف يــك دســتگاه اتوبــوس حامــل
 150ميليــون ريــال كاالي قاچــاق در آن
شهرســتان خبــر داد.
بــه گــزارش خبرنــگار پايــگاه خبــري پليــس،
ســرهنگ "حســين ديندارلــو" در گفــت و گــو
بــا خبرنــگار پايــگاه خبــري پليــس ،گفــت:

مامــوران انتظامــي شهرســتان الرســتان
مســتقر در پاســگاه هرمــود عبــاس ،هنــگام
كنتــرل خودروهــاي عبــوري بــه يــك
دســتگاه اتوبــوس كــه از ســمت بنــدر عبــاس
بــه ســمت الرســتان در حركــت بــود مظنــون
و آن را متوقــف كردنــد.

فرمانــده انتظامــي شهرســتان الرســتان

رســیدیم متوجــه شــدیم کــه صندلیهــای
ردیــف جلــوی خــودرو ،اصــا آســیبی
ندیــده و فقــط خــون بــود کــه روی شیشــه
و داشــبورد و صندلیهــا پاشــیده شــده بــود.
بنابرایــن اگــر مرحــوم افشــین یداللهــی
کمربنــد ایمنــی بســته بــود یــا در آن لحظــه
کمربنــد را بــاز نکــرده بــود ،قطعــا زنــده
میماند.
کشــف کــرده اســت ولــی ایــن نخســتین
جســدی اســت کــه امســال از ســد اکباتــان
خــارج شــد.
وی اضافــه کــرد :همچنیــن امســال تیــم
غواصــی جمعیــت هــال احمــر اســتان
همــدان  124شــهروند را از غــرق شــدن در
ســد اکباتــان نجــات داده اســت.

وي ادامــه داد :در بازرســي از ايــن خــودرو
تعــداد  ۸۱۶ثــوب پارچــه و پوشــاك قاچــاق
بــه ارزش  150ميليــون ريــال كشــف و در
ايــن رابطــه راننــده خــودرو دســتگير و بــا
تشــكيل پرونــده بــه مراجــع قضائــي معرفــي
شــد.
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مرگ  ۴۰هزار نفر در انگلیس
بر اثر آلودگی هوا

آلودگـی هـوای انگلیـس موجـب مـرگ حـدود  ۴۰هـزار نفر
در ایـن کشـور شـده اسـت .تعـداد زیـاد خودروهـای دیزلـی،
اسـتفاده از چـوب به عنوان سـوخت و آالیندگـی کارخانهها از
جملـه دالیـل ایـن آلودگـی در انگلیس اسـت.

نجات  70گردشگر گرفتار در
تله کابین معلق بین زمین و هوا

رکنـا 70 :گردشـگری کـه بیـن زمیـن و آسـمان در بازدیـد از
کـوه آتـش فشـانی " تنریـف " در اسـپانیا دچار حادثه شـدند،
توسـط اکیـپ های آتـش نشـان ،رنجرهـای پـارک ،پلیس و
امدادگـران نجـات یافتند.
بـه گزارش گروه ترجمـه رکنا ،گروهی از گردشـگران که طی
بازدیـد از کـوه آتشفشـانی "تیـد" در تلـه کابیـن هـا بـه دلیل
نقـص فنـی گرفتـار شـده بودنـد طـی یـک عملیـات 4
سـاعته از مـرگ حتمـی نجـات پیـدا کردنـد .گردشـگران
کـه اکثـر قریـب بـه اتفـاق آنهـا از بریتانیـا بودنـد در ارتفـاع
 3660متـری بیـن زمین و هوا معلق ماندنـد .این حادثه ناگوار
و شـوک برانگیـز روز در کـوه تیـد واقـع در تنریـف بـه وقوع
پیوست.
افـراد گرفتـار در تلـه کابیـن ها توسـط یـک سیسـتم قرقره و
طنـاب آزاد توسـط آتـش نشـانان با سـقوط آزاد از تلـه کابین
بیـرون آورده شـدند .تـک تک گردشـگران در طـول عملیات
نجـات  4سـاعته بـه پائیـن انتقـال داده شـدند و افـرادی کـه
توانایـی پیاده روی تا انتهای مسـیر را داشـتند از این مجموعه
تفریحـی خـارج شـدند ،امـا برخی دیگـر از جمله سـالمندان و
خانـواده هایـی کـه فرزند داشـتند شـب را در کمـپ های این
مجموعه گردشـگری سـپری کردند .از سـوی تیـم های امداد
و نجـات لبـاس هـای گـرم ،غـذا و سـایر تجهیـزات الزم در
اختیـار ایـن افـراد قـرار گرفـت تـا صبـح پنج شـنبه بـه هتل
محل اقامتشـان انتقال داده شـوند .خوشـبختانه در این حادثه
هیـچ گونـه تلفاتـی وجـود نداشـت ،اما برخـی از گردشـگران
دچـار شـوک یـا ارتفـاع زدگـی شـده بودند کـه تحـت درمان
قـرار گرفتنـد .در هـر یکـی از کابیـن ها تعـداد  35نفـر وجود
داشـت کـه نیمـه راه بـر فـراز بلندترین کـوه اسـپانیا ،یکی از
جاذبـه هـای گردشـگری متوقـف شـدند .حـدود  200نفـر بر
بلنـدی ایـن کوه پـس از بازدیـد در انتظار بازگشـت بـه پائین
بودنـد .حـدود  50آتش نشـان در ایـن عملیات حضور داشـتند
کـه توانسـتند گردشـگران را در صحـت و سلامت از مـرگ
نجـات دهنـد .یک تیـم از روانشناسـان نیز برای گردشـگرانی
کـه بـه تروما مبتلا شـده بودند به محـل اعزام شـدند .پارک
ملـی تیـده از سـال  ۲۰۰۷جزو میراث جهانی یونسـکو بشـمار
مـی آیـد .آتشفشـان تیـد مرتفعتریـن آتشفشـان در اسـپانیا و
سـومین آتشفشـان مرتفـع در جهـان اسـت ،ایـن آتشفشـان
 ۳۷۱۸متـر از سـطح دریـا و  ۷۵۰۰متر از کـف اقیانوس ارتفاع
دارد.

افزایش تلفات و خسارات سیل
در پرو

در پـی بـارش بارانهـای سیلآسـا و طغیـان رودخانـه در پرو
طـی سـه روز گذشـته  ۱۲تـن جـان خـود را از دسـت داده و
دههـا تـن مجـروح و  ۱۱تـن دیگـر نیـز ناپدید شـدهاند.
بـه گـزارش ایسـنا ،بـارش بارانهـای شـدید در پـرو از پایان
سـال گذشـته میلادی آغـاز شـده و در طـول ایـن مـدت
مجموعـا  ۶۵تـن کشـته و  ۶۲هـزار تـن در  ۲۰اسـتان از ۲۵
اسـتان ایـن کشـور آواره شـدهاند.
تنهـا در روز شـنبه طغیـان رودخانـه یـک مینـی بـوس را بـا
 ۲۲سرنشـین واژگـون کـرد کـه به گفتـه مقامات پـرو در این
حادثـه  ۱۵نفر کشـته شـدند.
یکـی از سـیلزدگان میگویـد :همـه مدرسـهها در منطقـه ما
تعطیـل شـدهاند ،در کالسهـا نیـم متـر آب بـاال آمـده .برق
نداریـم ،آب آشـامیدنی نیسـت چـون کانالهـای انتقـال آب
مسـدود شـدهاند .در خیابانهـا سـیل جـاری شـده و جادههـا
بسـته شـدهاند.
بـه گـزارش یورونیوز ،بـه گفته کارشناسـان تغییـرات اقلیمی،
بـاال رفتـن دمـای هوا موجـب افزایش بـارش بـاران و طغیان
رودخانههـا بـه ویژه در مناطق اسـتوایی شـده اسـت .تا کنون
بیشـترین قربانیـان ایـن پدیـده جـوی از دو کشـور سـاحلی
اقیانـوس آرام یعنـی اکـوادور و پـرو بودهاند.

مردی نامزدش را کشت و جسد
تکه تکه شده اش را به سگ ها داد!

رکنـا :بازیکـن برزیلـی کـه بـه قتـل نامـزدش متهـم شـده
اسـت ،بـا یـک تیم جدیـد قرارداد بسـته و درشـرف بازگشـت
بـه دنیـای فوتبال اسـت.
بـه نقـل از نشـریه آس ،برونـو فرنانـدس دسـوزا ملقـب بـه
«برونـو» دروازهبـان برزیلـی که بـه آدمربایی و قتـل نامزدش
متهـم اسـت بـا تیـم برزیلـی «بوآ اسـپورته» قـرارداد بسـت.
برونـو کـه علاوه بـر ربـودن و قتـل نامـزدش متهـم اسـت
کـه جسـد او را تکـه تکـه و غذای سـگها کـرده اسـت ،ماه
گذشـته بعـد از اعتـراض بـه دیـوان عالـی برزیلـی نسـبت به
حکمـی کـه دادگاه برایـش صـادر کرده بـود ،آزاد شـد و حاال
در آسـتانه بازگشـت بـه زمین فوتبـال قرار دارد کـه این اتفاق
موجـی گسـترده از اعتراضـات را بـه همراه داشـته اسـت.
طبـق گـزارش رسـانههای محلی ،برونـو فرناندس دسـوزا که
بـه برونـو معـروف اسـت ،قـرار بـود کـه با تیـم دسـته دومی
بـوا اسـپورته در جنـوب شـرق برزیـل قـرارداد منعقـد کنـد.
ایـن در حالیسـت کـه اعتراضـات و انتقـادات فراوانـی بـه
تصمیـم مسـئوالن باشـگاه بـوا اسـپورته صـورت گرفتـه امـا
ایـن باشـگاه صریحـ ًا اعلام کـرده کـه بـرای عقـد قـرارداد
بـا دروازهبـان  32سـاله سـابق فالمنگـو تردیـد نخواهـد
کـرد .به نظر میرسـد که حتی فشـار اسپانسـرهای باشـگاه و
تهدیـد آنهـا مبنـی بر قطـع همـکاری همچنیـن واکنشهای
تنـدی کـه از سـوی کاربـران شـبکههای اجتماعـی صـورت
گرفتـه نتوانسـته باشـگاه را از عقـد قـرارداد با برونـو منصرف
کنـد و گفتـه میشـود کـه ایـن بازیکـن برزیلـی بـه عنـوان
بازیکـن جدیـد بـوا اسـپورته معرفی میشـود.

