یکشنبه  21مهر  14 1398صفر 1441

حوادث
Oct 13, 2019

سال بیست و چهارم شماره 6747

دستگیری مسافربرنمایی که زنان جوان را گول میزد
مــرد جوانــی کــه در پوشــش مســافربر اقــدام
بــه جلــب اعتمــاد زنــان جــوان و ســرقت از
آنــان کــرده بــود ،دســتگیر شــد.
بــه گــزارش ایســنا ،در تاریــخ  ۱۸تیرمــاه
امســال زن جوانــی بــا حضــور در کالنتــری
 ۱۶۴قائــم بــه مامــوران گفــت :در خــرداد
مــاه ســال جــاری در خیابــان رســالت یــک
خــودروی ســواری پــژو  ۲۰۶خاکســتری
رنــگ را بــه صــورت دربســت کرایــه کــردم
و راننــده کــه مــرد جوانــی بــود در بیــن راه
شــماره تلفنــش را بــه مــن داد و اعــام
کــرد کــه حاضــر اســت هــر موقــع نیــاز بــه
خــودروی دربســتی داشــتم بــا کرایــه کمتــر از
معمــول ،مــن را بــه مقصــد برســاند .مــن هــم
در پنجــم تیرمــاه بــا شــماره تلفــن راننــده
تمــاس گرفتــم و درخواســت کــردم تــا بــرای
خریــد مــن را بــه فروشــگاه برســاند .ایــن
فــرد پــس از رســیدن بــه مقصــد از خــودرو
پیــاده بــا مــن همــراه شــد و حتــی پــس از
خریــد نیــز مــن را بــه منــزل رســاند و کمــک
کــرد تــا وســایلم را بــه داخــل منــزل ببــرم.

شــاکی ادامــه داد :چنــد روز بعــد پیامکــی
دریافــت کــردم کــه نشــان مـیداد دو میلیــون
و  ۵۰۰هــزار تومــان از عابربانکــم برداشــت

بــا کســب ایــن اطالعــات رســیدگی بــه
موضــوع بــا حکــم مقــام قضایــی در دســتور
کار مامــوران پایــگاه یکــم پلیــس آگاهــی

شــده اســت ،در حالــی کــه چنیــن مبلغــی را
خریــد نکــرده بــود .کارتــم را جســتجو کــردم
و متوجــه شــدم کــه کارتــم در کیفــم نیســت
کــه متوجــه شــدم از ســوی ایــن راننــده بــه
ســرقت رفتــه اســت.

تهــران بــزرگ قــرار گرفــت و اکیپــی از
کارآگاهــان پایــگاه یکــم پلیــس آگاهــی
بــا حضــور در محلهــای تــردد و توقــف
خــودروی مذکــور و بــا انجــام تحقیقــات
میدانــی خــودرو و پالکــش را شناســایی

کردنــد .بــا شناســایی آدرس صاحــب پــاک
خــودرو مامــوران اقــدام بــه تحقیــق از ایــن
فــرد کردنــد کــه وی مدعــی شــد حــدود
یــک مــاه پیــش خــودرو را در اختیــار یکــی
از دوســتانش قــرار داده تــا بــه وســیله آن
مسافرکشــی کنــد.
در ادامــه تحقیقــات مامــوران اقــدام بــه
حضــور در محــل زندگــی فردمذکــور کــرده
بــا دســتور قضایــی ایــن فــرد را دســتگیر و
بــه مقــر پلیــس منتقــل کردنــد کــه ایــن
فــرد در بازجوییهــای انجــام شــده بــه بــزه
انتســابی و ســرقت عابربانــک شــاکی اقــرار
کــرد .همچنیــن در جریــان رســیدگی بــه ایــن
پرونــده مــوارد مشــابه دیگــری نیــز مطــرح
شــد کــه در بازجوییهــای انجــام شــده
مشــخص شــد کــه از ســوی ایــن فــرد انجــام
شــده اســت.
مرکــز اطــاع رســانی پلیــس آگاهــی تهــران
بــزرگ بــا تاییــد ایــن خبــر اعــام کــرد کــه
متهــم پــس از تشــکیل پرونــده بــرای ادامــه
رونــد رســیدگی بــه جــرم روانــه دادســرا شــد.

پریدن مردی از پنجره طبقه سوم
به دلیل آتشسوزی در اتاق خواب

مــردی میانســال پــس از وقــوع حریــق در
خانـهاش خــود را از پنجــره طبقــه ســوم بــه
بیــرون پرتــاب کــرد.
ســید جــال ملکــی ،ســخنگوی
ســازمان آتــش نشــانی و خدمــات ایمنــی
شــهرداری تهــران در گفتوگــو بــا ایســنا،
دراینبــاره گفـــت :در ســاعت  ۱۲:۲۸ظهــر
یــک مــورد حادثــه حریــق در یــک منــزل
مســکونی بــه ســامانه  ۱۲۵اطــاع داده
شــد کــه درپــی آن ســتاد فرماندهــی
آتشنشــانان دو ایســتگاه را بــه محــل
حادثــه واقــع در ســه راه ورامیــن ،شــهرک
عبــاس آبــاد اعــزام کــرد.
وی بــا بیــان اینکــه نخســتین گــروه از
آتشنشــانان یــک دقیقــه و  ۴۶ثانیــه
بعــد از گــزارش حریــق بــه ســامانه  ۱۲۵در
محــل حاضــر شــدند ،گفـــت :پــس از حضور
آتشنشــانان در محــل مشــاهده شــد کــه
مــردی حــدودا پنجــاه ســاله کــه از ناحیــه

ســر و بــدن دچــار ســوختگی شــده بــود،
پیــش از حضــور آتشنشــانان خــود را از

عوامــل اورژانــس مســتقر در محــل حادثــه
قــرار گرفــت.

پنجــره طبقــه ســوم کــه آتشســوزی در آن
رخ داده بــه پاییــن پرتــاب کــرده اســت کــه
ایــن فــرد از ســوی گروهــی از آتشنشــانان
بــه محلــی امــن منتقــل شــده و در اختیــار

ســخنگوی ســازمان آتشنشــانی و خدمــات
ایمنیشــهرداری تهــران بــا بیــان اینکــه
گروهــی دیگــر از آتشنشــانان نیــز همزمــان
بــرای اطفــای حریــق وارد عمــل شــدند،

بازگشت  ۱۸۴زائر مصدوم و
بیمار اربعین به کشور
رییـس اورژانس کشـور از اعزام  ۱۸۴نفـر از زائران ایرانی
بیمـار یا مصدوم شـده در کشـور عراق به ایـران خبر داد.

مسـافربری حامـل زائـران اربعین حسـینی درحـال حرکت
در محـور مهـران  -ایالم بـود که در کیلومتر  ۱۰این مسـیر
با یـک دسـتگاه خـودروی سـمند تصـادف کرد.
سرپرسـت معاونـت عملیـات سـازمان امـدادو نجـات
جمعیـت هلال احمـر با اشـاره بـه حضـور عوامـل امدادی
در محـل حادثـه گفـت :درپـی ایـن ایـن حادثـه پنـج نفر
دچـار مصدومیـت شـدند که دو نفـر از آنان از سـوی عوامل
سـازمان امـداد ونجـات و سـه نفـر دیگـر از سـوی عوامل
اورژانـس بـه مراکـز درمانـی منتقل شـدند.
وی در مـورد علـت ایـن حادثـه نیـز گفـت :کارشناسـان
پلیـس راهنمایـی و رانندگـی علـت وقـوع ایـن حادثـه را
بررسـی و اعلام خواهنـد کـرد.

تصادف مرگبار دو ون حامل
زائران ایرانی در العماره عراق
مدیرعامـل جمعیـت هلال احمـر اسـتان خوزسـتان از
تصـادف مرگبـار دو دسـتگاه ون در العماره عـراق خبر داد.

پیرحسـین کولیونـد در گفتوگـو بـا ایسـنا دربـاره آخرین
وضعیـت پذیـرش زائـران ایرانـی مصدوم یـا بیمـار که به
کشـور بازگردانـده شـدهاند گفـت :برابـر آخریـن آمارها تا
سـاعت هشـت صبح دیروز در مجموع  ۱۸۴زائـر ایرانی در
کشـور عراق بـه ایـران بازگردانده شـدهاند.
وی بـا بیـان اینکـه بیشـتر ایـن افـراد از مرزهای شـلمچه
و مهـران بـه کشـور بازگشـتهاند ،گفـت ۹۲ :نفـر از مـرز
مهـران و  ۸۹نفـر از مرز شـلمچه وارد کشـور شـدهاند .دو
نفـر نیز از مـرز چذابـه و یک نفر نیـز از مرز خسـروی وارد
کشـور شـدهاند.
کولیونـد در مـورد وضعیـت مصدومـان انتقالی نیـز گفت :از
کل  ۹۲مصـدوم و بیمـار پذیرش شـده در مـرز مهران۶۶ ،
نفـر درمراکـز درمانی بسـتری شـده و  ۲۰نفر نیـز به مراکز
درمانـی شـهر مبـدا اعزام شـدهاند .شـش نفر نیـز درمان
و ترخیص شـدهاند.
رییـس اورژانس کشـور اضافـه کرد :از میـان  ۸۹مصدوم و
بیمـار پذیـرش شـده در مرز شـلمچه نیـز  ۵۱نفر بسـتری
شـده ،سـه نفر بـه مراکـز درمانی شـهر مبدا منتقل شـده و
 ۳۵نفـر نیـز پس از درمـان ترخیص شـدهاند.
وی در مـورد بیمـاران پذیـرش شـده در مـرز چذابـه و
خسـروی نیز گفـت :در مـرز چذابـه دو نفر پذیرش شـدند
کـه یک نفر بسـتری شـده و دیگری ترخیص شـده اسـت.
مـورد پذیـرش شـده در مرز خسـروی نیز یک نفـر بوده که
همچنان بسـتری اسـت.

علـی خـدادادی در گفتوگـو بـا ایسـنا ،در اینبـاره گفـت:
صبـح امروز دو دسـتگاه خـودروی ون حامل زائـران ایرانی
در حـال حرکـت در مسـیر بودنـد کـه در محـدوده العمـاره
عـراق به شـدت بـا یکدیگـر برخـورد کردند.
وی بـا بیـان اینکـه درپی ایـن حادثه یـک خانم  ۱۸سـاله
جـان خـود را از دسـت داد ،گفـت :شـش تـن نیـز دچـار
مصدومیـت شـدند که پس از انجـام اقدامات اولیـه درمانی
بـرای ادامـه رونـد درمـان به کشـور منتقـل خواهند شـد.
مدیرعامـل جمعیـت هلال احمـر اسـتان خوزسـتان افزود:
مصدومـان در حـال انتقـال به مرز چذابه هسـتند تـا پس از
انجـام هماهنگیهـای الزم بـه داخل کشـور منتقل شـوند.

تصادف اتوبوس با سمند
در محور مهران

واژگونی پراید در زنجان۲ ،
فوتی و  ۴مصدوم بر جا گذاشت

سرپرسـت معاونـت عملیـات سـازمان امـداد و نجـات
جمعیـت هلال احمـر از برخـورد یک دسـتگاه اتوبـوس با
خـودروی سـمند در محـور مهـران – ایلام خبـرداد.

رئیـس مرکـز مدیریـت حـوادث و فوریتهـای پزشـکی
اسـتان زنجـان گفت :واژگونـی پراید ۲ ،فوتـی و  ۴مصدوم
بـر جا گذاشـت.

حامـد سـجادی در گفتوگـو بـا ایسـنا ،دراینبـاره گفـت:
در سـاعت  ۹:۵۱صبـح دیـروز یـک دسـتگاه اتوبـوس

اصغـر جعفریروحـی در گفتوگـو بـا ایسـنا ،در رابطـه بـا
حادثـه رخ داده در اتوبـان زنجـان  -قزویـن ،اظهـار کـرد:
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گفــت :کانــون حریــق اتــاق خــواب واحــد
مســکونی در طبقــه ســوم ســاختمان بــود
کــه آتشنشــانان بالفاصلــه اقــدام بــه مهــار
و اطفــای حریــق آن کــرده و از گســترش
آتــش در دیگــر فضاهــا و واحدهــای ایــن
ســاختمان جلوگیــری کردنــد.
ملکــی در مــورد علــت وقــوع ایــن حادثــه
نیــز گفــت :براســاس شــواهد موجــود گویــا
داخــل اتــاق خــواب لــوازم اشــتعالزایی کــه
از آن بــرای جشــن تولــد و مراســمهای
شــادی اســتفاده میشــود ،قــرار داشــته و
همزمــان مــرد میانســال در حــال کار بــا
دســتگاه فــرز بــوده کــه جرقههــای ناشــی
از آن روی لــوازم اشــتعالزا افتــاده و ســبب
وقــوع حریــق شــده اســت.
بــه گفتــه ســخنگوی ســازمان آتشنشــانی و
خدمــات ایمنــی شــهرداری تهــران ،آتش نشــانان
پــس از ایمنســازی محــل دقایقــی پیــش بــه
عملیــات خــود خاتمــه دادنــد.

یک دسـتگاه پرایـد در کیلومتر  ۷۰اتوبان زنجـان  -قزوین
(محـدوده هتل غـزال) واژگون شـد.
وی در رابطـه بـا کـد آمبوالنسهـای اعزامی    بـه محل وقوع
حادثـه ،افـزود :پـس از گـزارش ایـن حادثه بـه اورژانس،
سـه کـد آمبوالنـس غـزال ،بهارسـتان و هاللاحمـر بـرای
یـاری مصدومـان بـه محـل حادثه اعزام شـد.
ایـن مسـئول ادامـه داد :در طی ایـن حادثه  ۲نفـر به علت
شـدت صدمـات و جراحـات وارده در دم فـوت کردنـد و ۴
نفـر نیـز پـس از انجـام اقدامـات پیشبیمارسـتانی بـه
بیمارسـتان بوعلـی سـینای خـرمدره انتقـال یافتند.

سقوط کامیون
در اسکله الفت قشم
رییـس اداره بنـادر و دریانوردی سـازمان منطقه آزاد قشـم
گفـت :بـروز مشـکل در سیسـتم ترمـز و نقـص فنـی یک
دسـتگاه کامیـون بعد از ظهر دیـروز جمعه منجر به سـقوط
این وسـیله در اسـکله الفت قشـم شـد.

فارس

کشف بیش از  650کیلو تریاک
در فارس

فرمانـده انتظامی    اسـتان از کشـف  666کیلو و  500گـرم تریاک در
شهرسـتان  های الرسـتان و نی ریـز خبر داد.

سـردار "رهـام بخـش حبیبـی" در گفـت و گـو بـا خبرنـگار پایگاه
خبـری پلیـس ،گفـت :مامـوران پاسـگاه انتظامی    "چهـار برکـه"
شهرسـتان الرسـتان هنـگام كنتـرل خودروهـاي عبـوري در محور
بنـدر عبـاس  -الرسـتان ،به يـك کامیـون مشـکوک و آن را متوقف
كر د ند .
وي افـزود :در بازرسـی از ایـن خـودرو 346 ،کيلـو و  500گـرم
تریـاک کـه در کـف کامیـون جاسـازی شـده بـود ،کشـف و در این
خصـوص  2قاچاقچـی مـواد مخـدر دسـتگیر شـدند.
فرمانـده انتظامی    اسـتان فـارس ادامـه داد :در یـک عملیـات دیگر،
مأمـوران انتظامی    شهرسـتان نـی ریـز هنـگام کنتـرل خودروهـای
عبـوری در محـور قطرویـه  -نـی ریز ،به یـک کامیون مظنـون و آن
را جهت بررسـی بیشـتر متوقـف کردند.
سـردار حبیبی با بیان اینکه در بازرسـی از این خودرو  320کیلوگرم
تریـاک کـه به طـرز ماهرانه ای در السـتیک  ها جاسـازی شـده بود،
کشـف شـد ،تصریـح کـرد :در ایـن رابطـه  2قاچاقچی مـواد مخدر
دسـتگیر و بـا تشـکیل پرونـده بـه مرجـع قضائـی معرفی شـدند.
وی تأکیـد کـرد :مبـارزه بـی امـان بـا مـواد مخـدر همـواره از
اولویت  هـای اصلـی فرماندهـی انتظامی    اسـتان فـارس محسـوب
می    شـود.

كشف گوسفند قاچاق میلیاردی درالرستان
فرمانـده انتظامي الرسـتان از توقيف یک دسـتگاه کامیون و کشـف
 ۱۲۱راس گوسـفند قاچـاق بـه ارزش  4میلیارد ریـال خبر داد.

فرمانده انتظامی    شهرسـتان الرسـتان افـزود :ارزش ريالي احشـام
مكشـوفه برابـر نظـر كارشناسـان 4 ،ميليـارد ريـال بـرآورد شـده
ا ست .

کشف  200کیسه کود شیمیایی قاچاق
در ممسنی
فرمانـده انتظامی    ممسـنی از کشـف کود شـیمیایی قاچـاق به ارزش
 200میلیـون ریال در آن شهرسـتان خبر داد.

سـرهنگ "محمد  هاشـم قسـام" در گفـت و گـو بـا خبرنـگار پایگاه
خبـری پلیـس ،گفـت :مامـوران انتظامی    ایـن شهرسـتان هنـگام
کنتـرل خودروهـای عبـوری در بلوارخلیـج فـارس ،بـه دو دسـتگاه
وانـت نیسـان مشـکوک و آنهـا را متوقـف كردنـد.
وي افـزود :مامـوران در بازرسـی از ایـن خودرو  ها  200کیسـه کود
شـیمیایی قاچـاق و فاقد مجـوز قانونی کشـف کردند.
فرمانـده انتظامی    شهرسـتان ممسـنی بـا اشـاره بـه دسـتگيري
يـك متهـم در ايـن خصـوص ،قاچـاق کاال را تهديدي جـدي براي
توليـد جامعه دانسـت و تصريـح كرد :نیـروی انتظامـی     ،قاطعانه در
راسـتای سیاسـت  های اقتصـاد مقاومتـی بـا ورود هـر گونـه کاالی
قاچـاق مبـارزه خواهـد کرد.

کشف  10تن چوب قاچاق
در قیر و کارزین
فرمانـده انتظامـي قیروکارزین از کشـف  10تن چـوب قاچاق و فاقد
مجـوز در اين شهرسـتان خبر داد.
بـه گـزارش خبرنگار پايگاه خبـري پليس ،سـرهنگ دوم "حمیدرضا
صالحـی فـرد " ،در تشـريح اين خبـر گفت :مامـوران دايـره مبارزه
بـا قاچـاق کاال و ارز پليـس آگاهـي شهرسـتان قیروکارزیـن هنگام
کنتـرل محورهـای مواصالتی شهرسـتان ،بـه یک دسـتگاه کاميون
مشـكوك و آن را متوقـف کردند.
وي افـزود :در بازرسـی از ایـن کامیون  10 ،تن چـوب قاچاق و فاقد
مجـوز کـه در حـال انتقال بـه يکي از شـهرهاي مرکزی کشـور بود،
کشـف و یـک متهـم در این خصـوص دسـتگیر و با تشـکیل پرونده
به مرجـع قضایی معرفی شـد.
سـرهنگ صالحـی فـرد در پايـان با اشـاره بـه این که کارشناسـان
ارزش محمولـه کشـف شـده را  110ميليـون ريـال بـرآورد کـرده
انـد ،از شـهروندان خواسـت :در صـورت مشـاهده هـر گونـه موارد
مشـکوک بـا مرکـز فوریت  هـای پلیسـی  110تمـاس بگیرند.

سـرهنگ "داود امجـدی" در گفتوگـو بـا خبرنـگار پايـگاه خبـري
پليـس ،بيـان كـرد :مأمـوران پاسـگاه انتظامی    "چهاربرکـه" در
راسـتای طـرح مبـارزه بـا قاچـاق کاال و هنـگام کنتـرل محـور
مواصالتـی الرسـتان -بندرعباس به یک دسـتگاه کامیون مشـکوک
و آن را متوقـف کردنـد.
وی ادامـه داد :در بازرسـی از ایـن خـودرو 121 ،رأس گوسـفند
قاچـاق و فاقـد مجـوز دامپزشـكي کشـف و در ایـن خصـوص یک
متهم دسـتگیر شـد.

به دنبال آتش سوزی در کالیفرنیا،
دهها هزار نفر منازل خود را
تخلیه کردند
بـه دنبال گسـترش آتـش سـوزی در ایالـت کالیفرنیای امریـکا ،به

بین الملل

بـه گـزارش ایسـنا ،همزمان بـا نزدیـک شـدن طوفان  هاگیبیس به
مناطـق مرکـزی ژاپن دسـتکم یک تـن بر اثـر این حادثـه طبیعی
جـان خـود را از دسـت داد و چندین نفـر دیگر نیز مصدوم شـدند.
بـا نزدیـک شـدن ایـن طوفـان بـه ژاپـن از شـدت آن تاحـدودی
کاسـته شـد امـا همچنـان در گـروه طوفانهـای خطرنـاک و مهیب
قـرار دارد .گزارشهـا حاکی از آن اسـت که حداکثر سـرعت حرکت
طوفان  هاگیبیـس  ۱۹۵کیلومتـر در سـاعت برآورد شـده اسـت.
بنابـر اعلام رسـانههای ژاپـن ،طوفان  هاگیبیس عصر روز شـنبه به
وقـت محلـی این کشـور را در مینـوردد اما تـا آن زمان بسـیاری از
مناطـق مرکـزی و جنوبـی «هونشـو» از جزایـر اصلی ژاپـن را تحت
تاثیر خـود قرار داده اسـت.

سقوط هواپیمای ریاست جمهوری
کنگو  23کشته برجای گذاشت

پژمـان بهرامـی    در گفت و گو با ایسـنا ،با اعلام اینکه این
کامیـون به دلیـل نقص فنـی سیسـتم ترمز سـوار لندینگ
کرافت نشـده اسـت ،افـزود :با توجـه به نقص فنی وسـیله
نقلیـه راننده نسـبت بـه تعمیر این وسـیله در اسـکله اقدام
می    کنـد کـه در همین حیـن به دلیـل عمل نکردن سیسـتم
ترمـز کامیون بـه دریا سـقوط می    کند.
وی بـا اشـاره به اینکـه این حادثـه حدود سـاعت  ۱۴روی
داد و بـه هیـچ کـدام از سرنشـینان کامیـون آسـیب جانـی
نرسـید ،خاطرنشـان کرد :هم اکنـون با اعزام یک دسـتگاه
جرثقیـل دسـتگاه در حـال خارج شـدن از دریا اسـت.

امحاء شش باب کوره ذغالی
غیر مجاز در شهرستان رستم
بـه گزارش روابط عمومـی    اداره کل منابع طبیعـی و آبخیزداری
فـارس بـا تلاش و هوشـیاری مامـوران منابـع طبیعـی
شهرسـتان رسـتم شـش باب کوره ذغالـی غیر مجـاز در این
شهرسـتان شناسـایی و امحـاء شـد.
بهاالدیـن سـادات رئیـس اداره منابـع طبیعـی و آبخیـزداری
شهرسـتان رسـتم با اشـاره به انجام تحقیقات گسترده توسط
مامـوران یـگان حفاظـت منابع طبیعـی این شهرسـتان اظهار
داشـت :در این راسـتا ماموران با اشـراف کامـل و تحت کنترل
قـرار دادن منطقـه از فعالیـت غیـر قانونـی کوره  هـای ذغـال
توسـط سـودجویان مطلـع و محـل مـورد نظـر را شناسـایی
کردنـد.وی تصریـح کرد:دربازجویی  هـای بـه عمـل آمـده از
متخلفان مشـخص شـد افراد سـودجو بـا قطع کـردن درختان
جنگلـی و دپـو آن در مخفیگاهـی در جنـگل اقـدام بـه ایجـاد
کوره  هـای غیرمجـاز ذغـال در محـدوده روسـتا قلمـدان کرده
بودنـد.وی اظهـار داشـت:پس از تخریـب وامحاءکوره  هـای
ذغالـی افرادمتخلف به دسـتگاه قضایی معرفـی و ابزار و ادوات
جـرم نیـز بطـور کامـل از منطقه پاکسـازی شـد.

دسـتور مقامـات آتش نشـانی دهها هزار نفر از سـاکنان ایـن ایالت
جمعـه شـب (به وقـت محلی) منـازل خـود را تخلیـه کردند.
بـه گـزارش خبرگـزاری فرانـس  ،۲۴بـا وزش بادهـای شـدید و
گسـترش آتش سـوزی به جنـوب کالیفرنیا ،بسـیاری از مـردم این
ایالـت خانههـای خـود را تخلیـه کردنـد.
مقامـات آتـش نشـانی اعلام کردنـد :در ایـن حادثـه یـک زن ۸۹
سـاله در کالیمسـا در  ۷۰مایلـی ( ۱۱۵کیلومتـری) شـرق لـس
آنجلـس جـان خـود را از دسـت داده اسـت.
افزایـش سـرعت آتـش سـوزی در روز جمعـه از  ۶۰هکتـار بـه
هفـت هـزارو پانصـد هکتـار رسـیده و این گسـتردگی باعث شـده
تـا مقامـات محلـی دسـتور تخلیـه خانـه بیـش از یـک صـد هـزار
شـهروند آمریکایـی در کالیفرنیـا را صـادر کنند.رالـف تـرازا رئیس
آتـش نشـانی لـس آنجلس گفـت :آتش سـوزی کـه از اواخـر روز
پنجشـنبه در شـهر سـیلمار آغاز شـده بود به دلیل شـرایط خشـک
و وزش بـاد شـدید بـه شـدت در حال پیشـروی اسـت.

«هاگیبیس» در ژاپن قربانی گرفت
طوفـان «هاگیبیـس» در ژاپـن دسـتکم یـک کشـته و چندیـن
مصـدوم برجـا گذاشـت.

منابـع خبـری آفریقایـی امروز گـزارش دادنـد که سـقوط هواپیمای
حامـل کارکنان دفتر ریاسـت جمهـوری جمهـوری دمکراتیک کنگو،
 23نفـر را به کام مـرگ برد.
روزنامـه دیلـی پسـت نیجریه دیـروز با پایـان دادن به شـایعه  های

دو روز اخیـر مبنـی بر ناپدید شـدن ایـن هواپیمای بـاری ویژه حمل
کارکنـان دفتر ریاسـت جمهوری در کینشـازا ،نوشـت کـه تحقیقات
انجـام شـده نشـان داد ایـن هواپیما در شـرق این کشـور سـقوط
کـرده و همـه  23سرنشـین آن جـان باخته اند.
ایـن گـزارش بـه نقـل از "ویدیـه تشـیمانگا" رئیـس هواپیمایـی
غیرنظامی    جمهـوری دمکراتیـک کنگـو اعلام کـرد که بعـد از آنکه
روز پنجشـنبه هواپیمـای جت آنتانوف روسـی به همـراه خلبان ویژه
رئیـس جمهـوری ،مدیـر پشـتیابی هواپیمایی کشـور و چند سـرباز
از شـهر "گومـا" عـازم کینشـازا بـود و در  40کیلومتـری فـرودگاه
"ان دیلـی" از صفحـه رادار مفقـود شـد ،امـروز مشـخص شـد کـه
هواپیمـای مذکـور سـقوط کـرد و همـه سرنشـینان خود را بـه کام
مـرگ برد.
هواپیمـای "ان 26"-متعلـق بـه شـرکت "گوم-ایر شـب پنجشـنبه
در حالـی در  25کیلومتری شـهر کینشـازا در جمهـوری دموکراتیک
کنگـو سـقوط کـرد کـه محمولـه خـود را بـرای برگـزاری انتخابات
ریاسـت جمهـوری در گومـا تحویل مقامات آن شـهر داده بـود و به
پایتخـت باز می    گشـت.

