aftab.yz@gmail.com

جسد دختر جوان از سد اکباتان همدان خارج شد

مســئول تیم غواصی امداد و نجات جمعیت هالل احمر همدان
گفــت :پــس از  45دقیقه تالش تیم غواصی،جســد یک دختر
 20ساله از سد اکباتان شهر همدان خارج شد.
داوود شهدوستی در گفتگو با ایرنا افزود :عوامل انتظامی آبشینه
پس از رؤیت لباس زنانه رها شــده در حاشیه سد و احتمال بروز
غرق شدگی ،موضوع را به هالل احمر اطالع رسانی میکنند .تیم
غواصی در کمتر از نیم ساعت در محل حادثه حضور یافته و اقدام

به تجسس در زیر آب میکنند.
وی اظهارکــرد :جســد این دختر جــوان در عمق
پنج متری کشف شده و به عوامل قضایی و انتظامی
مستقر در محل تحویل میشود .تنها پالتو و قسمتی
از لوازم این دختر جوان در حاشیه سد رها شده بود
و این دختر که لباس بر تن داشت در داخل سد غرق شده بود.
شهدوستی با ذکر اینکه طبق مشــاهدات ،بیش از شش ساعت

حوادث

از غرقشــدگی این دختر میگذشت ،بیان کرد :این
دختر پس از قرار گرفتن در عمق پنج متری سد ،در
گل و الی چسبنده ته سد اکباتان نیم متر فرو رفته
بود و هنگام کشف جسد ،گلو و دهان این دختر گل
آلود بود .تیمهای غواصی همدان در ســالجاری سه
جســد را در این استان کشف کردند ولی این نخستین جسدی
است که امسال از سد اکباتان خارج شد.
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با نزدیک شدن به ایام پایانی سال و مراجعه شهروندان به مراکز خرید
تخصصی
تجاری ،در راستای تدابیر فرمانده انتظامی تهران بزرگ ،تیمهای
ِ
برخورد با جرائم را در ایستگاههای مختلف مترو ،افزایش دادیم تا شرایط برای
اقدامات مجرمانه توسط سارقان نامناسب شود.
فرمانده یگان انتظامی پلیس مترو از انهدام باند
ببُرها خبر داد و گفت :باند ســه نفرهای که
جی 
ببُری
به طور همزمان در ایستگاههای مترو جی 
میکردند ،توسط پلیس مترو دستگیر شدند.
سرهنگعلیراقیفرماندهیگانانتظامیپلیسمترو
در گفتگو با فارس ،از دســتگیری باند سه نفره
سارقان جیببر در مترو خبر داد و گفت :این باند
ســه نفره به طور همزمان در ایستگاههای مترو
ببُری میکردند و تعداد زیادی ســیمکارت
جی 
تلفن همراه و کارت حافظه در اموال آنها کشف
شد.
ســرهنگ راقی در تشــریح جزئیات خبر اظهار
داشــت :با نزدیک شــدن به ایام پایانی سال و

مراجعه شــهروندان بــه مراکز خریــد تجاری،
در راســتای تدابیــر فرمانده انتظامــی تهران
تخصصی برخــورد با جرائم را
بــزرگ ،تیمهای
ِ
در ایســتگاههای مختلف مترو ،افزایش دادیم تا
شــرایط برای اقدامات مجرمانه توســط سارقان
نامناسب شود.
وی افزود :در این بررســیها ،مأموران انتظامی
مســتقر در یکی از ایســتگاههای مترو متوجه
رفتار مشکوک شخصی میشــوند که همزمان
بــا ازدحام جمعیتی که قصد داشــتند ،ســوار
ببُری میکند .فرمانده
مترو شــوند اقدام به جی 
یگان انتظامی پلیس مترو تصریح کرد :مأموران
انتظامی مظنــون را تحت نظر گرفته و در حال

خارج کردن گوشی تلفن همراه یکی از مسافران
او را دســتگیر و به مقر پلیس انتقال میدهند.
انتظامی پلیس پایتخــت ،ادامه داد:
این مقــام
ِ
در بازرسی بدنی از متهم تعداد دو دستگاه گوشی
تلفن هوشــمند و مقادیری وجه نقد کشف شد
که متهم در ابتدا مدعی شد هر دو گوشی تلفن
همراه متعلق به اوســت .وی افزود :در تحقیقات
پلیســی مشخص شــد که هر دو گوشی متعلق
به دو همدســت اوســت که به طور همزمان در
ایســتگاههای مترو در حال جیب بری هستند.
ســرهنگ راقی به دســتگیری همدستان وی
اشاره و بیان داشت :ســرانجام طی دو عملیات
پلیسی ،دو سارق همدست وی نیز دستگیر و در

بازرسی بدنی از آنان تعدادی گوشی تلفن همراه
لنزدار ،تعــدادی کارت حافظه جانبی گوشــی
تلفن همراه و اقالم دیگر کشــف شــد .فرمانده
یگان انتظامی مترو خاطرنشان کرد :در این ایام،
الزم است شهروندان از به همراه داشتن مقادیر
قابل توجه پول برای خرید اجتناب ورزند و بهتر
است کارتهای اعتباری را جایگزین حمل وجه
نقــد کنند؛ همچنین هنــگام خرید و ترددهای
شهری ،نســبت به حرکات اطرافیان ،مخصوصاً
هنگام سوار یا پیاده شدن از قطار توجه بیشتری
داشته باشند و در صورت مشاهده هر گونه مورد
مشکوک به پلیس مترو مراجعه کرده یا با تلفن
 110تماس حاصل نمایند.

گور دستهجمعی کودکان  ،اشک سربازان عراقی را درآورد
نیروهای ارتش عراق روز پنجشنبه یک گور دسته جمعی
را که جســد  ۲۴عراقی در آن دفن شده بود در اطراف
موصل کشف کردند .به گزارش فارس ،در این گور دسته
جمعی ،اجسادی دیده میشــود که اغلب آنها کودک
هستند و در حالی که الی پتو پیچیده شدهاند در گوری
کمعمق دفن شدهاند .گفته میشود این کودکان به همراه
خانواده در حال فرار بودهاند که نیروهای داعشی آنها را
به قتل رسانده و در گوری دسته جمعی دفن کردهاند.

تصادف در جاده مواصالتی شهرستان اهر چهار مصدوم برجای گذاشت

مسئول روابط عمومی مرکز اورژانس آذربایجان
شــرقی عنوان کرد :تصادف در جاده مواصالتی
شهرســتان اهر چهار نفر از سرنشینان را راهی
بیمارستان کرد .وحید شادی نیا ،مسئول روابط
عمومی مرکز اورژانس آذربایجان شرقی در گفتگو
با آنا ،از برخورد یک دستگاه پراید با«ام.وی.ام»

سودوکو

خبر داد و گفت :این حادثه ساعت  07:21صبح
دیروز (جمعه) در جادههای مواصالتی شهرستان
اهــر رخ داد که بــه محض اطــاع ،نیروهای
امدادی اورژانس به محل حادثه اعزام شدند .این
حادثه چهار مصدوم برجای گذاشت که توسط
کارشناســان اورژانس پایگاه مجید آباد ،بعد از

اقدامات پیش بیمارستانی به بیمارستان منتقل
شــدند .وی افزود :از مردم و مســافران نوروزی
درخواست میشــود هنگام وقوع حادثه از جابه
جایی غیراصولی مصدومان پرهیز کنند زیرا این
کار باعث تشدید مصدومیت میشود و عوارض
جبران ناپذیری را برجای میگذارد.

ارقام از  1تا  9را طوری در خانههای سفید قرار دهید
كه هر رقم در سطرها ،ستونها و مربعهای كوچك  3در  3یكبار دیده شود.

شماره2017 :

شماره2018 :
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زمین لرزه استان فارس را لرزاند

زلزله  ۴.۲ریشتری ،بزنجان در استان کرمان را لرزاند .به گزارش خبرگزاری آنا و بر اساس
گزارش موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران ،از ساعت  03:32بامداد دیروز (جمعه) تاکنون
زمین لرز ه سه بار اســتان فارس را لرزانده است .گفتنی است ،تاکنون دو زمین لرزه در
کازرون و یک زمین لرزه در کنار تخته رخ داده است .بزرگترین زمین لرزه ساعت 03:32
بامداد ،با قدرت  4.3ریشتر در عمق  10کیلومتری در کنار تخته گزارش شده است.

میز خبر

دستگیری دو مظنون در پرونده سرقت از بانک انصار در خراسان شمالی

رئیــس پلیــس آگاهــی فرماندهــی انتظامی
خراسانشــمالی از دســتگیری دو مظنون در
پرونده سرقت از بانک انصار آشخانه خبر داد.
ســرهنگ رضا عــربزاده در گفتگو با خبرنگار
ایســنا ،اظهــار کــرد :عصــر روز چهارشــنه
 ۲۵اسفندماه ،یک نفر موتور سوار که با استفاده
از کاله کاسکت ســر و صورت خود را پوشانده
بود ،از بانک انصار آشخانه سرقت کرد .این سارق
موتورســوار بدون هیچ گونه تیرانــدازی مبلغ
 ۳۹۱میلیون و  ۸۰۰هزار ریال را از پیشخوانهای
بانک به سرقت برده است.

سخنگوی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی
شهر تهران از سقوط داربست ساختمانی بر روی
پنج دســتگاه خودرو سواری در بلوار فرحزادی
خبر داد .ســید جالل ملکی در گفتگو با ایسنا،
در این باره گفت :حادثه ریزش داربست حوالی
ساعت  ۲۰پنجشنبه به سامانه  ۱۲۵اطالع داده
شد که در پی آن ستاد فرماندهی ،آتشنشانان
دو ایستگاه را به محل حادثه که یک ساختمان
در حال ســاخت واقع در بلــوار فرحزادی بود،
اعزام کرد .وی با اشاره به حضور آتشنشانان در
محل حادثه افزود :پس از حضور آتشنشانان در
محل مشاهده شد که حادثه در یک ساختمان
پنج طبقه در حال ساخت رخ داده و در پی آن

به دالیل نامشخص بخشی از داربستهای این
ســاختمان تخریب و روی پنج خودرو سواری
پارک شده در کنار این ساختمان سقوط کرده
اســت .ملکی با بیان اینکه در هیچ یک از این
خودروها سرنشینی حضور نداشت ،گفت :تنها
یــک خانم جوان که در حال عبور بود از ناحیه
ســر و صورت دچار آســیب دیدگی شــد که
عوامل اورژانس این مصدوم را به مراکز درمانی
منتقل کردند .سخنگوی سازمان آتش نشانی و
خدمات ایمنی شــهر تهران با بیان اینکه علت
این حادثه در دست بررسی است ،افزود :آتش
نشــانان با همکاری عوامل شــهرداری پس از
ایمن سازی الزم به این عملیات پایان دادند.

مرگ پسر چهار ساله بابلی در اثر تصادف
تصادف خودرو وانت پسر چهار ساله بابلی را شامگاه
پنجشــنبه در جاده شــهید صالحی بابل به کام
مرگ فرو برد .این تصادف در روستای پوست کال
رخ داد و متاســفانه پسر بچه که عابر پیاده بود
در دم جان باخت .رئیس مرکز فوریتهای پزشکی
اورژانس  115بابل درگفتگو با ایرنا گفت :پس از
دریافت گزارش تصادف در روســتای پوست کال
بالفاصلــه مرکز فرماندهی اورژانــس  115بابل
تکنسینهای پایگاه بندپی شرقی رابه محل حادثه
اعزام کرد .دکتــر احمد محمد پور افزود :در این
حادثهمتاسفانهعابرپیادهکهپسربچهچهارسالهبود
به علت شــدت جراحات و خونریزی فاقد عالئم
حیاتیبودهوتالشهایتکنسینهایاورژانس115

افقی

  - 1معروفترین شــاعره ایرانی  ،استاد
فن مناظره  -موی نرم  - 2آن طرف -
ستایش و تجلیل  -کم  - 3مولف اخالق
جاللی  -یگان نظامی برابر سه جوخه
 اسطوره تیم پرسپولیس  - 4رفوزگی پیشــوا  -ریشه ای و اساسی  - 5درحال لرزیدن  -فریــب  -نوک مثلث
-6صدایزنبور-تلف-روزگذشته-شهر
زیارتی  - 7نشانه  -لباسی بلند بر روی
لباسهای دیگر  - 8پسندیده  -حرف
ندا  -اشاره دور  -اسلوب  - 9زخم بندی
 جام قهرمانی  - 10نیز  -سرشــت وفطرت  -پیمان  -عالمت جمع  - 11اسم
 پول خارجی  -حسینیهها  - 12نوعیشیرینی خشــک  -جمله دستوری -
شهر فردوسی  - 13اختر  -پولک ماهی
 اثری از قائم مقام فراهانی  - 14بیماریقرن  -شــالوده  -شهر بنای تاج محل
 - 15همسر مرد  -تصمیم نهایی خود را
با هشدار بیان کردن

 - 1بالتکلیف و بی اســاس  -موسیقیدان
 - 2جمع رند  -صندلی ســوارکار  -نام
" اسکورســیزی " کارگردان فیلم رفقای
خوب  - 3اســباب و آالت  -از تقسیمات
ارتشی  -قلم کالس اولیها  - 4ذره باردار
 راه میانبر  -خانه مجلل  -گاو شــخمزن  - 5عدد یک تیــم فوتبال  -اندکس
 - 6اسب آذری – بعضی در آستین پرورش
می دهند -گرفتار شــدن  -شــهر ارگ
 - 7آبادانی  -فاقد حــد و مرز  -نابودی
 - 8تصور کردن خالقانه  -بله روسی – با ناله
سودا می کنند – دردناک  - 9شکار  -استان
شمالی  -کروکودیل  - 10نام آذری  -سرمای
شدید  -سپاس  -چسبناک  - 11اسطوره
یونانی  -جمــع جریمه  - 12مدد  -قدرت
و نیرو  -در نوردیدن  -پســوند آلودگی
 - 13رشته باریک  -ضربه شدید روانی -
سازنده آتش  - 14آشکار و نمایان  -سلطان
 آگاه و بصیــر  - 15ماهر در نگهداری وتعمیر ماشین آالت  -کشور "اسالم آباد"

رئیــس پلیــس آگاهــی فرماندهــی انتظامی
خراسانشمالی افزود :با توجه به اینکه کارکنان
بانک هیچ گونه مقاومتی از خود در برابر سارق
نشــان نداده و نگهبان بانک نیز مســلح نبوده،
بنابرایــن درگیــری رخ نداده و ســارق پس از
جمــعآوری پولها خیلی ســریع محل را ترک
کرده است .سارق در این سرقت از کلت کمری
استفاده کرده که شــواهد امر نشاندهنده این
اســت که به احتمال فراوان ســاح وی واقعی
نیست .ابعاد این پرونده از طریق مأموران پلیس
آگاهی استان در دست بررسی است.

ریزش داربست روی پنج خودرو

جدول شماره 4858

عمودی

شماره4858

پاسخ جدول شماره 4857

برای احیا هم ثمری نداشــت .وی اظهارداشت :با
این حال ،وی به بیمارســتان شهید بهشتی بابل
منتقل شد ولی تالشهای کادر درمانی بیمارستان
هم ثمری نداشت .وی از خانوادهها خواست تا با
توجــه به تردد زیاد خودروها در ایام عید مواظب
عزیزان خود به خصوص کودکان باشند تا شاهد
چنین حوادث دلخراش در آستانه نوروز نباشیم.
جاده شهید صالحی در مسیر بابل به بندپی شرقی
بابل واقع اســت که همه ســاله شاهد تصادفات
زیادی بوده ولی بدلیل نصب نیوجرسی در چند
ســال اخیر از وقوع حوادث کاســته شــده ولی
همچنان بازهم شاهد حوادث جانی و مالی در این
جاده می باشیم.

