aftab.yz@gmail.com

 9زخمی در درگیری مسلحانه دو دستفروش

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی اس��تان فارس وقوع درگیری
خونین در شهریار از توابع شهر زرقان شهرستان شیراز را تایید کرد.
به گزارش ایسنا  ،سرهنگ کاووس محمدی بامداد جمعه 19خرداد
اعالم کرد :به دنبال وقوع درگیری و تیراندازی بین دو دس��تفروش
در محله ش��هریار زرقان دس��تکم  9نفر زخمی شدند .وی گفت:
بعدازظهر پنجشنبه  18خرداد و بهدنبال اختالفات شخصی بین دو
نفر در شهر زرقان و محله شهریار ،ابتدا ضارب با چاقو به فرد مقابل
حمله کرده و در ادامه با استفاده از اسلحه گرم به او حمله میکند.

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی فارس افزود :این
فرد با هویت معلوم با ش��لیک هفت گلوله ساچمهای
به صورت تصادفی ،موجب زخمی شدن  9نفر از مردم
حاضر در صحنه درگیری میشود .وی خاطرنشان کرد:
ماموران کالنتری زرقان پس از اعالم درگیری بالفاصله
به محل اعزام شده ،اما متوجه میشوند که فرد ضارب متواری شده
و اسلحه شکاری خود را در همان محل رها کرده است  .محمدی
با اش��اره به اینکه فرد مظنون شناسایی ش��ده و ماموران در صدد

حوادث

دستگیری وی هستند ،افزود :حال تمامی زخمیها که
ش��امل یک نفر زن و هشت نفر مرد هستند مساعد
گزارش شده و تمام آنها پس از مداوای سرپایی مرخص
شدهاند .معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی فارس در
پایان ضمن دعوت برای برقراری امنیت و نظم تاکید
کرد :ش��هروندان فهیم در صورت مش��اهده اختالف��ات خانوادگی
سعی کنند زمینه صلح و سازش را فراهم کرده و اجازه ندهند این
اختالفات منجر به درگیریهای خونین شود.

اسیدپاشی به  16نفر
در بلوار فدائیان اسالم
پس از درگیری مرداسیدپاش با خانواده حاضر در پارک بحث شدیدی میان
آنها در میگیرد .پس از این اتفاق مرد  ۴۰ساله متهم به اسیدپاشی به منزل
خود باز میگردد و با یک دبه اسید به پارک رفته و فارغ از اینکه چه افرادی در
مقابلش هستند شروع به اسیدپاشی میکند
اسیدپاش��ی بام��داد روز پنجش��نبه در جن��وب
تهران ک��ه در خیاب��ان فدائیان اس�لام رخ داد،
 14مصدوم برجای گذاش��ت .به گ��زارش روابط
عمومی اورژانس کش��ور ،در پی وقوع این حادثه
چهار دس��تگاه آمبوالنس به محل اعزام ش��ده و
مصدومان به بیمارستانهای شهدای هفتم تیر،
فیرزآبادی و مطهری منتقل ش��دهاند .همچنین
دکت��ر پیرحس��ین کولیوند در گفتگو با ایس��نا،
گف��ت :در س��اعت  ۱:۲۲بامداد پنجش��نبه یک
مورد حادثه اسیدپاش��ی در پارک فدائیان اسالم
گزارش ش��د ک��ه در پ��ی این حادث��ه نیروهای
اورژانس به محل اعزام ش��دند و  14مصدوم این
حادثه به بیمارس��تان اعزام ش��دند .وی افزود :بر
این اساس هشت نفر از مصدومان به بیمارستان

انفجارتانکرسوخت
در میدان تبادل
امام علی تبریز

ش��هدای یافت آب��اد ،پن��ج نفر به بیمارس��تان
مطهری و ی��ک نفر به بیمارس��تان فیروزآبادی
منتقل شدند .البته حال مصدومان مساعد است
و س��طح س��وختگیها در حد تاول بوده اس��ت.
وی از ترخیص همه مصدومان خبر داد.

مرداس��یدپاش با خانواده حاضر در پارک بحث
شدیدی میان آنها در میگیرد .پس از این اتفاق
مرد  ۴۰س��اله متهم به اسیدپاشی به منزل خود
ب��از میگردد و با یک دبه اس��ید به پارک رفته و
فارغ از اینکه چه افرادی در مقابلش هستند شروع
به اسیدپاش��ی میکند  .سرپرست دادسرای امور
جنایی تهران با اشاره به این مطلب که این فرد در
همان محل دس��تگیر شده و اعتراف کرده است،
گفت :مصدومان جراحت س��طحی برداش��تهاند
و حال عمومی آنها خوب گزارش ش��ده اس��ت.
قاضی ش��هریاری با رد هرگونه ارتباط این حادثه
با حوادث روز چهارشنبه تهران گفت :این موضوع
یک موضوع کامال شخصی بوده است.اسامی 14
مصدوم این حادثه عبارت است از:

ثنا عباس��ی چهار س��اله بیمارس��تان مطهری،
محمدمهدی عباسی  12ساله بیمارستان مطهری،
ایلیا غفرانی هش��ت ساله بیمارس��تان مطهری،
معصومه ابراهیمی  35ساله بیمارستان مطهری،
جابر حقی  26ساله بیمارستان فیروزآبادی ،نفیسه
حیدری  40س��اله بیمارستان مطهری ،اکرم کاد
کوه  38ساله بیمارستان یافتآباد ،فاطمه زهری
 43س��اله بیمارس��تان یافتآب��اد ،مبینا خزایی
 12ساله بیمارستان یافتآباد ،آمنه گل محمدی
 39س��اله بیمارس��تان یافتآباد ،زهرا عباس��ی
 15س��اله بیمارستان یافت آباد ،مبین منتهایی
 16س��اله بیمارس��تان یافت آباد ،آیدا منتهایی
 9س��اله بیمارس��تان یافت آباد ،زینب جعفری
 36ساله بیمارستان یافت آباد.

پ��س از واژگونی دچار حریق ش��د که با تالش
آتش نشانان اطفا ش��د.این تانکر پس از واژگونی در
میدان ،منفجر شده و آتش سوزی مهیبی وقوع
یافت.وحید ش��ادینیا مس��ئول روابط عمومی

اورژانس اس��تان آذربایجان ش��رقی هم در این
مورد گفت :در حادثه انفجار تانکر س��وخت در
ورودی شرقی تبریز در اتوبان کسایی متاسفانه
دو نفر سرنش��ین تریلر در آتش س��وختند .بر

اساس این گزارش ،متاس��فانه حضور مردم در
س��ر صحنه موجب س��ختی امدادرسانی شد و
لش��کر دوربین به دس��تان هم بیش از پیش به
چشم میخورد.

مرد  ۴۰ساله اسید پاش دستگیر شد
سرپرست دادسرای امور جنایی تهران گفت :مرد
 ۴۰س��اله مقصر حادثه اسیدپاشی دستگیر شده
است .قاضی محمد شهریاری سرپرست دادسرای
امور جنایی تهران با اعالم این مطلب افزود :شب
حادث��ه میان یک مرد  ۴۰س��اله و اعضای یک
خانواده در پارک فداییان اس�لام درگیری لفظی
رخ میدهد .ش��هریاری گفت :پ��س از درگیری

تانک��ر حامل س��وخت عصر روز پنجش��نبه در
می��دان تبادل امام عل��ی (ع) و ورودی تبریز از
س��مت تهران واژگون و منفجر شد و متاسفانه
دو سرنش��ین آن ج��ان س��پردند .ب��ه گزارش
تس��نیم ،کامیون تانکر سوخت در میدان بسیج
و حوال��ی میدان تب��ادل امام عل��ی (ع) تبریز

ماجرای دود سیاه در آسمان تهران

سخنگوی س��ازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی
شهرداری تهران با اشاره به مشاهده دود سیاه در
آسمان مرکز تهران گفت :يك انبار الستیک دچار
حریق شد و حادثه تحت کنترل است.جالل ملکی
در گفتگو با مهر با اش��اره به وقوع آتشسوزی در
یک مغازه الستیکفروشی حوالی خیابان اکباتان
اظهار داش��ت :ب��ه موجب وقوع ای��ن حادثه ،دود
س��یاه رنگی از فاصلههای دور در مرکز تهران در
آس��مان قابل مشاهده بود که این دود سیاه باعث
ترس و وحش��ت بس��یاری از هموطنان شده بود.
ملکی ب��ا اعالم اینکه بالفاصله پ��س از وقوع این
حادثه ،نجاتگران دو ایستگاه آتشنشانی همراه با

کشف سه میلیارد ریال پودر بدن سازی قاچاق

برخوردشدید
موتورسیکلت و اتوبوس

س�خنگوی اورژانس تهران گف�ت :تصادف
موتورس�یکلت و اتوبوس در اتوبان آزادگان
تهران ،یک مصدوم به همراه داشت .حسن
عباسیدرگفتگوبامیزانگفت:درپیگزارش
تصادفیکدستگاهاتوبوسوموتورسیکلت
در اتوبان آزادگان  ،نرسیده به جاده مخصوص
کرج ،یک دستگاه آمبوالنس مرکز اورژانس
تهران به محل حادثه اعزام ش�د .وی افزود:
بنابر گزارش تکنسین های اورژانس اعزامی
به محل حادثه ،راننده موتورسیکلت جوانی
حدودا  ۳۵ساله بوده که از چند ناحیه دچار
شکستگی در بدن شده و با اعزام آمبوالنس
هوایی اورژانس  ۱۱۵تهران به محل حادثه ،به
مرکز درمانی منتقل شده است.

سودوکو

تجهیزات کامل به محل حادثه اعزام شدند ،افزود:
محل حادثه یک انبار دپوی الس��تیک و ضایعات
پالستیکی بود که به دلیل نامعلومی دچار حریق
ش��ده و به دلیل اش��تعالزا بودن مواد داخل انبار،
ش��علههای آتش هر آن گس��ترش پیدا میکند.

وی تصری��ح کرد :علت وقوع این حادثه از س��وی
کارشناس��ان علتیاب س��ازمان در دست بررسی
است.ملکی همچنین با تکذیب وقوع آتشسوزی
در اس��تانداری تهران گفت :به شهروندان توصیه
میش��ود حتماً اخبار را از مبادی معتبر پیگیری
کرده و فریب شایعهس��ازی شبکههای مجازی را
نخورند.سخنگوی سازمان آتشنشانی و خدمات
ایمنی شهرداری تهران خاطرنشان کرد :در هر حال
نجاتگران آتشنشانی مانند همیشه در آمادهباش
کامل هس��تند و در صورت وق��وع هرگونه حادثه
در کمترین زمان ممکن خ��ود را به محل حادثه
میرسانند.

فرمانده انتظامی شهرستان اسالمشهر از کشف
سه میلیاردی پودر بدن سازی قاچاق خبر داد.
به گزارش مهر ،س��رهنگ ابراهیم حسن آبادی
گف��ت :ماموران مبارزه ب��ا کاالی قاچاق پلیس
آگاهی این شهرس��تان در راستای اجرای طرح
مب��ارزه با قاچاق کاال و ب��ا بهکارگیری منابع و
مخبرین موفق به شناس��ایی یک واحد صنفی
توزیع کننده پودر بدن س��ازی قاچاق در سطح
شهرس��تان ش��دند.وی افزود :مأم��وران پلیس
آگاهی پ��س از مراقب��ت های وی��ژه موفق به
توقیف یک دس��تگاه پراید حامل کاالی قاچاق
ک��ه قصد خالی کردن ب��ار در داخل انبار مورد
نظر را داش��ت ،شدند .س��رهنگ حسن آبادی
تصری��ح کرد :ماموران مب��ارزه با کاالی قاچاق
ب��ا هماهنگی مقام قضايی و ب��ا رعایت موازین
ش��رعی و قانونی وارد انبار شده و در بازرسی از

آن موفق به کش��ف دو هزار و  ۲۰۰عدد قوطی
پ��ودر بدن س��ازی خارج��ی قاچاق ب��ه ارزش
تقریبی س��ه میلیارد ریال ش��دند ك��ه در این
رابطه دو نفر دس��تگیر و پس از تشکیل پرونده
به مقام قضايی معرفی و روانه زندان شدند.

-1جادهایتاریخیدرمیانپارچهها!-لقب
حضرت ابراهیم (ع)  - 2شرح دهنده -
آن که در یک دوره مس�ابقات فوتبال ،
بیش�ترین گل ها را زده باشد  – 3واحد
مس�احت  -مفصل س�اچمه ای فرمان
خودرو  -برادر لرس�تانی  -بله روس�ی
-4کشورصنعا-مسابقهدوچرخهسواری
 سفید آذری  -مردم قرآنی  - 5گوزنایرانی  -رویداد  -خلوت گزیده را به .....
چه حاجت است - 6سوغات اصفهان -
نوعی رنگ مو  -قسمت کننده  -هنگام
 - 7سرپرس�ت خان�وار  -غیر مذهبی
 - 8نی�م ص�دای گریه  -تی�م فوتبال
اسپانیایی  -کشوری آفریقایی  -نوعی
ن�ی  - 9ماهی دریای جنوب  -روش�ن
ضمیر و عارف  - 10از پسوند ها  -حقه و
کل�ک  -عالم�ت جم�ع  -س�لیقه
 - 11گوش�ه ای در آواز ابوعط�ا  -خان�ه
چ�ادری  -پدال دوچرخ�ه - 12هر پایه
از نردب�ان  -تاقچه ب�اال  -لقب حضرت
علی (ع)  -پ�در آذری - 13تکرار حرف
اول  -عجی�ب  -بلن�د  -درخ�ت انگور
 - 14چوب های ضخیم و بلند زیر ریل -
فالنی- 15ازکارکنانهواپیمایی-ازعلوم
تحصیلی

-1محلنگهداریسالمندان-گرفتگیعضالت
 - 2اس�رار  -ماهی آب های شیرین  - 3باران

اندک  -منقار کوتاه  -ترکیب شیمیایی بلوری
ورم کردن  -خرید و فروش  - 5سهیم  -گوش
دادنمخفیانه-مرکزاستانگلستان- 6زندانی

 س�نت  -مقابل صعود - 7درامی از " ویکتورهوگو "  -صدای درد  -پیش�وند نزد و نزدیک

 - 8دوش و کتف  -ش�هر کرمانش�اه  -آشکار

و ب�ی پرده  -عضو باال نش�ین  - 9نام افزون -
درک عاطفی  -گاو بزرگ - 10قدرت  -با نمک -

تحفهها- 11شایستگی-میوههندی-داستان
و قصه - 12کالم شرط  -کنایه از پولدار  -جانور

تنبل و عسل دوست  - 13تکرار حرف عصایی
 -س�رباز نیروی دریایی – کار ناتمام – تعجب

خانم ها - 14داستانی از صادق هدایت  -سوگ

شماره2071 :

پرواز مشهد  -اهواز پنجشنبه شب به دلیل نقص فنی در فرودگاه شهید بهشتی اصفهان فرود
اضطراری کرد .حس�ن جعفری مدیر روابط عمومی فرودگاه مشهد ،در گفتگو با ایسنا گفت:
پرواز هواپیمایی آتا به ش�ماره  5657در مس�یر مش�هد  -اهواز با  158مسافر به دلیل نقص
فنی اعالم وضعیت اضطراری کرد .به دنبال اعالم این وضعیت ،بدون بروز هیچ مشکلی برای
مسافران ،در فرودگاه اصفهان به زمین نشست.

مکث

خروجقطار
از ریل در خوزستان

خ��روج چه��ار واگن قطار باری از خط در مس��یر
راه آه��ن ناحیه زاگرس موجب مس��دود ش��دن
راه آهن تهران  -جنوب شد .به گزارش ایرنا ،در این
حادثه که ساعت چهار صبح روز پنجشنبه رخ داد
چهار واگن قطار ب��اری حامل گندم از ریل خارج
شد .فرماندار اندیمشک گفت :این قطار حامل بار
گن��دم بود که به علت نامعلوم از ریل خارج ش��د.
پیمان جهانگیری گفت :قط��ار باری مذکور که از
اندیمش��ک به سمت استان لرس��تان در حرکت
بوده در حد فاصل ایستگاههای شهبازان تلهزنگ از
خط خارج شده است.وی افزود:علت این حادثه از
سوی راهآهن ناحیه زاگرس در دست بررسی است.
این حادثه خسارت جانی در پی نداشت.اداره کل
راهآهن زاگرس در ش��مال استان خوزستان دارای
 12ایستگاهباحوزهاستحفاظی 222کیلومترنقش
مهمی در جابه جایی بار و مسافر درمحور جنوب و
راه آهن سراس��ری ایفا میکند .راه آهن زاگرس از
محورهای پرتردد حمل و نقل ریلی کشور است.

دستگیری

دستگیری فرد مامور نما

فرمانده انتظامی مشهد گفت  :یک فرد مامور نما که
قصد اخاذی از یکی از کاسبان بلوار مصالی مشهد
را داشت  ،دستگیر شد .به گزارش ایرنا  ،سرهنگ
محمد بوستانی بیان کرد  :طبق اظهارات مالک یک
مغازه اسباب بازی فروشی،مردی جوان با معرفی
خود به عنوان مامور و تذکر دادن برخی تخلفات
صنفی قصد اخاذی داشته که با درخواست کارت
شناس��ایی از محل متواری میشود .وی گفت  :با
توجه به مش��خصات اعالم شده ،ماموران سارق را
در حال پرسه زدن در یکی از مجتمع های تجاری
همان محدوده شناسایی و دستگیر کردند.

افقی

در لحیم کاری  -زمینه موسیقی - 4نومیدی -

شماره2072 :

فرود اضطراری پرواز مشهد  -اهواز در اصفهان

جدول شماره 4913

عمودی

ارقام از  1تا  9را طوری در خانههای سفید قرار دهید
كه هر رقم در سطرها ،ستونها و مربعهای كوچك  3در  3یكبار دیده شود.
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 - 15ترسیده  -مهم ترین عامل کار آفرینی.

شماره4913

پاسخ جدول شماره 4912

میز خبر

هشتکشتهدرانفجارواحدمسکونی

ب��ر اثر انفجار گاز و گاز گرفتگی در یک آپارتمان
در همدان ،هش��ت نفر جان باختند که بیش��تر
آنها کودک هستند .به گزارش میزان ،در آخرین
ساعات پنجشنبه ش��ب فردی در تماس با آتش
نش��انی و اورژانس همدان از انفج��ار گاز در یک
واحد مسکونی خبر داد و درخواست کمک کرد.
بالفاصله آتش نشانان و آمبوالنسهای اورژانس به
محل حادثه در پشت امامزاده یحیی اعزام شدند.
بررسیهای اولیه نشان میداد انفجار گاز در یکی
از واحدهای آپارتمانی چهار طبقه رخ داده است
که بر اثر آن س��اختمان به صورت کامل تخریب
شده و خس��اراتی به واحدهای مجاور وارد کرده
است .با انتقال افراد گرفتار در خانه مشخص شد
متاسفانه هشت نفر از ساکنان به علت گاز گرفتگی
و خفگی جان خود را از دس��ت دادهاند .براساس
اعالم اورژانس همدان ،بیش��تر کش��تههای این
حادثه کودک هس��تند .در حال حاضر تحقیقات
پلیس در رابطه با این حادثه آغاز شده است.

برخورد دو کامیون در جاده

برخورد دو کامیون در محور جاده قدیم رش��ت-
قزوین منجر به آتش سوزی شد که در این حادثه
سه نفر که هنوز هویتشان معلوم نیست در آتش
سوختند .به گزارش پایگاه خبری پلیس  ،رئیس
پلیس راه اس��تان گیالن گفت :ساعت  ۲۳و ۳۰
دقیقه پنجشنبه دو دستگاه کامیون در محور جاده
قدیم رشت به قزوین (نقله بر) به یکدیگر برخورد
کرده و به دلیل انفجار ناش��ی از برخورد ،در آتش
سوختند .سرهنگ حس��ین محمدپور ادامه داد:
متأسفانه در این حادثه راننده و سرنشین کامیون
غیر مقصر و راننده کامیون مقصر در آتش سوخته
و جان خود را از دست دادند.

