
1- از اثرهاي معروف امير خسرو دهلوي - عجول
2- دوست و رفيق - از دنيا رفتن - زبان گجشك - ثروتمند

3- اثر پا - مساوي شطرنج - رخصت - محافظ نظامي
4- چوبه اعدام - دروازه بان - رادار زير دريايي

5- خرما فروش - سلماني
6- ع��دد قهرمان - نت هفتم - پيش��نهاد ف��روش با قيمت 

باالتر - قلعه
7- قند سوخته - بهشت - اشاره به نزديك

8- واحد فروش گ��ردو - صدمه و آس��يب - عالمت مصدر 

جعلي - هزار
9- حشره خونخوار - ديفتري - دستگاه اندازه گيري مقدار 

برق
10- همراه آشغال - مراس��م بزرگداشت - ناشنوا - عالمت 

مفعولي
11- استخر مصنوعي - سرپرست
12- قوم مغول - سرب - يك دهم

13- طرف راست - از كوه هاي مهم كشور - هستي - دودلي
14- غربال - كچل ندارد - راه رفتن كودكانه - زنگ چهارپايان

15- عجز - از اثرهاي معروف اهلي شيرازي

سرخط خبرها

حادثه 14
دو برادر مينابي از دست گروگان گيران آزاد شدند

ايسنا| دو برادر مينابي كه از سوي افراد مسلح به گروگان گرفته شده بودند از سوي پليس نجات يافتند. ابوذر مهدي نخعي، معاون استاندار و فرماندار ويژه ميناب هرمزگان گفت: اين دو برادر 19 و 18ساله 
هشت مرداد امسال در حالي كه در خانه خود در روستاي نخل ابراهيمي بودند، با ورود به زور چند مرد مسلح به خانه شان، ربوده و به گروگان گرفته شدند. به گفته نخعي، سربازان گمنام امام زمان )عج( اين دو 

برادر را در سالمتي كامل نجات دادند. 

  در چهار تصادفي كه طي 48 ساعت در جاده هاي 
كشور رخ داد شش كش�ته و هفت مجروح برجاي 
ماند. يك كودك شش ساله نيز در بين كشته شده ها 

است.اعتماد
 اعضاي باند پنج نف�ره آدم ربايي؛ يك زن و چهار 

مرد، در عمليات پليس فارس دستگير شدند. ايرنا
 ي�ك نوج�وان 14 س�اله هن�گام ش�نا در يكي از 

استخرهاي كشاورزي سبزوار غرق شد. ميزان
 كارگري ميانسال پس از سقوط از ارتفاع 10 متري 
ساختماني در دست س�اخت به بيمارستان منتقل 

شد. 125 آتش نشاني
 انفجار ني�روگاه برق در مركز چين، دس�ت كم 21 

كشته برجاي گذاشت. ايسنا
 معدنچيان معترض در بوليوي 47 پليس را گروگان 
گرفتند و گفتند در صورتي ماموران را آزاد مي كنند 
كه پليس 68 معدنچي بازداشت شده را رها كند. ايرنا

مصدوم ديگر آتش سوزي 
ايستگاه گاز گناوه درگذشت

 حمله خرس به 
چوپان فارسياني 

اعتم�اد| مجرم��ي س��ابقه دار ك��ه با 
خوراندن ماده بيهوش��ي ب��ه راننده ها، 
اموال آنها را به سرقت مي برد در بازجويي ها به ارتكاب 
سرقت از سن 13 سالگي اعتراف كرد. پليس پايتخت 
با انتشار تصوير بدون پوشش او از مالباخته ها خواست 
براي پيگيري ش��كايت خود به آگاهي مراجعه كنند. 
22خرداد امس��ال مردي به پايگاه پنجم پليس آگاهي 
تهران ب��زرگ رفت و به ماموران گف��ت: »ظهر امروز با 
خودروي پرايدم در حال مسافركشي در خيابان اشرفي 
اصفهاني بودم كه مردي سوار ماشينم شد تا به امامزاده 
حس��ن برود. او دو بار پياده شد و آبميوه خريد كه با هم 
خورديم اما من بعد از مدتي، دچار سرگيجه و بيهوشي 
ش��دم. وقتي هم كه به هوش آمدم ديدم همه پول ها، 
كارت عابربانك و گوشي ام دزديده شده.«با ثبت شكايت 

مالباخته، تيمي از كارآگاهان با بررسي حساب عابربانك 
او متوجه ش��دند كه متهم با مراجعه به مراكز خريد در 
تهرانسر اقدام به برداشت هشت ميليون تومان پول از 
حساب كرده است. به اين ترتيب دوربين هاي مداربسته 
اين مراكز بازرسي و چهره سارق شناسايي شد. با كسب 
اين س��رنخ، مخفيگاه متهم 40 س��اله در مالرد كرج 
شناسايي و از س��وي پليس دستگير شد. در بازرسي از 
مخفيگاه او مقاديري از اموال سرقتي و پودر مشكوك به 
مواد بيهوشي نيز كشف شد كه متهم با استفاده از آنها 
مالباخته ها را بيهوش مي كرد. او در بازجويي گفت: »آن 
روز سوار خودروي مالباخته شدم. دو بار آبميوه خريدم، 
دفعه اول در آن ماده بيهوشي نريختم اما بار دوم، آن را 
مسموم كردم. وقتي راننده آن را خورد دچار سرگيجه 
ش��د. من هم به اين بهانه كه منتظر يكي از دوس��تانم 
هستم تا پول كرايه را بياورد، در ماشين ماندم تا اينكه 
بيهوش شد و توانستم پول هايش را بدزدم. من بيشتر 
پول هاي سرقتي را در جاده شمال صرف خريد مواد يا 
تفريح با دوس��تانم مي كردم. پول س��رقت براي كسي 
نمانده كه براي من بماند. « متهم از 13 سالگي سرقت 
را آغاز كرده و آخرين بار شهريور پارسال به زندان افتاده 
بود. او در بازجويي ها گفته است از سال هاي پيش ترياك 
مصرف مي كرده و پنج سال است به شيشه اعتياد دارد. 
دو سال پيش هم ازدواج كرده اما هنوز فرزندش را نديده 

و حتي نمي داند دختر است يا پسر. 

گزارش آگاهي

ايرنا|  يك�ي ديگر از مصدومان حادث�ه انفجار و 
آتش س�وزي ايس�تگاه لخته گير خ�ط 42 اينچ 
انتقال گاز »آغار و داالن« شهرستان گناوه صبح 

جمعه در بيمارستان شيراز درگذشت. 
»عبدالغف�ار بهمن�ي« در مح�ل حادث�ه دچار 
سوختگي 46 درصد شد كه به بيمارستان سوانح 
سوختگي چرومي گناوه منتقل و سپس به وسيله 
بالگرد به ش�يراز اعزام ش�د. »اميد بيرامي« نيز 
به دليل ش�دت جراحت، در روز نخس�ت وقوع 
حادث�ه با 90 درصد س�وختگي در بيمارس�تان 
سوانح سوختگي چرومي جان باخت. اين حادثه 
2 مصدوم ديگر با درصد كم س�وختگي داشت. 
معاون سياسي- اجتماعي فرمانداري گناوه فوت 

اين مصدوم را تاييد كرد. 
آتش سوزي در ايستگاه لخته گير خط 42 اينچ گاز 
آغار و داالن در نزديكي روستاي شول واقع در 30 
كيلومتري شهرستان گناوه بامداد شنبه 16 مرداد 

ماه رخ داد كه پس از پنج ساعت خاموش شد. 

1- از خط هاي قديمي - پوست بز دباغي شده
2- خوشحال - پاداش خوبي و بدي - ديكته

3- مرطوب - مادر لر - واحد احشام - برچسب
4- سال گذشته - آحاد

5- فرياد بلند - درياي عرب - سمت مشرق - من و تو
6- از شهرهاي گيالن - از حروف يوناني - پست و فرومايه

7- لنگه بار - داراي حرارت - خوشبخت
8- بيماري سل - از شهرهاي خراسان
9- نژاد كشور ايران - منقار - شالوده

 10- وس��يله ماهيگي��ري - از آيي��ن هاي تاريخ��ي مردم 
ژاپن - گشودن

11- ضمير اشاره - دوندگي بيهوده - اثر چربي - شجاع
12- شاهد - تمدن باستاني ايتاليا

13- شعله آتش - درد و رنج - قدم يك پا - مخزن اسرار
 14- نامي كه يونانيان به داريوش ش��اه اي��ران داده بودند - 

خناق - خريد وفروش
15- گاز بي بو - ريشه ياب اعداد

افقی

جدول

متقاطع

سودوكو

عمودی

سرقت چگونه 
رقم خورد؟

در  نقاب�دار  س�ه م�رد 
حال�ي ك�ه يك اس�لحه 
كالش�ينكف در دس�ت 
موت�ور  ز  ا داش�تند 
پياده ش�دند و به س�مت 
م  هج�و ش�ي  و فر طال
بردن�د. آنه�ا س�اعت 4 
را ب�راي س�رقت انتخاب 
ك�رده بودند چ�ون بازار 
خلوت تر اس�ت. سارقان 
لباس ه�اي محل�ي به تن 
داش�تند و معلوم بود كه 
چندي�ن دس�ت لب�اس 
روي هم پوشيده بودند تا 

شناسايي نشوند.

اعتماد| ساعت 4 بعدازظهر روز پنجشنبه 
يك طالفروش��ي در شهرس��تان س��رپل 
ذهاب كرمانشاه مورد سرقت مسلحانه سه 
سارق قرار گرفت و محمدي، مامور نيروي 
انتظامي در آن به شهادت رسيد. در فيلمي 
ك��ه از اين حادث��ه در گروه ه��اي تلگرامي 
منتشر ش��ده اين مامور را نش��ان مي دهد 
كه لباس ش��خصي به تن دارد و سرش در 
حال خونريزي اس��ت و م��ردم دور او جمع 
ش��ده اند. يكي از اهالي شهرس��تان سرپل 
ذهاب ك��ه در محل حادثه حضور داش��ته 

در گفت وگو با »اعتماد« مي گويد: »ش��هر 
م��ا كوچك اس��ت و همه اهال��ي همديگر 
را مي شناس��ند. ش��هيد محمدي در زمان 
حادثه در حال خدمت نبود. همان طور كه 
همه مي دانستند و پليس هم گفته او يازده 
روز پيش به كرمانشاه منقل شده بود و روز 
پنجش��نبه براي خداحافظي از دوستان و 
كسبه به سرپل ذهاب آمده بود تا با دوستان 

قديمي اش خداحافظي كند.«
طالفروش��ي كه مورد حمله سارقان مسلح 
قرار گرفته در بازار اصلي شهر سرپل ذهاب 

اس��ت. س��هرابي يكي از مغازه داراني است 
كه ش��اهد گروگانگيري و سرقت مسلحانه 
بوده است. او به »اعتماد« مي گويد: »آقاي 
گودرزي يكي از قديمي ترين كس��به شهر 
اس��ت و سال هاس��ت كه رياس��ت صنف 
طالفروشان شهرستان س��رپل ذهاب را بر 
عهده دارد. س��ه مرد نقاب��دار در حالي كه 
يك اسلحه كالش��ينكف در دست داشتند 
از موتور پياده شدند و به سمت طالفروشي 
هجوم بردند. آنها س��اعت 4 را براي سرقت 
انتخاب ك��رده بودند چون ب��ازار خلوت تر 

گفت وگوي »اعتماد« با اهالي بازار سرپل ذهاب  از سرقت مسلحانه از طالفروشي
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فرار سارقان با دو كيسه طال و كشتن مامور 

باش�گاه خبرن�گاران| دو قالده خرس قهوه اي در 
اطراف روستاي فارسيان از توابع آزادشهر، به دو نفر از 
اهالي اين روستا حمله كردند كه يكي از اين افراد در 
حال حاضر در بيمارستان بستري است. بر اثر حمله 
دو قالده خرس قهوه اي به دو نفر از اهالي روس��تاي 
فارس��يان از توابع شهرستان، كه روز سه شنبه اتفاق 

افتاد يكي از اهالي مجروح و راهي بيمارستان شد. 

اس��ت. س��ارقان لباس هاي محلي به 
تن داش��تند و معلوم ب��ود كه چندين 
دست لباس روي هم پوشيده بودند تا 
شناسايي نشوند. آنها موتوسيكلت شان 
را سر يك كوچه باريك مشرف به بازار 
پارك كرده بودند تا احتمال تعقيب و 
گريزش��ان با پليس كمتر باشد. تمام 
مدتي كه س��ارقان وارد مغازه ش��دند 
و طاله��ا را س��رقت كردن��د و مامور 
نيروي انتظامي را كشتند به 5 دقيقه 
هم نرسيد. آنها س��ه نفري وارد مغازه 
شدند در حالي كه صاحب مغازه و آقاي 
محمدي پشت ويترين بودند. گودرزي 
)صاحب مغازه( از سارقان مي خواهد تا 
طالها را جم��ع كنند و بروند اما مامور 
نيروي انتظامي )ش��هيد محمدي( از 
آنها مي خواهد كه اسلحه هاي شان را 
زمين بيندازند. يكي از س��ارقان تيري 
شليك مي كند كه به ران پاي صاحب 
مغازه مي خورد و از پا مي افتد. در همان 
لحظه شهيد محمدي از مغازه بيرون  و 
به مغازه روبه روي طالفروشي مي رود 
تا با پليس تم��اس بگيرد. همين كه او 
از مغازه خارج مي شود سارق اسلحه به 
دست پشت س��ر هم شروع به شليك 
مي كند. يك��ي از تيرها ب��ه خودروي 
پراي��دي كه روب��ه روي مغ��ازه پارك 
شده بود، اصابت كرده و از سمت ديگر 
بيرون مي رود. تير ديگر به شيشه مغازه 
كناري طالفروشي مي خورد و بقيه به 

هوا شليك مي شود. 
در مجموع 7 تير از گلوله كالشينكف 
شليك شده است. در تمام مدت مردم 
از ترس هيچ حركتي انجام نمي دادند 
و فقط آرام و آهس��ته گوشي هاي شان 
را بي��رون آورده بودند و از حادثه فيلم 

مي گرفتند.« در فيلم منتش��ر شده از 
حادثه، سارقان در حالي كه يك گوني 
س��فيد و دو س��اك پر از طال در دست 
داشتند از محل حادثه فرار كردند. يكي 
ديگر از اهالي س��رپل ذهاب مي گويد: 
»مغ��ازه گودرزي 10 س��ال پيش هم 
مورد حمله سارقان قرار گرفته بود. در 
سري قبل سارقان از طريق حفر تونل به 
مغازه وارد شده بودند و سرقت را انجام 

داده بودند.« 
س��رهنگ محمدرضا آموي��ي، معاون 
اجتماع��ي ني��روي انتظامي اس��تان 
كرمانش��اه نيز به ايرنا گف��ت: پس از 
اقدام كنترلي و عملياتي كار شناسايي 
سارقان مسلح در دس��تور كار نيروي 

انتظامي قرار گرفته است. 
فرهاد تج��ري، نماينده شهرس��تان 
س��رپل ذهاب در مجل��س ش��وراي 
اس��المي در گفت وگ��و ب��ا يك��ي از 
خبرگزاري هاي محلي كرمانشاه ديلي 
گف��ت: باتوجه به اتفاقات��ي كه در  اين 
حادثه رخ داده متاس��فانه هيچ كدام از 
نيروهاي انتظام��ي به موقع در صحنه 
حاضر نش��ده و جنايت��كاران با خيال 
راحت و آرام��ش خاص جواهرات را به 
سرقت برده و بدون هيچ گونه مشكلي 
با فرصت مناس��ب از مح��ل متواري 
شده اند. متاسفانه در اين حادثه يكي 
از ماموران ني��روي انتظامي كه محل 
خدمت ايش��ان هم در اين شهرستان 
نبوده با مش��اهده اين جنايت و بدون 
اينكه مسلح باش��ند مقاومت كرده و 
به صورت كامال مظلومانه به ش��هادت 
مي رس��ند. امروز نه خانواده ش��هيد 
محمدي بلك��ه تمامي شهرس��تان، 

عزاداران حادثه هستند. 

س�رهنگ جعف�ر آژن�گ روز چهارش�نبه در جمع 
خبرنگاران افزود: در اين مدت 13 درصد دستگيری 
معت�ادان كاهش يافته اس�ت.وی با بي�ان اينكه در 
حوزه مواد مخدر همه نهادهای مرتبط بايد همگام و 
همراه حركت كنند، ادامه داد: خانواده ها و رسانه ها 

می توانند نقش تاثيرگذاری داشته باشند.
او يادآور شد: نيروی انتظامی مكانی برای نگهداری 
معتادان ندارد و دس�تگيری آنها نتيجه ای نخواهد 
داش�ت.آژنگ اظهار كرد: استان كردستان از لحاظ 
ارتكاب جرائم در ميان اس�تان ها معموال در رديف 
30 به پايين قرار دارد.او با اش�اره به كاهش مجموع 
جرائم گفت: چهار ماه گذشته از ابتدای سال جاری 
در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته شاهد كاهش 

هفت درصدی سرقت ها در كردستان بوده ايم.
وی گفت: 95 درصد جرائم اتفاق افتاده در اس�تان 

توسط نيروی انتظامی كشف شده است.
وی اظهار كرد: جرائم در حوزه مجازی رو به افزايش 
اس�ت و بيش�ترين جرم اين ح�وزه نيز برداش�ت 
غيرمجاز از حساب های بانكی است كه در چهار ماه 
گذشته از ابتدای امسال و در مقايسه با سال گذشته 
9 درصد افزايش داشته است.سرهنگ آژنگ گفت: 

بي�ش از 90 درصد جرائ�م فضای مج�ازی از طريق 
فتا كش�ف می شود.جانش�ين فرماندهی انتظامی 
كردستان، با اشاره به اينكه در حوزه پيشگيری نيز 
فعاليت های زي�ادی صورت می گي�رد، اظهار كرد: 
مددكاری و مشاوره تا حوزه كالنتری ها نيز گسترش 
پيدا كرده است و 85 درصد پرونده ها در كالنتری ها 
منجر به صلح و سازش می ش�ود تا به حوزه قضايی 
ن�رود. وی در رابطه ب�ا حوادث رانندگ�ی نيز گفت: 
چهار ماه گذشته از ابتدای سال جاری 15 درصد در 
حوزه های برون شهری و درون شهری شاهد كاهش 

تلفات ناشی از تصادفات بوده ايم.
او ادامه داد: در حوزه تصادفات جرحی برون شهری 
اما ش�اهد 19 درصد افزايش در اين مدت بوده ايم و 
در حوزه درون شهری اما شش درصد كاهش يافته 

است.
آژنگ اضافه كرد: ميزان فوت شدگان در تصادفات 
برون ش�هری 11 درصد كاهش و در تصادفات درون 
ش�هری 49 درصد كاهش داشته اس�ت.وی تاكيد 
كرد: با وجود تالش مس�ئولين اما جاده های استان 
جوابگوی اين حجم از تردد نيس�ت و زيرساخت ها 

نياز به تقويت دارد.

 كشف مواد مخدر
 در كردستان 50 درصد افزایش یافت
جانشين فرماندهی انتظامی كردستان گفت: در چهار ماه گذشته از ابتدای 

سال جاری در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته كشف مواد مخدر در استان 
كردستان 50 درصد افزايش يافت.

اعتماد| آتش نشانان پايتخت پس از دو ساعت 
جدال با ش��عله هاي آتش موفق ش��دند، 100 
مهمان يك مراسم عروس��ي را كه در محاصره 
آتش گرفتار ش��ده بودند از خطر س��وختگي 
نجات دهند. نجات يافته ه��ا به حدي از آتش 
ترسيده بودند كه هر لحظه امكان داشت هنگام 
فرار، به داخل اس��تخري كه در نزديكي محل 

حادثه بود س��قوط كنند. س��خنگوي سازمان 
آتش نش��اني تهران با اش��اره به مصدوميت دو 
نفر در اين حادثه، كانون حريق را يك مجتمع 
فرهنگي – تفريحي در تهرانس��ر اعالم كرد كه 
آتش آن به سالن پذيرايي و مراسم عروسي نيز 
س��رايت كرده بود. جالل ملكي به ايسنا گفت: 
»وقوع حريق در اين مجتمع، در ساعت 23:29 

پنجشنبه به آتش نشاني اطالع داده شد كه در 
پي آن، آتش نشانان چهار ايستگاه به محل اعزام 
شدند. پس از حضور آنها مشخص شد، حريق 
در يك مجتمع فرهنگي - تفريحي به مساحت 
ح��دود 5000 متر مرب��ع رخ داده و كانون آن 
س��الن پذيرايي و رستوراني سنتي به مساحت 
حدود 300 متر مربع اس��ت ك��ه در مجاورت 

چند مغازه قرار دارد. شعله هاي آتش  هم تمام 
اين س��الن را در بر گرفته و در حال سرايت به 
مغازه هاي مجاور بود.«ملكي به مراسم عروسي 
كه در سالن پذيرايي مجتمع در حال اجرا بود 
اشاره كرد و افزود: »وقوع حريق باعث وحشت 
مهمانان ش��ده و بيم آن وجود داش��ت كه آنها 
هنگام فرار به داخل استخري كه در محل قرار 

داشت سقوط كنند. به همين دليل آتش نشانان 
بالفاصله وارد عمل شدند و بيش از 100 نفر از 

اين مهمانان را نجات دادند.«
به گفته سخنگوي سازمان آتش نشاني تهران، 
ش��عله هاي آتش كه به سقف  س��الن پذيرايي 
هم س��رايت كرده بود پس از دو ساعت تالش 

بي وقفه، به طور كامل خاموش شد.

خبر

نجات 100 مهمان يك مراسم عروسي از آتش سوزي گسترده

27سال سرقت مجرم سابقه دار
خوراندن ماده بيهوشي، شگرد متهم

انتشار تصوير با دستور قضايي


