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اداره دفاع مدنی عربستان از جان باختن  30نفر از شهروندان این کشور در اثر وقوع سیل در برخی از مناطق این کشور طی یک ماه اخیر خبر داد.به گزارش
خبرگزاری آناتولی،نیروهای امداد رسانی عربستان سعودی روز چهارشنبه با صدور بیانیهای تلفات ناشی از سیالب و برقگرفتگی در این کشور را  30نفر
اعالم کردند.براساس گزارش این مرکز  1480شهروند عربستان نیز طی عملیات امدادرسانی نجات یافتند.

...

ازمیان خبرها
نگهداری گرگ در منزل مسکونی

توکلی-مامورانیگانحفاظتمحیطزیسترابریکقالده
گرگ ازمنزل مسکونی در این شهرستان کشف کردند.
رئیس اداره محیط زیست شهرستان رابر گفت :ماموران
یگان حفاظت محیط زیست شهرستان بر اساس گزارش
های دریافتی از سوی دوستداران محیط زیست از وجود
یک قالده گرگ در منزل مسکونی فردی از اهالی این
شهرستان با خبر شدند .
به گزارش خبرنگار ما ،منظری توکلی افزود :بالفاصله با
هماهنگی مقام قضایی ماموران اقدام به بازرسی از محل
کردند و موفق به کشف حیوان مذکور شدند.
وی خاطرنشان کــرد :این فرد خاطی برای سیر مراحل
قانونی تحویل مقام قضایی شهرستان شد.

دستگیری  ۵۰نفر در پارتی شبانه
دادستان عمومی و انقالب مراغه اعالم کرد ۵۰ :نفر در
یک پارتی مختلط شبانه در این شهرستان دستگیر شدند.
دادستان عمومی و انقالب مراغه اعالم کرد ۵۰ :نفر در
یک پارتی مختلط شبانه در این شهرستان دستگیر شدند.
نادر نجد در این خصوص افزود :این افراد سه شنبه شب در
یک پارتی شبانه در یکی از باغ های حاشیه شهر با دستور
به موقع قضایی و حضور ماموران انتظامی دستگیر شدند.
وی ادامــه داد :افــراد دستگیر شــده وضعیت مناسبی
نداشتند و اقدام به شرب خمر نیز کرده بودند.
وی گفت ۱۳ :مــرد و  ۹زن بــرای سیر مــراحــل قانونی
بازداشت و بقیه افراد با قید وثیقه آزاد شدند.
نجد اضافه کرد :با حکم دادستانی دستور پلمب محل
برپایی پارتی نیز صادر شد.
وی با تاکید بر لزوم فرهنگ سازی و آگاه سازی خانواده ها
گفت :متاسفانه برخی خانواده ها در نظارت بر عملکرد و
رفتار اجتماعی فرزندان خود در جامعه کوتاهی می کنند.
وی افزود :شکسته شدن قبح برخی مسائل ضد فرهنگی
و ناهنجاری های اجتماعی از جمله شرکت در پارتی های
مختلط و شرب خمر در درون خانواده ها زمینه ساز بروز
مشکالت اجتماعی و متضرر شدن نسل جوان می شود.

 30نفر بر اثر سیل در عربستان
جان باختند

جوانمعتادیکیازکارکنانمرکزترکاعتیادرابهقتلرساند

معاونمبارزهباجرایمجناییپلیسآگاهیتهرانبزرگ،
از دستگیری جوانی معتاد خبر داد که چند روز پیش به
دلیل نرفتن به کمپ ترک اعتیاد اقدام به ارتکاب جنایت
کــرده بــود .به گــزارش ایسنا ،سرهنگ کارآگاه علی
ولیپور گودرزی در این باره اظهار کرد :ساعت11شب
روز ۱۸آبان خبر فوت جوانی حدود  ۳۵ساله از طریق
بیمارستان به کالنتری ۱۳۱شهرری اعالم شد .در
ادامه با حضور مأموران کالنتری در بیمارستان ،خبر
اولیه تایید شد و با اعالم کارشناسان مشخص شد که
این جوان بر اثر ضربه جسم تیز به ناحیه قفسه سینه
فــوت کــرده اســت ،بنابراین رسیدگی به موضوع در
دستور کار ماموران قرار گرفت و پرونده مقدماتی با
موضوع "قتل عمد" تشکیل شد .وی با اشاره به انجام
هماهنگیها با بازپرس شعبه دوم دادسرای عمومی و

انقالب شهرری ،گفت :پرونده برای رسیدگی در اختیار
اداره دهم ویژه قتل پلس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت
و در همان تحقیقات و بررسیهای اولیه مشخص شد
که مقتول یکی از خدمت گزاران کمپ ترک اعتیاد در
منطقه شهرری بوده و زمان مراجعه به محل سکونت
جوانی معتاد به نام حامد ،قصد انتقال وی به کمپ ترک
اعتیاد را داشته است که این جوان  22ساله با چاقو
به وی حمله کرده و پس از انتقال به بیمارستان فوت
کرده است .سرهنگ ولیپور در ادامه توضیح این پرونده
گفت :کارآگاهان با مراجعه به محل سکونت حامد در
شهرری،مطلعشدندکهاینجوانپسازارتکابجنایت
از محل سکونتش متواری شده است و هم اکنون هیچ
اطالعی از وی در دست نیست  .با توجه به اعتیاد شدید
قاتل به مصرف موادمخدر محلهای تردد احتمالی

وی شناسایی شد و کارآگاهان اداره دهم پلس آگاهی
تهران بزرگ این محلها و محل سکونت وی را تحت
مراقبت پلیسی قرار دادند .وی افزود :سرانجام ساعت
10شب روز 22آبان  ،حامد در حالی که برای تهیه پول
به محل ارتکاب جنایت مراجعه کرده بود ،دستگیر شد
و ماموران وی را به اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ
منتقل کردند.
وی با اشاره به انجام بازجویی های اولیه از این جوان
معتاد گفت :حامد ضمن اعتراف صریح به ارتکاب
جنایت ،در دیگر اعترافاتش به کارآگاهان گفت که
ساعت 10شب 18آبــان متوجه شدم خدمت گزاران
کمپ به مقابل منزلمان آمدند و قصد دارند تا من را به
همراه خود به کمپ ببرند ،بنابراین به داخل آشپزخانه
رفتم و چاقویی برداشتم و خودزنی کردم تا نتوانند من

بدهی  6میلیونی ،آدم ربایی ساختگی را رقم زد

حــاکــی اســـت ،بــا تــوجــه به
اهمیت موضوع و نوع جرم
ارتکابی ،این پرونده با صدور
دستوری از سوی سرهنگ
بیات مختاری (رئیس پلیس
آگاهی خراسان رضوی) به
صــورت ویــژه در دستور کار
قرار گرفت و گروه زبده ای
از کارآگاهان اداره جنایی
بـــه ســرپــرســتــی ســرگــرد
خــــــــداوردی ،تــحــقــیــقــات
گسترده خود را
آغاز کردند .شاکی  31ساله پرونده که  10سال به اتهام
قتل عمد در زندان مشهد تحمل کیفر کرده بود ،دوباره
مــورد تحقیقات تخصصی قــرار گرفت تا کارآگاهان از
البه الی سخنان او سرنخ هایی را کشف کنند چرا که
بردن گوشی تلفن همراه گروگان ،توسط آدم ربایان ظن
کارآگاهان را برانگیخته بود!
این مرد جوان در پاسخ به سواالت فنی کارآگاهان که
با نظارت مستقیم سرهنگ غالمی ثانی (رئیس اداره
جنایی) طرح می شد درباره این که آیا اختالفاتی با افرادی
خاص دارند یا نه؟ گفت :پدرم با هیچ کس مشکلی ندارد
اما من از یک فرد تبعه خارجی  10میلیون تومان قرض
گرفتم که چهار میلیون تومان آن را پرداخت کردم ولی
شش میلیون آن با تاخیر مواجه شد! شاید هم آن فرد با
همدستی دوستانش اقدام به آدم ربایی کرده باشد! این

درحالی بود که جوان  31ساله ادعا می کرد آدرسی از
محل سکونت این فرد ندارد و گوشی تلفنش را نیز برای
پیدا کــردن شماره ای از آن فرد گم کــرده اســت! بنابر
گزارش خراسان ،همین اظهارات دیگر جای شکی برای
کارآگاهان باقی نگذاشت که ماجرای آدم ربایی ساختگی
است! بنابراین تحقیقات غیرمحسوس کارآگاهان وارد
مرحله جدیدی شد و آن ها دریافتند که شاکی پرونده که
از سال  85تا  95در زندان بود با فردی تبعه خارجی در
زندان آشنا شده است که او و چند نفر دیگر از بستگانش
نیز به اتهام قاچاق مواد مخدر در حال تحمل کیفر بودند و
بعد از آزادی از زندان به این ارتباط خود ادامه داده اند .به
طوری که دیگر رفت و آمدهای خانوادگی دارند! به همین
دلیل کارآگاهان ،بررسی های خود را برای شناسایی
محل کار فرد تبعه خارجی ادامه دادند و به سرنخ هایی
رسیدندکه او به عنوان کارگر جمع آوری ضایعات در یک
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کارگاه مشغول کار است.
بالفاصله مالک آن کارگاه که به خاطر تعطیالت در
شهرستان به سر می برد ،شناسایی شد و کارآگاهان در
تماس تلفنی از وی خواستند تا کارگر تبعه خارجی خود را
به پلیس معرفی کند! هنوز دو ساعت از این تماس نگذشته
بود که پیرمرد  70ساله ،در تماس تلفنی با فرزندش اعالم
کرد که به منزل بازگشته است! گزارش خراسان حاکی
است ،وقتی پیرمرد گروگان به پلیس آگاهی احضار شد و
مورد بازجویی قرار گرفت ،گفت :شب چهارشنبه دوستان
پسرم به در منزلم آمدند و من هم در حیاط را باز کردم اما
آن ها از من خواستند برای گفت وگو بیرون برویم و سپس
مرا سوار خودرو کردند! و به یک باغ ویال بردند! آن جا
خیلی مرا تحویل گرفتند به طوری که ناهارم چلوکباب
بود و صبحانه را نیز مفصل می خوردم!هیچ کس در منزل
خودمان این گونه به من رسیدگی نکرده بود! حتی آن ها
قرص های عمل قلبم را که در منزل فراموش کرده بودم از
داروخانه برایم خریدند تامشکلی نداشته باشم! ظهر روز
بعد هم مرا با همان پراید تا میدان فهمیده رساندند و یک
خودروی دربستی که کرایه اش را نیز دادند برایم اجاره
کردند که مرا به منزل برساند! به همین خاطر من شکایتی
از متهمان به گروگان گیری ندارم!
در همین حال تحقیقات کارآگاهان نشان می داد که
جوان  31ساله برای فرار از پرداخت بدهی شش میلیونی
خود به فرد تبعه خارجی ،ماجرای ساختگی آدم ربایی را
طرح کرده است تا این گونه با درگیرکردن طلبکارش در
یک پرونده آدم ربایی ،از پرداخت بدهی خود سرباز زند!

دستگیری گروگان گیران در شیراز با عملیات هوایی و زمینی
فرمانده انتظامی استان فارس گفت :کودکی 10ساله
در شیراز گروگان گرفته شد که پس از عملیات تعقیب
و گریز به صورت هوایی و زمینی ،گروگان گیران در
کمتر از سه ساعت دستگیر شدند .سردار سرتیپ دوم
احمدعلی گــودرزی در گفت و گو با ایرنا افــزود :روز
گذشته ساعت  7:45سه گروگان گیر با استفاده از یک
دستگاه خودرو پژو  405سرویس مدرسه ای را در بولوار
بعثت شیراز متوقف کردند و پسر بچه  10ساله ای را به
گروگان گرفتند .سردار گودرزی که خود فرماندهی این
عملیات را به طور مستقیم در دست داشت ،ادامه داد:
بالفاصله پس از این رخداد،عملیات مهار را ماموران
پلیس به صورت زمینی و هوایی آغاز کردند.
وی اضافه کرد :در کمتر از سه ساعت خودروی گروگان

گیران در ایست و بازرسی شهرستان نی ریز(در 192
کیلومتری شرق شیراز) متوقف شد و هر سه آدم ربا
دستگیر شدند و پسر بچه نیز آزاد شد .گودرزی بیان
کرد :پس از پایان این ماموریت کودک به همراه بالگرد
به شیراز منتقل شد و صحیح و سالم در اختیار نیروهای
انتظامی قرار گرفت .فرمانده انتظامی فارس اضافه
کرد :جزئیات این ماجرا و هدف گروگان گیران در حال
بررسی است.
به گزارش ایرنا  ،سه روز پیش نیز چند نفر با بستن راه
سرویس مدرسه در شهرستان ممسنی (غرب شیراز)
یک دانش آموز را ربودند و گریختند .هنوز این گروگان
گیران دستگیر نشده اند و از انگیزه آنان خبری در دست
نیست.

پدر شکنجه گر  ،زانوی دخترش را با دریل سوراخ کرد !
مردی در همدان به دالیل نامعلومی دختر نوجوانش
را مورد ضرب و شتم قرار داد وزانویش را با دریل
سوراخ کرد .
به گــزارش ایسنا ،چندی پیش پدر خانوادهای در
یکی از روستاهای خدابنده ،به دالیلی نامعلوم دختر
نوجوانش را مورد ضرب و شتم قرار داد و زانوی او را
با دریل سوراخ کرد.این در حالی است که متاسفانه
پدر خانواده بعد از چنین اقدامی ،دختر نوجوان را به

بیمارستان انتقال نمیدهد و او را با دردی آزاردهنده
چندروزدرخانهحبسمیکند.اماهمسایههاصدای
نالهها و ضجههای این دختر دانشآموز را میشنوند
و او را در حالی که از درد به خود می پیچید ،پیدا
میکنند .یک مقام مسئول در بهزیستی گفت:
هم اکنون پدر خانواده در زنــدان به سر میبرد و
بهزیستی ،احقاق حقوق دختر آسیبدیده را از طریق
پزشکی قانونی پیگیری میکند.

آتش در کالیفرنیا بیش از  50قربانی گرفت
سازمان آتشنشانی کالیفرنیا میگوید مامورانی که با
آتشسوزی مرگبار در شمال این ایالت میجنگند موفق
به جلوگیری از پیشروی آن شدهاند با این حال انتظار
نمیرود این حریق تا پایان ماه به طور کامل خاموش
شــود .به گــزارش ایسنا ،آن ها آتش ســوزی موسوم به
"کمپ" را تا حدود  ۳۰درصد مهار کردهاند .همچنین
مقامات محلی ایالت کالیفرنیا با بیان این که تلفات
آتشسوزیهای جنگلی به  ۵۰تن افزایش پیدا کرده
از ادامه عملیات جست وجوی دیگر قربانیان این حادثه
خبر دادند .مقامات محلی کالیفرنیا با اعالم پیدا شدن
اجساد شش تن دیگر در شمال این ایالت اعالم کردند که
تلفات حریق گسترده در این منطقه اواخر روز سهشنبه
گذشته به  ۵۰تن رسیده است .بنابر اعالم مقامات این
ایالت ،تیمهای جست وجوگر عملیات جست وجوی
دیگر قربانیان این آتشسوزی را که احتمال میرود در
میان بقایای سوخته ساختما نها گرفتار شده باشند

...

درامتدادتاریکی

را به کمپ ترک اعتیاد ببرند ،به مادرم هم گفتم که آنها
را از خانه بیرون کند .سرهنگ ولیپور در ادامه درباره
سخنان حامد تصریح کرد :این جوان معتاد در ادامه
اظهاراتش گفت که مادرش در خانه را باز می کند تا
خدمت گزاران کمپ از خانه بیرون بروند اما در همان
لحظه متوجه میشود یکی از این افراد پشت در ورودی
مخفی شده تا وی را بگیرد .بنابراین حامد نیز با چاقو
ضربه ای به او می زند و مقتول نیز با همان ضربه روی
زمین میافتد و سپس حامد به سرعت از خانه متواری
میشود .معاون مبارزه باجرایم جنایی پلیس آگاهی
تهران بــزرگ افــزود :با اعتراف صریح وی به ارتکاب
جنایت ،قرار بازداشت موقتش صادر شد و متهم برای
انجام تحقیقات تکمیلی در اختیار اداره دهم ویژه قتل
پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.

ماجرایچلوکبابخوریگروگاندرباغویال!

سیدخلیل سجادپور  -ماجرای صوری آدم ربایی در
مشهد که حدود  30ساعت کارآگاهان اداره جنایی پلیس
آگاهی خراسان رضوی را درگیر رسیدگی به این پرونده
کرد در حالی با اعــام رضایت شاکیان به پایان رسید
که پس از رهایی گروگان  70ساله ،مشخص شد همه
این داستان ساختگی برای فرار از پرداخت بدهی شش
میلیون تومانی بوده است!
به گزارش اختصاصی خراسان ،سپیده دم چهارشنبه
هفته گذشته ،پرونده ای با عنوان «آدم ربایی» به پلیس
آگاهی خراسان رضوی رسید که محتویات آن بیانگر
ربوده شدن پیرمرد  70ساله توسط چهار فرد ناشناس
بــود .پسر  31ساله گروگان که خود را بسیار نگران و
مضطرب نشان می داد درباره چگونگی وقوع ماجرای
آدم ربایی به کارآگاهان اداره جنایی گفت :من و پدر پیرم
در طبقه دوم ساختمانی در انتهای بولوار رسالت مشهد
زندگی می کنیم و در طبقه اول نیز برادرم و همسرش
سکونت دارند .شب چهارشنبه من پدرم را تنها گذاشتم
و به منزل نامزدم رفتم تا این که حدود ساعت یک بامداد
خواهرم با من تماس گرفت و به نقل از زن برادرم گفت
که چهار فرد ناشناس پدر  70ساله ام را ربوده و به مکان
نامعلومی برده اند! من هم بالفاصله خودم را به خانه
رساندم تا این که حدود دو ساعت بعد یکی از آدمربایان
بــا گوشی تلفن هــمــراه پ ــدرم ،تماس گرفت و مدعی
شد که بــرای آزادی او باید مبلغ شش میلیون تومان
بپردازیم! و سپس تهدید کرد که در صورت نپرداختن
پول ،پدرم را به افغانستان می برند! گزارش خراسان
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حلقه طال
بزرگ ترین اشتباه من این بود که به جای کمک خواستن از
پلیس به خاطر مزاحمتی که راننده یک خودرو برایم ایجاد
کرد ،خودسرانه با او وارد مجادله شدم چرا که در برابر
توهین زشت او کنترل خودم را از دست دادم و چون در
شرایط بدی قرار گرفته بودم دیگر نفهمیدم که ...
زن  24ساله که برای شکایت از راننده جوان یک خودرو
به قانون پناه آورده بود ،در حالی که بیان می کرد کاش
قبل از وقوع این حادثه با پلیس تماس می گرفتم ،ماجرای
این حادثه را به گذشته تلخ خود گره زد و به کارشناس
اجتماعی کالنتری سپاد مشهد گفت :چهار سال بیشتر
نداشتم که با طالق پدر و مــادرم سرنوشت من نیز تغییر
کرد .آن زمان مادرم به دلیل اعتیاد پدرم از او جدا شد و
به دنبال زندگی خودش رفت .دیگر من مانده بودم و پدر
معتادی که فقط در پی تامین هزینه های اعتیادش بود.
همسایگان وقتی زندگی فالکت بار مرا نزد پدرم دیدند ،با
پلیس تماس گرفتند و این گونه بود که به حکم قانون راهی
بهزیستی شدم چرا که پدرم توان مراقبت از مرا نداشت.
سال ها در بهزیستی ماندم تا این که به اولین خواستگارم
پاسخ مثبت دادم .آن زمان فکر می کردم ازدواج بهترین
راه برای رهایی از شرایط زندگی در بهزیستی است .در
واقع به نعمت هایی که خدا به من داده بود ناشکری کردم
چرا که احساس می کردم با محدودیت هایی روبه رو هستم
وبا ازدواج طعم آزادی و خوشبختی را خواهم چشید ولی در
حالی که دخترم نیز به دنیا آمده بود همواره مورد سرزنش
همسرم قرار می گرفتم .او پرورشگاهی بودن مرا مدام به
رخم می کشید و تحقیرم می کرد به همین دلیل زندگی ما
دوام چندانی نداشت و روزی مهر طالق بر شناسنامه من
خودنمایی کرد .بعد از این ماجرا همسرم دخترم را از من
گرفت و من هم به ناچار به همان منزل پدری ام بازگشتم تا
این که حدود چهار ماه قبل یکی از همسایگان مرتب برایم
هدیه و گل می فرستاد و از این طریق از من خواستگاری
می کرد .برایش پیغام دادم که شما متاهل هستید و من
نمی توانم با شما ازدواج کنم اما او با اصــرار می گفت با
همسرم اختالفات شدیدی داریم و در حال متارکه هستیم.
خالصه با اصرارهای زیاد همسایه ،به عقد موقت او درآمدم
اما همسرش به محض این که متوجه ماجرا شد ،به زندگی
اش بازگشت و من دوباره طعم یک شکست دیگر را حس
کردم .هوویم هر روز به منزل ما می آید و از من می خواهد
دستازسرشوهرشبردارم.درهمینشرایطسختروحی
برای خرید به مرکز تجاری آمدم و منتظر خودرو بودم که
ناگهان راننده ای مقابلم ترمز و با بوق های ممتد مرا دعوت
به سوارشدن کرد .من که احساس می کردم او مسافرکش
نیست از سوارشدن به خودروی او امتناع کردم ولی او دست
از سرم برنمی داشت و ناگهان مرا زن بدکاره خطاب کرد .از
این توهین زشت او آن قدر برآشفتم که از شدت عصبانیت
لگدی به خودرواش کوبیدم او هم پیاده شد و مرا کتک زد
تا این که مردم جلوی او را گرفتند .آن راننده مدعی بود باید
خسارت خودرواش را بپردازم من هم به جای کمک گرفتن
از پلیس و برای رهایی از شر او حلقه طالیم را از انگشتم
بیرون کشیدم و گفتم این امانت نزد شما باشد فردا قرار می
گذاریم من خسارت شما را می دهم شما هم حلقه طال را
بازگردانید ولی دیگر خبری از او نشد و من به ناچار به قانون
متوسل شدم اگرچه می دانم ...
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری
خراسان رضوی

دستگیری عامالن نزاع دسته جمعی
درپی اختالفات طایفه ای
توکلی -فرمانده انتظامی شهرستان عنبرآباد در جنوب
کرمان در تشریح دستگیری عامالن نزاع دسته جمعی
درپی اختالفات طایفه ای گفت :در پی گزارش وقوع یك
فقره نزاع و درگیری دسته جمعی در شهر تیم های گشت
انتظامی به محل درگیری اعزام شدند.
بــه گ ــزارش خبرنگار مــا ،سرهنگ بیدشکی افـــزود :با
تحقیقات ماموران مشخص شد افرادی به دلیل اختالفات
طایفهای اقــدام به نــزاع و درگیری دسته جمعی ،ضرب
و شتم یكدیگر ،چاقوكشی و آتش زدن چندین دستگاه
خــودرو و موتورسیكلت کــرده و نظم و امنیت عمومی را
مختل كردهاند .وی اظهار کرد:ماموران انتظامی با ورود به
صحنه و دستگیری تعدادی از عامالن نزاع از گسترش این
درگیری جلوگیری و درادامه ،ماموران پلیس امنیت 11
نفر از دیگرافراد دخیل در ایجاد ناآرامی را بازداشت کردند
و این افــراد را به سبب راه انداختن نــزاع ،ایــراد خسارت
به اموال دیگران و سلب آسایش اهالی با تشكیل پرونده
تحویل مقام قضایی دادند.

توضیحات پلیس درباره ماجرای نیمه
برهنهشدن یک زن در یاسوج

سرعت دادهاند .مقامات محلی اعالم کردند :همچنان
از سرنوشت بیش از  ۲۰۰نفر خبری در دست نیست و
قرار است طی روزهای آینده اسامی این افراد منتشر
شود .بنابر گزارش شبکه خبری بیبیسی ،گزار ش
نیروهای آتشنشان حاکی از آن است که  ۳۵درصد
از شعلههای آتــش مهار شــده و از شــدت وزش بــاد که
گسترش شعلههای آتــش را به دنبال داشــت کاسته
شده است.

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان کهگیلویه
و بویراحمد ،گفت :عصر روز سهشنبه ۲۲ ،آبا ن ماه در
پی تماس شهروندان با پلیس مبنی بر ظاهر شدن یک
زن نیمهعریان در بولوار خلیج فارس یاسوج ،ماموران با
هماهنگی مرجع قضایی بالفاصله به محل اعزام شدند.
به گــزارش ایسنا ،سرهنگ بیتا ...محمدپور افــزود :با
حضور ماموران در محل ،این فرد که رفتارش افکار عمومی
را به شدت جریحهدار کرده بود ،توسط ماموران پلیس زن
دستگیر و به مقر انتظامی منتقل شد .وی اظهار کرد :در
تحقیقات پلیس مشخص شد این فرد از اختالالت روحی
و روانی رنج میبرد .متهم هماکنون تحت نظر و موضوع در
دست بررسی است.

حمله گرگ ،علت مرگ کودک میبدی نیست
اداره محیط زیست استان یزد به دنبال انتشار خبر حمله
گرگ به یک کودک در میبد ،این موضوع را تکذیب کرد.
به گزارش ایسنا ،روابط عمومی اداره کل محیط زیست
استان یزد در این باره اعالم کرد :براساس بررسیهای
انجام شــده و مشاهدات پــدر و عموی کــودک که تنها
شاهدان حاضر در محل نیز بودهاند ،حیوان مهاجم ،سگ
بوده و علت درندگی بیش از حد حیوان و حمله به کودک،
میتواند بیماری هاری باشد .البته این موضوع از طریق
مراجع ذیربط در دست بررسی است.
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