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 جاری شدن سیل در محور
 بجنورد - گلستان 

سیل »چش��مه خان« در حدفاصل بجنورد - 
جنگل گلستان را در محاصره خود درآورد. 

مدی��ر راه��داری اداره کل راه وشهرس��ازی 
خراسان شمالی در گفت وگو با ایرنا علت بروز این 
مش��کل را انتقال گل والی به سطح جاده عنوان 
کرد و گف��ت: برای جلوگیری از پیش��امد ناگوار 
برای مسافران و خودروهای عبوری، تردد در این 
محور از س��مت جنگل گلستان به بجنورد برای 

مدت کوتاهی متوقف شد. 
محمد مشتری با بیان این که این وضع از حدود 
س��اعت 6صبح دیروز پیش آمد،گفت: ماموران 
راه��داری به مح��ض اطالع از ای��ن وضعیت در 
محل حضور یافته و جاده را از آورده های سیالب 

پاکسازی کردند. 
مح��ور بجن��ورد - جنگل گلس��تان در غرب 
استان خراسان شمالی، به دلیل کوهستانی بودن، 
دوطرفه ب��ودن و نیز کمی عرض ج��اده، یکی از 
پرخطرترین محورهای ارتباطی کشور شناخته 
شده که سیل گیری منطقه نیز بر دامنه خطرات 

آن افزوده است. 
مدی��ر راه��داری اداره کل راه وشهرس��ازی 
خراسان ش��مالی در گفت وگو ب��ا ایرنا علت بروز 
این مشکل را جاری شدن س��یالب از ارتفاعات 
باالدست و انتقال گل والی به سطح جاده عنوان 

کرد. 
»محمد مشتری« ادامه داد: برای جلوگیری از 
هرگونه پیشامد، این مسیر از سمت گلستان به 
بجنورد، از حدود ساعت 6 دیروز بسته شده بود 
نزدیک ساعت 7 و پس از پاکسازی سطح جاده از 

آورده های سیل بازگشایی شد. 

رهایی مرد حفار از عمق 60 متری چاه 

م��رد حفار ک��ه در عم��ق 60 متری چ��اه در 
روس��تای آبگندوی باغملک گرفتار ش��ده بود 
با ت��الش امدادگ��ران هالل احمر خوزس��تان 
نجات یافت. به گ��زارش روابط عمومی جمعیت 
هالل احمر خوزستان، محس��ن علیزاده با اعالم 
این خبرگف��ت: در پی تم��اس تلفن��ی به این 
جمعیت، مشخص ش��د که مردی درحال حفر 
چاه آب، در عمق 60 متری گرفتار ش��ده است. 
بالفاصله با احضار تیم امداد و نجات کوهستان، 
یک تیم امدادی به همراه تجهیزات کامل نجات 
از عمق توس��ط یک آمبوالنس به مح��ل اعزام 

شدند. 
رئیس جمعیت هالل احمر شهرستان باغملک 
تصریح کرد: این عملی��ات که در 15 کیلومتری 
شهرستان باغملک در روستای آبگندو انجام شد 
به مدت یک ساعت طول کش��ید تا مرد حفار از 

چاه بیرون کشیده شد. 

نجات ۴60 نفر از مرگ 
۴60 نف��ر در 7۲ س��اعت گذش��ته در ۳05 
عملیات امدادگران هالل احمر از مرگ نجات 
یافتند. حسین درخش��ان سخنگوی سازمان 
ام��داد و نج��ات هالل احم��ر، از انج��ام ۳05 
عملیات امداد و نجات در 7۲ س��اعت گذشته 

در سراسر کشور خبر داد. 
وی گفت: در این عملیات ه��ا به 1۲00 نفر 
امدادرسانی شد و ۴60 نفر نیز از مرگ حتمی 
نجات پیدا کردند. او از درمان س��رپایی 8۴0 
نفر در این عملیات ها خبر داد و گفت: 55 نفر 
که به نوعی در محلی یا وسیله نقلیه محبوس 
شده بودند، رهاسازی ش��ده اند. وی به انتقال 
زمینی و هوای��ی ۳00 حادثه دی��ده به مراکز 
درمانی اش��اره کرد و گفت که طی 7۲ ساعت 
گذش��ته، در ح��وادث مختلف دچار س��انحه  

شده اند. 

16مصدوم در واژگونی اتوبوس

واژگونی اتوبوس در محور مشهد 16 مجروح 
بر جای گذاشت.  

 در این س��انحه که عص��ر روز جمعه اتفاق 
افتاد یک اتوبوس که از تربت حیدریه به سمت 
مش��هد در حرکت ب��ود در کیلومتر ۳۳ محور 
مشهد باغچه به علت انحراف و برخورد با مانع 

دچار سانحه شد. 
بالفاصله گروه های امدادی پس��ت باغچه با 
کم��ک اورژانس، راهداری و نی��روی انتظامی 
وارد عمل ش��دند. تعداد س��انحه دیدگان این 
حادث��ه ۳6 نفر بوده اس��ت که 16 نف��ر از آنها 
مصدوم شدند و 11 نفر نیز توسط اورژانس و 5 
نفر توسط جمعیت هالل احمر به بیمارستان 

منتقل شدند. 

 بزم شبانه 43 دختر و پسر شهرستانی
 با ورود مأموران ناکام ماند

  پایان قرار فیس بوکی 
در ویالی خزرشهر

گروه ح�وادث| وقت��ی گروه یک ش��بکه 
مجازی برای جش��ن میهمانی مجلل به ویالی 
خزر شهر رفتند هرگز تصور نمی کردند مجازات 

سختی در انتظارشان باشد.  
 وعده خوش گذرانی در جش��ن تولد شهرک 
خزر ش��هر کافی ب��ود ت��ا ۴۳ دختر و پس��ر از 
ش��هرهای مختلف ایران راهی ش��مال کشور 
ش��وند. روز جمع��ه 1۴ ش��هریور م��اه بود که 
تعداد زیادی دختر و پس��ر جوان با خودروهای 
لوکس وارد شهرک ویالیی ش��دند. اما تا به آن 
روز یکدیگ��ر را ندیده بودن��د. صاحب ویال هم 
مهمانانش را نمی ش��ناخت. هم��ه آنها در یک 
شبکه اجتماعی با هم آشنا شده بودند و همین 
دوس��تی کافی بود تا به میهمانی مجلل پس��ر 

جوان دعوت شوند. 
آن سوی ماجرا اما سربازان گمنام امام زمان 
وقت��ی در جریان برگ��زاری مراس��می مملو از 
دختر و پسر قرار گرفتند عملیات خود را کلید 
زدند. س��اعت ۳0: ۲۲ دقیقه شامگاه بود. وقتی 
مأموران با حکم ورود به ش��هرک خزرشهر در 
فریدون کن��ار رفتند صدای موزی��ک و رقص و 
پایکوبی از یک خانه ویالیی به گوش می رسید. 
خودروه��ای لوک��س در مقاب��ل در ویال پارک 
شده بود. مأموران با هماهنگی های انجام شده 
بالفاصله در یک اقدام غافلگیرانه ویال را محاصره 

کردند. 
وقتی مأم��وران با نش��ان دادن حک��م ورود 
به صاحب وی��ال وارد خانه ش��دند هرگز تصور 
نمی کردند با ۴۳ دختر و پس��ر ج��وان روبه رو 
ش��وند. مأموران بالفاصله همه آنها را بازداشت 
کردند. در بررسی ها از خانه 50 شیشه مشروب 
وموادمخدر کشف ش��د. میهمانان این جشن 
مجلل که به نظر می رس��ید در میانگین سنی 
۲۲ سال هستند با دس��تور قضایی به کالنتری 

منتقل شدند. 
تحقیقات اولیه نش��ان می داد ویال متعلق به 
پسری تهرانی اس��ت که برای برگزاری جشن 
تولدش تصمیم گرفته بود دست به کار عجیبی 
بزن��د.  او ۲7 زن و 16 مرد را که از طریق فضای 
مجازی با یکدیگر آشنا شده بودند از شهرهای 
دور و نزدیک به بزم شبانه اش دعوت کرده بود. 

ش��نیده ها حاکی از آن اس��ت که این افراد از 
استان های قزوین، زنجان، گلس��تان، تهران و 
مازن��دران از طریق فضای مج��ازی با یکدیگر 
آشنا شده بودند و برای شرکت در مراسم جشن 
تولد به میهمانی خزرشهر دعوت شدند. آنها با 
یکدیگر قرار می گذارند و خود را به فریدون کنار 
می رس��انند تا این که در بن بس��ت قان��ون قرار 
می گیرند. مه��دی نریمانی فرمان��ده انتظامی 
فریدون کنار در رابطه با این خبر به »بصیرنیوز« 
گفت: با یک عملیات پلیسی موفق شدیم پس از 
ردگیری برگزاری یک پارتی شبانه مختلط در 
شهرک خزرش��هر جنوبی در ضلع شرقی شهر 
ساحلی فریدون کنار ش��رکت کنندگان در این 
پارتی را دستگیر کنیم. با این عملیات چندین 
دس��تگاه خ��ودروی لوکس میهمانان جش��ن 
توقیف و 70 لیتر مشروبات الکلی نیز کشف شد.  
ب��ا تش��کیل پرون��ده، ب��رای ۲7 دخت��ر 
شرکت کننده در این پارتی شبانه قرار زندان در 
شهرستان بابل صادر ش��د و 16 پسر دیگر نیز 

منتظر صدور رأی دادگاه هستند. 

کرمانشاه لرزید
زمین لرزه ای به بزرگی ۳/0 ریش��تر کرمانشاه 
را به ل��رزه درآورد. به گزارش مرک��ز لرزه نگاری 
موسس��ه ژئوفیزیک دانش��گاه ته��ران زلزله ای 
به بزرگ��ی ۳/0 ریش��تر س��اعت 15:۲۲ غرب 
کرمانشاه را لرزاند. این درحالی بود که زلزله شدید 
هفته های اخیر در استان ایالم که پس لرزه هایش 
به اس��تان های همجوار هم رسیده بود ساکنان 
شهرهای غرب استان کرمانش��اه را به وحشت 
انداخت. بعد از وقوع این زمین لرزه مردم از ترس 

زلزله به خیابان ها و پارک ها رفتند. 

۱۶۹ نفر کشته شدند 

باران های مرگبار در پاکستان
آمار کشته شدگان س��یل و بارش های شدید 
باران  در پاکستان به 16۹ نفر رسید درحالی که 

ده ها روستا نیز زیر آب رفته  است. 
پس از ب��ارش ش��دید ب��اران در ش��هرهای 
»راولپن��دی«، »هری پ��ور«، »گوجرخ��ان«، 
»چکوال«، »دینه«، »الهور«، »پش��اور«، »آزاد 
کشمیر«، »گلگت« و سایر مناطق کوهستانی، 
آمار کشته شدگان این حوادث به 16۹ نفر رسیده 
است. بارش این باران ها بیش از ۲۴ ساعت ادامه 
داش��ته و احتمال آن که از سر گرفته شود بسیار 
زیاد است، به همین خاطر ارتش پاکستان برای 
کمک به م��ردم مناطق آس��یب دیده وارد عمل 

شده است. 
در جریان بارش شدید باران در پاکستان، سقف 
بسیاری از منازل فرو ریخته و در اثر برق گرفتگی 
و ترافیک شدید نیز 16۹ نفر جان خود را از دست 
داده وهمچنی��ن صده��ا نفر دیگ��ر نیز زخمی 

شده اند. 

آژیر

خارج از مرز

ذره بین
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گ�روه ح�وادث | درمی��ان 7 ه��زار میهمان 
جش��ن نفس که امس��ال ش��رکت کرده بودند 
خانواده هایی نیز به چشم می خوردند که اعضای 
کودک خردسالشان را اهدا کرده بودند. شاید این 
خانواده ها سفیران فرش��ته هایی بودند که فقط 
مأموریت داش��تند برای نجات جان آدم ها به دنیا 

بیایند. 
عطیه دختر 5 ساله ای بود که پدرش عکسش را 
در دست گرفته بود. وقتی از او خواستیم تا ماجرای 
مرگ مغزی دخترش را بازگو کند گفت:  تیرماه 
امسال بود که باخانواده راهی باغمان در نزدیکی 
دماوند ش��دیم. می خواس��تیم آخر هفته در باغ 
باشیم و از اوقات فراغتمان استفاده کنیم. در میان 
راه بود که یکی از آش��نایمان را دیدم. خودرو را در 
کنار جاده پارک کردم. پیاده شدم تا به طرف دیگر 
جاده بروم. در همین لحظه ب��ود که عطیه هم از 
خودرو پیاده شد و پشت س��ر من به راه افتاد. من 
اصال متوجه او نشدم ناگهان از پشت سرم صدای 
ترمز شدید یک خودرو را ش��نیدم وقتی سرم را 
چرخاندم با صحنه ای دلخراش روبه رو شدم. یک 
خودرو با عطیه برخورد کرده بود و او خونین روی 

زمین افتاده بود. سریع او را س��وار خودرو کردم و 
به بیمارس��تان دماوند رس��اندم. از آن جا دخترم 
را به بیمارستان امام حس��ین)ع( تهران رساندم 
و با تأخی��ر زیاد او را ب��ه اتاق عمل بردن��د. بعد از 
عمل عطیه را به ای س��ی یو بردند همه ماچشم 
انتظ��ار بودیم تا حالش خوب ش��ود ام��ا اینطور 
نشد و او دچار مرگ مغزی شد. همانجا بود که از 
بیمارستان مسیح دانشوری با من تماس گرفتند و 
پیشنهاد اهدای عضو دادند. ما هم به خاطر رضای 

خدا قبول کردیم.  
خانواده امیرعباس 7 س��اله هم در این جشن 
حضور داشتند.  ماجرای حادثه ای را که برای امیر 
عباس رخ داد، پدرش حمیدرضا کشاورز اینطور 
تعریف می کند: عید فطر سال گذشته بود که برای 
زیارت اهل قبور و مزار پدرم به روستایمان ویدوج 
کاشان رفتیم.  پس از فاتحه خوانی به خانه پدری ام 
برگشتیم.  امیرعباس در مقابل خانه درحال بازی 
ب��ود که ناگهان ی��ک خودرو که س��رعت زیادی 

داشت با او برخورد کرد.  
وی در ادامه می گوید: امیرعباس را س��ریع به 
بیمارستان شهید بهشتی کاشان بردیم. پزشکان 

تمام تالششان را به کار بستند تا او را نجات دهند. 
وقتی پسرم را به اتاق عمل بردند دست به دعا شده 
بودیم تا خ��دا او را دوباره به م��ا برگرداند اما انگار 
خواس��ت خدا چیز دیگری ب��ود و او پس از چند 
روز که در  ای سی یو بود دوام نیاورد و دچار مرگ 
مغزی شد.  قبال در برنامه ماه عسل با اهدای عضو 
آشنا ش��ده بودم وقتی به من گفتند پسرم دچار 
مرگ مغزی شده تصمیم گرفتم اعضای بدنش را 
اهدا کنم تا چند بیمار جان دوب��اره ای برای ادامه 

زندگی پیدا کنند. 
حمیدرضا اضافه می کند: من ۲ دختر داشتم اما 
همیش��ه آروزی این را داشتم خدا به ما یک پسر 
بدهد.  15 س��ال طول کش��ید تا خدا امیرعباس 
را به ما داد. دوس��ت داش��تم او عصای دستم در 
پیری باشد اما این اتفاق نیافتاد ولی حاال از این که 
چندین بیمار توانسته اند با اعضای بدن پسرم در 
کنار خانواده هایشان شاد زندگی کنند خوشحال 

هستم.  
خانواده فاطمه دختر 11س��اله هم یکی دیگر 
از میهمانان این جش��ن بودند. پدر جوان فاطمه 
درحالی که قاب عکس او را در دس��ت گرفته بود 

و با چشمانی اش��کبار برنامه را دنبال می کند به 
»شهروند« می گوید: 

5 ماه پیش بود که به همراه خانواده ام به سمت 
گیالوند در حرکت بودیم. در مسیر ناگهان با یک 
خودروی دیگر برخ��ورد کردیم و دچ��ار حادثه 
ش��دیم. در این حادثه تنها کسی که دچار آسیب 
ش��د دخترم فاطمه بود. به سرش ضربه شدیدی 
خورد. اورا به بیمارستان امام خمینی )س( تهران 
منتقل کردیم. پزشکان او را تحت عمل قرار دادند. 
در تمام طول مدتی که دخترم تحت عمل بود دعا 
می کردیم عملش با موفقیت تمام شود. بعد از عمل 
وقتی از پزشک درباره وضع فاطمه پرسیدیم گفت 
هر کاری از دستشان بر می آمده انجام دادند و بقیه 

دست خداست. 
وی در ادامه گف��ت: دخترم زی��اد دوام نیاورد 
و پ��س ازچند روز دچار مرگ مغزی ش��د. همان 
موقع که خبر را به ما دادند، پیشنهاد کردند اعضای 
بدن��ش را اهدا کنی��م.  بدون هی��چ مکثی قبول 
کردیم.  یادم هست که بعدها به ما گفتند حدود 
50 نفر از اعضای بدن دخترم استفاده کردند و از 

مرگ نجات یافتند. 

فرشته ها میهمان جشن نفس

گروه حوادث| قتل مردی به ن��ام نبیل ملکی زاده 
به دست یک ایرانی دیگر به نام کاظم در شهر سیدنی 
استرالیا س��وژه جنجالی بود که مدتی پیش رسانه ها و 
مطبوعات استرالیا آن را پوش��ش خبری دادند و به آن 
پرداختند. حاال پس از گذش��ت چند م��اه از آن حادثه 
همچنان زوایای این ماجرا پنهان مانده و پلیس استرالیا 
هنوز جزییاتی از این حادثه منتشر نکرده است. عامل 
جنایت  سال 8۳ به اتهام شرارت پشت میله های زندان 

را تجربه کرده بود. 
آغاز یک زندگی 

ماجرای این زوج ایرانی برمی گردد به س��ال ها پیش 
و آش��نایی آنها در فضای مجازی. اما ای��ن را که این دو 
نفر چطور با یکدیگر ازدواج کردند و پس از چند  س��ال 

زندگی با وجود داشتن یک فرزند 6ساله جدا شدند 
عادل برادر نبیل به »شهروند« می گوید. 

عادل در ای��ران زندگی می کن��د و حاال 
تنها غصه اش این است که قاتل برادرش 
هرچه سریع تر مجازات شود. او می گوید: 
برادرم نبیل 10 سال پیش از ایران خارج 
شد و به استرالیا رفت. مدتی از اقامتش 
در استرالیا نگذشته بود که با من تماس 

گرفت و گفت در این جا از طریق اینترنت 
با دختر جوانی به نام ندا آش��نا ش��ده است و 

قصد دارد با او ازدواج کند. پس از اصرار آنها قبول 
کردم به خان��ه پدرش در کرج ب��روم و او را برای نبیل 

خواستگاری کنم. شنیده بودم آنها مسلمان نیستند و 
من با این موضوع مخالف ب��ودم حتی پدر ندا هم با این 

ازدواج مخالف بود. اما سرانجام با هم ازدواج کردند.
وی در ادامه می گوید: وقتی دوس��ال از زندگی نبیل 
و ندا گذشت و آتش عشقشان سرد شد اختالف ها باال 
گرفت هرچند وقتی محمدطاها بزرگ شد فکر کردیم 

آنها دوباره با هم خوب می شوند اما این اتفاق نیفتاد.
وقتی از برادرم خواس��تم از ندا جدا شود گفت من از 
خانواده و اقوام ندا می ترسم. پس��رعموهای ندا از افراد 
شرور استرالیا هستند و مدام تهدید می کنند که اگر ندا 
را طالق بدهم من را خواهند کشت. اما نمی دانم چه شد 
که  سال ۲010 ندا خودش به برادرم درخواست طالق 

داد و او هم بالفاصله قبول کرد. 
وی در ادام��ه می گوی��د: همه چیز خ��وب بود و 
برادرم که کار و کاسبی اش رونق گرفته بود، توانست 
در اس��ترالیا خود را بیمه عمر کن��د از این جا بود که 
کارشکنی های ندا شروع ش��د و پای کاظم به میان 
کشیده شد. چند  س��ال پس از جدایی ندا دوباره به 
دادگاه رفت و برای حضانت محمدطاها شکایت کرد. 
برادرم دوست نداشت پس��رش پیش مادری بزرگ 
شود که مهربان نبود. چندین جلس��ه دادگاه برگزار 
ش��د و درنهایت طبق گفته های برادرم دادگاه حق 
حضانت محمدطاها را ب��ه او داده بود در همین زمان 
بود که خبر رسید ندا کاظم را به استرالیا برده است. 
ما کاظم را می شناختیم. او یکی از هم روستایی های 
ما بود. فرد ش��روری که در منطقه بیسیم تهران آدم 
کش��ته بود و در پرونده اش چندین فقره س��رقت و 

زورگیری داشت. 

درخواست 
دیدار

عادل می گوید: باورمان نمی شد که کاظم در استرالیا 
باش��د. وقتی نبیل با من تماس گرفت و گفت کاظم با 
او قرار مالقات گذاشته اس��ت به او گفتم هیچ وقت تن 
به ای��ن کار ندهد. بارها به او گفتم ک��ه کاظم آدم قابل 
اعتمادی نیس��ت و خطرناک اس��ت. برادرم هم این را 
می دانس��ت اما نمی دانم چه ش��د آن روز شوم سرقرار 

حاضر شد. 
روز حادثه 

روز دوش��نبه هفتم ژوئیه بود که ش��هروندان شهر 
س��یدنی که در طبقه چهارم مرکز خرید وس��ت فیلد 
حضور داشتند با صحنه ای دلخراش و هولناک روبه رو 
شدند. ماجرای این حادثه وحشتناک این بود که دو مرد 
جوان با یکدیگر درگیری لفظی پیدا کرده بودند که بعد 
از شدت گرفتن درگیری بین آنها ناگهان یکی از دو مرد 
قمه بزرگی را که در زیر لباسش پنهان کرده بود بیرون 

آورد و چند ضربه به طرف مقابل وارد کرد. 
مرد جوان با بدنی غرق در خ��ون روی زمین افتاد و 
قاتل در میان فریادهای مردمی که شاهد ماجرا بودند 
به آرامی چاقو را در سینه مرد رها کرد. قاتل پس از قتل 
با خیالی راحت پیراهن خود را درآورد، سیگاری روشن 
کرد و سپس شروع به حرف زدن با تلفن همراهش کرد. 
ش��اهدان که با دیدن این صحنه تکان دهنده حسابی 
ش��وکه ش��ده بودند با چش��مانی حیرت زده از دور به 
صحنه قتل نگاه می کردند. این درحالی بود که هیچ یک 
از ش��اهدان ماجرا حاضر نبودند به کم��ک قربانی این 

درگیری بروند. 
۲0 دقیقه طول کشید تا ماموران پلیس از راه رسیدند 

و وارد مرکز خرید شدند. قاتل که مردی حدودا ۴0ساله 
بود تحت محاصره قرار گرفت. ماموران از او خواس��تند 
روی زمین دراز بکشد اما مرد جوان خیلی خونسردانه 
به ماموران نگاه می ک��رد. در همین لحظه بود که یکی 
از ماموران با ضربه ش��وکر وی را نقش زمین کرد. پس 
از دس��تگیری قاتل امدادگران اورژانس در محل حادثه 
حضور پیدا کردند و عملی��ات نجات مرد مصدوم کلید 
خورد اما کار از کار گذشته بود و مرد جوان به علت شدت 

خونریزی جانش را از دست داده بود. 
قاتل ب��ه اداره پلیس منتقل ش��د. در بازجویی از وی 
معلوم ش��د وی کاظم نام دارد و در اس��ترالیا پناهنده 
است. او ۳ س��ال پیش به صورت قاچاق و از طریق قایق 
وارد استرالیا ش��د. مقتول هم نبیل ملکی زاده است که 
15 سال پیش از ایران خارج شده و پس از اجازه اقامت 
در استرالیا زندگی مشترکش را با یک زن ایرانی به نام ندا 
اسماعیلی آغاز کرده است. کاظم در جلسات بازجویی 
سکوت اختیار کرده بود اما تجسس ماموران پلیس در 
زندگی سرنخ تازه ای به دس��ت آنها داد. بررسی سوابق 
کاظم در ۳ سال گذشته با ندا همسر قبلی نبیل در ارتباط 
بوده و با یکدیگر زندگی می کرده اند پس به احتمال زیاد 

رابطه عشقی درمیان بوده است. 

کاظم روز سه شنبه یک روز پس از جنایت در دادگاه 
حاضر شد. اس��ماعیلی همراه با جرجیا نعمت، وکیل 
کاظم نیز در دادگاه حضور یافتند. جرجیا وکیل مدافع 
کاظم پس از اتمام جلسه به خبرنگاران حاضر در پشت 
درهای دادگاه گفت: آزادی به قید ضمانت فعال در مورد 
کاظم قابل اجرا نیس��ت اما در آین��ده ای نزدیک برای 
این مورد اقدام خواهم کرد. دادگاه درخواس��ت صوری 
ضمانت برای آزادی مشروط موکل او را رد کرده است اما 
کاظم ممکن است در جریان دادگاه در مقابل اتهام قتل 

دفاعیاتی داشته باشد. 
گفته می ش��ود که کاظم ۲۴ جوالی نیز در جلس��ه 
دادگاه حاضر خواهد ش��د و ش��اید در جلس��ه بعدی 
جزییات بیش��تری از انگیزه او برای ارتکاب این جنایت 

فاش شود. 
سابقه کاظم شوشی در ایران 

در  س��ال 8۳ با مطرح شدن چندین شکایت از سوی 
مردم در پلی��س آگاهی مبنی بر این که فردی ش��رور 
و س��ابقه دار به نام کاظم )معروف به شوشی( با شرارت 
دست به اخاذی و س��رقت کیف مردم می زند، موضوع 
به دستور بازپرس ش��عبه هفتم دادسرای جنایی برای 
پیگیری و تحقیق به گروه ضربت پلیس آگاهی ارجاع 
ش��د. یک تیم ویژه از ماموران با سرنخ هایی که از متهم 
به دست آوردند، او را در یک بوستان در منطقه بیسیم 
محاصره کردند. متهم با مش��اهده ماموران فرار کرد اما 
دقایقی بعد وقتی که متوجه ش��د، با ادام��ه فرار هدف 
اصابت گلول��ه قرار خواهد گرفت، خود را تس��لیم کرد. 
متهم پس از انتقال ب��ه پلیس آگاه��ی درحالی که به 
شدت می گریست، گفت: مدت هاست که اموال مردم 
را سرقت می کنم و تاکنون در چندین مرحله با ضرب 
و جرح م��ردم اموال آنان را دزدی��ده ام. با ثبت اعترافات 
متهم، پرونده برای صدور دستور قضایی به شعبه هفتم 

بازپرسی دادسرای جنایی ارسال شد. 

پلیس استرالیا همچنان به دنبال پیدا کردن زوایای پنهان جنایت در مرکز وست فیلد است 
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