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گسترش سامانه موشکی 
آمريکا قصد دارد عالوه بر برگزاري رزمايش مشترک 
با هم پيمانان خود براي کنترل تهديدات کره شمالي، به 

توسعه سامانه های دفاع موشکي در آسيا ادامه دهد
به گزارش خبرگزاري صداوسيما، آمريکا اعالم کرد 
س��امانه دفاع موش��کي خود در آس��يا را براي مقابله با 
تهديدات کره شمالي توسعه مي دهد. آمريکا قصد دارد 
عالوه بر برگزاري رزمايش مش��ترک با هم پيمانان خود 
براي کنترل تهديدات کره شمالي، به توسعه سامانه های 

دفاع موشکي در آسيا ادامه دهد. 

وکسل  انتقاد لندن از بر
وزير دارايی انگليس انتقاد سختی به موضع اتحاديه 
اروپا در قبال برگزيت وارد کرده و تاکيد کرد که کشورش 

قطعا اين اتحاديه را ترک خواهد کرد.
به گزارش تس��نيم، "فيليپ هاموند"، در گفت و گو با 
روزنامه "دی ولت" آلمان موضع اتحاديه اروپا در مذاکرات 
برگزيت را ش��ديدا مورد انتق��اد ق��رار داده و اين ارزيابی 
اتحاديه اروپا که با انگليس بعد از خروجش از اين اتحاديه 
سخاوتمندانه برخورد نشود تا به اين ترتيب ديگر اعضای 
اين اتحاديه از برداش��تن چنين گامی بازداش��ته شوند را 

شديدا مورد انتقاد قرار داد. 
هاموند که به عنوان يکی از دوستدارتين وزرای کابينه 
ترزا می  نسبت به اتحاديه اروپا مطرح است به اين مسئله 
اشاره کرد که کشورش می تواند بعد از خروج به سوی ساير 

شرکای خود رويگردان شود.

رای ۸۰ درصدی به پوتین 
براساس جديدترين نظرس��نجی در روسيه، بيش از 
۸۱ درص��د از افرادی که قصد دارند در انتخابات رياس��ت 
جمهوری اين کش��ور شرکت کنند، به "والديمير پوتين" 

رای خواهند داد.
به گزارش تاس، نتيجه نظرسنجی اخير بنياد سنجش 
افکارعمومی سراسری روس��يه که از تاريخ ۱0-۸ ژانويه 
س��ال 20۱۸ انجام گرفته و ديروز منتش��ر گرديد، نشان 
می دهد که بيش از ۸۱ درصد از رای دهندگان روسی که 
بطور قطعی قصد دارند در انتخابات رياست جمهوری آتی 
در روس��يه در تاريخ ۱۸ ماه مارس )27 اس��فند( شرکت 
کنند، از نامزدی "والديمير پوتين" رئيس جمهوری کنونی 

کشورشان حمايت خواهند کرد. 

انتخابات در چک
انتخابات رياست  جمهوری چک ديروز در حالی برگزار 
شد که اختالفات شديدی ميان گروه های راست افراطی و 

نامزدهای حامی روسيه و چين به وجود آمده است.
به گزارش ايسنا، در صورتی که هيچ کدام از نامزدها 
نتوانند اکثريت آرا را به دست آوردند، دور دوم انتخابات 

در روزهای 2۶ و 27 ژانويه برگزار خواهد شد. 

یمه وسیه در کر دومین سامانه اس-۴۰۰ ر
خبرگزاری های روس��ی از استقرار دومين سامانه موشکی 

اس-۴00 روسيه در شبه جزيره کريمه خبر دادند.

خبرگزاری های روس��ی گزارش دادند روسيه واحد جديد 
موش��کی زمين به هوای اس-۴00 را در منطقه کريمه مستقر 
می کند. اين دومين واحد مجهز به موشک اس-۴00 است که 

روسيه در شبه جزيره کريمه مستقر می کند. 

روسيه در سال 20۱۴ منطقه کريمه را به خاک خود ملحق 
کرد و ب��ه همين دليل با تحريم ه��ای اتحاديه اروپا و آمريکا 
مواجه شد. روسيه س��امانه موشکی نخست اس-۴00 خود را 
 Fedossia در بهار سال 20۱7 نزديک شهر بندری فيدوسيا

مستقر کرده بود. يک منبع نزديک به سازمان های امنيتی در 
کريمه گفت: »واحد جديد نزديک سواستوپول مستقر خواهد 

شد و حريم هوايی مرز با اوکراين را کنترل خواهد کرد.«
آمکريکا اقدام به تسليح اوکراين عليه روسيه کرده است. 

دادنامه
دادگاه   101 شــعبه   9509982313100795 كالســه  پرنــده 
كيفرى دو شهرســتان سمنان (101 جزايى ســابق) تصميم نهايى شماره 
9609972311101226- متهــم: آقــاى رضا صفرى فرزنــد ايرج به 
نشانى تهران خاوران شهرك مسعوديه خ كلهر چهارراه دوم سمت راست 
، كوچــه پنجــم پ 52 طبقــه دوم ، اتهام: رانندگى بدون پروانه رســمى 
، گردشــكار: به تاريخ 1396/10/9 در وقت فوق العاده جلســه شــعبه 
101 دادگاه كيفرى دو شهرســتان ســمنان (101 جزايى سابق) بتصدى 
امضاء كننده ذيل تشــكيل است پرونده كالسه فوق تحت نظر قرار دارد 
مالحظــه مى گردد در اين پرونده متهم آقــاى رضا صفرى فرزند ايرج به 
اتهــام رانندگى بدون گواهينامه با وســيله نقليه موتورى با وصف تكرار 
(بــار دوم ) تحــت تعقيب قرار گرفته و به موجب كيفرخواســت شــماره 
9610432312702818 مــورخ 1396/8/20 صــادره از دادســراى 
عمومى وانقالب ســمنان براى ايشان تقاضاى كيفر گرديده است پرونده 
امر جهت رســيدگى به شــعبه 101 دادگاه كيفرى دو سمنان ارجاع شده 
اســت دادگاه پــس از تعيين وقت رســيدگى و احضار متهــم و دعوت از 
نماينده محترم دادستان در وقت مقرر بدون حضور نماينده دادستان و 
نيز با وجود عدم حضور متهم با وصف ابالغ احضاريه به ايشــان از طريق 
نشر آگهى در روزنامه تشكيل و با بررسى جامع اوراق و محتويات پرونده 
ختم رسيدگى را اعالم و با استعانت از خداوند متعال و با تكيه بر شرف 
و وجدان بشــرح ذيل مبادرت به صدور راى مــى نمايد (راى دادگاه) در 
خصوص اتهام آقاى رضا صفرى فرزند ايرج فاقد مشــخصات بيشــتر به 
جهت عدم دسترسى به ايشان دائر بر رانندگى بدون گواهينامه با وسيله 
نقليه موتورى (كاميون ايســوزو) با وصف تكــرار در تاريخ 1395/7/5 
دادگاه بــا عنايت بــه محتويات پرونده از جمله گــزارش مرجع انتظامى و 
نيــز اظهارات مالك خودرو آقاى ســعيد مميوند در مرجــع انتظامى مبنى 
بــر اينكه خودروى وى در اختيار متهم بوده اســت و نيز با توجه به عدم 
دسترســى به متهــم در مرحله تحقيقات مقدماتى و حضورش در جلســه 
دادگاه جهت دفاع در برابر اتهام انتســابى لذا ضمن احراز بزهكارى وى 
عمــل ارتكابــى را منطبق با مــاده 723 از قانون مجازات اســالمى (كتاب 
پنجم – تعزيرات) دانســته و با رعايت بند 1 ماده 3 قانون وصول برخى 
از درآمدهــاى دولــت و مصرف آن در مــوارد معين و بــا در نظر گرفتن 
جدول شماره 16 تعرفه هاى موضوع جدول شماره 5 قانون بودجه سال 
1395 حكم به محكوميت نامبرده به پرداخت بيست ميليون ريال جزاى 
نقــدى در حــق صندوق دولت و اعالم مينمايــد راى صادره غيابى و ظرف 
20 روز پــس از ابالغ قابل واخواهى در اين دادگاه و ظرف 20 روز پس 
از آن قابل تجديدنظر خواهى در محاكم محترم تجديدنظر استان سمنان 

مى باشد. 
 رئيس شعبه 101 دادگاه كيفرى دو سمنان – روح اله اسماعيليان

متن آگهى
مربوط به دادسرا و نيز دادگاه در فرض عدم وجود كيفرخواست، در 
پرونده كالســه فوق موضوع شــكايت رضا توبك در اين شعبه عليه آقاى 
على رشوندى فرزند ابوالحسن به اتهام سرقت تحت تعقيب قرار گرفته 
اســت با عنايت به مجهول المكان بودن متهــم و در اجراى مقررات ماده 
174 قانون آئين دادرســى دادگاه هاى عمومــى وانقالب در امور كيفرى 
بــه نامبــرده ابالغ مى گردد تا ظــرف مهلت 30 روز از انتشــار اين آگهى 
جهت دفاع از اتهام انتســابى در اين شــعبه حاضر گردد بديهى است در 
صورت عدم حضور مطابق مقررات رســيدگى غيابى بعمل خواهد آمد. م 

الف/96/10058
داديار شعبه سوم داديارى دادسراى عمومى وانقالب ناحيه 2 فجر كرج

دادنامه 
پرونده كالســه 9409982312800877 شعبه 103 دادگاه كيفرى دو 
شهرســتان ســمنان (103 جزايى سابق) تصميم نهايى شــماره ، شاكى: آقاى 
نور محمد قربانى فرزند عيســى به نشانى ســمنان ، سمنان چهارراه شهربانى 
زندان باز نرســيده به چهارراه ، متهم: خانم عصمت رشيدى مهرآبادى فرزند 
على اكبر به نشانى سمنان سمنان مديران زمستان اصلى 25 ، اتهام: توهين 
به اشــخاص عادى از طريق ارســال پيامك ، به تاريخ 1396/9/29 در وقت 
فوق العاده جلســه شــعبه 103 دادگاه كيفرى دو شهرســتان ســمنان (103 
جزايى ســابق) بتصدى امضاء كننده ذيل تشــكيل اســت پرونده كالسه فوق 
تحــت نظر قــرار دارد طرفين و نماينده محترم دادســتان حضــور ندارند در 
ادامه دادگاه پس از مطالعه و بررسى محتويات پرونده ختم رسيدگى را اعالم 
و بشرح ذيل مبادرت به صدور راى مى نمايد (راى دادگاه) در خصوص اتهام 
عصمت رشــيدى مهر آبادى فرزند على اكبر داير بر توهين از طريق ارســال 
پيامــك از خط همــراه شــماره 09372317786 به خــط 09128311076 
موضوع شــكايت آقاى نور محمد قربانى فرزند عيســى و كيفرخواست شماره 
9610432312702992 مورخه 1396/8/30 دادسراى عمومى و انقالب 
ســمنان با توجه به مشروح شكايت شــاكى خصوصى و گزارش مرجع انتظامى 
و صورتجلســه مرجع انتظامى در استخراج پيامك هاى ارسال شده به گوشى 
شاكى (صفحه 6 پرونده) و جوابيه شركت ايرانسل در اعالم مالك خط همراه 
مزبور و توجه به قرار جلب به دادرسى و كيفرخواست اصدارى و عدم حضور 
متهم در مرجع تحقيق دادســرا و جلســه رســيدگى ايــن دادگاه جهت ارائه 
دفاعيــات لذا مســتندا به مــاده 608 قانون مجازات اســالمى 1375 و مواد 
406 و 427 قانــون آئين دادرســى كيفرى 1392 حكم بــر محكوميت متهم 
موصوف به تحمل سى ضربه شالق تعزيرى صادر و اعالم مى دارد راى صادره 
غيابى و در مهلت بيست روز پس از ابالغ واقعى قابل اعتراض در اين دادگاه 
و در مهلت بيســت روز پس از آن قابل تجديدنظــر خواهى در محاكم محترم 

تجديدنظر استان سمنان است. 
 ناصر ذكريايى – رئيس شعبه 103 دادگاه كيفرى دو سمنان

دادنامه
پرونده كالســه 9609989502400186 شــعبه 4 شــوراى حل اختالف شهرســتان زابل تصميم نهايى 
شــماره 9609979502400213- خواهان: آقاى برات نعيم پور فرزند حســين به نشــانى اســتان خراسان 
رضوى، شهرستان مشهد ، شهر مشهد كوى امير خبير 12 پالك 16- خوانده: آقاى محمد كيانى هرچگانى فرزند 
ابراهيم به نشــانى مجهول المكان ، خواسته: الزام خوانده بحضور در دفاتر اسناد رسمى بمنظور انتقال سند و 
تنظيم سند قطعى و رسمى يكدستگاه اتومبيل سوارى پژو 405 به رنگ خاكسترى متاليك مدل 86 و به شماره 
انتظامى 115ط31- ايران 12 مبلغ 158/000/000 ريال و هزينه دادرسى ، نسبت به دعوى برات نعيم پور 
عليه محمد كيانى هرچگانى دائر بر الزام خوانده بحضور در دفاتر اسناد رسمى بمنظور انتقال سند و تنظيم سند 
قطعى و رســمى يكدســتگاه اتومبيل سوارى پژو 405 به رنگ خاكســترى متاليك مدل 86 و به شماره انتظامى 
115ط31 ايران 12 مبلغ 158/000/000 ريال و هزينه دادرسى حكم محكوميت صادر شد. (راى شورا) در 
خصوص دعوى آقاى برات نعيم پور فرزند حسين بطرفيت آقاى محمد كيانى هرچگانى فرزند ابراهيم بخواسته 
الزام به تنظيم ســند يكدســتگاه خودرو ســوارى پژو 405 مدل 86 به شــماره پالك 115ط31- ايران 12 به 
مقوم يكصدو پنجاه و هشــت ميليون ريال و هزينه دادرســى به شــرح و متن دادخواست نظر به اينكه خواهان 
در دادخواســت تقديمى و اظهارات خود در جلســه رسيدگى بيان نموده در تاريخ 95/9/7 خودروى فوق الذكر 
را از خوانــده خريــدارى و ثمن آن را نقدا بــه وى پرداخت نموده ام با عنايت به اينكه بنده قصد تنظيم ســند 
خودرو را دارم لذا تقاضاى محكوميت خوانده را دارم شورا با عنايت به اينكه خوانده مجهول المكان بوده و از 
طريق درج و نشر آگهى در روزنامه كثيراالنتشار دعوت كه با اطالع از موضوع دعوى در جلسه حاضر نگرديده و 
هيچگونه ايراد و دفاعى بعمل نياورده و توجها به قولنامه فيمابين و اظهارات شــهود و احراز معامله بين طرفين 
مســتندا به مــواد 10و219و220و223و237و362 قانون مدنى و مــواد 194و195و198و519 و بند (ب) 
ماده 230 قانون آئين دادرســى مدنى راى بر محكوميت خوانده به حضور در دفترخانه اســناد رســمى و انتقال 
ســند يكدســتگاه خودرو سوارى پژو 405 مدل 86 به شماره پالك 115ط31 ايران 12 به مقوم يكصد و پنجاه 
و هشت ميليون ريال و هزينه دادرسى بنام خواهان را صادر و اعالم مى نمايد راى صادره غيابى و ظرف بيست 
روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهى در اين شورا سپس بيست روز ديگر قابل تجديدنظر خواهى در محاكم عمومى 

حقوقى دادگسترى شهرستان زابل مى باشد. م الف/2395
قاضى شعبه چهارم شوراى حل اختالف شهرستان زابل

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى حســين محمد ابراهيمى به شــماره شناســنامه 351 به استناد شــهادتنامه و گواهى فوت و فتوكپى 
شناســنامه ورثه درخواســتى به شماره 96/4/583 تقديم اين شورا نموده و چنين اشعار داشته كه شادروان 
احمد محمد ابراهيمى به شناســنامه شــماره 238 در تاريخ 1396/8/28 در اقامتگاه دائمى خود بدرود حيات 
گفتــه و ورثه حيــن الفوت وى عبارتند از: 1- حســين محمد ابراهيمى فرزند احمد بــه ش ش 351 صادره از 
دماونــد پســر متوفى 2- مهدى محمد ابراهيمــى فرزند احمد به ش ش 5959 صادره از دماوند پســر متوفى 
3- رضا محمد ابراهيمى فرزند احمد به ش ش 5537 صادره از دماوند پسر متوفى 4- محسن محمد ابراهيمى 
فرزنــد احمد به ش ش 2062 صادره از دماوند پســر متوفى 5- كبــرا محمد ابراهيمى فرزند احمد به ش ش 
1 صــادره از دماونــد دختر متوفى 6- پروين محمــد ابراهيمى فرزند احمد بــه ش ش 340 صادره از دماوند 
دختــر متوفــى 7- فاطمه محمــد ابراهيمى فرزند احمد بــه ش ش 3 صادره از دماوند دختــر متوفى 8- مهين 
پازكى فرزند اســداله به ش ش 2 صادره از دماوند همســر متوفى والغير ، اينك با انجام تشــريفات مقدماتى 
درخواســت مذبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كس اعتراضى دارد و يا وصيتنامه اى از متوفى نزد او 
باشــد از تاريخ نشــر آگهى ظرف مدت يك ماه به اين شورا تقديم دارد در غير اين صورت گواهى صادر خواهد 

شد. م الف/4833
شعبه چهارم شوراى حل اختالف دماوند

متن آگهى
به اطالع مى رســاند اينجانب / كاظم كريمى ايزدى مالك / مالكين 1/5 دانگ ســهم مشــاع از ششــدانگ 
مشــاع پالك ثبتى 58 فرعى از 56 اصلى واقع در قريه مشــاء به نشانى دشت 29 موضوع سند / اسناد مالكيت 
شــماره 466874 ســرى الف/80 صادره به تاريخ 1336/12/16 متقاضى تعيين بســتر و حريم / رودخانه / 
مسيل /نهر عمومى در داخل و مجاورت پالك ثبتى فوق الذكر مى باشم و حسب اعالم امور آب دماوند بر اساس 
ضوابط و مقررات جارى ، تعيين بستر و حريم منوط به مراجعه كليه مالكين مشاعى به امور آب و تكميل پرونده 
مى باشد لذا از كليه مالكين مشاعى تقاضا مى شود با در دست داشتن مدارك مالكيت خود ظرف مهلت ده روز 
از تاريخ انتشــار آگهى به امور آب دماوند به نشــانى گيالوند بلوار آيت اله خامنه اى روبروى باشــگاه وليعصر 
مراجعــه نمايند. بديهى اســت عدم مراجعه مالكين مشــاعى ظــرف مهلت مقرر فوق نافى اقدامات شــركت آب 
منطقه اى تهران (امور آب -) نبوده و بســتر و حريم اعالمى براى كليه مالكين مشــاعى الزم الرعايه مى باشد. م 

الف/4835- تاريخ انتشار نوبت اول:96/10/24- تاريخ انتشار نوبت دوم: 96/11/4
اداره امور آب دماوند

دادنامه
خواهان: على ســراوانى فرزند حيدر على ســاكن خاش دهســتان ســنگان پاســگاه ، خواندگان: 1- كريم 
شــهنوازى فرزند المحمد 2- بشــير احمد مير بلوچزهى فرزند محمد 3- عبدالباســط ابرفراح فرزند نظر محمد 
هر سه مجهول المكان ، خواسته: الزام خواندگان به تنظيم و انتقال سند اتومبيل پژو 405 به شماره شهربانى 
ايــران 95-967ق46 مقــوم به يكصد و نود ميليون ريال به انضمام كليه خســارات و هزينه هاى دادرســى- 
گردشــكار: پــس از وصول گــزارش پرونده و ضمائم و ثبت پرونده به كالســه فوق و تعيين وقت رســيدگى و 
ابالغ به طرفين ســرانجام قاضى شــورا بتصدى امضا كنندگان ذيل تشكيل و پس از بررسى اوراق پرونده ختم 
رسيدگى را اعالم و بشرح زير مبادرت به صدور راى مى نمايد (راى قاضى شورا) در خصوص دادخواست آقاى 
على ســراوانى فرزند حيدر على به طرفيت 1- كريم شــهنوازى فرزند المحمد 2- بشــير احمد مير بلوچ زهى 
فرزند محمد 3- عبدالباســط ابروفراح فرزند نظر محمد به خواســته الزام خواندگان به تنظيم و انتقال ســند 
اتومبيل پژو 405 به شماره شهربانى ايران 95-967ق46 مقوم به يكصد و نود ميليون ريال به انضمام كليه 
خســارات و هزينه هاى دادرسى نظر به اينكه مفاد دادخواست و مستندات پيوست آن شامل بيع نامه خواهان 
و خوانده رديف اول اســتعالم اصالت كارت ، اســتعالم مالكيت خودرو و اســتعالم ســوابق از مديريت آگاهى و 
شهادت شهود حكايت از تصرف خواهان نسبت به خودرو موصوف و انتقال مالكيت از طريق خوانده رديف اول 
مى نمايد و نظر به اينكه خواندگان عليرغم ابالغ از آدرس و نشر آگهى در جلسه شورا حاضر نشده و دفاعى به 
بعمل نياورده و ادعاى خواهان مصون از تعرض اســت دعوى خواهان را وارد دانســته خوانده رديف اول را به 
لحاظ اينكه سند خودرو به نام وى نيست فاقد سمت دانسته با استناد به ماده 89 ناظر به بند 4 ماده 84 قانون 
آئين دادرسى مدنى حكم به رد دعوى صادر و اعالم مى نمايد و خوانده رديف دوم را به استناد ماده 198 قانون 
آئين دادرســى مدنى و ماده 220 قانون مدنى به تحويل و انتقال ســند خــودروى موصوف و همچنين پرداخت 
مبلغ يك ميليون و هفتاد هزار ريال بابت هزينه دادرسى در حق خواهان محكوم مى نمايد راى صادره غيابى و 
ظرف مدت بيســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين مرجع و ســپس ظرف مدت 20 روز قابل تجديدنظر 

خواهى در محاكم محترم عمومى شهرستان خاش مى باشد. م الف/635
قاضى شوراى حل اختالف شعبه دو شهرستان خاش

ابالغ وقت رسيدگى ودادخواست وضمائم 
 شماره بايگانى:960533- خواهان:  آقاى پژمان شعاعى دادخواستى به طرفيت خواندگان /خوانده: شاهين 
نشــاطى ورســول نديمى ومحمدرضا عبدولى  به خواســته   چك  تقديم دادگاه هاى عمومى شهرســتان پاكدشــت 
نموده كه جهت رســيدگى به شــعبه سوم دادگاه عمومى(حقوقى) دادگسترى شهرســتان پاكدشت ارجاع به كالسه  
9609982920300521 ثبت گرديده اســت كه وقت رسيدگى آن   1396/11/28 ساعت: 9:30 تعيين شده 
اســت به علت مجهول المكان بودن خوانده ودرخواســت خواهان وبه تجويز ماده 73 ق ايين دادرســى دادگاههاى 
عمومى وانقالب در امور مدنى ودستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار اگهى ميشود تا خوانده 
پس از نشر اگهى واطالع از مفاد ان به دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم 

را دريافت ودر وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردد. 
مدير شعبه  سوم دادگاه عمومى(حقوقى)دادگسترى شهرستان پاكدشت-ساالرى

آگهى ابالغ وقت رسيدگى ودادخواست وضمائم
كالســه پرونده: 96-509/1  وقت رســيدگى: 96/11/28  ساعت: 9:30- خواهان:محمد بور بوراژدرى با 
وكالت خانم صفرى وآقاى پازوكى  خوانده:مريم طاهرى خواسته:اســترداد وســايل-  خواهان دادخواســتى تسليم 
مجتمع شــوراهاى حل اختالف نموده كه جهت رســيدگى به ايــن حوزه اول ارجاع گرديده و وقت رســيدگى تعيين 
شــده به علت مجهول المكان بودن خوانده به درخواســت خواهان ودستور رئيس حوزه واستناد به ماده 73 قانون 
دادرســى مدنى در يكى از جرايد كثير االنتشــار آگهى مى شود.تا خوانده از تاريخ نشر آخرين آگهى ظرف يك ماه به 
دفتر حوزه مراجعه وضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم را دريافت نمايد ودر وقت مقرر 
باال جهت رســيدگى حضور بهم رســاند.چنانچه بعدا ابالغى بوسيله آگهى الزم شود فقط يك نوبت منتشر ومدت آن 

ده روز خواهد بود. 
مدير دفتر حوزه اول مجتمع شوراهاى حل اختالف پاكدشت

آگهى ابالغ وقت رسيدگى ودادخواست وضمائم
كالســه پرونــده: 96-1466/2 وقــت رســيدگى: 96/11/28 ســاعت: 9:45- خواهان:مريــم اكبــرى  
خوانده:حسين اكبرى- خواسته:تحرير تركه خواهان دادخواستى تسليم مجتمع شوراهاى حل اختالف نموده كه جهت 
رســيدگى به اين حوزه دوم ارجاع گرديده و وقت رســيدگى تعيين شــده به علت مجهول المكان بودن خوانده به 
درخواست خواهان ودستور رئيس حوزه واستناد به ماده 73 قانون دادرسى مدنى در يكى از جرايد كثير االنتشار 
آگهى مى شود.تا خوانده از تاريخ نشر آخرين آگهى ظرف يك ماه به دفتر حوزه مراجعه وضمن اعالم نشانى كامل خود 
نسخه دوم دادخواست وضمائم را دريافت نمايد ودر وقت مقرر باال جهت رسيدگى حضور بهم رساند.چنانچه بعدا 

ابالغى بوسيله آگهى الزم شود فقط يك نوبت منتشر ومدت آن ده روز خواهد بود. 
مدير دفتر حوزه دوم مجتمع شوراهاى حل اختالف پاكدشت

ابالغ وقت رسيدگى ودادخواست وضمائم  
شماره بايگانى:961185- خواهان: آقاى سيدعلى اكبر موسوى  به طرفيت خواندگان /خوانده : فاطمه نيرو-

حســن حسن شــيرازى به خواسته الزام به تنظيم سند رســمى ملك  تقديم دادگاه هاى عمومى شهرستان خاوران 
نموده كه جهت رسيدگى به شعبه اول دادگاه عمومى بخش خاوران واقع در تهران –قيامدشت بلوار آزادى –باالتر 
ازپــارك آزادى –دادگاه عمومــى بخش خاوران ارجا ع و به كالســه 9609980022300808  ثبت گرديده اســت 
كه وقت رســيدگى آن 1396/11/28  وســاعت : 10:00 تعيين شــده است به علت مجهول المكان بودن خوانده 
ودرخواست خواهان وبه تجويز ماده 73 ق ايين دادرسى دادگاههاى عمومى وانقالب در امور مدنى ودستور دادگاه 
مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار اگهى ميشــود تا خوانده پس از نشــر اگهى واطالع از مفاد ان به 
دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم را دريافت ودر وقت مقرر فوق جهت 

رسيدگى حاضر گردد.  
مديردفتر شعبه اول دادگاه عمومى بخش خاوران-فرخ

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى محمد باغبان خو داراى شناســنامه شــماره 672 به شــرح دادخواســت به كالســه 960913 از اين 
دادگاه درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان حسين باغبان خو به شناسنامه 
شــماره 178 در تاريخ 1376/3/30 در اقامتگاه دائمى خود بــدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم 
منحصر اســت به: 1- محمد باغبان خو به ش ش 672 صادره از دماوند پســر متوفى 2- معصومه باغبان خو به 
ش ش 3 صــادره از دماونــد 3- حبيبه باغبان خو به ش ش 4 صادره از دماوند دختران متوفى 4- زهرا بوالنى 
به ش ش 209 صادره از دماوند همســر دائمى متوفى ، اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواست مزبور را 
در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كســى اعتراضى دارد يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاريخ نشر آگهى 

ظرف يك ماه به دادگاه تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف/1260
رئيس شعبه اول حقوقى دادگاه عمومى دماوند

آگهى فقدان سند مالكيت
ســند مالكيت دو دانگ مشــاع از ششــدانگ پالك ثبتــى 1/807/7637 اصلى واقــع در بخش دو ثبتى 
شــاهرود در دفتــر جلد 89 صفحــه 226 ذيل ثبت 13096 بنام آقاى عباس على برى صادر و تســليم گرديده 
اســت ســپس برابر سند قطعى به شــماره 3415 مورخ 1395/7/1 دفتر 26 شاهرود مقدار يك دانگ مشاع 
از ششــدانگ مذكور به آقاى حميد افتخارى انتقال قطعى گرديد ســپس آقاى عباس على برى برابر استشهاديه 
المثنى اعالم مفقوديت ســند به علت جابجائى را نموده اســت و درخواست صدور سند مالكيت المثنى نمود لذا 
برابــر تبصــره 1 ماده 120 آيين نامــه قانون ثبت مراتب يك بار در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشــار آگهى تا 
هر كس نســبت به صدور ســند مالكيت اعتراض دارد و يا سند مالكيت در دست وى مى باشد و يا مدعى انجام 
معامله اى اســت مراتب را ظرف مدت حداكثر 10 روز پس از انتشــار آگهى كتبا به اداره ثبت اســناد و امالك 
شاهرود اعالم در غير اينصورت پس از انقضاى مهلت قانونى اعتراض سند مالكيت المثنى وفق مقررات صادر 

خواهد شد. شماره چاپى سند برگى 930619ب90 مى باشد. تاريخ انتشار 96/10/24
 رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شاهرود

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى اسماعيل بلوچى داراى شناسنامه شماره 5250315232 بشرح دادخواست به كالسه 237/96 از 
اين شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان خير محمد بلوچى بشناسنامه 
119 در تاريــخ 95/2/22 اقامتــگاه دائمــى خــود بــدرود زندگى گفته ورثــه حين الفــوت آن مرحوم منحصر 
اســت بــه 1- اســماعيل بلوچى به ش ملــى 5250315232 صادره از نيكشــهر 2- بهزاد بلوچــى به ش ملى 
5250409709 صادره از نيكشــهر 3- محمد ياســين بلوچى به ش ملى 5250682464 صادره از نيكشــهر 
4- بهناز بلوچى به ش ملى 5250298478 صادره نيكشهر 5- فاطمه زهرا بلوچى به ش ملى 5250774113 
صــادره از نيكشــهر فرزندان متوفى 6- گل بى بى بلوچ فرزند عيســى به ش ملــى 5259670000 صادره از 
نيكشــهر همسر متوفى 7- در بى بى بجارزهى فرزند شــه بيك به ش ملى 5258884198 صادره از نيكشهر 
مــادر متوفــى 8- جان محمد بلوچى فرزنــد نبادى به ش ملى 5258884562 صادره از نيكشــهر پدر متوفى ، 
اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را در يك مرتبه آگهى مينمايد تا هركسى اعتراضى دارد و 
يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاريخ نشــر نخستين آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهى 

صادر خواهد شد.م الف/208
رئيس شوراى حل اختالف شماره 2 نيكشهر

آگهى مزايده نوبت اول
بــه موجب پرونده اجرايى 960049 شــعبه 4 اجراى احكام حقوقى دادگســترى ياســوج محكوم له خانم 
نجمه يزدان پناه فرزند ســليمان تقاضاى فروش اموال توقيفى محكوم عليه آقاى عطاءاله معين دوســت فرزند 
سرمســت نوع و مشــخصات و قيمت مورد مزايده بشرح ذيل مى باشد و بابت اصل خواسته تعداد 1001 عدد 
ســكه تمام بهار آزادى در حق محكوم له و پرداخت نيم عشــر بابت حق االجرا در صندوق دولت از طريق آگهى 
مزايده و انتشــار آگهى در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشــار را نموده به همين ســبب در مورخ 1396/11/4 
از ســاعت 9 صبــح الى 9/30 صبح در محل شــعبه چهارم اجراى احكام دادگســترى ياســوج مزايــده را برگزار 
خواهــد شــد متقاضيان مــى توانند در مدت پنج روز قبــل از تاريخ مزايده اموال را بــا هماهنگى اجراى احكام 
مالحظه نمايند و قيمتى كه مزايده از آن شــروع مى شــود بر اســاس نظريه كارشــناس رسمى دادگسترى مبلغ 
110/000/000 ريال بوده و برنده مزايده كســى اســت كه باالترين قيمت را پيشنهاد و ده درصد بهاء را فى 
المجلس بعنوان ســپرده به قســمت اجراء تســليم و بقيه بهاى امــوال را ظرف 30 روز از تاريــخ انجام مزايده 
پرداخت نمايند در صورت عدم پرداخت مابقى بهاى اموال ســپرده توديعى پس از كســر هزينه مزايده به نفع 
دولت ضبط خواهد شــد اين آگهى نوبت اول مى باشــد. نوع و مشخصات و قيمت اموال مورد مزايده بشرح زير 
مى باشــد: يك دستگاه خودروى خودروى سوارى پرايد سيستم و تيپ سايپا sl131 رنگ نقره اى متاليك مدل 
1391 شماره موتور 4826827 شماره شاسى 3488656 ضمنا خودرو تا اسفند 96 داراى بيمه شخص ثالث 
مى باشــد هزينه پاركينگ با ارائه رســيد و فيش واريزى محاسبه مى گردد و هزينه هاى پاركينگ و هزينه هاى 

قانونى از قيمت خودرو كسر ميگردد ضمنا محل خودرو جهت مالحظه پاركينگ شرف آباد مى باشد.
مدير شعبه سوم اجراى احكام مدنى دادگاه عمومى حقوقى ياسوج

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى محســن اســماعيل زاده بشــماره شناسنامه 1714 به اســتناد شــهادتنامه و گواهى فوت و فتوكپى 
شناســنامه ورثه درخواســتى به شــماره 960681 تقديم اين شورا نموده و چنين اشــعار داشته كه شادروان 
آقاى حسين اسمعيل زاده قمبوانى به شماره شناسنامه 1769 در تاريخ 1396/9/26 در اقامتگاه دائمى خود 
بدرود حيات گفته و ورثه حين الفوت وى عبارتند از: 1- آقاى رضا اسمعيل زاده قمبوانى فرزند حسين به ش 
ش 306 صادره از تهران پســر متوفى 2- آقاى محسن اســماعيل زاده فرزند حسين به ش ش 1714 صادره 
از تهران پســر متوفى 3- خانم نازنين اســمعيل زاده قمبوانى فرزند حسين به ش ش 1382 صادره از تهران 
دختر متوفى 4- خانم توران زمانى فرزند سيف اله به ش ش 1 صادره از دماوند همسر متوفى ، اينك با انجام 
تشــريفات مقدماتى درخواســت مذبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كس اعتراضى دارد و يا وصيتنامه 
اى از متوفى نزد او باشــد از تاريخ نشــر آگهى ظرف مدت يك ماه به اين شــورا تقديم دارد در غير اين صورت 

گواهى صادر خواهد شد. م الف/4830
رئيس شوراى حل اختالف حوزه 1 دماوند

آگهى اخطاريه طالق
نــام و نام خانوادگى مخاطب: آقاى جالل ســربندانى ، شــغل آزاد ، مجهول المــكان ، موضوع: احتراما برابر 
دادنامــه بشــماره 9609972210100038-1396/1/28 و قطعيــت نامــه در تاريــخ 1396/6/25 خانم 
فرشــته قاسمى فرزند هاشم درخواســت ثبت طالق نموده لذا مقتضى است جهت تعيين تكليف و تصميم الزم 
يك هفته بعد از دريافت اخطاريه به آدرس دفترخانه مراجعه نماييد در غير اينصورت مطابق قانون عمل خواهد 

شد. رودهن بلوار امام خمينى روبروى دارايى- م الف/4831
 سردفتر ازدواج 1 و طالق 1 رودهن

رونوشت آگهى حصر وراثت 
خانم ســيمين عباسى نجار زاده داراى شناســنامه شماره 683 به شرح دادخواست 
به كالســه 961149 از اين شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح 
داده كــه شــادروان رحيم عباســى نجــار زاده به شناســنامه شــماره 14836 در تاريخ 
1396/8/12 اقامتــگاه دائمــى خــود بدرود زندگــى گفته و ورثه حيــن الفوت مرحوم 
منحصر اســت به: 1- پروين اكبراف متولد 1311/9/18 ش ش 361 فرزند على بابا 
همســر 2- عبدالكريم عباسى نجارزاده متولد 1332/5/3 ش ش 1577 فرزند رحيم 
پســر متوفى 3- ســعيد عباســى نجارزاده متولــد 1337/12/1 ش ش 2712 فرزند 
رحيم پسر متوفى 4- عباس عباسى نجارزاده متولد 1330/4/10 ش ش 797 فرزند 
رحيم پســر متوفى 5- زهرا عباســى نجارزاده متولــد 1334/12/28 ش ش 12858 
فرزند رحيم دختر متوفى 6- معصومه عباســى نجارزاده متولد 1328/10/15 ش ش 
1779 فرزند رحيم دختر متوفى 7- ســيمين عباســى نجارزاده متولد 1343/8/9 ش 
ش 683 فرزند رحيم دختر متوفى 8- ســيما عباســى نجارزاده متولد 1346/3/1 ش 
ش 448 فرزند رحيم دختر متوفى 9- نســرين عباســى نجارزاده متولد 1339/7/30 
ش ش 1564 فرزند رحيم دختر متوفى. اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت 
مزبــور را در يــك نوبــت آگهى مى نمايد تا هركســى اعتراضى دارد و يــا وصيت نامه از 
متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف مدت يك ماه به شورا تقديم دارد 

واال گواهى صادر خواهد شد. م الف/96/10191
رئيس شعبه 4 شوراى حل اختالف كرج

در ادامه آغاز دور جديد روند 
گـزارش ويژه

گروهبينالملل
سياسی در عراق، کميساريای 
تاکيد  انتخابات ع��راق  عالی 
کرد ک��ه مهلت ثبت نام ائتالف ه��ای انتخاباتی در 
عراق به پايان رس��يد اما رون��د ثبت نام نامزدهای 

انتخاباتی تا ۱0 فوريه آينده ادامه دارد.
 کميس��اريای عالی و مس��تقل انتخابات عراق 
اعالم کرد که روند تحويل فهرست های نامزدهای 
انتخاباتی ع��راق تا دهم ماه فوري��ه ادامه دارد اما 
مهلت ثبت ائتالف های انتخاباتی برای ش��رکت در 
انتخابات پارلمانی و محلی که قرار اس��ت ۱2 می 
 آينده )22 ارديبهش��ت 97( برگزار شود، به پايان 

رسيده و اين مهلت تمديد نمی شود. 
»رياض البدران« رئيس اداره انتخابات در اين 
کميس��اريا طی بيانيه ای در روز پنجش��نبه اعالم 
کرده ب��ود که روند ثبت ائتالف ه��ای انتخاباتی تا 
پايان اين روز به اتمام می رس��د و اين زمان تمديد 
نمی ش��ود. وی افزود: کميس��اريای عالی انتخابات 
از چه��ارم ماه ج��اری ميالدی تا ده��م ماه فوريه 
آينده، فهرست نامزدهای انتخاباتی احزاب مختلف 
را تحوي��ل می گيرد و تمامی احزاب سياس��ی بايد 
فهرست نامزدهای خود را برای اتخاذ اقدامات الزم 

قانونی به کميساريا تحويل دهند. 
وی اش��اره ای به ش��مار ائتالف های ثبت شده 
و اس��امی آنها نکرد و گفت: در روزهای آينده پس 
از تاييد نهايی اين ائتالف ها، اس��امی آنها مشخص 
خواهد ش��د. اين درحالی اس��ت که رسانه ها اعالم 
می کنند که بي��ش از 30 ائتالف در انتخابات آتی 
عراق حضور خواهند داش��ت. کميس��اريای عالی 
انتخاب��ات درباره مس��ئله آوارگان اع��الم کرد که 
کارت های الکترونيکی جديدی برای رای دهندگان 
اس��تان نينوی پس از آزادی اين اس��تان از دست 

داعش، تهيه شده است.
»کريم التميمی« سخنگوی رسمی کميساريای 
عال��ی انتخابات و عضو ش��ورای اين کميس��اريا در 
گفت وگ��وی اختصاصی با روزنام��ه »الصباح« گفت: 
موضوع آوارگان، دغدغه مهم کميساريا برای برگزاری 
انتخابات پارلمانی و ش��وراهای استانی است که قرار 
است در می آينده برگزار شود. وی افزود: اين کميساريا 
مجموعه اقداماتی را برای رای گيری از اين آوارگان با 
اعزام تيم هايی سيار طی مدت زمان گذشته و ثبت نام 
اين افراد و اختصاص کارت هايی برای آنها، انجام داده 
است. مجموعه اقداماتی نيز برای رای دهندگانی که 
کارت های هويت خود را درپی اش��غالگری  داعش از 
دست داده اند، اتخاذ شده است. کارت های الکترونيک 
جديدی ب��رای کليه رای دهندگان در اس��تان نينوا 
صادر ش��ده که انتظار می رود ط��ی مرحله آتی و از 
اوايل ماه فوريه آينده به دست آنها برسد و روند توزيع 
اين کارت های هويت ت��ا ۱0 می آينده يعنی دو روز 
پيش از برگزاری انتخابات، ادامه خواهد داش��ت. اين 
کارت های هويت تا روز رای گيری اعتباد دارد و پس 
از رای گيری به مدت 30 روز غيرفعال می شوند تا از 
آنها مجددا استفاده نشود و انتخابات به دور از تقلب و 

کامال شفاف برگزار شود.
 »حي��در حمادة« مس��ئول اطالع رس��انی در 
دفتر نخس��ت وزيری عراق در صفحه ش��خصی اش 
در »فيس بوک« نوش��ت که »حيدر العبادی« يک 
ائت��الف انتخاباتی فرا طائفه ای با نام »فراکس��يون 

النصر« برای شرکت در انتخابات آتی تشکيل داده 
و شمار زيادی از نامزدهای انتخاباتی و ائتالف های 
عراقی از جمله نيروهای داوطلب نبرد با داعش به 
اين فراکسيون می پيوندند. »نوری المالکی« معاون 
رئيس جمه��ور و دبيرکل ح��زب »الدعوة« نيز اين 
حزب را برای شرکت در انتخابات آتی، ثبت کرد.

پنجش��نبه »اياد عالوی« و »سليم الجبوری« 
به عنوان رهبران دو حزب »اتحاد القوی العراقية« 
و »ائت��الف الوطنية« ب��رای ش��رکت در انتخابات 

آت��ی عراق تحت فهرس��تی واحد تواف��ق کردند و 
بيش از 25 حزب سياس��ی به اي��ن ائتالف جديد 
پيوس��ت. »زياد الجنابی« از رهبران »تجمع مدنی 
ب��رای اصالح« )عمل(، اعالم کرد که ائتالف بزرگی 
در آخري��ن لحظات روز پنجش��نبه ش��کل گرفت 
 که س��ه ش��خصيت مهم يعنی الجبوری، عالوی و 
»صالح المطلک« رهبری آن را به دس��ت گرفته اند 
و بيش از 25 حزب سياسی به آن پيوسته اند و اين 
ائتالف تمامی اس��تان های عراق را شامل می شوند. 

حزب »جريان ملی حکمت« به رهبری »سيد عمار 
الحکيم« نيز اعالم کرد ک��ه در انتخابات پارلمانی 
آينده به طور انفرادی و بدون ائتالف با ساير احزاب 

سياسی در انتخابات شرکت خواهد کرد.
ائت��الف »الفت��ح« ني��ز ب��ه رهب��ری »هادی 
 العامری« تشکيل شد و اغلب گروه های زيرمجموعه 
»الحش��د الش��عبی« و ۱5 حزب سياس��ی به آن 
پيوس��ته اند و در رأس آنه��ا »عصائب اهل الحق« 
است و احزاب »المس��تقبل« و »الوفاء و التغيير« 
نيز از جمل��ه هم پيمانان اين ائتالفند. س��ه حزب 
معارض دولت در منطقه کردستان عراق، »ائتالف 
برای عدالت و دموکراس��ی«، »گوران« و »جماعت 
اس��المی« نيز برای ش��رکت در انتخابات پارلمانی 

اين کشور، ائتالف واحدی تشکيل دادند.
مناب��ع آگاه اعالم می کنند ک��ه دو حزب مهم 
دموکراتيک کردس��تان و اتحادي��ه ميهنی نيز قرار 
اس��ت به ط��ور جداگان��ه در اين انتخاب��ات حاضر 
ش��وند. هرچند برخی احزاب سنی و برخی احزاب 
در کردستان عراق مثل حزب دموکراتيک خواستار 
تعوي��ق انتخاب��ات بوده و هس��تند، اما مس��ئوالن 
عراق��ی از جمله حيدر العبادی بارها تأکيد کرده اند 
ک��ه انتخاب��ات در موعد خود در ۱2 م��اه می  )22 
ارديبهشت( برگزار خواهد ش��د. در اين ميان وزير 
داخلی منطقه کردس��تان عراق، در راس يک هيأت 
بلندپاي��ه وارد بغداد ش��د. از س��وی ديگ��ر يکی از 
مس��ئوالن حشدالش��عبی عراق، اخبار مخابره شده 
درباره خروج نيروهای مردمی از برخی مناطق آزاد 
ش��ده از لوث داعش به منظور بازگش��ت آوارگان و 
برگزاری انتخابات پارلمانی در اين مناطق را تکذيب 
کرد. همچنين نيروهای امنيتی عراق از کشف سالح 
و تجهي��زات جنگ��ی متعلق به داع��ش در منطقه 

"الشعب" واقع در شمال شرقی بغداد خبر دادند.

ثبت نام انتخاباتی در عراق پايان يافت

ورود عراق به مرحله جدید سیاسی

در ادامه اقدامات بحران س��از سعودی در 
خط لبنان، منابع آگاه از اس��تراتژی عربستان ســــر

 ب��رای متح��د ک��ردن جري��ان مخال��ف 
حزب اهلل در انتخابات پارلمانی پيش رو در لبنان خبر دادند.

 منابع آگاه گزارش دادند که عربستان هرگز مسئله لبنان 
را به دليل منافع منطقه ای به ويژه اوضاع سوريه، عراق و يمن 
از نظر دور نخواهد کرد به ويژه آنکه به موعد برگزاری انتخابات 

پارلمانی در اين کشور نزديک می شود.
اين منابع تاکيد کردند که عربستان می کوشد تا با محقق 
کردن منافع خود در لبنان به کس��ب منافع منطقه ای دس��ت 
يابد. در س��ايه نزديک شدن مهلت اعالم ليست های انتخاباتی 
در لبنان عربس��تان ت��الش دارد تا با نفوذ بيش��تری به عرصه 
لبنان بازگردد و اس��تراتژی خود را طی هفته های آتی در اين 
کش��ور اجرا کند. منابع مذکور ادامه دادند: استراتژی عربستان 
مبتنی بر متحد کردن گروه های مختلف وابسته به جريان ۱۴ 

مارس برای ش��رکت در انتخابات پارلمانی لبنان به عنوان يک 
گروه واحد است.

س��عودی در حالی به دنبال اقدام عليه حزب اهلل اس��ت که 
توان دفاعی حزب اهلل وحش��ت صهيونيست ها را رقم زده است. 
تحليلگران اس��رائيلی احتم��ال می دهند که در جنگ آتی اين 
رژي��م با ح��زب اهلل لبنان يا حماس روزانه 3000 موش��ک به 
س��مت اراضی اشغالی شليک ش��ود. اين تحليلگران می گويند 
احتمال جنگ در ش��مال يا جنوب اراضی اش��غالی در س��ال 
جاری خيلی قوی نيس��ت اما خطر جنگ در نتيجه يک حادثه 
وجود دارد. گادی آيزنکوت، رئيس س��تاد کل ارتش اسرائيل و 
مرکز پژوهش های امنيت داخلی دانش��گاه تل آويو نيز پيشتر 

نسبت به اين احتمال هشدار داده بودند.
وزي��ر جنگ رژيم صهيونيس��تی نيز تهدي��د کرده بود که 
جنگ احتمالی اس��رائيل تنها محدود به حزب اهلل نخواهد شد 

بلکه شامل سوريه و لبنان نيز خواهد بود. 

بهانه جديد سعودی برای دخالت در لبنان
وزارت دفاع آمريکا )پنتاگون( اعالم کرد 

اي��ن کش��ور قص��د دارد هزار مستش��ار چـــــالش
نظامی به افغانستان اعزام کند.

رس��انه های افغانس��تان به نق��ل از وزارت دف��اع آمريکا 
)پنتاگ��ون( اعالم کردند اين کش��ور قصد دارد هزار مستش��ار 
نظامی به افغانس��تان اعزام کند. اين نيروها قرار است در فصل 
جديد جنگ در افغانس��تان به نيروهای امنيتی افغان مشورت 
های جنگی بدهند.  هدف از اعزام نيروهای جديد آمريکايی به 
افغانستان تقويت حضور نظامی آمريکا در اين کشوراعالم شده 
اس��ت. براساس اين طرح، پنتاگون با انتقال چند فروند پهپاد، 
ش��مار هواپيماهای بدون سرنش��ين خود در افغانستان را نيز 
افزايش می دهد. اين درحالی است که هم اکنون حدود پانزده 
هزار نظامی آمريکايی در افغانس��تان مستقر هستند که عمدتا 

در استانهای جنوبی و شمالی اين کشور حضور دارند.
طالب��ان در واکنش به اعزام نظاميان بيش��تر آمريکايی به 

افغانستان اعالم کرد پيش از اين آمريکا با ۱00هزار نظامی در 
اين کش��ور پيروز نشد، بنابراين ترامپ از ناکامی های ۱۶ سال 

آمريکا در افغانستان عبرت بگيرد.
 »ذبيح اهلل مجاهد« س��خنگوی طالبان در بيانيه ای هشدار 
داد صده��ا نفر از نيروه��ای نفوذی اين گروه آم��اده حمله به 

نظاميان آمريکايی هستند. 
س��خنگوی طالبان با اش��اره به اعزام واحد مشاوران ويژه 
آمريکاي��ی ب��ه افغانس��تان گفت: آمري��کا که پي��ش از اين با 
۱00 ه��زار نظامی خود نتوانس��ت در جنگ افغانس��تان پيروز 
ش��ود اکنون با چند صد نظامی بيش��تر نيز برنده نخواهد شد. 
وی افزود: ترامپ بايد از شکس��ت و ناکامی های ۱۶ س��اله در 
افغانس��تان درس عبرت بگيرد و بيش از اين بخت ش��وم خود 
را در گورستان امپراطوری ها نيازمايد. طالبان در حالی تهديد 
به افزايش حمالت نفوذی کرده اس��ت ک��ه اخيرا نيز نظاميان 
آمريکايی در شرق افغانستان هدف حمله نفوذی قرار گرفتند. 

استمرار اشغال افغانستان با مستشاران نظامی


