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قزاقس�تان: »نورسلطان نظربایف« رئیس جمهور 
قزاقستان و »والدیمیر پوتین« رئیس جمهور روسیه در 
حاشیه نشست شورای اقتصادی اوراسیا در »سوچی« 
درخصوص دورنمای تعامالت دوجانبه میان 2 کش��ور 
بح��ث و گفت وگو کردند. در این مالقات رئیس جمهور 
قزاقستان به همتای روس خود پیروزی در انتخابات را 
تبریک گفت. وی افزود: مبادله تجاری میان دو کشور 
16 میلیارد دالر را تشکیل می دهد و ایجاد شرکت های 

مشترک در قلمرو کشور رو به رشد است.

ترکیه: پلیس ضد تروریس��م ترکیه در عملیاتی در 
شهر اس��تانبول، دست کم ۵۴ نفر را به اتهام همکاری با 
داعش و تالش برای سفر به سوریه بازداشت کرد. پلیس 
ضد تروریسم ترکیه 1۹ هدف در 1۰ منطقه در استانبول 
را مورد بازرس��ی قرار داده اس��ت و ۵۴ نف��ر را به اتهام 
همکاری با داعش بازداشت کرده است. پلیس ترکیه در 
مرکز پلیس اس��تانبول بازجویی های اولیه را از این افراد 

انجام خواهد داد.

افغانستان: »فرید بختور« رئیس شورای والیتی 
ف��راه اعالم کرد که در نتیجه حمله انتحاری در مقابل 
کاروان نیروهای دولتی افغانس��تان در فراه، دست کم 
1۸ تن کش��ته ش��ده اند. وی افزود که این رویداد در 
منطق��ه  »عس��کرآباد« ای��ن والیت به وقوع پیوس��ته 
است. به گفته بختور بیشتر کشته شدگان این انفجار، 

نیروهای ارتش افغانستان هستند. 

اس�پانیا: دولت محلی کاتالونیا ح��دود پنج ماه 
پس از انتخاباتی که در این منطقه خودمختار صورت 
گرفته بود، کیم تورا را به عنوان نخس��ت وزیر انتخاب 
کرده است. کیم تورا که جدایی طلب و بدون وابستگی 
به حزبی سیاسی محسوب می شود، در دومین مرحله 
انتخاب��ات در پارلمان کاتالونیا در بارس��لون توانس��ت 

اکثریت آرای الزم را کسب کند. 

مص�ر: وزرای خارج��ه و دفاع روس��یه و مصر در 
راس��تای ارتقای س��طح روابط نشس��تی را در مسکو 
برگ��زار کردند. در بیانیه وزارت خارجه روس��یه آمده 
اس��ت: مذاکرات در فضایی سازنده و مثبت برگزار شد 
و این مذاکرات نش��ان دهنده استراتژیک بودن روابط 

روسیه و مصر است. 

ذرهبین

اتهام حمد بن جاسم به سران عرب 
نخست وزیر س��ابق قطر گفت که کشورهای بزرگ عربی در پس پرده طرح 
موس��وم به "معامله قرن" هس��تند که هدف از آن از بین بردن مسئله فلسطین 

است. 
حمد بن جاس��م بدون ذک��ر نام در صفحه خود در ش��بکه اجتماعی توئیتر 
گفت: کشورهای بزرگ عربی" مسئله فلسطین و قدس اشغالی را نادیده می گیرند 
و از معامل��ه قرن حمای��ت و آن را تایید می کنند. دولت آمریکا با همدس��تی برخی 
کشورهای عربی از جمله عربستان و بحرین و امارات درصدد ارائه طرح سازشی موسوم 
به معامله قرن اس��ت که به گفته کارشناسان براس��اس برخی مفاد درز کرده این طرح، 
هدف آن از بین بردن مس��ئله فلس��طین است. نگران نیستم که اس��امی آنهایی که در 
رس��یدن ما به این وضعیت س��هیم بودند، ذکر کنم اما همچن��ان امیدوارم که منطق و 

درایت خود بازگردند.

چالش
دوران نخست وزیری ماهاتیر محمد

ماهاتیر محمد که به تازگی به عنوان نخست وزیر مالزی انتخاب شده اعالم 
کرد که ممکن اس��ت تنها یک یا دو سال در پست نخست وزیری حضور داشته 

باشد و پس از استعفا در پشت پرده ایفای نقش خواهد کرد. 
ماهاتی��ر محمد که ائتالف وی توانس��ت به یک پیروزی ش��گفت انگیز در 
برابر نجیب رزاق، نخس��ت وزیر پیش��ین مالزی دس��ت یابد، گفت: ان��وار ابراهیم، 

سیاستمدار اصالح طلب مالزی امروز آزاد می شود.
 وی اف��زود: انوار نیز نقش یکس��انی در ائتالف همانن��د رهبران دیگر احزاب خواهد 
داشت. کمیته انتخابات ملی مالزی اعالم کرد، ائتالف ماهاتیر محمد، نخست وزیر اسبق 
مالزی توانس��ت 121 کرس��ی )۵۰ درصد +1( را در مقابل ائت��الف حبهه ملی )ائتالف 
حاکم( به دس��ت آورد. ائتالف جبهه ملی از مجموع 222 کرس��ی پارلمان توانس��ت ۷۹ 

کرسی را از آن خود کند. 

شرق آسیا
مخالفت با نامزد پیشنهادی العبادی

مناب��ع آگاه اعالم کردند که رهبران ائتالف های دولت قانون و الفتح با نامزد 
پیش��نهادی »حیدر العبادی« برای تصدی پست نخست وزیری مخالفت کردند. 
برخی مناب��ع آگاه از رایزنی های رهبران ائتالف های »دولت قانون«، »النصر« و 
»الفتح« برای تشکیل فراکسیون بزرگتر در پارلمان جدید عراق و حتی انتخاب 

نامزد مورد توافق برای نخست وزیری خبر می دهند. 
پای��گاه خبری »SNG« به نقل از منابع آگاه نوش��ت دیداری میان رهبران این 
ائتال ف ه��ا یعنی »نوری المالکی«، »حیدر العبادی« و »ه��ادی العامری« صورت گرفت 
که بیش از دو س��اعت طول کش��ید. عبادی در این دیدار، »طارق نجم« را برای تصدی 
پست نخست وزیری پیشنهاد داد اما المالکی و العامری با آن مخالفت کردند و خواستار 
همپیمانی با العبادی برای تشکیل فراکسیون بزرگتر در پارلمان بدون هیچ پیش شرطی 

شدند. 

غرب آسیا

وپا در بحران چکمه ار
فرامرز اصغری

اروپا گوی��ا نمی خواهد از بحران تش��کیل دولت ها خارج 
شود چنانکه انتخابات ایتالیا درپی انحالل پارلمان، در چهارم 
مارس 2۰1۸ )13 اسفند 13۹6( برگزار و بار دیگر وارد دوره 
و چالش جدیدی کردند به گونه ای که هنوز احزاب و اشخاص 

پیروز نتواسته اند راهی پیدا کنند تا دولت تشکیل شود. 
براس��اس آمار و ارقام ائتالف راس��ت که حزب میانه لگا 
نورد به رهبری ماتئو سالوینی در راس آن قرار دارد بیشترین 

کرس��ی ها را در هر دو مجلس به دست آورد. در همین حال 
حزب پنج ستاره که به عنوان ساختار شکن در عرصه سیاسی 
ایتالیا معروف است، به رهبری لوئیجی دیماریو بیشترین آراء 
را از آن خ��ودش کرد. همچنین ائتالف چپ میانه به رهبری 

ماتئو رنتسی، نخست وزیرکنونی، سوم شد. 
این ترکیب گویای آن است که هیچ یک از احزاب نتوانستند 
اکثریت مطلق را به دست آورند. به این معنا که ایتالیا بار دیگر 
به سمت پارلمان معلق پیش خواهد رفت. مسئله ای که آلمان 
به اش��کالی با آن مواجه است و با اینکه انتخابات پارلمانی آن 
در شهریورماه )سپتامبر( برگزار شده، هنوز نتوانسته کابینه را 

تشکیل دهد.
اما مس��ئله بنیادی تر در این باره ائتالف و احزابی هستند 
که پیروز انتخابات شده اند. طی سال های گذشته به خصوص 

از زمانی که بحران غرب آسیا موسوم به خاورمیانه عمق پیدا 
کرده و همین مسئله جریان پناه جویان را ایجاد کرده، احزاب 
و گروه ه��ای ضد مهاجر، ضد اتحادیه گرایی، ضد اس��المی و 

همچنین قوم گرا و نژادپرست به شدت رشد یافته اند. 
البته این مسئله ای جدی در غرب است که دامن آمریکا را 
نیز گرفته است و نشان می دهد که تنها به دلیل بحران حاضر 
در خاورمیانه و بحث پناه جویان نیس��ت، بلکه جامعه غرب به 
لحاظ فکری از شرایط کنونی سرخورده شده و خواهان انتخاب 
مس��یر دیگری اس��ت که این مس��یر در حال حاضر به سمت 

رادیکالیسم و نژادپرستی گرایش پیدا کرده است. 
این موضوع وقتی به بحران س��رمایه داری گره می خورد، 
مش��کالت غرب را پیچیده تر می کند بویژه که چنین فضایی 
بی��ش از این نیز به وجود آمده اس��ت. دنی��ای غرب در دهه 

1۹2۰ ب��ه بعد، ه��م با چالش بحران مالی مواجه ش��د و هم 
اینکه به سمت نازیسم و فاشیسم پیش رفت. 

در انتخابات اخیر آلمان نیز مش��خص شد که نئونازی ها 
توانستند برای اولین بار بعد از جنگ جهانی دوم وارد پارلمان 
این کش��ور شوند. ایتالیا نیز به عنوان کشوری که فاشیسم در 
آن ش��کل گرفت و رشد کرد، در انتخابات ماه مارس احزاب و 
گروه هایی را به عنوان پیشتاز می بیند که نه تنها ایتالیا بلکه 

اتحادیه اروپا و غرب را تهدید می کند. 
در چنین شرایطی یکی از مهمترین دغدغه های متفکران 
و سیاس��ت مداران غربی این اس��ت که چگونه رفتار کنند که 
فاشیسم و نازیسم و یا هر گونه رادیکالیسمی، با وجود بحران 
مالی و اقتصادی پیش آمده، به سمتی پیش نرود که شرایط و 

فضایی دهه 1۹3۰ و عواقب بعد از آن بار دیگر تکرار شود.

یادداشت

آگهى ثبتى 
تاســيس موسســه غير تجارى اتحاديه خدمات فنى الكترونيك شهرســتان ســقز در تاريخ 1397/2/16 به 
شــماره ثبت 152 به شناسه ملى 14007568751 ثبت و امضا ذيل دفاتر تكميل گرديده كه خالصه آن به شرح 
زيــر جهت اطالع عموم آگهى ميگــردد. موضوع: انجام وظايف مقرر در قانون و مقــررات نظام صنفى، حمايت و حفظ 
حقوق صنفى اعضا ، ايجاد و تحكيم اصول همكارى بين افراد صنفى، تالش براى بهبود محيط كســب و كار ، تعامل 
با دستگاههاى دولتى ، نهاد هاى عمومى غير دولتى و بخش خصوصى در راستاى وظايف و اختيارات خود ، همچنين 
تالش در راستاى ارتقاء كيفى خدمات رسانى به مردم و اطالع رسانى مناسب رسيدگى به شكايات دريافتى. شماره 
مجوز 2259 تاريخ مجوز 1396/5/28 مرجع صادركننده و نامه شماره 396/1/3761 مورخ 96/12/10 اداره 
صنعت، معدن و تجارت شهرســتان قروه.  مدت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود. مركز اصلى : اســتان كردســتان 
– شهرســتان ســقز- بخش مركزى – شهرســقز- ميان قلعه – كوچه راهنما 5- بن بســت اصناف – پالك 3- طبقه 

همكف- كدپستى 6681617681 
اولين مديران:

 آقاى ســعيد احمدى به شــماره ملى 3761501331 و به ســمت رئيس هيئت مديره از تاريخ 93/8/2 به 
مدت 4 سال 

آقاى ســامان احمدى به شــماره ملــى 3760190448 و به ســمت نايب رئيس اول هيئــت مديره از تاريخ 
93/8/2 به مدت 4 سال 

آقاى عبدالحميد معروفى به شماره ملى 3761095902 و به سمت نايب رئيس دوم هيئت مديره از تاريخ 
93/8/2 به مدت 4 سال 

آقاى فواد حنفى به شــماره ملى 3762091277 و به ســمت عضو اصلى و به سمت دبير از تاريخ 93/8/2 
به مدت 4 سال 

آقاى آرش بهرامى  به شــماره ملى 3762359954 و به ســمت عضو اصلى  و به ســمت خزانه دار از تاريخ 
93/8/2 به مدت 4 سال 

آقاى پيام عظيمى به شــماره ملى 3762008698 و به ســمت عضو هيئت مديره – عضو على البدل اول از 
تاريخ 93/8/2 به مدت 4 سال 

آقاى طاهر حسين زاده به شماره ملى 2929506385 و به سمت عضو هيئت مديره – عضو على البدل دوم 
از تاريخ 93/8/2 به مدت 4 سال 

دارندگان حق امضا: اسناد و اوراق مالى اتحاديه مانند چك ها، بروات، سفته ها، اسناد تعهدآور مالى با امضا 
رييــس و خزانــه دار و در غياب هر يك نايب رئيــس اول و ممهور به مهر اتحاديه معتبر ميباشــد. اختيارات مدير 
عامل: طبق اساســنامه . بازرســين: آقاى محمد يوسفى به شماره ملى 3760204317 و به سمت بازرس اصلى از 

تاريخ 93/8/2 به مدت 4 سال
آقاى آرمان نيلوفرى به شــماره ملى 3750086753 و به ســمت بازرس على البــدل از تاريخ 93/8/2 به 

مدت 4 سال
م/الف:383

                                                                             اداره كل ثبت اسناد و امالك استان كردستان
زهتابى-مرجع ثبت شركت ها و موسسات غير تجارى سقز

                                               
        رونوشت آگهى حصر وراثت 

آقاى حسين نيك فرد دارنده شماره شناسنامه 7830 از اين شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين 
توضيح داده كه مرحوم هوشنگ نيك فرد در تاريخ 1397/1/14 در سمنان كه آخرين  اقامتگاه دائمى خود وفات يافته 
و ورثه آن مرحوم منحصر اســت به: 1- طاهره اعرابيان ش ش 37 فرزند ذبيح اهللا همســر 2- ابوالفضل نيك فرد 
ش ش 1328 فرزند هوشــنگ فرزند 3- ابوالقاســم نيك فرد ش ش 2556 فرزند هوشنگ فرزند 4- احسان نيك 
فرد ش ش 742 فرزند هوشنگ فرزند 5- حسين نيك فرد ش ش 7830 فرزند هوشنگ فرزند  . و اينك با انجام 
تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى 
نزد او باشد از تاريخ نخستين آگهى ظرف يكماه به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد و هر وصيتنامه جز 

سرى و رسمى كه بعد از اين موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط و بالاثر خواهد بود. م الف/273
رئيس شعبه نهم شوراى حل اختالف سمنان

دادنامه
پرونده:8/96/599 دادنامه:820-96/12/26 خواهان:سيد محمدعلى كاظم نژاد ف سيد احمد با وكالت ربابه 
حبيبى پاشاكاليى خواندگان:1-سيده فاطمه ميرشفيعى لنگرى ف ميرصفر2-مهدى عرب خزائيلى3-احمد خرم روز ف 
غنى هرسه مجهول المكان ((رأى قاضى شورا)):درخصوص دعوى سيد محمدعلى كاظم نژاد ف سيد احمد با وكالت ربابه 
حبيبى به طرفيت خواندگان1-سيده فاطمه ميرشفيعى لنگرى ف ميرصفر2-مهدى عرب خزائيلى3-احمد خرم روز  به 
خواسته مطالبه وجه به مبلغ 120,000,000 ريال بابت صدور سه فقره چك به شماره هاى 375598(سرى ت/1) و 
270130(ســرى /ك) و 270131(ســرى/ك) با احتساب هزينه دادرسى و خسارت تاخير تاديه و حق الوكاله باتوجه 
به مفاد دادخواست تقديمى خواهان و فتوكپى سفته ها و نظر به اين كه خواندگان با اطالع از وقت رسيدگى در جلسه 
حاضر نشــده و دفاعى به عمل نياورده اند دعواى خواهان محمول بر صحت تلقى به اســتناد مواد 307و309و403 ق 
تجارت و مواد 198-519-522 ق آ د م و ماده 1301 ق مدنى خواندگان به نحو تضامنى به پرداخت يكصدوبيســت 
ميليون ريال به عنوان اصل خواسته و 2,570,000 ريال هزينه دادرسى و 4,080,000 ريال بابت حق الوكاله مرحله 
بدوى هم چنين پرداخت خســارت تاخير تاديه از تاريخ 96/10/13 تا زمان اجراى كامل حكم براســاس تناسب تغيير 
شاخص اعالمى بانك مركزى تعيين مى شود در حق خواهان محكوم مى گردند.رأى صادره غيابى محسوب و ظرف بيست 
روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهى در اين شــورا ســپس ظرف بيست روز ديگر قابل تجديدنظرخواهى در محاكم عمومى 

حقوقى سارى مى باشد.م/الف
قاضى شوراى حل اختالف سارى-محمد رحيمى

دادنامه
پرونده:15/95/637 دادنامه:702-96/11/4 خواهان:ســيد حسن جهانبخش ف سيد محمود خوانده:سيده 
زهرا موســوى ســاروى ف سيدحســن ((رأى قاضى شورا)):درخصوص دعواى سيد حســين جهانبخش ف سيد محمود 
به طرفيت ســيده زهرا موســوى ساروى ف ســيد حسن به خواســته مطالبه طلب 19,000,000 ريال وجه چك شماره 
596401-95/4/25 و فاكتورهايى كه طبق آن خواهان به خوانده جنس فروخته اســت و هزينه دادرسى وخسارت 
تاخير تاديه ،شورا باتوجه به تصوير چك و گواهى عدم پرداخت و فاكتورها و عدم انكار و ترديد از ناحيه خوانده اشتغال 
ذمــه خوانده محرز اســت به اســتناد مــواد 249-310-312-313 ق تجارت و تبصره ماده 2 ق صــدور چك و مواد 
198-519-515-522 ق آ د م خوانده را به پرداخت 19,000,000 ريال وجه چك و فاكتور و 590,000 ريال بابت 
هزينه دادرســى و خسارت تاخير تاديه مبلغ چك از تاريخ 95/4/25 و الباقى خواسته از95/12/24 در حق خواهان 
محكوم مى نمايد.اين رأى غيابى و ظرف بيســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين مرجع ســپس بيست روز قابل 

تجديدنظرخوهى در محاكم عمومى حقوقى سارى مى باشد.م/الف
فاضى شوراى حل اختالف سارى-حميد حسينيان

آگهى ابالغ وقت دادرسى به محمد پوست فروشان ف اصغر و اسد ارائى بندپى ف حرمت اله
خواهان بانك مهر اقتصاد دادخواستى به طرفيت خواندگان محمد پوست فروشان ف اصغر و اسد ارائى بندپى ف 
حرمت اله به خواسته مطالبه وجه مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به كالسه 9609981110300895  شعبه 3 دادگاه 
عمومى حقوقى بابل ثبت و وقت رسيدگى 97/4/25 ساعت 9:30 تعيين گرديد كه حسب دستور دادگاه،طبق موضوع 
ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت دريكى 
از جرايد كثيرالانتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار اگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشــانى كامل خود،نســخه دوم دادخواســت و ضمايم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رســيدگى در دادگاه 

حاضرگردد.(( مازندران-بابل-ميدان واليت-دادگسترى  بابل-كدپستى 4713658739  )).م/الف
منشى شعبه سوم دادگاه عمومى حقوقى بابل-عطيه زيارى

آگهى ابالغ اجراييه 
محكوم له: بانك صادرات محكوم عليه:نيما قمى پيشه بدين وسيله به محكوم عليه كه مجهول المكان مى باشد 
ابــالغ مــى گردد طبق اجراييه صادره از ش 2 حقوقى بابلســر در پرونده كالســه 920724 به موجب دادنامه شــماره 
920724-93/7/14 صــادره از شــعبه 2 محكوم عليه محكوم بــه پرداخت مبلــغ 159,323,836 ريال بابت اصل  
خواســته و نيز پرداخت خســارت تاخير تاديه مبلغ مذكور از تاريخ 90/12/28 با 23درصد ســود ساالنه لغايت زمان 
اجراى حكم و مبلغ 3,252,000 ريال هزينه دادرسى و 5,024,000 ريال هزينه حق الوكاله در حق محكوم له مى باشد. 
هزينه هاى اجرايى به مبلغ 7,966,191 برعهده محكوم عليه اســت .بديهى اســت با توجه به غيابى بودن حكم، اجراى 
حكم غيابى منوط به معرفى ضامن معتبر يا اخذ تامين متناسب از محكوم له يا ابالغ واقعى اجراييه به محكوم عليه مى 
باشد لذا مفاد اجراييه صادره يك نوبت در اجراى ماده 73 آ د م و ماده 9 قانون اجراى احكام  مدنى در يكى از جرايد 
كثيراالنتشار درج مى گردد تا ظرف ده روز پس از انتشار آگهى نسبت به اجراى مفاد اجراييه اقدام گردد در غير اين 
صورت واحد اجراى احكام طبق مقررات نسبت به اجراى مدلول اجراييه و وصول هزينه اجرايى اقدام خواهد نمودم/

الف2/920724
مدير دفتر شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى بابلسر-شيرزاد حاتمى هاشم آبادى

آگهى مربوط به تجديدنظر 
آگهى ابالغ دادخواست و ضمائم تجديدنظر خواهى به آقاى حسن فاميلى

تجديدنظر خواه بانك قوامين دادخواســت تجديدنظر خواهى به طرفيت تجديدنظر خوانده آقاى / حسن فاميلى 
نســبت به دادنامه شــماره 970997274450002 در پرونده كالسه 950120 شعبه پنجم تقديم كه طبق موضوع 
مــاده 73 و 346 قانون آيين دادرســى مدنى به علت مجهول المكان بــودن تجديدنظر خوانده مراتب تبادل لوايح يك 
نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا تجديدنظر خوانده ظرف ده روز پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم تجديدنظر خواهى را دريافت و چنانچه 
پاسخى دارد كتبا به اين دادگاه ارائه نمايد در غير اينصورت پس از انقضا مهلت مقرر قانونى نسبت به ارسال پرونده 

به دادگاه تجديدنظر اقدام خواهد شد.
مسئول دفتر شعبه 5 شوراى حل اختالف شهر سمنان – طاهره صندوقدار

رونوشت آگهي حصر وراثت
آقاى محمد سليمانى راوندى به شناسنامه شماره 40964 به شرح دادخواست به كالسه 235/97 از اين شورا 
درخواســت گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان ماشااله سليمانى راوندى بشماره شناسنامه 
1295 در تاريــخ 96/12/23 در اقامتــگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت 
به: 1-  معصومه ســليمانى راوندى فرزند ماشــااله به ش ش 43135- 2- نرگس سليمانى فرزند ماشااله به ش ش 
44640 – 3- حشمت اله سليمانى راوندى فرزند ماشااله به ش ش 41 - 4- محمد سليمانى راوندى فرزند ماشااله 
به ش ش 40964-  5- رضا ســليمانى راوندى فرزند ماشــااله به ش ش 52  -  6- عشرت احمدى فرزند  اسمعيل 
به ش ش 80 همسر ، اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت و يك مرتبه آگهي مي نمايد تا 
هركسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفى /متوفيه نزد او باشد از تاريخ نشر آگهي ظرف يك ماه به شورا تقديم 

دارد واال گواهي صادر خواهد شد. 
قاضى شعبه ششم شوراى حل اختالف كاشان

متن اگهى 
بدينوسيله اعالم مى دارد طى دادنامه شماره 9709978712200127 مورخ 1397/2/3 صادره از شعبه 
دوم دادگاه انقالب اسالمى سنندج آقاى احمد مولودى فرزند اسماعيل در پرونده كالسه 960632 به اتهام حمل 
مشــروبات الكلــى غيابى محاكمه شــده و ضمن ضبط خودرو به شــماره انتظامى 811 د 29 ايــران 18 به پرداخت 
173880000 ريال جزاى نقدى و يك ســال حبس تعزيرى محكوم گرديده راى صادره از مورخه نشــر اگهى ظرف 
بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در دادگاه و پس از سپرى شدن فرجه قانونى و عدم اعتراض ظرف بيست 
روز قابل تجديدنظر خواهى در محاكم محترم تجديدنظر استان كردستان مى باشد. لذا مراتب براى يك مرتبه در 

يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد. م/الف:5214
 حق شناس – مدير دفتر شعبه دوم دادگاه انقالب اسالمى سنندج

آگهى ابالغ وقت رسيدگى 
نظــر به اينكه پرونده كالســه 960230 اين دادگاه 1- آقــاى غالمرضا مرى 2- خانم معصومه بيات 3- خانم 
ســولماز نقى لو 4- خانم رقيه آقا زاده ايد گلو 5- عبدااهللا نصيرزاده مبارك آباد 6- مهرداد خانى 7- خانم شــهال 
بابازاده 8- آقاى حسين حق طلب 9- خانم فاطمه بافرانى 10- خانم مريم اسكندرى 11- آقاى حسين على حسن 
شيرى 12- خانم فاطمه سادات محمودى 13- آقاى محمد حاجى شريفى 14-آقاى اكبر بيجان سعدآباد هر چهارده 
نفر مجهول المكان ( بعنوان تجديدنظرخوانده) براى مورخ 97/6/19 ســاعت 11 صبح داراى وقت رســيدگى مى 
باشد و با توجه به اينكه فعال مجهول المكان مى باشند لذا با توجه به ماده 344 تبصره يك اين آگهى در يك نوبت 
جهت شــركت در جلســه دادگاه در يكى از جرايد كثيراالنتشار چاپ و عدم حضور مانع از رسيدگى نبوده و دادگاه 

وفق مقررات اقدام خواهد نمود. م/الف:5219
پخشان مهران- مدير دفتر شعبه چهارم دادگاه تجديدنظر استان كردستان

آگهى ابالغ وقت دادرسى 
به موجب پرونده كالســه 970084 شــعبه يكصدو چهارم دادگاه كيفرى دو سنندج آقاى ميثم فتحى فرزند 
عليرضــا بــه اتهام صدور چك بالمحل، تحت تعقيب قانونى مى باشــد و نامبرده در آدرس اعالمى شــناخته نشــده 
اســت ، بنابراين به اســتناد ماده 344 قانون آئين دادرســى دادگاههاى عمومى و انقــالب در امور كيفرى مصوب 
1378 به نامبرده ابالغ مى گردد كه به منظور رســيدگى به اتهامات وارده در ســاعت 10 صبح روز دوشــنبه مورخ 
1397/4/25 در جلسه اين دادگاه حضور يابد. انتشار اين آگهى به منزله ابالغ وقت رسيدگى محسوب مى شود 

و در صورت عدم حضور، دادگاه بصورت غيابى رأى مقتضى را صادر خواهد نمود. م/الف:5217
محمودى – مدير دفتر شعبه يكصدو چهارم دادگاه كيفرى دو شهرستان سنندج

آگهى ابالغ وقت دادرسى
در پرونده970069 شــعبه 107 دادگاه كيفرى دو ســنندج، آقاى عبدااله صادقى فرزند، كه مجهول المكان 
مى باشند به دستور رياست محترم دادگاه ، وفق ماده 344 قانون آيين دادرسى كيفرى ، مراتب يك نوبت در يكى 
از روزنامه هاى كثيراالنتشار درج ، تا نامبرده در جلسه رسيدگى مورخ 1397/4/10ساعت 10 شركت نمايد، در 

صورت عدم حضور، دادگاه غيابا مبادرت به اتخاذ تصميم خواهد نمود. م/الف:5216
على بيگى- مدير دفتر شعبه 107 دادگاه كيفرى دو شهرستان سنندج

آگهى احضار متهم 
در پرونــده كالســه 961007 اين شــعبه آقاى احســان عباســى پيــر الوان فرزنــد نجف به اتهــام توهين، 
تهديدوقــذف تحت تعقيب هســتند به واســطه مجهول المكان بــوده و به تجويز ماده 174 قانون آيين دادرســى 
دادگاههاى عمومى و انقالب در امور كيفرى، مراتب در روزنامه و در يك نوبت آگهى، تا متهم ظرف سى روز از تاريخ 
انتشــار در شعبه دوم داديارى دادسراى عمومى و انقالب سنندج حاضر و از اتهام انتسابى دفاع نمايد. در صورت 

عدم حضور در موعد مقرر رسيدگى و اظهار نظر و تصميم گرفته خواهد شد. م/الف:5215
محمد كامرانى صالح- داديار شعبه دوم دادسراى عمومى و انقالب سنندج

دادنامه
پرونده كالســه 9609988714700391 شــعبه 104 دادگاه كيفرى دو شهرســتان سنندج ( 104 جزايى 
سابق) تصميم نهايى شماره 9709978711600171 شكات: 1. دادسراى عمومى و انقالب شهرستان سنندج به 
نشــانى استان كردستان – ســنندج- ميدان بسيج – دادگسترى شهرستان سنندج – تلفن: 08733227200-9 
– كدپســتى: 6616934911 2. آقاى خالد زارعى فرزند احمد به نشــانى شهر ســنندج – بلوار جانبازان روبروى 
دبيرســتان ابن سينا 3. آقاى ادريس عزيزنژاد فرزند بهاءالدين به نشانى شهرستان سنندج – ابتداى جاده نايسر 
2 راهــى ايــران خودرو تعويض روغنى ادريس  متهم: آقاى عرفان كريمى فرزند محمد حســين به نشــانى مجهول 
المكان اتهام: خيانت در امانت   گردشكار: به تاريخ پانزدهم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و نود و هفت در وقت 
فوق العاده جلســه شعبه يكصدو چهارم دادگاه كيفرى دو شهرستان سنندج به دادرسى اينجانب كيانوش محمدى 
دادرس اين شــعبه تشــكيل اســت. پرونده كالســه فوق تحت نظر مى باشد. دادگاه با بررســى اوراق و محتويات 
پرونده ختم دادرســى را اعالم نموده و با اســتعانت از خداوند متعال و تكيه بر شرف و وجدان به شرح زير انشاى 
رأى مى كند.  راى دادگاه  در خصوص اتهام آقاى عرفان كريمى فرزند محمدحسين فاقد ساير مشخصات و آزاد به 
لحاظ عدم دسترسى به ايشان داير برخيانت در امانت نسبت به 17 فقره چك به شرح تصاحب و استعمال 6 فقره 
چك سفيد امضاء متعلق به آقاى خالد زارعى و 11 فقره چك متعلق به آقاى ادريس عزيزنژاد موضوع كيفرخواست 
شــماره 9610438712905034 مورخ 96/10/4 دادســراى عمومى و انقالب شهرســتان سنندج ، با عنايت به 
جميع اوراق و محتويات پرونده، شكايت شكات، اظهارات مطلعان پرونده ، تحقيقات دادسرا ، عدم حضور متهم در 
دادگاه و متعاقبا عدم وجود دليل جهت تبرئه ى متهم ، اين دادگاه اتهام انتسابى را متوجه متهم دانسته و با استناد 
بــه مواد 2-3-10-12-13-14-18-19-160-161-162 و 211 قانون مجازات اســالمى ( مصوب 1392) 
و مــاده 674 همــان قانون كتاب تعزيرات و مجازات هاى بازدارنده ( مصــوب 1375) متهم مصوف را به تحمل دو 
سال حبس تعزيرى محكوم مى كند اين راى غيابى است وظرف مهلت بيست روز از تاريخ ابالغ واقعى به متهم قابل 
واخواهى در اين دادگاه و پس از انقضاى اين مهلت قابل تجديدنظر در دادگاه محترم تجديدنظر استان كردستان 

ظرف بيست روز مى باشد. م/الف:5218
كيانوش محمدى- دادرس شعبه 104 دادگاه كيفرى دو شهرستان سنندج

آگهى ابالغ وقت رسيدگى 
شماره درخواست :9710462520900008 شماره پرونده :9609982520900453 خواهان: على اكبر 
حبيبى خوانده: رضا رســتمى خواســته : مطالبه وجه درتاريــخ 96/10/16 خواهان فوق دادخواســتى به طرفيت 
خوانده فوق به شــرح خواســته فوق به شعبه 9 تقديم كه به شماره 960453 ثبت و براى روز 97/3/28 ساعت 
17 عصر وقت رســيدگى تعيين گرديده است.و با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب درخواست خواهان 
و موافقت دادگاه مستندا به ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار 
آگهى مى گردد خوانده مذكور مى تواند از تاريخ نشر آگهى جهت اعالم آدرس و دريافت نسخه ثانى دادخواست و 
ضمائم به دفتر دادگاه مراجعه و يا دروقت مقرر فوق جهت رسيدگى در اين شعبه حضور بهم رساند بديهى است 
در صورت عدم حضور دادگاه غيابا رســيدگى و اتخاذ تصميم خواهد نمود.قم خيابان امام 20 مترى شــهيد بهشتى 

نبش كوچه 9 ساختمان شوراى حل اختالف(بهزيستى قديم ) شعبه 9 شوراى حل اختالف قم  
دفتر شعبه 9 شوراى حل اختالف قم- جعفر مرادى

اجرائيه
 شــماره اجرائيــه 9610422521500308 شــماره پرونــده 9509982521500711  شــماره بايگانى 
شــعبه: 950711 مشــخصات محكــوم لــه فاطمه نيك پرور گوجه  فرزند اســماعيل نشــانى قم نيــروگاه خ طفالن 
مســلم كــوى 14 رو به روى پ 13 زيرزمين مشــخصات محكــوم عليه 1. رضا نيكو حرف 2. تابــان نيكو حرف منير 
محكوم به: بموجب درخواســت اجراى حكم مربوطه به شماره  9610092521500420 وشماره دادنامه مربوطه 
9609972521500647 محكــوم عليــه رديف اول محكوم اســت بــه پرداخت مبلــغ 40000000 ريال بعالوه 
1830000 ريــال بابت هزينه دادرســى و محكوم عليه رديف دوم محكوم اســت به مبلــغ 2970000 ريال بابت 
اصــل ديــن بعالوه 2275000 ريــال بابت هزينه دادرســى به در حق خواهان و نيم عشــر دولتــى هزينه اجراى 

احكام .
 مسئول دفتر شعبه 15 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان قم- محسن نجف پور

اجرائيه
 شــماره اجرائيــه 9710422523200001 شــماره پرونــده 9609982523200198 شــماره بايگانى 
شــعبه: 960202 مشــخصات محكوم له نجمى تشــكرى فرزند حســين آدرس قم خ 19 دى بيطرفان 5 گلســتان 
5 پ 35  مشــخصات محكــوم عليــه ناصــر فاتحــى كرجو مجهــول المــكان محكوم بــه: بموجب درخواســت اجراى 
حكــم 9710092523200006 مربوطــه بــه پرونــده شــماره 9609982523200198و دادنامــه شــماره 
9609972523201241 محكــوم عليــه محكوم اســت به پرداخــت مبلغ 150000000 ريــال بابت اصل دين 
بانضمام خســارت تاخير تاديه چك ( به شــماره 2522717) از تاريخ سررسيد چك 96/1/15 لغايت زمان اجراى 
حكــم و نيــز پرداخت مبلغ 465000 تومان هزينه دادرســى در حق محكوم له و پرداخت نيم عشــر دولتى هزينه 
اجراى احكام ( با توجه به اينكه در خصوص محكوم له طى دادنامه شماره 9609972523201252 راى بر قبول 
اعســار از هزينه دادرســى صادر شده اســت لذا محكوم له هنگام اجراى حكم مبلغ 375000 تومان بقيه هزنيه 

دادرسى در اجراى احكام پرداخت نمايد .
  دبير شعبه 32 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان قم- محدثه قشقايى

اجرائيه
 شــماره اجرائيــه 9710422520300021 شــماره پرونــده  9609982520300368 شــماره بايگانى 
شــعبه:960368 مشــخصات محكوم له  فرهمند طالبى فرزند  فرشــاد نشــانى قم نيروگاه ك 12 پ 2 مشخصات 
محكــوم عليــه 1. راحــل دخت تقى نبى جان 2. حســين خلفى مشــخصات نماينــده قانونى محكوم لــه: غالم عباس 
ملكشــاهى فرزند ولى اله آدرس نيروگاه ك 12 پ 2 ط اول واحد ســمت راســت محكوم به: بموجب درخواســت 
اجراى حكم مربوطه به شماره  شماره دادنامه مربوطه 9609972520300851محكوم عليهم به صورت تضامنى  
محكومند به پرداخت مبلغ 52000000 ريال بابت اصل دين و پرداخت مبلغ 258000 تومان هزينه دادرسى به 
انضمام خسارت تاخير تاديه از تاريخ 95/11/30 لغايت زمان اجراى حكم حسب شاخص بهاى بانك مركزى ايران 

در حق محكوم له و پرداخت نيم عشر دولتى هزينه اجراى احكام مدنى .
مسئول دفتر شعبه 3 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان قم

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى مهدى خانلو فرزند ذبيح اله 
شــماره ابالغنامــه:9710102522600485 شــماره بايگانــى 970015 خواهان خانــم معصومه دمرچيلى 
دادخواســتى بــه طرفيت خوانده فوق به خواســته مطالبه وجه مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به شــماره پرونده 
كالسه 9709982522600015 شعبه 26 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان قم ثبت و وقت رسيدگى مورخ 
97/4/13 ســاعت 11 صبح تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 ق.آ.د.م به علت مجهول المكان 
بودن خوانده و درخواســت خواهان مراتب يك نوبت دريكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف 
يك ماه پس از تاريخ انتشــار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود نسخه ثانى دادخواست 
و ضمائم را دريافت و دروقت مقرر جهت رســيدگى در حاضر گردد. قم شــهرك پرديسان خيابان انديشه انديشه 

7 شوراى حل اختالف پرديسان  
 مسئول دفتر شعبه شوراى حل اختالف شعبه 26 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان قم – مرضيه پرهيز

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى  محمد اسماعيل  كريميان 
شــماره ابالغنامه:9710102522200754 شماره بايگانى 970083 خواهان  آقاى على امانى دادخواستى 
بــه طرفيــت خوانــده فــوق به خواســته مطالبه وجــه مطرح كه بــه اين شــعبه ارجاع و به شــماره پرونده كالســه 
9709982522200083 شــعبه 22 حقوقــى شــوراى حل اختالف شهرســتان قم ثبت و وقت رســيدگى مورخ 
97/4/3 ســاعت 10:30 صبح  تعيين كه حســب دســتور دادگاه طبق موضوع مــاده 73 ق.آ.د.م به علت مجهول 
المــكان بــودن خوانده و درخواســت خواهان مراتــب يك نوبت دريكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهــى مى گردد تا 
خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه ثانى 
دادخواست و ضمائم را دريافت و دروقت مقرر جهت رسيدگى در حاضر گردد. قم خيابان جواداالئمه انتهاى كوچه 

24 مجتمع شوراى حل اختالف طبقه زيرزمين شعبه 22
  مسئول دفتر شعبه 22 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان قم – مجتبى بادى

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى  محمد حسين سبحانى فرزند عباسعلى 
شــماره ابالغنامه:9710102520200512 شــماره بايگانى 970063 خواهان آقاى عباس چزانى شراهى 
دادخواســتى بــه طرفيت خوانده فوق به خواســته مطالبه وجه مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به شــماره پرونده 
كالســه 9709982520200063 شــعبه 2 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان قم ثبت و وقت رسيدگى مورخ 
97/3/30 ساعت 17 عصر  تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 ق.آ.د.م به علت مجهول المكان 
بودن خوانده و درخواســت خواهان مراتب يك نوبت دريكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف 
يك ماه پس از تاريخ انتشــار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود نسخه ثانى دادخواست 
و ضمائم را دريافت و دروقت مقرر جهت رســيدگى در حاضر گردد. قم خيابان جواداالئمه انتهاى كوچه 24 مجتمع 

شوراى حل اختالف 
مسئول دفتر شعبه 2 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان قم – ابوالفضل اميرى فردوئى

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى  امير مودى فرزند اسداله 
شــماره ابالغنامه:9710102520500528 شــماره بايگانى 970077 خواهان آقاى محمد جهانگيرى منيع 
دادخواســتى بــه طرفيت خوانده فوق به خواســته مطالبه وجه مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به شــماره پرونده 
كالســه 9709982520500077 شــعبه 5 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان قم ثبت و وقت رسيدگى مورخ 
97/5/1 ســاعت 16:30 عصر  تعيين كه حســب دســتور دادگاه طبق موضوع مــاده 73 ق.آ.د.م به علت مجهول 
المــكان بــودن خوانده و درخواســت خواهان مراتــب يك نوبت دريكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهــى مى گردد تا 
خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه ثانى 
دادخواست و ضمائم را دريافت و دروقت مقرر جهت رسيدگى در حاضر گردد. قم خيابان جواداالئمه انتهاى كوچه 

24 مجتمع شوراى حل اختالف 
  متصدى امور دفترى شعبه 5 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان قم – زينب فدايى نسب

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى عين اله نيكوى 
شــماره ابالغنامه:9710102520100344  شــماره بايگانى 970043 خواهان ذكريا شوريده دادخواستى 
بــه طرفيــت خوانــده فــوق به خواســته مطالبه وجــه مطرح كه بــه اين شــعبه ارجاع و به شــماره پرونده كالســه 
9709982520100043 شــعبه 1 حقوقــى  شــوراى حل اختالف شهرســتان قــم ثبت و وقت رســيدگى مورخ 
97/4/2 ســاعت 16:30 عصر تعيين كه حســب دســتور دادگاه طبــق موضوع مــاده 73 ق.آ.د.م به علت مجهول 
المــكان بــودن خوانده و درخواســت خواهان مراتــب يك نوبت دريكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهــى مى گردد تا 
خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه ثانى 
دادخواست و ضمائم را دريافت و دروقت مقرر جهت رسيدگى در حاضر گردد. قم خيابان لواسانى (ساحلى) پشت 

ساختمان دادسراى عمومى شعبه 1 شوراى حل اختالف قم 
مسئول دفتر شعبه شوراى حل اختالف شعبه 1 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان قم – امير ساالر دريائى

آگهى ابالغ وقت رســيدگى و دادخواســت و ضمائم به آقاى ســيد محمد حســين مير عبدالهى شــمس فرزند سيد 
على دمان 

شــماره ابالغنامــه:9710102521800548 شــماره بايگانــى 970091 خواهــان ســيد مهــدى حســينى 
دادخواســتى بــه طرفيت خوانده فوق به خواســته مطالبه وجه مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به شــماره پرونده 
كالسه 9709982521800091 شعبه 18 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان قم ثبت و وقت رسيدگى مورخ 
97/5/1 ســاعت 10:30 صبح تعيين كه حســب دســتور دادگاه طبــق موضوع مــاده 73 ق.آ.د.م به علت مجهول 
المــكان بــودن خوانده و درخواســت خواهان مراتــب يك نوبت دريكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهــى مى گردد تا 
خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه ثانى 
دادخواســت و ضمائــم را دريافت و دروقت مقرر جهت رســيدگى در حاضر گردد. قم نيــروگاه خيابان جواداالئمه 

انتهاى كوچه 24 جنب پل هوايى مجتمع شوراى حل اختالف طبقه همكف 
 مسئول دفتر شعبه 18 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان قم – حسن كرم گنجه

ویژه گروه فرادید  کرده گ�زارش  تجم��ع  فلس��طینی ها، 
بودند ت��ا اعتراض خود را به این انتقال اعالم کنند 
ولی جواب ای��ن اعتراض ها، گلوله ب��ود و مدعیان 
حقوق بش��ر آمریکایی، به اس��رائیلی ها نگفتند که 
اعتراض، حق مدنی همه انس��ان هاس��ت در حالی 
که جهانیان در حمایت از ملت فلسطین تظاهرات 

متعددی برگزار کردند. 
در تاریخ جهان، افتتاح هیچ س��فارتخانه ای با 
کشتار ۵۸ انسان همراه نبود. این رکورد غیرانسانی 
اما روز گذش��ته مش��ترکاً تعلق گرفت به ترامپ و 
نتانیاه��و. نتایاه��و و نمایندگان ترام��پ در حالی 
در داخل س��فارت جدیدالتاس��یس آمریکا، انتقال 
س��فارت ایاالت متح��ده از تل آویو به بیت المقدس 
را جش��ن گرفته بودند، می خندیدند، به س��المتی 
هم می نوشیدند، دست افشانی می کردند و از صلح 
سخن می گفتند که در سرزمین های اشغالی، ارتش 
اسرائیل در حال تیراندازی به مردم فلسطین بود تا 

حمام خونی دیگر به راه اندازد. 
مقایس��ه آنچه در روز افتتاح سفارت آمریکا در 
بیت المقدس در درون و بیرون س��فارت رخ داد، به 
تنهایی برای ابطال ادعاهای حقوق بش��ری آمریکا 
کفایت می کند؛ حال بماند پاس��خ به این سوال که 
اگر چنین جنایتی در کشوری غیرهمسو با آمریکا 
صورت می گرفت، همین ترامپ و همراهانش، تا چه 
اندازه از نقض حقوق بش��ر ابراز نگرانی می کردند و 
خط و نشان می کشیدند و تحریم های حقوق بشری 

وضع می کردند! تاریخ، "س��فارت خون" را فراموش 
نخواهد کرد. »اش��رف القدره« س��خنگوی وزارت 
بهداشت فلس��طین اعالم کرد »لیلی انور الغندور« 
۸ ماهه براس��اس استنش��اق گازهای اشک آور در 

تظاهرات دیروز در شرق غزه به شهادت رسید.
شمار شهدای فلس��طینی در حمله ددمنشانه 
نظامیان صهیونیس��ت در نوار غزه به 61 و ش��مار 
زخمی ها به 2۷۷1 نفر افزایش یافت. در شهرهاي 
بی��ره، رام اهلل، بیت لح��م و الخلیل می��ان جوانان 
فلس��طیني و نظامیان اش��غالگر درگیري هایی رخ 
داده اس��ت. اردوگاه ه��ای پناهندگان فلس��طیني 
در ش��مال لبن��ان همزمان با هفتادمین س��الگرد 
روز نکبت ش��اهد تحصن عمومي ب��ود. در همین 
رابطه مدارس درهاي خود را بس��تند و گروه های 
فلس��طیني و کمیته ه��ای مردم��ي نیز ب��ا صدور 
بیانیه هایی بخاطر شهادت جمعي از فلسطینیان در 
رویارویي ها با نیروهاي رژیم اشغالگر صهیونیستي 
در غ��زه، خواس��تار اع��الم عزاي عمومي ش��دند. 
نیروهاي اش��غالگر رژیم صهیونیستي با استفاده از 
پهپاد به سمت فلس��طینیان در گذرگاه البیره گاز 

اشک آور شلیک مي کنند.

پس از خش��ونت های مرگب��ار نظامیان رژیم 
صهیونیستی که به شهادت ده ها فلسطینی منجر 
ش��د، کرملی��ن » با اب��راز نگرانی ش��دید، از همه 
کشورها خواست از اقداماتی که می تواند به چنین 
تنش های ش��دیدی منجر شود خودداری کنند «. 
دولت اس��پانیا تاکید کرد در راس��تاي پایبندي به 

قطعنامه های سازمان ملل به ویژه قطعنامه شماره 
۴۷۸ ش��وراي امنیت، سفارتش را به قدس اشغالي 
منتق��ل نخواهد ک��رد. وزیر خارجه س��وئد انتقال 
س��فارت آمریکا به قدس را اقدامي منفي و خالف 

قوانین و معاهده های بین المللي دانست.
وزیر خارجه فرانس��ه با انتشار بیانیه ای ضمن 
انتق��اد از انتق��ال س��فارت آمری��کا از تل آوی��و به 
بیت المق��دس اعالم کردک��ه پاریس چنین اقدامی 
را تایی��د نمی کن��د و آن را نق��ض قوانی��ن جهانی 
می داند. دولت قطر اقدامات نظامیان صهیونیس��ت 
در کش��تار جوان��ان فلس��طینی در م��رز غ��زه را 
»تجاوزات وحشیانه« توصیف و آن را محکوم کرد. 
پادش��اه مغرب درباره خطرات ه��ر گونه تعرض به 
وضعی��ت حقوقی و تاریخی قدس اش��غالی و وقوع 
درگیری های مذهبی هش��دار داد. پادشاه اردن در 
تماس تلفنی با رئیس جمهور فرانسه بر مخالفت با 
تجاوزات آشکار و خشونت رژیم صهیونیستی علیه 

ملت فلسطین در نوار غزه تأکید کرد. 
وزارت خارجه الجزائر با صدور بیانیه ای جنایت 
صهیونیس��ت ها در به شهادت رساندن فلسطینیان 
بی دفاع را محکوم کرد. معاون وزیر خارجه انگلیس 

در ام��ور خاورمیانه ضمن ابراز ناراحتی از کش��تار 
روز گذش��ته در کران��ه باختری و غزه، خواس��تار 
خویش��تنداری بیشتر صهیونیس��ت ها شد. وزارت 
خارجه سوریه در بیانیه ای اقدامات صهیونیست ها 
علیه فلس��طینیان در نوارغزه را وحشیانه توصیف 
کرد. درپی افتتاح سفارت آمریکا در قدس اشغالی 
و کش��تار تظاهرکنندگان فلس��طینی در نوار غزه، 

فلسطینیان در کانادا تظاهرات کردند.
مردم کش��ورهای جهان در اعتراض به کشتار 
وحش��یانه مردم فلس��طین در جری��ان راهپیمایی 
بازگشت و انتقال سفارت آمریکا به قدس تظاهرات 
و راهپیمایی های گس��ترده برگزار کردند. در ترکیه 
تظاهرکنندگان با شعار "قدس برای مسلمانان" است 
همه اش��کال خشونت رژیم اش��غالگر صهیونیستی 
علیه ملت فلس��طین را محکوم کردن��د. در ایتالیا 
هم هزاران تن با باال بردن پرچم های فلس��طین در 
خیابان های رم، انتقال س��فارت آمریکا به قدس را 

محکوم کرده و خواهان آزادی فلسطینیان شدند.
همچنین صدها تن در مکزیک علیه استفاده رژیم 
صهیونیس��تی از گلوله جنگی علیه تظاهرکنندگان 
صل��ح آمی��ز در روز راهپیمایی بازگش��ت تظاهرات 
کردند. ده ها ت��ن آمریکایی نیز در مقابل برج دونالد 
ترام��پ، رئیس جمهور آمریکا در واش��نگتن تجمع 
کرده و اق��دام وی درباره قدس را محکوم کردند. در 
موریتانی هم اعضای پارلمان این کشور با تجمع در 
مقابل سفارت آمریکا در نواکشوت افتتاح سفارت این 

کشور در قدس اشغالی را محکوم کرد.

جهانیان جنایات صهیونیست ها و سکوت مدعیان حقوق بشر غربی را محکوم کردند

نوزاد 8 ماهه قربانی سفارت خون


