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توافق اریتره و اتیوپی 
»آبی أحمد علی« نخست وزیر اتیوپی که به آسمرا 
پایتخت اریتره سفر کرده است( با »اسیاسی افورقی« 

رئیس جمهور این کشور دیدار کرد.
دو طرف در این دیدار تاریخی درباره ازس��رگیری 
روابط و پروازهای دو کش��ور و نیز مشارکت در توسعه 
بن��ادر توافق کردند. ، احمد عل��ی و افورقی همچنین 
توافقنامه صلح و دوستی تحت عنوان »بیانیه آسمرا« 
را امض��ا کردند که بر ضرورت عادی س��ازی روابط دو 
کش��ور، بازگش��ایی مرزه��ا و عقب نش��ینی اتیوپی از 
مناطق تحت تصرف خ��ود، تأکید دارد. این توافقنامه 
همچنین شامل بندی در خصوص اجرای پروژه مربوط 

به توسعه مشترک بنادر اریتره در دریای سرخ است.

لغو رزمایش کره جنوبی و آمریکا 
در راس��تای تعلیق رزمایش های مشترک نظامی 
آمری��کا و کره جنوب��ی و بهبود روابط این دو کش��ور 
با کره ش��مالی، س��ئول اعالم کرد رزمایش س��الیانه 
مش��ترک با واش��نگتن در ماه آگوس��ت س��ال جاری 

برگزار نخواهد شد.
کره جنوبی اعالم کرد تصمیم گرفته یک رزمایش 
س��الیانه مش��ترک با آمریکا را برگزار نکند. این اقدام 
کره جنوبی در راس��تای بخش��ی از اقدامات سئول و 
واشنگتن برای تعلیق رزمایش های دو کشور مشترک 
است، اما رزمایش یکجانبه نیروهای خود کره جنوبی 

به منظور آمادگی ارتش این کشور برگزار می شود. 

فرانسه با اسالم مشکلی ندارد
امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانس��ه تاکید کرد 
جمهوری فرانسه هیچ دلیلی ندارد که با اسالم مشکل 
داش��ته باش��د. مکرون در جمع نماین��دگان پارلمان 
کشورش در ورسای در غرب پاریس گفت:" جمهوری 
فرانسه دلیلی ندارد که با اسالم مشکل داشته باشد و 
قرار است از پائیز همین امسال برای شفاف سازی هر 
چه بیشتر اوضاع، چارچوب و مقررات مشخصی تعیین 
شود که تضمین می کند اسالم که دومین دین بزرگ 
در فرانس��ه اس��ت همه جای کش��ور مطابق با قوانین 

جمهوری عمل می کند.

درآمد نمایندگان فرانسوی پارلمان اروپا 
س��ازمان بین المللی شفافیت با توجه به تحقیقات 
و بررس��ی ه��ای اخیر خ��ود در حوزه مبارزه با رش��وه 
خواری با انتش��ار گزارش��ی اعالم کرد ک��ه نمایندگان 
فرانسوی پارلمان اروپا در مقایسه با سایر نمایندگان از 
باالترین میزان درآمد برخوردار هستند.  بر اساس این 
گزارش نمایندگان فرانس��وی پارلمان اروپا در ۴ س��ال 
گذش��ته حدود ۶/۴ میلیون یورو درآمد جانبی بواسطه 
چند ش��غله بودن خود کس��ب کرده اند. بعد از فرانسه 
نماین��دگان ایتالیا با ۶/۲ میلیون یورو در جایگاه دوم و 
نمایندگان آلمانی پارلمان اروپا با ۴/۱ میلیون یورو رتبه 
سوم را در لیست درآمدی به خود اختصاص داده اند. 

کنگو درخواست هیلی را رد کرد
 »ژوزف کابیال« رئیس جمهوری کنگو، درخواست 
»نیکی هیلی« نماینده آمریکا در س��ازمان ملل متحد 
برای سفر به کینشاسا پایتخت این کشور را نپذیرفته 

است.
مناب��ع دیپلماتیک که خواس��تند نامش��ان فاش 
نش��ود، در این باره گفتند، هیل��ی درصدد بود، هفته 
جاری به کینشاسا پایتخت جمهوری دمکراتیک کنگو 
س��فر کند. هیلی اکتب��ر ۲0۱7 نیز ب��ه کنگو رفت و 
ضمن دیدار با کابیال به وی هش��دار داده بود: روابط با 
آمریکا نیازمند دس��ت زدن دولت او به برخی اقدامات 
است. نمایندگی آمریکا در سازمان ملل متحد، تاکنون 
درب��اره لغ��و دیدار هیل��ی با رئیس جمه��وری کنگو، 

اظهارنظری نکرده است.

اخبار

یک چهارم کودکان جهان در جنگ 
صندوق حمایت از کودکان ملل متحد اعالم کرد: 
ی��ک چهارم از ک��ودکان جهان در کش��ورهای درگیر 

جنگ یا بالیا زندگی می کند.
طبق اعالم صندوق حمایت از کودکان ملل متحد 
حدود ۵۳۵ میلیون کودک در کشورهای درگیر جنگ 
یا بالی��ا زندگی می کند که به گفته کارشناس��ان این 

وضعیت فراتر از فهم و درک ماست.
هنری یتا فور، مدیر صن��دوق حمایت از کودکان 
مل��ل متحد گف��ت: زندگی ک��ودکان در یمن، مالی و 
سودان جنوبی به دلیل جنگ و درگیری متالشی شده 
اس��ت. یعنی این شرایط باعث ش��ده کودکان نه تنها 
امید خود را به آینده شان از دست بدهند بلکه نسبت 

به آینده کشورشان نیز ناامید باشند.
سوئد که ریاست شورای امنیت را بر عهده دارد به 
برگزاری نشستی با موضوع "امروز از کودکان محافظت 
کنیم، از وقوع جنگ در آینده پیشگیری کنیم" اقدام 
کرده است. نخس��ت وزیر سوئد در این نشست گفت: 
اقدام��ات کافی برای حفاظت از کودکان انجام نگرفته 
و امروز زندگی ۳۵0 میلیون کودک تحت تاثیر جنگ 
های مس��لحانه ق��رار گرفته اس��ت.  همچنین در این 
نشس��ت عنوان ش��د با کودکانی که در درگیری های 
مس��لحانه گرفتار شده یا به خدمت گمارده می شوند 

باید همچون قربانی برخورد شود. 
عالوه بر این الزم اس��ت اقدام��ات غیر قضایی به 
عن��وان جایگزینی ب��رای تعقیب قضایی و بازداش��ت 
کودکان در نظر گرفته ش��ود. این در حالی اس��ت که 
اکثر این جنگ ها به واسطه اقدامات قدرت های بزرگ  
بر س��ر افزایش منافع استعماری ایجاد شده که محور 
اصلی آن را نیز کشورهای غرب آسیا و آفریقا تشکیل 
می دهد. حمایت از تروریس��م و ایج��اد درگیری های 
مذهبی و قومی اساس این طراحی را تشکیل می دهد 
که از ارکان این سیاست نیز فروش تسلیحات و کسب 
درآمده��ای گس��ترده از طریق رقابت تس��لیحاتی در 

جهان است. 

گزارش

رئی��س ح��زب کارگ��ر انگلیس حزب  لش مخالف دولت در پارلمان این کش��ور با چـــــا
اش��اره به گذشت دو س��ال از برگزاری همه پرسی برگزیت 
)خ��روج انگلیس از اتحادیه اروپایی( گفت: چگونه می توان 
به نخس��ت وزیری که نمی تواند با اعض��ای کابینه خود به 
توافق برس��د اعتماد کرد تا با ۲7 دولت در اتحادیه اروپایی 

به توافقی خوب دست یابد. 
جرمی کوربین در س��خنانی در مجلس عوام و در پاسخ 
به ارائه پیش��نهادی تازه از سوی نخس��ت وزیر ترزا می به 
اتحادیه اروپایی گفت: در ش��رایطی که فرصت س��وزی ها 
به اوج خود رس��یده، شمار افرادی که ایمان و امید خود را 
به توانایی این دولت در دس��تیابی به توافقنامه خوبی برای 

برگزیت از دست می دهند رو به افزایش است.
کوربین افزود: پس از گذش��ت دو سال از همه پرسی و 

۱۶ ماه پس از به کار افتادن بند پنجاهم )پیمان لیس��بون 
که شرایط خروج از اتحادیه اروپایی را تعیین می کند( تنها 
پایان همین هفته بود که دولت تازه بر س��ر موضع گفت و 
گو با اتحادیه اروپا در میان اعضای خود به توافق رس��ید اما 
این توهم نیز ۴8 س��اعت بیش��تر طول نکشید و تنها چند 
م��اه به پایان مهلت گفت و گو ها باقی مانده اس��ت، دولت 
دچار بحران ش��ده اس��ت و دو تن از وزرا کناره گیری کرده 
اند و هنوز مشخص نیست قرار است در آینده با نزدیکترین 

شرکای تجاری مان چگونه روابطی داشته باشیم. 
رئیس حزب کارگر تاکید کرد: به روشنی مشخص شد 
ای��ن دولت نمی تواند به توافقی دس��ت یاب��د که از اقتصاد 
کش��ور، مشاغل و استانداردهای زندگی مراقبت و محافظت 
کند. هم اکنون روشن است که این دولت نمی تواند توافقی 

خوب را برای کشور به ارمغان بیاورد. 

روزهای برزخی ترزا 
جنبش جهاد اسالمی فلسطین تأکید  ک��رد تش��دید محاص��ره علی��ه ملت مقـــاومـت
فلس��طین به مثابه اع��الن جنگ اس��ت و مقاومت به هیچ 

عنوان در پاسخ به آن ناتوان نخواهد بود.
این جنبش ضمن ص��دور بیانیه ای با بیان این مطلب 
اعالم کرد س��ال های طوالنی محاصره علیه نوار غزه هرگز 
باعث شکسته ش��دن پایداری ساکنان این منطقه و سست 
کردن موضع راس��خ آنه��ا در نپذیرفتن هرگونه تالش برای 
ضربه زدن به حقوق و اصول ثابت ش��ان نمی ش��ود. جامعه 
جهان��ی باید مس��ئولیت خود را در قبال س��کوت و ناتوانی 
در مهار و کنترل سیاس��ت های تروریس��تی رژیم اشغالگر 
ب��ه عهده بگیرد. این جنبش هرگز از مس��ئولیت های خود 
در دفاع از حقوق ملت فلس��طین و مقابله با سیاس��ت های 

خصمانه و پاسخ به آن، شانه خالی نخواهد کرد.

از س��وی دیگر دفتر سیاس��ی حماس نشستی مهم به 
ریاس��ت »اسماعیل هنیه« رئیس دفتر سیاسی این جنبش 
و ب��ا حضور تم��ام اعضای دفتر سیاس��ی در داخل و خارج 
برگزار کرد و در خالل این نشس��ت درباره آخرین تحوالت 
سیاس��ی مربوط به آرمان فلسطین بحث و تبادل نظر شد.  
دفتر سیاس��ی حماس تأکید کرد ای��ن معامله را به صورت 

قاطع رد می کند.
 ای��ن جنب��ش اف��زود، تم��ام اطالعاتی ک��ه از معامله 
قرن منتش��ر شده نش��ان می دهد حقوق ملی و ثابت ملت 
فلس��طین و در مقدمه همه آنها آزادسازی سرزمین، ایجاد 
دولت مس��تقل ب��ا مرکزیت قدس و بازگش��ت آوارگان )در 
طرح مذکور( نادیده گرفته شده است. دفتر سیاسی حماس 
همچنین بر مس��تمر بودن مبارزه مش��روع تا نابودی رژیم 

اشغالگر و تحقق اهداف ثابت ملی تأکید کرد.

تشديد محاصره نوار غزه به مثابه اعالن جنگ

مفقودى
بــرگ ســبز ســوارى هاچ بــك مــدل 96 رنــگ ســفيد ش موتــور BM15LXG012422 شاســى 

NAPC320ABH1000082 پالك 72-219د31 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد.

بــرگ ســبز ســوارى كوپه سيســتم كيــا تيپ ســراتو رنگ ســفيد روغنــى مــدل 2012 ش موتور 
G4KDBH716908 شاســى KNAFU612BC5519102 پالك 36-979ل55 مفقود گرديده و فاقد 

اعتبار مى باشد.

ســند كمپانى خودرو ال نود مدل 1387 رنگ سفيد پالك 72-617س28 شاسى 3558 ش موتور 
4840 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد.

آگهى ابالغ وقت دادرسى 
كالسه پرونده:152/97/ش ح وقت رســيدگى:97/5/30 سه شنبه ساعت 11:20 خواهان:بانك 
سينا به مديريت عسگر عزيزى با وكالت شعله شجاع شفيعى خواندگان:1-محمدعلى مؤيدى موفق2-سيد 
رقيــه فرداد خواســته:مطالبه وجه مبلغ 90,000,000 ريال به انضمام كليه خســارات دادرســى خواهان 
دادخواســتى تســليم مجتمع شــوراى حل اختالف عباس آباد نموده كه جهت رسيدگى به شعبه اول ارجاع 
و وقــت رســيدگى تعيين گرديده اســت . به علت مجهول المــكان بودن خوانده و به درخواســت خواهان 
و دســتور شــورا و بــه تجويز مــاده 73 قانون آيين دادرســى مدنى مراتــب يك نوبت در يكــى از جرايد 
كثيراالنتشــار آگهــى مى گــردد تا خوانده ازتاريخ نشــر آگهى ظرف يك ماه به دفتر شــورا مراجعه و ضمن 
اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت دارد و در وقت مقررباالجهت رسيدگى 

حضور به هم رساند.م/الف
دبير مجتمع شعبه اول شوراى حل  اختالف عباس آباد-احمد عباسى

آگهى ابالغ وقت رسيدگى به على كريمى
خواهــان آقاى ســروش شــاه قلى بــا وكالت خانم شــريعت تفاوت دادخواســتى به طرفيــت خوانده 
علــى كريمى به خواســته اعســار از پرداخت هزينه دادرســى مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به كالســه 
9709981953100247 شــعبه اول حقوقى دادگســترى عباس آباد ثبت و وقت رسيدگى 97/5/30 
ســاعت 8:30  تعييــن گرديد كه حســب دســتور دادگاه طبق موضوع مــاده 73 ق آ د م بــه علت مجهول 
المكان بودن خوانده و درخواســت خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيرالنتشار آگهى مى گردد 
تــا  خوانــده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشــار آگهى بــه دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل 
خود ، نســخه دوم دادخواســت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رســيدگى در دادگاه حاضر 

گردد.م/الف
مدير شعبه اول حقوقى دادگسترى عباس آباد-مرتضى كريمى

آگهى ابالغ وقت رسيدگى به زينت محمدى
خواهــان آقاى ســروش شــاه قلى بــا وكالت خانم شــريعت تفاوت دادخواســتى به طرفيــت خوانده 
زينت محمدى به خواســته اعســار از پرداخت هزينه دادرســى مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به كالسه 
9709981953100269 شعبه يك دادگاه عمومى حقوقى عباس آباد ثبت و وقت رسيدگى 97/5/30 
ســاعت 10:30تعييــن گرديد كه حســب دســتور دادگاه طبق موضوع مــاده 73 ق آ د م بــه علت مجهول 
المكان بودن خوانده و درخواســت خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيرالنتشار آگهى مى گردد 
تــا  خوانــده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشــار آگهى بــه دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل 
خود ، نســخه دوم دادخواســت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رســيدگى در دادگاه حاضر 

گردد.م/الف
مدير شعبه اول حقوقى دادگسترى عباس آباد-مرتضى كريمى

آگهى مزايده مال غيرمنقول  
درخصوص پرونده كالســه 950908 مدنى له شــركت مهندســى پاتريس آسانبر ســپهر عليه موسى 
غالمى كه مال غيرمنقول واقع در بابلســر – بهنمير خيابان اصلى نرســيده به ميدان شــهدا مجتمع تجارى-

ادارى پارس به اســتناد پروانه ساختمانى به شماره 6971-87/11/14 پروانه(تجارى-ادارى)در 6 طبقه 
بــراى پــالك ثبتى 1/705 و 1/675 و عادى بخش 13 بابلســر به نام بهمن صادق پور روشــن و شــركا به 
مســاحت كل 3602/85 مترمربع با تعداد 80 واحد از ســوى شــهردارى بهنمير صادر گرديده اســت.ملك 
موصوف كه تحت نام مجتمع تجارى ادارى پارس در شش طبقه احداث گرديده در زمان بازديد به طور كامل 
آماده ســازى و مورد بهره بردارى قرار داشــته است.نماى مجتمع از جنس ورق هاى كامپوزيت-كف واحدها 
–فضــاى عمومــى و okb پنجره ها در تمامى طبقات با ســنگ گرانيت مفروش شــده و شيشــه ها و ويترين 
واحدها از جنس شيشــه ســكوريت با فريم فلزى و ســقف ابزاركارى ســيمانى مى باشــد.مجتمع داراى دو 
آسانسور شيشه اى راه اندازى شده و يك پله برقى راه اندازى نشده است با بررسى نقشه هاى ساختمانى 
و تطبيق آن ها با وضعيت موجود مغايرتى مشــاهده نگرديده و به نظر  مى رســد احداث بنا براساس پروانه 
صادره صورت گرفته و هر واحد مطابق نقشــه هاى موجود در جاى خود مســتقر است به استناد صورتجلسه 
تاريخ 91/7/15 كه به امضاى موســى غالمى(محكوم عليه) و بهمن صادق پور رســيده مغازه شماره 1 طبقه 
اول هم چنين مغازه شــماره 4 و 8 طبقه دوم(مغازه هاى تعرفه شــده) در سهم موسى غالمى(محكوم عليه)
قرار گرفته و در حال حاضر نيز در تصرف ايشان قرار دارد ضمنا بخشى از عرصه ملك تجميعى موصوف كه 
باقيمانده آن بعد از رعايت تعريض 719/87 مترمربع مى باشد داراى سند رسمى به نام هوشنگ مسعودى 
و مابقى آن كه در پروانه ساختمانى به عنوان پالك عادى نام برده شده با اطالعات مكتسبه از مطلعين تحت 
مالكيت بنياد مســتضعفان تحت پالك قســمتى از 1 اصلى بخش 13 ثبت بابلسر قرار دارد.1-واحد تجارى 
شــماره 11 واقع در طبقه اول به مســاحت 36/34 مترمربع مجموعا به مبلغ 1,271,320,000 ريال قيمت 
پايه ارزيابى گرديده است.2-واحد تجارى شماره 4 واقع در طبقه دوم به مساحت 21/79 مترمربع مجموعا 
بــه مبلــغ 762,650,000 ريال قيمت پايه ارزيابى گرديده اســت3-واحد تجارى شــماره 8 واقع در طبقه 
دوم به مســاحت 19/33 مترمربع مجموعا به مبلغ 676,550,000 ريال قيمت پايه ارزيابى گرديده است.
مراتب فوق توســط كارشــناس رسمى دادگســترى مورد بازديد قرار گرفته و كل ســه واحد مغازه به مبلغ 
2,710,520,000 ريال قيمت پايه ارزيابى گرديده كه در تاريخ 97/5/16 روز ســه شــنبه از ســاعت 10 
الى 11 صبح به صورت مزايده حضورى در اجراى احكام مدنى دادگســترى بابلســر به فروش خواهد رسيد 
. كســانى كه باالترين قيمت را باتوجه به نظريه كارشناســى اعالم نمايند برنــده مزايده خواهند بود.برنده 
مزايــده بايــد ده درصد مبلغ را نقــدا در روز مزايده و مابقى مبلغ را حداكثر ظــرف يك ماه پرداخت نمايد. 
طالبيــن مى توانند پنج روز قبل از برگزارى مزايده بــه اجراى احكام مراجعه نمايند تا مورد مزايده به آنان 
ارائه گردد.ضمنا جهت كسب اطالعات تكميلى و مطالعه نظر كارشناسى تا روز قبل از مزايده به اجراى احكام 

مدنى شوراى بابلسر مراجعه نمايند.هزينه نقل و انتقال به عهده خريدار مزايده مى باشد.م/الف
مدير اجراى احكام مدنى بابلسر-فرج اله پور

آگهى ابالغ وقت رسيدگى
حسب كيفرخواست صادره آقاى حسن اخترى ف عطارد داير بر سرقت گوشى موبايل مدل سونى تحت 
پيگرد مى باشــد و چون ابالغ وقت رســيدگى به دليل مجهول المكان بودن مقدور و ميسور نيست لذا وفق 
ماده 180 قانون آيين دادرســى كيفرى ازطريق انتشــار آگهى وقت رسيدگى 97/5/21 ساعت 9 صبح  به 
وى ابالغ مى گردد تا در تاريخ فوق در شعبه 101 كيفرى دو محمود آباد حاضر شود. نتيجه عدم حضور سبب 

اتخاذ تصميم قانونى خواهد شد.م/الف
رييس شعبه 101 دادگاه كيفرى دو محمودآباد- ولى اله اسالمى

مفقودى
بــرگ ســبز ســوارى هاچ بــك مــدل 96 رنــگ ســفيد ش موتــور BM15LXG012422 شاســى 

NAPC320ABH1000082 پالك 72-219د31 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد.

بــرگ ســبز ســوارى كوپه سيســتم كيــا تيپ ســراتو رنگ ســفيد روغنــى مــدل 2012 ش موتور 
G4KDBH716908 شاســى KNAFU612BC5519102 پالك 36-979ل55 مفقود گرديده و فاقد 

اعتبار مى باشد.

ســند كمپانى خودرو ال نود مدل 1387 رنگ سفيد پالك 72-617س28 شاسى 3558 ش موتور 
4840 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد.

آگهى ابالغ وقت دادرسى 
كالسه پرونده:152/97/ش ح وقت رســيدگى:97/5/30 سه شنبه ساعت 11:20 خواهان:بانك 
سينا به مديريت عسگر عزيزى با وكالت شعله شجاع شفيعى خواندگان:1-محمدعلى مؤيدى موفق2-سيد 
رقيــه فرداد خواســته:مطالبه وجه مبلغ 90,000,000 ريال به انضمام كليه خســارات دادرســى خواهان 
دادخواســتى تســليم مجتمع شــوراى حل اختالف عباس آباد نموده كه جهت رسيدگى به شعبه اول ارجاع 
و وقــت رســيدگى تعيين گرديده اســت . به علت مجهول المــكان بودن خوانده و به درخواســت خواهان 
و دســتور شــورا و بــه تجويز مــاده 73 قانون آيين دادرســى مدنى مراتــب يك نوبت در يكــى از جرايد 
كثيراالنتشــار آگهــى مى گــردد تا خوانده ازتاريخ نشــر آگهى ظرف يك ماه به دفتر شــورا مراجعه و ضمن 
اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت دارد و در وقت مقررباالجهت رسيدگى 

حضور به هم رساند.م/الف
دبير مجتمع شعبه اول شوراى حل  اختالف عباس آباد-احمد عباسى

آگهى ابالغ وقت رسيدگى به على كريمى
خواهــان آقاى ســروش شــاه قلى بــا وكالت خانم شــريعت تفاوت دادخواســتى به طرفيــت خوانده 
علــى كريمى به خواســته اعســار از پرداخت هزينه دادرســى مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به كالســه 
9709981953100247 شــعبه اول حقوقى دادگســترى عباس آباد ثبت و وقت رسيدگى 97/5/30 
ســاعت 8:30  تعييــن گرديد كه حســب دســتور دادگاه طبق موضوع مــاده 73 ق آ د م بــه علت مجهول 
المكان بودن خوانده و درخواســت خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيرالنتشار آگهى مى گردد 
تــا  خوانــده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشــار آگهى بــه دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل 
خود ، نســخه دوم دادخواســت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رســيدگى در دادگاه حاضر 

گردد.م/الف
مدير شعبه اول حقوقى دادگسترى عباس آباد-مرتضى كريمى

آگهى ابالغ وقت رسيدگى به زينت محمدى
خواهــان آقاى ســروش شــاه قلى بــا وكالت خانم شــريعت تفاوت دادخواســتى به طرفيــت خوانده 
زينت محمدى به خواســته اعســار از پرداخت هزينه دادرســى مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به كالسه 
9709981953100269 شعبه يك دادگاه عمومى حقوقى عباس آباد ثبت و وقت رسيدگى 97/5/30 
ســاعت 10:30تعييــن گرديد كه حســب دســتور دادگاه طبق موضوع مــاده 73 ق آ د م بــه علت مجهول 
المكان بودن خوانده و درخواســت خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيرالنتشار آگهى مى گردد 
تــا  خوانــده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشــار آگهى بــه دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل 
خود ، نســخه دوم دادخواســت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رســيدگى در دادگاه حاضر 

گردد.م/الف
مدير شعبه اول حقوقى دادگسترى عباس آباد-مرتضى كريمى

آگهى مزايده مال غيرمنقول  
درخصوص پرونده كالســه 950908 مدنى له شــركت مهندســى پاتريس آسانبر ســپهر عليه موسى 
غالمى كه مال غيرمنقول واقع در بابلســر – بهنمير خيابان اصلى نرســيده به ميدان شــهدا مجتمع تجارى-

ادارى پارس به اســتناد پروانه ساختمانى به شماره 6971-87/11/14 پروانه(تجارى-ادارى)در 6 طبقه 
بــراى پــالك ثبتى 1/705 و 1/675 و عادى بخش 13 بابلســر به نام بهمن صادق پور روشــن و شــركا به 
مســاحت كل 3602/85 مترمربع با تعداد 80 واحد از ســوى شــهردارى بهنمير صادر گرديده اســت.ملك 
موصوف كه تحت نام مجتمع تجارى ادارى پارس در شش طبقه احداث گرديده در زمان بازديد به طور كامل 
آماده ســازى و مورد بهره بردارى قرار داشــته است.نماى مجتمع از جنس ورق هاى كامپوزيت-كف واحدها 
–فضــاى عمومــى و okb پنجره ها در تمامى طبقات با ســنگ گرانيت مفروش شــده و شيشــه ها و ويترين 
واحدها از جنس شيشــه ســكوريت با فريم فلزى و ســقف ابزاركارى ســيمانى مى باشــد.مجتمع داراى دو 
آسانسور شيشه اى راه اندازى شده و يك پله برقى راه اندازى نشده است با بررسى نقشه هاى ساختمانى 
و تطبيق آن ها با وضعيت موجود مغايرتى مشــاهده نگرديده و به نظر  مى رســد احداث بنا براساس پروانه 
صادره صورت گرفته و هر واحد مطابق نقشــه هاى موجود در جاى خود مســتقر است به استناد صورتجلسه 
تاريخ 91/7/15 كه به امضاى موســى غالمى(محكوم عليه) و بهمن صادق پور رســيده مغازه شماره 1 طبقه 
اول هم چنين مغازه شــماره 4 و 8 طبقه دوم(مغازه هاى تعرفه شــده) در سهم موسى غالمى(محكوم عليه)

قرار گرفته و در حال حاضر نيز در تصرف ايشان قرار دارد ضمنا بخشى از عرصه ملك تجميعى موصوف كه 
باقيمانده آن بعد از رعايت تعريض 719/87 مترمربع مى باشد داراى سند رسمى به نام هوشنگ مسعودى 
و مابقى آن كه در پروانه ساختمانى به عنوان پالك عادى نام برده شده با اطالعات مكتسبه از مطلعين تحت 
مالكيت بنياد مســتضعفان تحت پالك قســمتى از 1 اصلى بخش 13 ثبت بابلسر قرار دارد.1-واحد تجارى 
شــماره 11 واقع در طبقه اول به مســاحت 36/34 مترمربع مجموعا به مبلغ 1,271,320,000 ريال قيمت 
پايه ارزيابى گرديده است.2-واحد تجارى شماره 4 واقع در طبقه دوم به مساحت 21/79 مترمربع مجموعا 
بــه مبلــغ 762,650,000 ريال قيمت پايه ارزيابى گرديده اســت3-واحد تجارى شــماره 8 واقع در طبقه 
دوم به مســاحت 19/33 مترمربع مجموعا به مبلغ 676,550,000 ريال قيمت پايه ارزيابى گرديده است.
مراتب فوق توســط كارشــناس رسمى دادگســترى مورد بازديد قرار گرفته و كل ســه واحد مغازه به مبلغ 
2,710,520,000 ريال قيمت پايه ارزيابى گرديده كه در تاريخ 97/5/16 روز ســه شــنبه از ســاعت 10 
الى 11 صبح به صورت مزايده حضورى در اجراى احكام مدنى دادگســترى بابلســر به فروش خواهد رسيد 
. كســانى كه باالترين قيمت را باتوجه به نظريه كارشناســى اعالم نمايند برنــده مزايده خواهند بود.برنده 
مزايــده بايــد ده درصد مبلغ را نقــدا در روز مزايده و مابقى مبلغ را حداكثر ظــرف يك ماه پرداخت نمايد. 
طالبيــن مى توانند پنج روز قبل از برگزارى مزايده بــه اجراى احكام مراجعه نمايند تا مورد مزايده به آنان 
ارائه گردد.ضمنا جهت كسب اطالعات تكميلى و مطالعه نظر كارشناسى تا روز قبل از مزايده به اجراى احكام 

مدنى شوراى بابلسر مراجعه نمايند.هزينه نقل و انتقال به عهده خريدار مزايده مى باشد.م/الف
مدير اجراى احكام مدنى بابلسر-فرج اله پور

آگهى ابالغ وقت رسيدگى
حسب كيفرخواست صادره آقاى حسن اخترى ف عطارد داير بر سرقت گوشى موبايل مدل سونى تحت 
پيگرد مى باشــد و چون ابالغ وقت رســيدگى به دليل مجهول المكان بودن مقدور و ميسور نيست لذا وفق 
ماده 180 قانون آيين دادرســى كيفرى ازطريق انتشــار آگهى وقت رسيدگى 97/5/21 ساعت 9 صبح  به 
وى ابالغ مى گردد تا در تاريخ فوق در شعبه 101 كيفرى دو محمود آباد حاضر شود. نتيجه عدم حضور سبب 

اتخاذ تصميم قانونى خواهد شد.م/الف
رييس شعبه 101 دادگاه كيفرى دو محمودآباد- ولى اله اسالمى

تكليف  تعيين  قانون  نامه  آيين   13 ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  آگهى 
شماره   راى  برابر  رسمى  سند  فاقد  هاى  ساختمان  و  اراضى  ثبتى  وضعيت 
قانون  موضوع  اول  هيات   97/3/9 مورخ   139760301078000354
تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر 
آباد تهران تصرفات مالكانه بالمعارض  در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك يافت 
متقاضى آقاى احمد كشاورزى فرزند عين اله به شماره شناسنامه 328 صادره 
از تاكستان در شش دانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى در آن به مساحت 
105/10 مترمربع در قسمتى از پالك 4123 فرعى از 3 اصلى مفروز و مجزى 
شده از پالك 235 فرعى از 3 اصلى واقع در بخش 12 تهران خريدارى از 
مالك رسمى آقاى ميرآقا بزرگ طالبى شيروانى محرز گرديده است.  لذا به 
به فاصله 15روز آگهى مى شود در  منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته 
باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند.  بديهى است 
مقررات سند  طبق  اعتراض  و عدم وصول  مذكور  انقضاى مدت  در صورت 
مالكيت صادر خواهد شد.  تاريخ انتشار نوبت اول: 97/4/5 تاريخ انتشار 

نوبت دوم: 97/4/20 .
 12778/م الف          رئيس ثبت اسناد و امالك يافت آباد تهران – غالمرضا غضنفرى

آگهي فقدان سند مالكيت  نظر باينكه آقاي علي اكبر پيا با ارايه وكالتنامه شماره 
54583- 97/3/27 دفترخانه 518 تهران از طريق موسسه مالي و اعتباري 
تسليم  با  آگهي  اين  مورد  ملك  مالكيت  سند  شدن  گم  اعالم  با  الحجج  ثامن 
دفتر  در  شماره97/3/28-32610  ذيل  شده  امضاء  گواهي  استشهاديه 
وارده 4820- 97/3/28  درخواست  طي  تهران  شماره 571  رسمي  اسناد 
تقاضاي صدور المثني سند مالكيت را نموده است كه مراتب در اجراي ماده 
120 آئين نامه قانون ثبت به شرح زير آگهي مي گردد.  1-نام و نام خانوادگي 
مالك: موسسه ماي و اعتباري ثامن الحجج 2-شماره پالك:  2 فرعي از 3055 
اصلي واقع در بخش11 تهران  3-علت فقدان: نامعلوم و در اجراي دستور 
انقالب  و  عمومي  دادستان  محترم  معاون  شماره 772/ث ح/97- 97/4/6 
تهران و رئيس هيات تصفيه تعاوني اعتباري ثامن الحجج  4-خالصه وضعيت 
مساحت113/40مترمربع   به  خانه  يكباب  ششدانگ  مالكيت  سند  مالكيت: 
راستاي  در  كه  مرقوم  شماره  به  ملك  باقيمانده  و  مفروز  پالك3055  به 
استانداردسازي به پالك 3055/2 تبديل شده است واقع در قريه زرگنده 
ذيل ثبت 7552 صفحه267 دفتر 28 بنام كبري عزيزي كندي ثبت و صادر و 
تسليم گرديده سپس بموجب سند قطعي شماره 13112-32/2/8 دفترخانه 
21 تهران به بانو طوبي بابائي منتقل گرديده است و سپس بموجب سند قطعي 
منتقل  آبائي  حسين  به  تهران   21 دفترخانه   32/7/20  -14140 شماره 
دفترخانه  قطعي شماره 32/10/7-14966  بموجب سند  و سپس  گرديده 
21 تهران به  حسن شاهوند منتقل گرديده است و سپس بموجب سند قطعي 
شماره 6233- 94/5/7 دفتر11 شميران به خانم امجد شريف مرادي نسبت 
به چهار دانگ و علي اصغر رحماني نسبت به يك دانگ و حبيب رحماني واليتاً 
بر فريدون رحماني نسبت به يك دانگ مشاع منتقل گرديده است و سپس 
به حسن  تهران  بموجب سند قطعي شماره 117929- 52/4/12 دفتر68 
سياح منتقل گرديده است ونهايتاً برابر سند قطعي شماره 93/8/14-4142 
دفترخانه 1325 تهران به موسسه مالي و اعتباري ثامن الحجج منتقل شده 
است.  لذا باتوجه به درخواست صدور المثني مراتب اعالم تا هركس نسبت 
به ملك مورد آگهي معامله كرده كه در قسمت چهارم اين آگهي ذكر نشده و 
يا مدعي وجود سند مالكيت نزد خود مي باشد بايد تا ده روز پس از انتشار 
آگهي به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارايه اصل سند مالكيت يا 
سند معامله تسليم نمايد و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراض نرسد و يا در صورت 
اعتراض اصل سند مالكيت يا سند معامله ارائه نشود اداره ثبت المثني سند 

مالكيت را طبق مقررات صادر و به متقاضي تسليم خواهد كرد.
دادفر مصطفي   - قلهك  امالك  و  اسناد  ثبت  اداره  كفيل  الف     13360 /م   

وضعيت  تكليف  تعيين  قانون   3 ماده  موضوع  راى  مفاد  ابالغ  آگهى   
شماره  راى  موجب  به  چون  رسمى  سند  فاقد  هاى  ساختمان  و  اراضى 
حل  هيات  از  1396/10/10صادره  139660301054002084مورخ 
فاقد  هاى  و ساختمان  اراضى  تكليف وضعيت  تعيين  قانون  موضوع  اختالف 
سند رسمى مصوب 90/9/20 مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك جنوب 
شرق تصرفات مفروزى و مالكانه آقاى على رضا نيكوكالم محمدهاشمى فرزند 
نسبت   1396114401054000178 كالسه  پرونده  متقاضى  اسداله 
به شش دانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى در آن به مساحت 197/74 
با  تهران  بخش 12  در  واقع  اصلى  ثبتى 143/1  پالك  از  مترمربع قسمتى 
به  : در دو قسمت اول پخى است به طول 2/95 متر  اربعه: شماال“  حدود 
تقاطع دوم به طول 7/95 متر درب و ديوار به گذر شهيد جليليان شرقا“: 
به طول 20 متر ديوار به باقى مانده 143/1 متصرفى غالم سيرى جنوبا“: به 
طول 10 متر ديوار به باقى مانده غربا“: به طول 17/85 متر درب و ديوار به 
گذر اصلى خيابان سوم مورد ثبت صفحه 245 و 241 دفتر 501 در بخش 
7 تهران بثبت گرديده مراتب از نظر اطالع ذوى الحقوق و شركا مشاعى پالك 
فوق در دو نوبت به فاصله 15روز در روزنامه آگهى مى گردد.  طبق قانون 
فوق االشاره كسانى كه به مالكيت و تصرفات مفروزى متقاضى فوق اعتراض 
دارند مى توانند از تاريخ انتشار آگهى ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به 
مراجع قضايى تسليم نمايند بديهى است پس از انقضاى مهلت قانونى و عدم 
وصول واخواهى نسبت به صدور سند مالكيت مفروزى به مساحت و حدود باال 
به نام آقاى على رضا نيكوكالم محمدهاشمى فرزند اسداله اقدام خواهد شد.

 تاريخ انتشار نوبت اول: 97/4/5 تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/4/20.
 12761/م الف                   كفيل اداره ثبت اسناد و امالك خاوران تهران – جشان

تكليف  تعيين  قانون  نامه  آيين   13 ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  آگهى   
شماره   راى  برابر  رسمى  سند  فاقد  هاى  ساختمان  و  اراضى  ثبتى  وضعيت 
قانون  موضوع  اول  هيات   97/3/13 مورخ   139760301078000374
تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر 
آباد تهران تصرفات مالكانه بالمعارض  در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك يافت 
 1107 شناسنامه  شماره  به  عباس  فرزند  جادركافور  حديقه  خانم  متقاضى 
صادره از آوج در شش دانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى در آن به مساحت 
130/80 مترمربع در قسمتى از پالك 6838 فرعى از 2 اصلى مفروز و مجزى 
شده از پالك 3328 الى 3330 فرعى از 2 اصلى واقع در بخش 12 تهران 
اله غالمى محرز گرديده است.  لذا به  از مالك رسمى آقاى ذبيح  خريدارى 
به فاصله 15روز آگهى مى شود در  منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته 
باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند.  بديهى است 
مقررات سند  طبق  اعتراض  و عدم وصول  مذكور  انقضاى مدت  در صورت 
مالكيت صادر خواهد شد.  تاريخ انتشار نوبت اول: 97/4/5 تاريخ انتشار 

نوبت دوم: 97/4/20.
 12776/م الف         رئيس ثبت اسناد و امالك  يافت آباد تهران – غالمرضا غضنفرى

تكليف  تعيين  قانون  نامه  آيين   13 ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  آگهى   
شماره  راى  برابر  رسمى  سند  فاقد  هاى  ساختمان  و  اراضى  ثبتى  وضعيت 
قانون  موضوع  اول  هيات   97/3/12 مورخ   139760301078000362
تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر 
آباد تهران تصرفات مالكانه بالمعارض  در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك يافت 
متقاضى آقاى عوض نامورى فرزند محمود به شماره شناسنامه 6557 صادره 
از هشترود در شش دانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى در آن به مساحت 
60/70 مترمربع در قسمتى از پالك 14814 فرعى از 3 اصلى مفروز و مجزى 
خريدارى  تهران  بخش 12  در  واقع  اصلى  از 3  فرعى  پالك 235   از  شده 
از مالك رسمى آقاى مرتضى وكيل زاده محرز گرديده است.  لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهى مى شود در صورتى 
كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند 
انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به  تاريخ  از  مى توانند 
اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند.  بديهى است 
مقررات سند  طبق  اعتراض  و عدم وصول  مذكور  انقضاى مدت  در صورت 
مالكيت صادر خواهد شد.  تاريخ انتشار نوبت اول: 97/4/5 تاريخ انتشار 

نوبت دوم: 97/4/20 .
 12775/م الف        رئيس ثبت اسناد و امالك يافت آباد تهران – غالمرضا غضنفرى

گروه فراديد  آسـيا در ادامه افشای طراحی آمریکا غـرب 
برای تضعیف و به چالش کش��اندن دس��تاوردهای 
نظامی عراق، جنبش عصائب اهل الحق به ریاست 
»قیس الخزعلی« از فش��ارهای آمریکا علیه دولت 
عراق به منظور انحالل هیأت الحش��د الش��عبی و 
عزل »ابومه��دی المهندس« معاونت این هیأت از 

پستش خبر داد.
»لی��ث الع��ذاری« از رهبران ای��ن جنبش در 
گفت وگو با »بغداد الیوم« اظهار داشت: فشارهایی 
از سوی آمریکا علیه دولت عراق اعمال می شود تا 
ابومهدی المهندس را از پس��تش برکنار و الحشد 
الش��عبی را منح��ل کن��د. وی افزود: اما الحش��د 
الش��عبی با قانون تشکیل شد و نماینده اراده ملت 
عراق است و نمی توان قانون یا اراده مردم را نادیده 
گرفت و از آن عبور ک��رد. این هیأت دارای قانون 
اس��ت و هیچ کس نمی تواند این قانون را بش��کند 

مگر با قانون.
العذاری این فشارها را دخالت آمریکا در امور 
ع��راق توصیف ک��رد و گفت که این اق��دام بیانگر 
میزان تاثیر منفی واش��نگتن بر روند سیاس��ی در 
عراق اس��ت. این رهبر عصائب الحق تاکید کرد که 
الحشد الشعبی یک سرویس امنیتی زیر نظر دولت 
عراق است و هرگونه تعدی به آن به معنای تعدی 
به دولت عراق است. وی با تاکید بر ضرورت حفظ 
پیروزی های صورت گرفته به دست رهبران الحشد 
و ش��خص المهندس تصریح کرد: هدف اصلی این 
فشارها ش��خص ابومهدی المهندس است اما عزل 
وی، نادیده گرفتن شایستگی ها و خیانت به خونها 
و فداکارهای صورت گرفته در مس��یر پاکس��ازی 
عراق از تروریس��م و تسلیم فش��ارهای آمریکایی 

شدن است.

الزم به ذکر است دیروز نیروهای حشد شعبی 
عراق از کشته ش��دن چهار عامل انتحاری داعش 
در استان صالح الدین خبر دادند.  پایگاه رسانه ای 
حش��د ش��عبی عراق اعالم کرد: نیروهای تیپ ۴۳ 
حشد ش��عبی موفق شدند عملیات نفوذ ۱۵ عامل 
انتحاری داع��ش در منطقه "تل الذهب" در اطراف 
شهرس��تان "بلد" واقع در جنوب سامراء در استان 

صالح الدین را خنثی کنند.
پایگاه رسانه ای حش��د شعبی همچنین اعالم 
کرد: چهار عامل انتحاری کش��ته، چند تن زخمی 
ش��دند و برخی دیگر نیز پا به فرار گذاشتند. طبق 
گ��زارش ای��ن پای��گاه، نیروهای امنیتی و حش��د 
ش��عبی در حال تعقیب عوامل انتح��اری که فرار 
کرده اند، هستند. در این میان سازمان بین المللی 
معلولی��ن اعالم کرد که حدود هش��ت میلیون تن 
از باقی مانده های مواد منفجره همچنان در ش��هر 

موصل قرار دارد.
س��ازمان بین المللی معلولین در گزارش��ی به 
مناسبت گذش��ت یک سال از آزادی موصل اعالم 
ک��رد: در زمانی که ه��زاران زخمی ش��ده اکنون 
مش��غول معالجه هس��تند بیش از ۳00 هزار آواره 
همچن��ان در اردوگاه ها زندگ��ی می کنند آن هم 
در زمانی که موصل یک بمب س��اعتی اس��ت. در 
این گزارش آمده اس��ت: بین اکتبر ۲0۱۶ تا ژوئیه 
۲0۱7 بیش از ۱700 حمله هوایی و ۲800 انفجار 
در موص��ل رخ داد و باقی مانده ه��ای مواد منفجره 

همچنان در ش��هر هس��تند. در این شهر آلوده به 
م��واد منفج��ره انفجارهای زیادی رخ داده اس��ت. 
از ژوئی��ه ۲0۱7، ۱۲7 حادثه در اس��تان نینوا رخ 
داد که ۱8۶ قربانی برجای گذاش��ت. حال زخمی 
ش��دگان وخیم اس��ت و بس��یاری از آن ها معلول 
ش��ده اند. وج��ود باقی مانده های م��واد منفجره در 

شهر مانع بازگشت ساکنان می شود.
ای��ن س��ازمان از جامعه جهانی خواس��ت به 
مس��ئولیت های خود عمل کنن��د. در این گزارش 
آمده اس��ت: موص��ل یکی از بزرگترین ش��هرهای 
مین گ��ذاری ش��ده در جهان به حس��اب می آید و 

باید س��ایر کشورهای به روند خنثی سازی مین در 
این شهر کمک کنند. در این میان سفیر عراق در 
س��وریه با اش��اره به امضای قریب الوقوع توافقنامه 
اس��تراتژیک با دمش��ق از تالش برای بازگش��ایی 
گذرگاه های مرزی از جمل��ه »البوکمال - القائم« 
خبر داد.  »حموده صباغ« رئیس مجلس س��وریه 
دوش��نبه )9 جوالی( میزبان »س��عد محمد رضا« 
سفیر عراق در دمشق بود. وی در این دیدار تاکید 
کرد که دو ملت سوریه و عراق با روابطی ریشه ای 
ب��ه هم متصلند و ب��ه منزله یک مل��ت واحدند و 
پای��داری دو کش��ور، کلیه توطئه ها و نقش��ه های 

غربی و صهیونیس��تی در منطقه را ناکام گذاشت. 
س��فیر عراق در س��وریه نیز تایید کرد که این دو 
کش��ور با یک توطئه مواجه بودند اما موفق شدند 

آن را ناکام و بی نتیجه گذارند.
در حوزه سیاس��ی ع��راق نیز خبر می رس��د، 
یک��ی از رهبران اتح��اد القوی العراقیه، با اش��اره 
به رایزنی های رهبران سیاس��ی اهل س��نت عراق 
برای تش��کیل ائتالفی متحد با ۶0 کرس��ی، گفت 
که چنین توافقی حاصل نش��د. مطش��ر السامرائی 
از رهب��ران »اتحاد الق��وی العراقیة« اعالم کرد که 
دیدارهای میان س��ران احزاب و ائتالف های سنی 
طی چند روز اخیر به مرحله توافق درباره تشکیل 

یک ائتالف یکپارچه نرسید. 
وی در گفت وگو با »بغداد الیوم« اظهار داشت: 
دیدارهای صورت گرفته گروه های سنی طی چند 
روز اخی��ر صرفابرای تبادل نظر ص��ورت گرفت و 
هیچ تواف��ق و تفاهمی برای تش��کیل یک ائتالف 

واحد محقق نشد.
الس��امرائی گفت: هیچکس نمی دارند که پس 
از بازشماری دستی آراء چه اتفاقی حاصل خواهد 
ش��د. اما فصل الخطاب تشکیل ائتالف های جدید 
و دول��ت جدید، تایی��د نتایج انتخابات از س��وی 
دادگاه فدرال اس��ت. این در حالی است که برخی 
رس��انه های محلی اعالم ک��رده بودند که نیروهای 
س��نی پیروز در انتخابات به تکاپو افتاده اند تا یک 
ائتالف یکپارچه با ۶0 کرس��ی تشکیل دهند تا به 
این ترتیب ائتالف س��ائرون ب��ه رهبری »مقتدی 
الصدر« با ۵۴ کرس��ی در رده دوم قرار گیرد. این 
در حالی اس��ت که کمیس��یاریای عالی و مستقل 
انتخاب��ات در ح��ال بازش��ماری دس��تی آراء در 
حوزه های انتخاباتی اس��ت که علیه آنها ش��کایت 

شده است.

آمريکا برای تضعيف نظامی عراق تقال می کند 

فشار واشنگتن برای انحالل الحشد الشعبی


