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اروپا به پناه جویان پیام دهد 
نخس��ت وزیر چک در گفت وگویی ب��ر لزوم اتخاذ 
سیاست های سختگیرانه از سوی اروپا برای منع ورود 

مهاجران و پناه جویان تاکید کرد.
»آندری بابیس« با بیان اینک��ه اروپا باید راهکاری 
مدبرانه برای حل بحران مهاجرت در پیش بگیرد، اظهار 
داش��ت: ش��اید بهتر باش��د که اروپا این پیام را به همه 
پناه جویان و مهاجران دهد که »درخانه هایتان بمانید، ما 
از اینجا به ش��ما کمک خواهیم کرد«. وی با بیان اینکه 
اروپا از عدم رویکرد جدی رنج می برد و اینطور با بحران 
مهاجرت درگیر اس��ت، افزود: اگر م��ا صریح و بی پرده 
سخن گفته و خواس��ته هایمان را مطرح کنیم اینگونه 

شاهد ورود غیرقانونی مهاجران به اروپا نخواهیم بود.

معرفی رئیس جمهور پاکستان 
ح��زب تحریک انصاف ک��ه اداره دول��ت مرکزی 
پاکس��تان را به عهده دارد »عارف علوی« را به عنوان 

کاندیدای ریاست  جمهوری معرفی کرد. 
»فواد چودهری« س��خنگوی حزب تحریک انصاف 
اعالم کرد: برای انتخابات ریاس��ت جمهوری که تا یک 
ماه آینده برگزار خواهد شد، علوی نماینده این حزب به 
عنوان رئیس جمهور آتی معرفی شده است. دوره ریاست 
جمهوری »ممنون حس��ین« رئیس جمهور فعلی در 8 
سپتامبر 2018 به پایان می رسد و انتخابات برای تعیین 

سیزدهمین رئیس جمهور 4 سپتامبر برگزار می شود.

محاکمه در عربستان
حساب کاربری "زندانیان عقیده" در توئیتر اعالم 
کرد، مس��ئوالن عربس��تانی برای محاکمه شماری از 

زندانیان سیاسی طی روزهای آتی آماده می شوند. 
طبق نوشته این حس��اب کاربری، این هشت تن 
س��لمان العوده، عوض القرنی، محمد موسی الشریف، 
ابراهیم المدیمیغ، ع��ادل باناعمه، عصام الزامل، خالد 
العلکمی و فهد الس��نیدی هس��تند. حس��اب کاربری 
زندانیان عقیده در توییت دیگری اعالم کرد: مسئوالن 
عربس��تانی از آغاز ماه اوت تا اواسط ماه سپتامبر مانع 

مالقات با این بازداشت شدگان شده اند.

بیلچراغ زیر چتر طالبان
براس��اس گزارش رس��انه های محلی ش��به نظامیان 
طالبان کنترل یک منطقه را در استان فاریاب به نام منطقه 

"بیلچراغ" در شمال غرب این کشور به دست گرفتند. 
محمد حنیف رضایی سخنگوی کمپ نظامی شاهین 
چند روز پیش به اسپوتنیک گفت، شبه نظامیان طالبان 
پایگاه نظامی ساینیا را که میزبان ۷۶ سرباز دولتی بوده 
تصرف کرده اند. دست کم 18 سرباز ارتش افغانستان در 

این رخداد کشته و 12 تن دیگر نیز زخمی شده اند.

آماده باش در مصر
یک منبع امنیتی در وزارت کش��ور مصر با اعالم 
آماده باش نیروهای امنیتی در استان های مختلف این 
کشور، گفت که مدیران امنیتی از بخش های مختلف 
اس��تان ها به منظور کس��ب اطمین��ان از اجرای طرح 

امنیتی بازدید می کنند. 
مهم ترین محورهای طرح امنیتی در تعطیالت عید 
قربان، حفظ امنیت شهروندان و تأسیسات دینی، مناطق 
توریستی و تأسیس��ات حیاتی است. سرلشگر »محمود 
توفیق« وزیر کش��ور مصر نیز از معاونان خود خواست تا 
سطح آمادگی نیروهای امنیتی را افزایش داده و هماهنگی 
از طریق اتاق عملیات مشترک به منظور حصول اطمینان 

از اجرای مفاد طرح امنیتی، صورت گیرد.

مقام های آلمان هشدار دادند
پلی��س و مقام ه��ای اطالعاتی آلمان نس��بت به 
افزایش ش��مار اعض��ای گروه های تروریس��تی در این 

کشور، هشدار دادند. 
براس��اس گزارش جدید مقام های امنیتی آلمان، 
دو ه��زار و 220 نف��ر از اتب��اع این کش��ور عضو یا با 

گروه های تروریستی در ارتباط هستند. 

اخبار

آس�يا ع��دم ثبات سیاس��ی در عراق موجب  سوء اس��تفاده دشمنان این کشور شده غ�رب 
اس��ت چنانکه سخنگوی ائتالف به اصطالح مبارزه با داعش 
در کنفران��س خبری ک��ه در ابوظبی برگزار ش��د، برقراری 
ثب��ات را بهانه تداوم حضور نظام��ی آمریکا در عراق عنوان 

کرد.
»شان رایان« س��خنگوی ائتالف آمریکایی به اصطالح 
مبارزه با داعش، می گوید نیرهای آمریکایی مادامی که الزم 
باش��د در راستای بازگرداندن ثبات به مناطق آزاد شده، در 
ع��راق می مانن��د. وی در این  باره مدعی ش��د: تا جایی که 
فک��ر کنیم الزم اس��ت، نیروهایمان را آنج��ا نگه می داریم. 
هدف اصل��ی بعد از شکس��ت نظامی داع��ش، تالش برای 
بازگردان��دن ثبات اس��ت و برای همین اس��ت که باید آنجا 
بمانیم. خبر دیگر از عراق آنکه ائتالف دولة القانون با اشاره 
به عدم نامزدی رئیس این ائتالف برای نخست وزیری عراق 
اعالم کرد که فراکس��یون اکثریت پارلمان تا هفته آینده یا 
نهایت پس از عید قربان تشکیل و معرفی می شود. »رسول 
راض��ی« نماینده س��ابق پارلمان ع��راق و از اعضای ائتالف 
»دولة القانون« به ریاس��ت »نوری المالکی« تاکید کرد که 
بزودی تکلیف فراکس��یون اکثریت پارلمان مشخص خواهد 
ش��د و جزئیات آن اوای��ل هفته آتی یا پ��س از عید قربان 

علنی خواهد شد.
 خبر دیگر آنکه نیروهای »حشدالشعبی« عراق مواضع 
تروریست های تکفیری داعش در مرزهای مشترک با سوریه 
را هدف ق��رار دادند. نیروهای حشدالش��عبی عراق مواضع 
تروریست های تکفیری داعش در مرزهای مشترک با سوریه 
را هدف قرار دادند. این عملیات با پشتیبانی نیروهای پلیس 
م��رزی انجام ش��د و طی آن مواضع داع��ش هدف حمالت 
سنگین توپخانه های حشدالش��عبی قرار گرفتند. در همین 
حال »طارق العس��ل«، یکی از فرماندهان الحشد الش��عبی 
در االنبار از تالش های آمری��کا برای بیرون راندن نیروهای 
الحشد الش��عبی از اس��تان های غرب��ی و ش��مالی و با هدف 
فعال س��ازی مجدد داعش در این مناط��ق خبر داد. وی در 
گفت وگو ب��ا وب��گاه »المعلومه« اظهار داش��ت: تالش های 
آمریکا برای بیرون کردن الحشد الش��عبی از استان االنبار و 
دیگر استان های شمالی در وهله نخست جنبه سیاسی دارد 

و اصال اغراض مذهبی ندارد.
ای��ن فرمانده الحشد الش��عبی ع��راق ضم��ن تاکید بر 
دخالت های بس��یار بیگانگان در تصمیم گیری دولت عراق، 
گف��ت: طرف آمریکای��ی حضور الحشد الش��عبی در مناطق 
ش��مال و غرب و به خصوص در مرزهای عراق با س��وریه و 

اردن را دوست ندارد.

سوء استفاده آمریکا از درگيری های سياسی عراق 
اختالف��ات و حمالت همه جانبه محور  لش عربستان سعودی علیه قطر، به ادعای چ�����ا
مالکیت بحرین بر قطر رس��یده، ادعایی که به طور رس��می 

بر زبان پادشاه این کشور جاری شده است.
 پادشاه بحرین در یک نشست داخلی مدعی شده است 
که آل خلیفه دارای حق حاکمیت بر ش��به جزیره قطر است 
و این مس��أله هرگز از خاطره ها پاک نخواهد شد. اختالفات 
مرزی میان کشورهای جنوبی حاشیه خلیج فارس، همواره 
وجود داش��ته اما ادعای حاکمیت بر تمامی کش��ور قطر آن 
هم از زبان پادش��اه بحرین بی س��ابقه است؛ بحرین خود در 
س��ال 1350 شمس��ی و برخالف قانون مصوب سال 133۶ 

مجلس وقت شورای ملی، از ایران جدا شده است.
به نوش��ته روزنامه الخلی��ج بحرین، »حمد بن عیس��ی 
آل خلیف��ه« پادش��اه این کش��ور در دیدار با ب��زرگان قبیله 
»النعیم« گفت: »حاکمیت آل خلیفه بر قطر از س��ال 1۷۶2 
ثابت اس��ت« و »ما با مردم قطر یک ملت مشترک هستیم و 
تاریخ و نسبمان ما را در کنار یکدیگر قرار می دهد...« پادشاه 
بحرین در این دیدار مدعی شده است که قبائل حاضر در قطر 
در سال 1۷۶2 منطقه »الزباره« در شمال قطر را به آل خلیفه 
داده اند و بنابراین تمامی شبه جزیره قطر به پایتختی »الزباره« 
تحت حاکمیت آل خلیفه در آمده است. پادشاه بحرین مدعی 

اس��ت که منطقه »الزباره« در قطر متعلق به بحرین است و 
این منطقه به مثابه ی تمامی قطر است

او در مارس گذش��ته در دیدار با هیأت روزنامه االهرام 
مص��ر نیز حرفی از ادعای مالکی��ت بر قطر به زبان نیاورد و 
گفت: »ما مردم قطر را می شناسیم، آن ها خانواده و دوستان 

ما هستند و پیش از حاکمیت آل ثانی مردم ما بودند«.
قطر و بحرین بر س��ر س��ه جزیره »جنان«، »الزباره« و 
»فش��ت الدبی��ل« اختالف دارند و وزی��ر خارجه بحرین در 
جوالی سال گذشته گفته بود که بحرین آماده بازپس گیری 
این جزایر از قطر است اما ادعای حاکمیت بحرین بر تمامی 
کشور قطر، برای اولین به طور جدی در کنفرانس تاریخ 30 
ژوئن گذشته در منامه با عنوان »حاکمیت آل خلیفه بر شبه 

جزیره قطر.... تاریخ و حاکمیت« مطرح شد.
در این کنفرانس شرکت کنندگان مدعی شدند اسنادی 
در دس��ت دارند که حاکمیت آل خلیفه بر منطقه »الزباره« 
و به تبع آن کش��ور قط��ر را ثابت می کن��د. محورهای این 
کنفران��س از ای��ن قبیل بود: 1- الزب��اره پایتخت آل خلیفه 
در ش��به جزیره قط��ر و جزایر بحری��ن 2- نقض حاکمیت 
آل خلیفه در شبه جزیره قطر 3- تجاوز قطر به »الدبیل« در 
س��ال 198۶. در این خصوص، رسانه های وابسته به قطر یا 

سکوت کردند یا حالت تمسخر به خود گرفتند.

پادشاه بحرین در رویای سلطه بر قطر

كيفرى  دادگاه   1081 شعبه   9409982150301165 كالسه  پرونده  دادنامه 
نهايى  تهران (1081 جزايى سابق) تصميم  دو مجتمع قضايى شهيد مدرس 
1  آقاى سيدرضا علوى فرزند سيد مهدى متهم به نشانى تهران تهران سبالن 
شمالى كوى اميرى پالك 13 2  آقاى سيدحسن علوى فرزند سيدمهدى متهم 
به نشانى شهرستان تهران مجيديه جنوبى خيابان حيدرى خيابان ايزدى كوى 
فرازى پالك 11 طبقه همكف 3  خانم ليالسادات علوى فرزند سيدمهدى شاكى 
ايزدى كوى خرازى  تهران مجيديه جنوبى خيابان  تهران  نشانى  به  متهم  و 
پالك 11 طبقه 1 4  خانم معصومه ابراهيمى ششتمد فرزند ميرزاحسن شاكى 
و متهم به نشانى تهران سبالن شمالى خيابان سياوش كوى بازرگان بعد از 
خيابان ديلمى كوى يوسفى كوى شريفى پالك 6 طبقه سوم 5  آقاى عباس 
علوى فرزند مهدى شاكى به نشانى شهرستان تهران سبالن شمالى خيابان 
سياوش كوى بازرگان بعد از خيابان ديلمى كوى يوسفى كوى شريفى پالك 
فرزند  علوى  سيدرضا  آقاى    6 بزرگ)  تهران  ندامتگاه  (فعال  سوم  طبقه   6
سيدمهدى متهم اتهامها: 1  ضرب و جرح عمدى 2  توهين به اشخاص عادى 
رأى دادگاه حسب كيفرخواست صادره از دادسراى ناحيه 4 رسالت آقاى سيد 
حسن علوى متهم است به ايراد ضرب و جرح عمدى نسبت به آقاى عباس 
علوى و توهين نسبت به عباس و رضا علوى و خانم معصومه ابراهيمى متهم 
است به توهين نسبت به عباس و رضا علوى و خانم ليال علوى متهم است 
به توهين نسبت به عباس و رضا علوى و آقاى رضا علوى متهم است به 
توهين نسبت به معصومه ابراهيمى حسن علوى و ليال علوى كه از توجه به 
شكايت متقابل طرفين عليه يكديگر اظهارات شهود گواهى پزشكى قانونى و 
ساير قرائن موجود بزهكاريشان محرز بوده لذا مستندا به مواد 448 به بعد 
از قانون مجازات اسالمى راجع به ديات و ماده 608 قانون مذكور آقاى سيد 
حسن علوى را به پرداخت شش هزارم ديه كامل به جهت كبودى گيجگاهى 
سمت راست و كبودى سمت راست صورت در حق آقاى سيد عباس علوى 
و هر يك از متهمين به پرداخت يك ميليون ريال جزاى نقدى در حق صندوق 
ليال  و  دولت محكوم مى گردند راى صادره در خصوص سيد حسن علوى 
ابراهيمى  به سيد رضا علوى و معصومه  سادات علوى حضورى و نسبت 
غيابى و ظرف بيست روز از ابالغ قابل واخواهى در اين دادگاه و غير قابل 

تجديدنظر خواهى است. 
  46110/م الف                                   رئيس شعبه 1081 دادگاه كيفرى دو مجتمع 
ابراهيمى عليرضا  (1081 جزايى سابق)-  تهران  مدرس  قضايى شهيد 

آگهى در پرونده كالسه 970455 شعبه چهارم بازپرسى دادسراى عمومى و 
انقالب شهررى آقاى حسين ثابت مهر فرزند صفر به اتهام توهين به مامورين 
 406 و   174 ماده  وفق  است  تعقيب  تحت  وظيفه  انجام  به سبب  و  حين  در 
قانون آيين دادرسى كيفرى به نامبرده ابالغ ميگردد ظرف يك ماه پس از نشر 
اين آگهى با حق همراهى وكيل در اين شعبه حاضر شود در غير اينصورت 

تصميم قانونى اتخاذ خواهد شد. 
 46098/م الف                               بازپرس شعبه چهارم بازپرسى 
انقالب شهرستان شهررى- سيد محمود محمدى و  دادسراى عمومى 

كيفرى  دادگاه   1081 شعبه   9409982150301165 كالسه  پرونده  دادنامه 
نهايى  تهران (1081 جزايى سابق) تصميم  دو مجتمع قضايى شهيد مدرس 
1  آقاى سيدرضا علوى فرزند سيد مهدى متهم به نشانى تهران تهران سبالن 
شمالى كوى اميرى پالك 13 2  آقاى سيدحسن علوى فرزند سيدمهدى متهم 
به نشانى شهرستان تهران مجيديه جنوبى خيابان حيدرى خيابان ايزدى كوى 
فرازى پالك 11 طبقه همكف 3  خانم ليالسادات علوى فرزند سيدمهدى شاكى 
ايزدى كوى خرازى  تهران مجيديه جنوبى خيابان  تهران  نشانى  به  متهم  و 
پالك 11 طبقه 1 4  خانم معصومه ابراهيمى ششتمد فرزند ميرزاحسن شاكى 
و متهم به نشانى تهران سبالن شمالى خيابان سياوش كوى بازرگان بعد از 
خيابان ديلمى كوى يوسفى كوى شريفى پالك 6 طبقه سوم 5  آقاى عباس 
علوى فرزند مهدى شاكى به نشانى شهرستان تهران سبالن شمالى خيابان 
سياوش كوى بازرگان بعد از خيابان ديلمى كوى يوسفى كوى شريفى پالك 
فرزند  علوى  سيدرضا  آقاى    6 بزرگ)  تهران  ندامتگاه  (فعال  سوم  طبقه   6
سيدمهدى متهم اتهامها: 1  ضرب و جرح عمدى 2  توهين به اشخاص عادى 
رأى دادگاه حسب كيفرخواست صادره از دادسراى ناحيه 4 رسالت آقاى سيد 
حسن علوى متهم است به ايراد ضرب و جرح عمدى نسبت به آقاى عباس 
علوى و توهين نسبت به عباس و رضا علوى و خانم معصومه ابراهيمى متهم 
است به توهين نسبت به عباس و رضا علوى و خانم ليال علوى متهم است 
به توهين نسبت به عباس و رضا علوى و آقاى رضا علوى متهم است به 
توهين نسبت به معصومه ابراهيمى حسن علوى و ليال علوى كه از توجه به 
شكايت متقابل طرفين عليه يكديگر اظهارات شهود گواهى پزشكى قانونى و 
ساير قرائن موجود بزهكاريشان محرز بوده لذا مستندا به مواد 448 به بعد 
از قانون مجازات اسالمى راجع به ديات و ماده 608 قانون مذكور آقاى سيد 
حسن علوى را به پرداخت شش هزارم ديه كامل به جهت كبودى گيجگاهى 
سمت راست و كبودى سمت راست صورت در حق آقاى سيد عباس علوى 
و هر يك از متهمين به پرداخت يك ميليون ريال جزاى نقدى در حق صندوق 
ليال  و  دولت محكوم مى گردند راى صادره در خصوص سيد حسن علوى 
ابراهيمى  به سيد رضا علوى و معصومه  سادات علوى حضورى و نسبت 
غيابى و ظرف بيست روز از ابالغ قابل واخواهى در اين دادگاه و غير قابل 

تجديدنظر خواهى است. 
  46110/م الف                                   رئيس شعبه 1081 دادگاه كيفرى دو مجتمع 
ابراهيمى عليرضا  (1081 جزايى سابق)-  تهران  مدرس  قضايى شهيد 

آگهى در پرونده كالسه 970455 شعبه چهارم بازپرسى دادسراى عمومى و 
انقالب شهررى آقاى حسين ثابت مهر فرزند صفر به اتهام توهين به مامورين 
 406 و   174 ماده  وفق  است  تعقيب  تحت  وظيفه  انجام  به سبب  و  حين  در 
قانون آيين دادرسى كيفرى به نامبرده ابالغ ميگردد ظرف يك ماه پس از نشر 
اين آگهى با حق همراهى وكيل در اين شعبه حاضر شود در غير اينصورت 

تصميم قانونى اتخاذ خواهد شد. 
 46098/م الف                               بازپرس شعبه چهارم بازپرسى 
انقالب شهرستان شهررى- سيد محمود محمدى و  دادسراى عمومى 

آگهى حصر وراثت  
حليمه انديشــه ش ش 13 به شــرح دادخواســت به كالســه 970593 از اين شــورا درخواســت گواهى 
حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان حســن اسمعيلى واستانى ش ش 203 در تاريخ 97/5/4 
در اقامتــگاه دائمــى خود بــدرود زندگى گفتــه ، ورثه حيــن الفوت آن مرحــوم منحصر اســت به:1-متقاضى- 
همســرمتوفى2-على اكبر اســماعيلى ف حســن ش ش 1134 پسرمتوفى3-محســن ش ش 4032   4-اصغر 
ش ش 26597   5-حــوا ش ش 3   6-فاطمــه ش ش 300 همگــى اســمعيلى واســتانى ف حســن –فرزندان 
متوفى، اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركس اعتراضى دارد 
يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشــد ازتاريخ نشــر آگهى ظرف يك ماه به شــورا تقديم نمايدواالّ گواهى 

صادر خواهد شد.م/الف
شعبه اول شوراى حل اختالف سارى

آگهى حصر وراثت  
مينــا رضائــى كرمانشــاهانى ش ش 2161510665 به شــرح دادخواســت به كالســه 970595 از اين 
شــورا درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان يوســف رحمانى االشتى ش ش 
2259170897 در تاريــخ 97/5/3 در اقامتگاه دائمى خــود بدرود زندگى گفته ، ورثه حين الفوت آن مرحوم 
منحصر اســت به:1-متقاضى-همسر متوفى2-على ش ش 2080887084   3-غزاله ش م 2080562691 
هردو رحمانى االشــتى ف يوســف –فرزندان متوفى4-دوستى شــكرى ف كرباليى ش م 5779922365 مادر 
متوفى ، اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركس اعتراضى دارد 
يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشــد ازتاريخ نشــر آگهى ظرف يك ماه به شــورا تقديم نمايدواالّ گواهى 

صادر خواهد شد.م/الف
شعبه اول شوراى حل اختالف سارى

آگهى حصر وراثت  
وحيد اسمعيلى ش ش 2080547641 به شرح دادخواست به كالسه 970608 از اين شورا درخواست 
گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان باباعلى اســمعيلى ش ش 452 در تاريخ 97/5/8 
در اقامتــگاه دائمــى خود بدرود زندگى گفته ، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به:1-متقاضى-پســر 
متوفى2-ندا اسماعيلى ف باباعلى ش ش 2080202227 دخترمتوفى3-نسرين يعقوقى ارزفونى ف محمدولى 
ش ش 2093207168 همســر متوفى4-صنمبر گلى ف ضربعلى ش ش 2091177954 مادر متوفى ، اينك 
با انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبــور را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركــس اعتراضى دارد يا وصيت 
نامــه اى از متوفــى نزداو مى باشــد ازتاريخ نشــر آگهى ظــرف يك ماه به شــورا تقديم نمايــدواالّ گواهى صادر 

خواهد شد.م/الف
شعبه اول شوراى حل اختالف سارى

آگهى حصر وراثت  
مرضيه رياحى ش ش 2180888643 به شــرح دادخواست به كالسه 970614 از اين شورا درخواست 
گواهــى حصروراثــت نموده و چنيــن توضيح داده كه شــادروان صباح رضائى فــرد ش ش 2180073658 در 
تاريــخ 97/3/10 در اقامتــگاه دائمــى خود بــدرود زندگى گفته ، ورثه حيــن الفوت آن مرحوم منحصر اســت 
به:1-متقاضى-همســرمتوفى2-على ش م 2170018761   3-زينــب ش م 2181351252   4-زهــرا ش 
م 2181284970   5-فاطمــه ش م 2170297146   6-ســمانه ش م 2181305171 همگــى رضائى فرد 
ف صبــاح –فرزندان متوفى ، اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را يــك نوبت آگهى مى نمايد 
تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشــد ازتاريخ نشــر آگهى ظرف يك ماه به شــورا 

تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
شعبه اول شوراى حل اختالف سارى

آگهى حصر وراثت  
ســيد جليل موســوى ش ش 13 به شــرح دادخواســت به كالســه 970613 از اين شــورا درخواست گواهى 
حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان ســيد جالل موســوى ش ش ش552 در تاريــخ 97/4/23 در 
اقامتــگاه دائمى خــود بدرود زندگى گفته ، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به:1-متقاضى- پســر متوفى 
2-ســيد كمال ش م 2093189429   3-ســيد جمال ش م 2093205637 هردو موســوى ف سيد جالل –پسران 
متوفى4-بتول مالئى ف قربانعلى ش ش 2091357057 همســر متوفى5-ســيد فاطمه مالئى ف قربانعلى ش ش 
2093178931 دختر متوفى، اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركس 
اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشــد ازتاريخ نشــر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ 

گواهى صادر خواهد شد.م/الف
شعبه اول شوراى حل اختالف سارى

آگهى حصر وراثت  
صغرى يوسفى برنتى ش ش 2091890057 به شرح دادخواست به كالسه 970616 از اين شورا درخواست 
گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان ســيده كبرى همايونى ش ش 2093108941 در تاريخ 
97/3/22 در اقامتــگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به:1-متقاضى- 
دخترمتوفى2-حسن ش ش 2092054937   3-على ش ش 2091942375    4-فاطمه ش ش 2092406574   
5-خديجه ش ش 2091912468   6-نســاء ش ش 2090203137 همگى يوســفى برنتى ف خدابخش-فرزندان 
متوفى، اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايــد تاهركس اعتراضى دارد يا 
وصيــت نامه اى از متوفى نزداو مى باشــد ازتاريخ نشــر آگهى ظرف يك ماه به شــورا تقديم نمايــدواالّ گواهى صادر 

خواهد شد.م/الف
شعبه اول شوراى حل اختالف سارى

آگهى حصر وراثت  
رضا باقرى آزادبنى ش ش 5048 به شــرح دادخواســت به كالســه 970607 از اين شــورا درخواست گواهى 
حصروراثــت نمــوده و چنيــن توضيــح داده كه شــادروان ســيف اهللا باقــرى آزادبنــى ش ش 752 ف عبداله ت ت 
1330/4/8 در تاريخ 97/3/5 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است 
به:1-متقاضى-پدر متوفى2-طاوس مهدى پور مازندرانى ف نورعلى ش ش 3 همسرمتوفى3-زهره باقرى آزادبنى 
ف ســيف اله ش ش 342 دخترمتوفى4-مرضيه معافى ف قربان ش ش 431 مادرمتوفى ، اينك با انجام تشــريفات 
مقدماتى درخواست مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى 

باشد ازتاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
شعبه اول شوراى حل اختالف سارى

                                                  آگهى تعيين وقت رسيدگى
درخصوص دعوى رامين حســين نژاد به طرفيت عليرضا فالحپور آقمشــهدى مبنى بر مطالبه وجه كه به شــماره 

پرونده 970267 ثبت گرديده تاريخ رسيدگى 97/7/9 ساعت 9 صبح تعيين گرديده است.م/الف
شعبه 5 شوراى حل اختالف سارى

آگهى حصر وراثت  
مباركه اصغرى ش ش 4989869745 به شــرح دادخواســت به كالســه 970597 از اين شــورا درخواســت 
گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان ابراهيم مرزيانى نژاد ش ش 0074838245 در تاريخ 
96/12/27 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:1-متقاضى- 
همســرمتوفى2-ثنا مرزيانى نژاد ف ابراهيم ش م 2081655731 دختر متوفى3-عليرضا مرزيانى نژاد ف حســين 
ش م 4171968518 پدرمتوفى4-صغــرى اردهالــى ف آقابزرگ ش م 0030752035 مادر متوفى، اينك با انجام 
تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از متوفى 

نزداو مى باشد ازتاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
شعبه اول شوراى حل اختالف سارى

»کمیت��ه عالی پیگی��ری امور مق���اوم�ت گروه فرادید 
گروه  ه��ای عرب��ی در اس��رائیل« در ادام��ه مبارزه 
عرب های ساکن فلسطین اشغالی علیه قانون موسوم 
به »کش��ور یهود« روز 19 ژوئی��ه )28 تیرماه( را به 

عنوان روز »مبارزه با آپارتاید اسرائیل« اعالم کرد.
»کمیته م��دارس عربی در اس��رائیل« نیز بر 
بانج��ام فعالیت هایی علیه قان��ون مذکور فراخواند 
و از نامزدهای انتخابات عربی محلی در اس��رائیل 
درخواس��ت کرد مخالفت خود را با قانون کش��ور 
یهودی نش��ان دهند. تعیین 19 ژوئیه - روزی که 
در آن قان��ون کش��ور یهود در کنس��ت به تصویب 
رس��ید - به عنوان روز مبارزه با آپارتاید اس��رائیل 
توس��ط »احمد الطیبی« رئیس لیس��ت یکپارچه 
عربی در کنس��ت پیش��نهاد داده ش��د و ش��ورای 
مرکزی س��ازمان آزادیبخش فلسطین »ساف« در 
بیانیه نشس��ت اخیر خود طی هفته گذش��ته، این 

موضوع را اعالم کرد. 
»کمیته عالی پیگیری امور گروه  های عربی در 
اسرائیل« نهادی سیاسی است که در سال 1982 با 
هدف وحدت و متمرکز شدن کار سیاسی عرب های 
فلس��طین اش��غالی و هماهنگی میان موسس��ات 
وابس��ته به آنها تش��کیل شد. »کنس��ت« یا همان 
پارلمان رژیم صهیونیس��تی پنجشنبه 28 تیرماه، 
الیح��ه این قان��ون را با ۶2 رأی مواف��ق، 55 رأی 
مخالف و دو رأی ممتنع به تصویب رس��اند و حاال 
فلس��طین در نظر تل آویو، کشور تاریخی یهودیان 
به ش��مار می رود، زبان عبری تنها زبان رسمی آن 

می شود و نام این کشور »اسرائیل« است
رژی��م  تحری��م  جنب��ش  ح��ال  همی��ن  در 

صهیونیس��تی ب��ر ض��رورت قط��ع س��ریع روابط 
کشورهای مصر، اردن، عربستان سعودی، امارات، 
بحرین، قطر و مغرب که روابطی علنی و غیرعلنی 
با این رژیم و ش��رکت ها و موسسات وابسته به آن 

دارند، تاکید کرد.
جنبش تحریم جهانی اسرائیل BDS با صدور 
بیانی��ه ای که نس��خه ای از آن در اختیار رای الیوم 
ق��رار گرفت اع��الم کرد: با توجه به اقدام کنس��ت 
)پارلمان اس��رائیل( در تصویب قانون نژادپرستانه 
»سرزمین یهودیان« که در قالب قانون به اقدامات 
نژادپرس��تانه رژیم اس��رائیل - که از س��ال 1948 
)در اراض��ی فلس��طینی( ادامه دارد - مش��روعیت 
بخشیده است و گذش��ته از این، با توجه به اینکه 
اسرائیل رژیمی استعمارگر، غاصب و نظامی است، 
اکثر فلس��طینی ها به این باور رسیده اند که برای 
لغو این قانون و دیگر قوانین نژادپرس��تانه اسرائیل 
و بازخواس��ت این رژیم اس��تعمارگر به علت نقض 
قوانی��ن بین الملل��ی باید مبارزات مل��ی در داخل 
و خ��ارج فلس��طین ب��رای دس��تیابی ب��ه حقوق 
فلس��طینی ها به ویژه آزادی، حق تعیین سرنوشت 

وبازگشت آوارگان، تشدید شود.
خب��ر دیگر از فلس��طین آنک��ه وزارت خارجه 
آمریکا اعالم کرد که ماه آینده میالدی )سپتامبر( 
کنسولگری خود در ش��هر حیفا واقع در فلسطین 
اش��غالی را تعطی��ل می کند. »دفتر کنس��ولگری 
آمریکا در حیفا، از تاریخ 1 سپتامبر تا اطالع ثانوی 
تعطیل خواهد شد. این شامل نوبت های داده شده 
به ش��هروندان آمریکایی برای خدمات دیپلماتیک 

نیز می شود«.
الزم به ذکر است رژیم صهیونیستی با طرح 4 

م��اده ای »آنتونیو گوترش« دبیرکل س��ازمان ملل 
متحد برای حمایت بیشتر از فلسطینیان مخالفت 
کرده اس��ت. براس��اس این گزارش، دن��ی دانون« 
نماینده رژیم صهیونیس��تی در سازمان ملل اعالم 
کرد که تنها حمایتی که فلس��طینی ها نیاز دارند، 
حمایت مقاماتش��ان اس��ت. گفتنی اس��ت، اخیرا 
گوترش طرحی 4 ماده ای را برای حمایت بیش��تر 
از فلس��طینیان ارائه کرده ب��ود. جالب توجه آنکه 
یکی از وزرای رژیم صهیونیس��تی خواستار الحاق 

۶0 درصد مس��احت کرانه باختری به اراضی تحت 
سیطره این رژیم شد. »نفتالی بنت« وزیر آموزش 
رژیم صهیونیستی که رهبری ائتالف شهرک نشینان 
در کنیست )پارلمان رژیم صهیونیستی( را برعهده 
دارد، خواس��تار الحاق ۶0 درصد از مساحت کرانه 

باختری به اراضی تحت سیطره این رژیم شد.
 نفتالی بنت ضمن مخالفت با هرگونه حرف و 
حدیث در مورد تش��کیل کشور فلسطین، خواستار 
اعطای حکومتی خودگردان با صالحت های محدود 

به فلسطینیان شد. شهرک نشینان رژیم صهیونیستی 
در اقدامی متجاوزانه به شهرک »عیسویه« در قدس 
اش��غالی یورش بردند. شهرک نشینان به دنبال این 
حمل��ه اقدام ب��ه تخریب خودروهای فلس��طینیان 
کرده و بر روی دیوارهای شهرک عیسویه شعارهای 
نژادپرستانه نوشتند. مقامات رژیم صهیونیستی به 
دلیل تداوم راهپیمایی های بازگشت در نوار مرزی 
غزه اقدام به بس��تن گ��ذرگاه »بی��ت حانون« در 
مرزهای این منطقه کردند. صهیونیست ها در ادامه 
این اقدامات به بس��تن گ��ذرگاه مرزی بیت حانون 

مبادرت ورزیدند. 
نظامیان صهیونیست اعالم کردند که به دلیل 
ت��داوم راهپیمایی های بازگش��ت در غ��زه اقدام به 
بس��تن بیت حانون کرده اند. خبر دیگر از فلسطین 
آنکه وزارت بهداش��ت فلس��طین اعالم کرد که در 
سایه سیاست های خصمانه رژیم صهیونیستی علیه 
نوارغزه، از هر 100 هزار نفر از ساکنان این منطقه 
84 نف��ر به بیماری س��رطان مبتال هس��تند. این 
وزارتخانه همچنین تأکید کرد که در حال حاضر ۶ 
هزار بیمار سرطانی از جمله 300 کودک فلسطینی 

در بیمارستان های غزه در حال مداوا هستند. 
خبر دیگر آنکه بیش از 80 س��ازمان فعال در 
زمینه حقوق سیاه پوستان،  آس��یایی ها و اقلیت ها 
در انگلی��س از تالش هایی که در این کش��ور برای 
جلوگیری از بحث درباره فلسطین انجام می شود، 
انتقاد کردند. این نهادهای انگلیسی در نامه خود از 
برچسب "ضدیت با یهود" که به کسانی که درباره 
فلسطین به روش��ن گری می پردازند، زده می شود 
و در واق��ع ب��ه مانعی برای بحث و بررس��ی تاریخ 

فلسطین بدل شده به شدت انتقاد کردند.

در واکنش به قوانين نژادپرستانه رژیم اشغالگر تعيين شد

روز مبارزه با آپارتاید اسرائیل

رس��انه آمریکایی در گزارشی  بش�ر درباره خشونت های نژادی در حق�وق 
ش��هر »ش��یکاگو« خبر داده که توس��ل نیروهای 
پلی��س ای��ن ش��هر ب��ه زور و خش��ونت علی��ه 

سیاه پوستان 14 برابر سفیدپوستان است.
 تبعیض ه��ای ن��ژادی در آمریکا ب��ه ویژه در 
شهر »ش��یکاگو«، رسانه آمریکایی را بر آن داشت 
گزارش��ی تحقیقی درباره خشونت نیروهای پلیس 
این ش��هر علیه سیاه پوستان منتشر کند؛ گزارشی 
که نش��ان می دهد، رنگین پوستان هدف خشونت 
نیروهای پلیس قرار دارند. »اینترس��پت« گزارش 
داد: »انتش��ار فیل��م تیران��دازی مام��ور پلیس به 
"الگ��وآن مک دونالد" 1۷ س��اله در نوامبر 2015 
س��بب تظاهرات سراس��ری در این ش��هر و ایجاد 

جنبش��ی برای اصالحات در نیروی پلیس شیکاگو 
ش��د اما کارنام��ه اداره پلیس ش��یکاگو نش��ان از 
تفاوت های آش��کار نژادی از منظر استفاده روزانه 
از زور در این شهر است؛ موضوعی که سبب ایجاد 
بی اعتمادی عمیق به اداره پلیس در میان اعضای 

سیاه پوست و غیر سفیدپوست شده است«.
داده ه��ای آم��اری و اطالعاتی حاکی اس��ت 
که بی��ش از 90 درصد از ش��لیک ماموران پلیس 
ش��یکاگو و همچنین توس��ل آنها به زور در بیش 
از ی��ک دهه اخی��ر که م��واردی از قبیل درگیری 
فیزیک��ی، تیزر ی��ا دیگر انواع خش��ونت ها را در بر 
می گی��رد، علیه افراد س��یاه و رنگین پوس��ت بوده 

است. ش��هردار و دادستان کل ش��یکاگو در اواخر 
م��اه ج��والی، طرحی ب��رای انج��ام اصالحات در 
اداره پلیس این ش��هر اع��الم کردند؛ طرحی 225 
صفح��ه ای که مورد نظارت قاض��ی فدرال هم قرار 
دارد. »بنی��اد نامرئی« که بی��ش از ۶۷ هزار مورد 
از اقدامات پلیس شیکاگو حد فاصل ژانویه 2004 
تا آوریل 201۶ را بررس��ی کرده، به نتایجی تکان 
دهنده درباره تبعیض نژادی گسترده در این شهر 

آمریکایی رسیده است.
طبق نتیجه این تحقیق، سیاه پوس��تان اغلب 
قربانیان توس��ل پلیس ش��یکاگو به زور را تشکیل 
می دهند و این موضوع حتی در مناطقی که اغلب 

س��اکنانش سفیدپوست هس��تند هم صادق بوده 
اس��ت. احتمال آنکه یک جوان سیاه پوست توسل 
پلیس ش��یکاگو را تجربه کند، 14 برابر بیش��تر از 
احتمال تجربه یک جوان سفیدپوست در این شهر 

آمریکا است.
یافته تحقیقات��ی این مرکز آمریکایی نش��ان 
می ده��د که مام��وران پلیس ش��یکاگو به طرزی 
خطرن��اک، اخب��ار مربط به توس��ل ب��ه زور علیه 
سیاه پوستان را گزارش نمی دهند. بخش دیگری از 
این تحقیق، حاکی از نابرابری شدید توسل پلیس 
شیکاگو به زور علیه سفیدپوستان، سیاه پوستان و 
التین تبارها اس��ت؛ کس��انی که هر کدامشان یک 
س��وم از جمعیت ش��یکاگو را تش��کیل می دهند. 
طب��ق این گزارش، حدود ۷2 درصد از توس��ل به 

زور پلیس ش��یکاگو در حد فاصل سال های 2005 
ت��ا 2015 علی��ه سیاه پوس��تان، 15 درص��د علیه 
التین تبارها و 10 درصد علیه سفیدپوستان انجام 

شده است.
احتم��ال اینکه یک ج��وان 20 تا 34 س��اله 
سیاه پوس��ت توسل پلیس شیکاگو به زور را تجربه 
کن��د، 14 برابر بیش��تر از احتمال تجربه توس��ل 
پلیس ب��ه زور علیه ی��ک جوان 20 تا 34 س��اله 

سفیدپوست است. 
خبر دیگر از آمریکا آنکه راهپیمایي معترضین 
راس��تگرا به طرح کنترل سالح در سیاتل، مخالف 
از جناح چپ را به خیابان کش��اند و دهها پلیس از 
جمله نیروهای ضد شورش تالش کردند دو طرف 

را از یکدیگر جدا نگه دارند.

خشونت پليس شيکاگو عليه سياه پوستان 


