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انگلی�س: »انجم چودری« یک مجرم انگلیس��ی 
وهاب��ی که به دلیل تش��ویق مردم برای پیوس��تن به 
داع��ش به گذراندن بیش از پنج س��ال حبس محکوم 
ش��ده بود، اکن��ون بعد از گذراندن تنه��ا نیمی از این 
دوران آزاد می شود. چودری که به اتهام تشویق مردم 
به س��وی گروهک تروریس��تی داعش، سال ۲۰۱۶ به 
گذراندن پنج سال و نیم حبس محکوم شده بود، چند 

هفته بعد از زندان بیرون می آید. 

پاکس�تان: »زبیر محمود حیات« رئیس س��تاد 
مش��ترک پاکستان در سفر به عراق و دیدار با مقامات 
وزارت دفاع این کش��ور بر مبارزه مشترک با تروریسم 
تأکید کرد. »عرف��ان الحیالی« وزیر دفاع عراق نیز در 
ای��ن دیدار اعالم کرد بر گس��ترش همکاری دفاعی و 
نظامی با پاکستان برای مبارزه با تروریسم تأکید کرد. 
الحیال��ی در ادامه این مالقات گف��ت: جنگ عراق در 

مبارزه با تروریسم اطالعاتی خواهد بود.

افغانس�تان: »عطااهلل خوگیانی« سخنگوی والی 
ننگرهار اع��الم کرد که در حمله انتحاری که اعتراض 
کنندگان را در منطقه »دهکه« واقع در »مهمند دره« 
این والیت هدف ق��رار داده بود، ۶۸ تن جان باخته و 
دست کم ۱۶۸ تن دیگر  نیز زخمی شده اند. این حمله 
زمانی صورت گرفت که ش��ماری از شهروندان مهمند 
دره ننگرهار، علیه یک فرمانده پلیس محلی دست به 

اعتراض زده و خواستار برکناری وی شده بودند. 

قطر: وزارت خارجه قطر امروز با انتش��ار بیانیه ای 
چهار کش��ور عربی )عربستان، مصر، امارات و بحرین( 
را به گفت  وگو فراخواند. در این بیانیه به خسارت های 
وارده به شمار زیادی از خانواده ها در نتیجه بحران به 
وج��ود آمده در روابط بین قطر و چهار کش��ور مذکور 

اشاره شده است.

چین: رؤس��ای جمهور چین و روس��یه در دیدار 
ب��ا س��ران محل��ی در »والدی وس��توک«، س��ال های 
۲۰۱۸ و ۲۰۱9 را ب��ه عن��وان س��ال های تمرک��ز بر 
همکاری و مبادالت میان دو کشور در سطوح محلی، 
برگزیدند.»ش��ی جینپین��گ« رئیس جمه��ور چین 
خواس��تار افزایش همکاری چین و روس��یه در سطوح 
محل��ی، همکاری در سیاس��ت های محیط زیس��تی و 
ایجاد فضا برای س��رمایه گذاری تجاری در این سطوح 

شده است.

ایتالیا: »ماتئو س��الوینی« معاون نخس��ت وزیر و 
وزیر کش��ور ایتالیا گفت که تحریم های اتحادیه اروپا 
علیه روس��یه بی معنی است و از پش��توانه اقتصادی، 
سیاس��ی، اجتماعی و فرهنگی برخوردار نیس��ت. وی 
گف��ت: » ماه می آینده فرصت تاریخی برای ما خواهد 

بود تا در نهایت توازن قدرت را در اروپا تغییر دهیم.

ذرهبین

پیشنهاد پوتین به آبه 
»والدیمی��ر پوتی��ن« رئیس جمهور روس��یه ب��ه ژاپن پیش��نهاد داد تا بدون 
هیچ ش��رط مقدماتی پیمان صلحی را با روس��یه به امضا برس��اند. رئیس جمهور 
روسیه این پیش��نهاد را در سخنرانی جلسه عمومی »مجمع اقتصادی شرق« در 
»والدی وستوک« روسیه و در حضور سران کشورهای شرکت کننده در این اجالس 
مطرح کرد.پوتین در سخنرانی  خود به »شینزو آبه« نخست وزیر ژاپن پیشنهاد داد 

تا این پیمان صلح را تا پیش از پایان سال جاری میالدی به امضا برساند.
وی تأکید کرد: »بیایید یک توافقنامه صلح امضا کنیم - نه حاال، اما تا پیش از پایان 
س��ال جاری - بدون هیچ شرط مقدماتی«. مسکو هویت واقعی مظنونین حمله سالزبری 
انگلیس را شناسایی کرده است. رئیس جمهور روسیه همچنین در بخش دیگری از سخنان 
خود گفت که مس��کو هویت واقعی دو مردی را که دادستانان انگلیس به تالش برای قتل 
»سرگئی اسکریپال« افسر سابق روس و دخترش در سالزبری متهم کرده اند، می شناسد.

چالش
رایزنی عزل ترزا می 

به گفته منابع مطلع، حدود ۵۰ قانونگذار حامی بریگزیت "سخت" از حزب 
محافظه کار انگلیس، نشس��تی را برگزار کرده اند تا درباره چگونگی و زمانی که 
می توانند ترزا می را به کناره گیری از نخس��ت وزیری کشورش��ان مجبور کنند، 
بحث و رایزنی کنند. نمایندگانی از گروه تحقیقات اروپایی )ERG( این مس��اله 
را مورد بررس��ی قرار دادند که چگونه به بهترین ش��کل می توان قوانین انتخاب 
رهبری حزب را مش��خص کرد. یکی از آنان که در جلس��ه حضور داشت، گفت: همه 
کسانی که می شناسم می گویند ترزا می )نخست وزیر انگلیس( باید برود، او فاجعه است 

و این رویه نمی تواند ادامه یابد.  
اوایل س��پتامبر اس��تیو بکر، معاون س��ابق دولت در پارلمان انگلیس در امور خروج 
بریتانیا از اتحادیه اروپا به ترزا می هشدار داد چنانچه او روی طرح هایش درباره بریگزیت 

اصرار کند، ۸۰ نماینده یا بیشتر آماده هستند.

سرخط 
انصراف داسیلوا 

رئی��س جمهور س��ابق برزی��ل در نهایت از نام��زدی در انتخابات ریاس��ت 
جمهوری این کشور انصراف داد.

»لوئیز ایناس��یو لوال دا سیلوا« رئیس جمهور سابق برزیل، که به جرم فساد 
مالی زندانی اس��ت از نامزدی در انتخابات ریاس��ت جمهوری ماه آینده انصراف 
داده اس��ت. این خبر را گلیس��ی هافمن، رهبر حزب کارگر برزیل، در مقابل مقر 
پلیس جایی که لوالی ۷۲ ساله حکم ۱۲ سال زندان را می گذراند اعالم کرد. دادگاه 
عالی انتخاباتی برزیل کمتر از دو هفته قبل لوال را به دلیل محکومیتش از نامزدی منع 

کرده بود اما او هنوز در انتظار تجدید نظر است.
این تصمیم بعد از یک کش��مکش بلند حقوقی گرفته می ش��ود که با حکم روز ۳۱ 
اوت دادگاه عالی انتخابات همراه بود دایر بر اینکه او به دلیل محکومیتش واجد شرایط 

نامزدی در انتخابات نیست. از سوی دیگر فرناندو حداد وزیر سابق آموزش است.

یکای التین  آمر

آلمان به دنبال چیست؟
فرامرز اصغری 

س��وریه در حالی همچنانت از کانون های اصلی تحوالت 
منطقه ای است که تحرکات نظامی و سیاسی برخی کشورهای 
غربی در قبال آن امری قابل توجه اس��ت. از یک س��و آمریکا 
ضمن حمایت از گروه های تروریس��تی اق��دام به پیاده کردن 
نظامیانش در برخی مناطق مرزی سوریه کرده است. از سوی 
دیگ��ر انگلیس نیز تحرکاتی برای ایجاد فضای القایی از حمله 
شیمیایی در ادلب هس��تند چنانکه گزارش ها نشان می دهد 
تیم رس��انه ای و اطالعاتی این کش��ور برنامه های گسترده ای 

برای ساخت فیلم های غیر حقیقی از حمله شیمیایی در این 
منطقه هس��تند تا به این بهانه بتوانند فشارها بر نظام سوریه 

و متحدانش را اجرایی سازند. 
فرانسه نیز از مدت ها قبل اقدام به بازی اطالعاتی و روانی 
در قبال سوریه کرده در حالی که در ظاهر نیز ادعای حمایت 
از مذاکره و راهکار سیاسی را سر می دهد. در کنار این کشورها 
یک نکته مشاهده می شود و آن تحرکات نظامی آلمان است. 
از یک س��و رس��انه های غربی اعالم کرده اند که آلمان خود را 
برای اجرای گزینه نظامی آماده می کند و از سوی دیگر وزیر 
خارجه آلمان گفت که کش��ورش در زمینه مشارکت در اقدام 
نظامی علیه سوریه به صورت مستقل و بر طبق قانون اساسی 

و قوانین جهانی تصمیم گیری خواهد کرد. 
»هایک��و ماس« وزی��ر خارج��ه آلمان معتقد اس��ت که 
کشورش در زمینه مشارکت ارتش در اقدام نظامی در سوریه 

نباید تحت فش��ار قرار گیرد. این مقام آلمان در این مورد به 
خبرگ��زاری آلمان گف��ت: »ما به صورت مس��تقل و بر طبق 
قانون اساسی خود تصمیم می گیریم که البته مطابق با قوانین 

جهانی باشد.«
وی گف��ت که آمری��کا تاکنون درخواس��ت خاصی برای 
مشارکت آلمان در اقدام نظامی علیه دولت سوریه در صورت 
وقوع حمله ش��یمیایی مطرح نکرده اس��ت. حال این س��وال 
مطرح می ش��ود که چ��را چنین رویکردی از س��وی آلمان ها 
مطرح می شود و آنان با ادعای تحرک نظامی و یا عدم اجرای 
آن چه اهدافی را دنبال می کنند؟ در پاس��خ به این پرس��ش 

چند نکته مورد توجه است. 
نخس��ت وضعیت داخل��ی آلمان و چالش��های دولت این 
کشور است دوم اهداف جهانی آلمان بویژه در غرب آسیاست. 
در حوزه نخس��ت مرکل با مسئله ای به نام بحران پناه جویان 

و مطالبات مردمی و جریان های سیاسی برای پایان دادن به 
این بحران است. می توان گفت که آلمان ها با ادعای آمادگی 
ب��رای گزینه نظام��ی برآنند تا به اف��کار عمومی جدیت خود 
برای مبارزه با تروریس��م و البته ح��ل مقوله پناه جویان را به 

نمایش گذارند. 
در ب��اب اهداف جهان��ی آلمان ها نیز آنها از یک س��و به 
دنبال جلب نظر البی صهیونیست ها و برخی کشورهای عربی 
هس��تند تا بتوانند از منابع مالی آنها برخوردار شوند. آلمان ها 
ب��ا ادعای آمادگی ب��رای گزینه نظامی این ط��رح را پیگیری 
می کنند. از س��وی دیگ��ر آنها با رویکرد ب��ه گفتمان مذاکره 
نیز به دنبال ایجاد فضایی برای حضور در بازس��ازی س��وریه 
هس��تند تا از این طری��ق نیز منافع اقتصادی بس��یاری را به 
دست آورند چنانکه مرکل در دیدار با پوتین نیز بر این حضور 

تاکید کرده بود. 

یادداشت

آگهى وقت رسيدگى
در اجراى ماده 180 قانون آيين دادرســى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور كيفرى مصوب 78/6/26 به 
آقاى فردين حسينى كه در پرونده كالسه 96098832260459 به اتهام ترك انفاق تحت تعقيب مى باشد ابالغ مى 
گردد كه در وقت رسيدگى مورخ 97/7/24 راس ساعت 8/30 صبح با در دست داشتن شماره پرونده مذكور خود 

را در موعد مقرر به دادگاه معرفى نمايد در صورت عدم حضور دادگاه غياباً اتخاذ تصميم مى نمايد.م الف/1047
رئيس شعبه 105 دادگاه كيفرى دو شهرستان كرمانشاه

آگهى فقدان سند مالكيت ششدانگ پالك 1274/57 واقع در گناوه بخش شش بوشهر 
آقاى گلنو شــايان كيان با تفويض وكالت شماره 35011 مورخ 1397/06/11 دفترخانه 657 تهران از آقاى 
مسعود مرادى مالك شش دانگ پالك 1274/57 با تسليم استشهاد محلى گواهى شده دفتر 79 گناوه مدعى است 
كه يك جلد سند مالكيت شش دانگ پالك 1274/57 واقع در عبد امام گناوه بخش شش بوشهر كه در دفتر امالك 
جلد 281 صفحه 219 ذيل ثبت 35204 به نام مســعود مرادى صادر و تســليم گرديده است بعلت جابجايى مفقود 
گرديده و درخواســت صدور ســند مالكيت المثنى را نموده اســت لذا مراتب به استناد تبصره يك ماده 120 آيين 
نامه قانون ثبت اعالم ميگردد كه هر كس نســبت به ملك مورد آگهى معامله نموده و يا مدعى وجود ســند مالكيت 
نزد خود مى باشــد تا ده روز پس از انتشــار اين آگهى به اداره ثبت اســناد و امالك گناوه مراجعه و اعتراض خود را 
ضمن ارائه اصل ســند مالكيت و يا سند معامله تســليم نمايد چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراض نرسد و يا در مدت 
اعتراض اصل ســند ارائه نشــود المثنى ســند طبق مقررات صادر و به متقاضى تســليم خواهد شد. تاريخ انتشار 

97/6/22- م الف/513
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك گناوه

آگهى اجرائيه
مشــخصات محكوم له/ محكوم لهم: پرويز بشــام ناروئى فرزند عباس به نشانى استان سيستان و بلوچستان 
شهرســتان زاهدان شــهر زاهدان بلوار پرســتار مجتمع اميد آيندگان بلوك 23 واحد 1- مشخصات محكوم عليه / 
محكوم عليهم: 1- عليرضا گل محمدى عمله 2- بهروز ريگى حاجى صفر ، محكوم به: بموجب درخواست اجراى حكم 
شــماره 1397029000428046 و شــماره دادنامه 9609975410601966 مــورخ 1396/12/19 صادره از 
شعبه ششم دادگاه حقوقى زاهدان محكوم عليه 1- آقاى عليرضا گل محمدى عمله 2- آقاى بهروز ريگى فرزند صفر 
محكوم هستند به انتقال سند رسمى مالكيت كاميون كشنده ايويكو HT330-36 مدل 1373 سفيد رنگ بشماره 
انتظامى 821ع71  ايران 73 بشماره موتور 284770 و شماره شاسى 132121 و نيز پرداخت هزينه دادرسى به 
مبلــغ 5/400/000 ريــال و حق الوكاله وكيل (مطابق مقوم بــه 210/000/000 ريال) در حق محكوم له (خوانده 
رديف اول فراهم كردن مقدمات انتقال سند) دايره اجراء موظف است حق االجراء دولتى را برابر مقررات از محكوم 
عليه اخذ نمايد. (برابر مقوم به 210/000/000 ريال) محكوم عليه مكلف است ازتاريخ ابالغ اجرائيه : 1- اجرائيه 
ظــرف ده روز آن را بموقــع اجرا بگذارد (ماده 34 قانون اجــراى احكام مدنى) . 2- ترتيبى براى پرداخت محكوم به 
بدهد 3- مالى معرفى كند كه اجرا حكم و اســتيفا محكوم به از آن ميســر باشــد چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد 
اجرائيه نداند بايد ظرف سى روز كليه اموال خود را شامل تعداد يا مقدار و قيمت همه اموال منقول و غيرمنقول به 
طور مشروح مشتمل بر ميزان وجوه نقدى كه به هر عنوان نزد بانكها و موسسات مالى و اعتبارى ايرانى يا خارجى دارد 
به همراه مشخصات دقيق حسابهاى مذكور و كليه اموالى كه او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و كليه مطالبات او از 
اشخاص ثالث و نيز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغيير ديگر در اموال مذكور از زمان يك سال قبل از طرح دعواى 
اعسار به ضميمه دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نمايد واال به درخواست محكوم له بازداشت مى شود (مواد 
8و3 قانون نحوه اجراى محكوميت مالى 1394) 4- خوددارى محكوم عليه از اعالم كامل صورت اموال به منظور فرار 
از اجراى حكم ، حبس تعزيرى درجه هفت را در پى دارد. (ماده 34 قانون اجراى احكام مدنى و ماده 20 ق م ا و ماده 
16 قانون نحوه اجراى محكوميت مالى 1394) 5- انتقال مال به ديگرى به هر نحو با انگيزه فرار از اداى دين به نحوى 
كه باقيمانده اموال براى پرداخت ديون كافى نباشد موجب مجازات تعزيرى درجه شش يا جزاى نقدى معادل نصف 
محكوم به يا هر دو مجازات مى شــود (ماده 21 قانون نحوه اجراى محكوميت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال 
پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى محكوم عليه از زندان منوط به موافقت محكوم له يا توديع وثيقه يا معرفى 

كفيل توسط محكوم عليه خواهد بود(تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محكوميت مالى 1394). م الف/1500
 مدير دفتر شعبه ششم دادگاه حقوقى زاهدان

دادنامه
پرونده كالسه 9609987410700150 شعبه 7 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان ياسوج تصميم نهايى شماره 
9709977410700657- خواهان: خانم مهربانو سلطانى فرزندجعفرقلى به نشانى استان كهگيلويه و بويراحمد ، 
شهرستان بويراحمد ، شهر ياسوج ، كاشان 14 ، دفتر كريم پور ، خواندگان: 1- پوران رضايى زرد خونى فرزند كرم 
اله 2- صفورا رضايى زرد خونى فرزند كرم اله 3- ثريا رضايى زرد خونى فرزند كرم اله 4- رباب رضايى زرد خونى 
فرزند كرم اله همگى به نشــانى استان كهگيلويه و بويراحمد شهرستان بويراحمد ياسوج سالم آباد كاشانى 9 پالك 
69- 5- آقاى لطف اله رضائى زردخونى فرزند كرم اله با وكالت آقاى سيد ابراهيم عدالتى فرزند سيد عبدالخالق به 
نشانى استان كهگيلويه و بويراحمد شهرستان بويراحمد شهر ياسوج خيابان سردار جنگل شمالى هجرت 3 ساختمان 
هشــت بهشــت طبقه 3 – 6- آقاى محمود دهقان فرزند احمد به نشــانى مجهول المكان  ، خواســته ها: 1- تقسيم 
تركــه 2- الزام به ايفاى تعهد (مالى) مبنى بر (راى دادگاه) در خصوص اصالح راى صادره شــماره 970575 مورخه 
97/5/29 سطر 4 مبنى بر اصالح از نوع از قلم افتادگى بدين وسيله مطابق ماده 309 قانون آيين دادرسى مدنى 
ضمن اصالح دادنامه در سطر 4 صفحه دوم راى (قرار عدم استماع دعوا) اضافه مى گردد هرگونه تصوير از پرونده 
اصلى بدون دادنامه اصالحى صادره فاقد اعتبار است راى صادره وفق دادنامه اصلى حضورى و ظرف 20 روز از ابالغ 

قابل اعتراض از سوى طرفين در محاكم تجديدنظر استان كهگيلويه و بويراحمد مى باشد. 
دادرس شعبه هفتم دادگاه عمومى حقوقى ياسوج

آگهى رونوشت حصر وراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت فريده بهاريان نسب فرزند مهراب به شرح دادخواست تقديمى ثبت 
شــده به كالسه 9709987430500531 از اين دادگاه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين 
توضيح داده كه شادروان محمد حسين جهان بين در اقامتگاه دائمى خود در تاريخ 1397/4/24 بدرود 
حيات گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به :1- فريده بهاريان نسب فرزند مهراب به ش 
ش 618 همسر متوفى ، اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور يك نوبت آگهى مى گردد تا 
چنانچه شخصى اعتراضى دارد و يا وصيت نامه اى از متوفى نزد او مى باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف مدت 

يك ماه به اين دادگاه تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد.
مسئول دفتر شعبه شوراى حل اختالف شعبه پنجم شوراى حل اختالف شهرستان ياسوج

آگهى اجرائيه
مشــخصات محكوم له/ محكوم لهم: مسعود نورزائى فرزند محمدعلى به نشانى استان سيستان و 
بلوچســتان شهرســتان زاهدان زاهدان بلوار طباطبايى ابوذر 30 پالك 93- مشــخصات محكوم عليه / 
محكوم عليهم: 1- عبداله پيام فرزند جمعه به نشانى استان سيستان و بلوچستان شهرستان زاهدان 
زاهدان خ بعثت 12 ســرنبش 2- جالل الدين كرد فرزند محمد على پســى مجهول المكان ، محكوم به: 
بموجب درخواســت اجراى حكم مربوط به شــماره و شــماره دادنامه مربوطه 9709975500500226 
محكــوم عليــه رديف دوم بنام جالل الدين كرد فرزند محمدعلى پســى محكوم اســت به حضور در يكى 
از دفاتر اســناد رســمى و انتقال رسمى سند اتومبيل پژو به شماره انتظامى ايران 95- 332 د 42 و با 
مشخصات فوق الذكر در حق محكوم له ضمنا پرداخت هزينه حق االجرا دولتى بر عهده محكوم عليه مى 
باشد. محكوم عليه مكلف است ازتاريخ ابالغ اجرائيه : 1- اجرائيه ظرف ده روز آن را بموقع اجرا بگذارد 
(ماده 34 قانون اجراى احكام مدنى) . 2- ترتيبى براى پرداخت محكوم به بدهد 3- مالى معرفى كند كه 
اجرا حكم و اســتيفا محكوم به از آن ميســر باشد چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائيه نداند بايد 
ظرف ســى روز كليه اموال خود را شــامل تعداد يا مقدار و قيمت همه اموال منقول و غيرمنقول به طور 
مشــروح مشــتمل بر ميزان وجوه نقدى كه به هر عنوان نزد بانكها و موسسات مالى و اعتبارى ايرانى يا 
خارجى دارد به همراه مشخصات دقيق حسابهاى مذكور و كليه اموالى كه او به هر نحو نزد اشخاص ثالث 
دارد و كليه مطالبات او از اشــخاص ثالث و نيز فهرســت نقل و انتقاالت و هر نوع تغيير ديگر در اموال 
مذكور از زمان يك ســال قبل از طرح دعواى اعســار به ضميمه دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه 
نمايد واال به درخواســت محكوم له بازداشــت مى شــود (مواد 8و3 قانون نحوه اجراى محكوميت مالى 
1394) 4- خــوددارى محكــوم عليه از اعالم كامل صورت اموال به منظور فــرار از اجراى حكم ، حبس 
تعزيــرى درجــه هفــت را در پى دارد. (ماده 34 قانــون اجراى احكام مدنى و مــاده 20 ق م ا و ماده 16 
قانــون نحوه اجراى محكوميت مالى 1394) 5- انتقال مال به ديگــرى به هر نحو با انگيزه فرار از اداى 
دين به نحوى كه باقيمانده اموال براى پرداخت ديون كافى نباشد موجب مجازات تعزيرى درجه شش يا 
جزاى نقدى معادل نصف محكوم به يا هر دو مجازات مى شود (ماده 21 قانون نحوه اجراى محكوميت مالى 
1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى محكوم عليه از زندان منوط به 
موافقت محكوم له يا توديع وثيقه يا معرفى كفيل توسط محكوم عليه خواهد بود(تبصره 1 ماده 3 قانون 

نحوه اجراى محكوميت مالى 1394). م الف/1501
رئيس شعبه 5 شوراى حل اختالف مجتمع شماره 3 شهرستان زاهدان

اجراييه
ش پ:20/630/96 محكوم له:سهيل سورتيچى محكوم عليه:عين اله اسبوچين-مجهول المكان 
به موجب رأى شــماره 829-96/12/22 شعبه 20 شوراى حل اختالف سارى كه قطعيت يافته محكوم 
عليه محكوم اســت به پرداخت نودوچهارميليون ريال اصل خواســته و پرداخت يك ميليون ودويســت 
ونودهزارريال هزينه دادرســى وخســارت تاخير تاديه از تاريخ 96/11/11 تا زمان اجراى حكم و نيم 
عشر دولتى طبق تعرفه.به استناد ماده 29 قانون شوراى حل اختالف مصوب 1394 محكوم عليه مكلف 
است:پس از ابالغ اين برگ اجراييه ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبى براى پرداخت 
محكــوم به يا انجــام تعهد و مفاد رأى بدهد در غير اين صورت پرونده جهــت اقدام قانونى براى اجراى 

احكام مدنى شوراى حل اختالف محل تحويل خواهد شد.م/الف
قاضى شعبه 20 شوراى حل اختالف سارى-مبينى

 
گهــى ابــالغ وقت رســيدگى و دادخواســت و ضمائم بــه آقاى / خانــم محمود ريگــى فرزند 

عبدالواحد
خواهان آقاى / محمد خدنگ دادخواستى به طرفيت خوانده آقاى محمود ريگى به خواسته الزام 
به تنظيم ســند مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شــماره پرونده كالسه 9609985443200456 
شعبه 2 شوراى حل اختالف شهرستان زهك ثبت و وقت رسيدگى جهت استماع شهادت شهود مورخ 
1397/7/16 ســاعت 8/30 تعييــن كه حســب دســتور دادگاه طبق موضوع مــاده 73 قانون آئين 
دادرســى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواســت خواهان مراتب يك نوبت در يكى 
از جرايــد كثيراالنتشــار آگهى مى گــردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشــار آگهى به دفتر 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت 

مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. م الف/374
مسئول دفتر شعبه 2 شوراى حل اختالف شهرستان زهك

درگیری لفظی در نشست اتحادیه عرب 
نشس��ت وزرای خارجه عرب شاهد درگیری لفظی  آس�یا بین وزیر خارجه عراق و وزیر مش��اور س��عودی بر غ�رب 

سر موضوع تجاوز به یمن و اتهام زنی به ایران بود.
 نشس��ت وزرای خارجه عرب در قاهره، ش��اهد درگیری لفظی بین 
ابراهی��م جعفری، وزیر امور خارجه عراق، و احمد بن عبدالعزیز القطان، 
وزیر مش��اور در امور آفریقای عربستان، بود. این درگیری لفظی پس از 
آن رخ داد که وزیر س��عودی، س��خنان جعفری را اشاره ضمنی به نقش 

عربستان در تجاوز به یمن دانست و به آن واکنش نشان داد.
جعفری در س��خنان خ��ود به آیه ای از قرآن اش��اره کرد که در آن 
به نقل از بلقیس -حکمران یمن- آمده اس��ت: »پادشاهان هنگامی که 
وارد منطقه آبادی ش��وند آن را وی��ران کنند.« قطان در واکنش به این 
سخنان جعفری در زمانی که او در جلسه حاضر نبود، گفت: با قاطعیت 
می گویم اقدامات پادش��اهی عربستان سعودی از زمانی که ابوترکی آن 
را پایه گذاری کرد تا امروز باعث ش��ده است تا همه قدردان اقدامات آن 
در جهان عرب و اس��الم باش��ند. ما به دنبال این جنگ )یمن( نبودیم. 
ایران و ش��یعیان ایران و کسانی که از آن حمایت می کنند، برای به راه 

انداختن این جنگ تالش کردند!
جعفری س��پس در واکنش به این س��خنان نماینده سعودی گفت: 
حق نداری مس��ئولیت تصورات ذهنی ات را بر گ��ردن من بیاندازی. من 
چنین منظوری نداشتم. من چند روز پیش در مناسک حج شرکت کرده 
بودم و در ضیافت ش��اه )س��عودی( حضور داشتم. این حرف های عجیب 
چیست که شما می زنید؟ شما حق ندارید مسئولیت حرفی را که منظور 
من نبوده اس��ت، بر گردن من بیندازید. به وی��ژه که در زمان غیبت من 
در جلس��ه باشد. زمانی که من از جلسه بیرون رفته ام، چنین حرف هایی 
بزنید، درست نیست. بیشتر از این حرف نمی زنم. اما اگر باز حرفی بشنوم، 

حرف های خود را کامل خواهم کرد و حرف های دیگری خواهم زد.
خب��ر دیگر از عراق آنکه  »احمد عبدالجبار« نماینده حزب مجلس 
اعالی اس��المی عراق، دلیل تاخیر در اعالم تشکیل فراکسیون اکثریت 
پارلمان کش��ورش را دخالت های واشنگتن عنوان کرد. وی اظهار داشت 
که دلیل این تاخیر، دخالت های واش��نگتن از طریق دیدارهای فرستاده 
»دونالد ترامپ« با شماری از نمایندگان جدید پارلمان به منظور متقاعد 
کردن آنها به عدم پیوستن به ائتالف الفتح است. وی افزود: در بصره نیز 
یک پروژه خرابکارانه از س��وی واشنگتن و ریاض برای هدف قرار دادن 

پروسه دموکراسی در عراق اجرا شد.

ممنوعیت انعکاس سرکوب 
س��ازمان ملل با انتشار گزارش��ی جدید اعالم کرد  بش�ر دول��ت میانم��ار با قوانی��ن مبهم مان��ع از فعالیت حق�وق 
روزنامه نگاران مس��تقل در این کش��ور برای انعکاس وقایع و س��رکوب 

های علیه مردم روهینگیا شده است.
براساس گزارش س��ازمان ملل عکس های گزارشگران این سازمان 
نش��ان می دهد که تعدادی از روستاها در ایالت راخین میانمار سوزانده 
ش��ده اس��ت .یک تیم از بازرسان س��ازمان ملل در روز اول ماه مه )۱۱ 
اردیبهش��ت( مجوز بازرسی هوایی با هلی کوپتر از روستاهای راخین را 
به دس��ت آوردند و عکس های آنها حاکی از نابودی کامل روس��تاهای 
روهینگیایی اس��ت.در گزارش جدید س��ازمان ملل جزئی��ات مرتبط با 
دس��تگیری تعداد زیادی از روزنامه نگاران در سراس��ر میانمار و ازجمله 

ایالت های کاچین، شان و راخین ذکر شده است.
راوینا شامداسانی از سخنگویان حقوق بشر سازمان ملل در گزارشی 
اعالم کرد بازرسان سازمان ملل معتقدند قوانین میانمار برای حمایت از 
آزادی بیان و فعالیت های رسانه ای بسیار ضعف ،مبهم و پیچیده است. 
وی افزود: هنگام روی کار آمدنآنگ س��ان سوچی رهبر معنوی میانمار 
و برنده صلح نوبل درس��ال ۲۰۱۵ در این کش��ور،امیدها برای باز شدن 
فضای سیاسی و آزادی بیان در میانمار افزایش یافت اما روند دستگیری 
و بازداش��ت خبرنگاران در میانمار در س��ال های گذشته افزایش یافته 
اس��ت. براساس گزارش س��ازمان خبرنگاران بدون مرز در سال گذشته 
اف��زون بر ۲۰ نفر از خبرنگاران و روزنامه نگاران در میانمار دس��تگیر و 

تحت پیگرد قضایی قرار گرفته اند.
دو خبرن��گار میانماری نیز که وقایع مرتبط با کش��تار مس��لمانان 
روهینگیایی را پوش��ش خبری می دادند، هفته گذشته در دادگاهی در 
یانگون به اتهام انتش��ار اسناد دولتی مجرم ش��ناخته شده و به ۷ سال 
زندان محکوم ش��دند. ون لون ۳۲ س��اله و کیاو سوئی او و ۲۷ ساله دو 
خبرنگار جوانی هس��تند که از ماه دس��امبر ۲۰۱۷ )س��ال گذشته ( به 
اتهام نقض قانون حفظ اطالعات کش��ور در مورد عملیات نظامی ارتش 
میانمار در ایالت راخین بازداش��ت ش��ده و حدود ۱۰ ماه گذشته بدون 
محاکمه در زندان بس��ر می برند. عالوه بر سازمان خبرنگاران بدون مرز 
،۷۶ نماینده رس��انه های مختلف نیز با صدور بیانیه ای خواستار آزادی 
فوری خبرنگاران میانماری شد.الزم به ذکر است کشورهای غربی باری 
رس��یدن به منافع خود در برابر این کشتارها سکوت کرده و به حمایت 

از نظام میانمار پرداخته اند. 

ویژه گروه فرادید  ابعاد جدید اس��الم س��تیزی گ�زارش 
مهره ه��ای آمریکایی در منطق��ه در ایام محرم آغاز 
ش��ده چنانکه مزدوران آل خلیفه و آل سعود ضمن 
س��رکوب مراس��م های عزاداری ساالر ش��هیدان به 
تخریب موکب ها و مساجد و حسینیه ها پرداخته اند. 
نیروه��ای وابس��ته به خان��دان س��عودی به 
حسینیه ها و تکایای عزاداری در منطقه شیعه نشین 
قطیف حمله کردند. ش��یعیان قطیف در عربستان 
با برپایی تکایا و هیئات عزاداری به اس��تقبال ماه 
محّرم الحرام رفتند.باوجوداین، نیروهای س��عودی 
همچون سال های گذش��ته به بستن حسینیه ها و 
جمع آوری پرچم های سیاه اباعبداهلل الحسین )ع( 
اقدام کردند و تالش کردن��د مانع از برپایی عزای 

حسینی در این شهر شیعه نشین شوند
از سوی دیگر مزدوران و شبه نظامیان رژیم آل 
خلیفه در اقدامی تبعیض آمیز با حمله به ش��هرک 
»بالد قدیم«، نماد های عاشورایی شیعیان را از بین 
بردند. منامه پس��ت با اعالم این خبر افزود مزدوران 
رژیم آل خلیفه و شبه نظامیان وابسته به این رژیم با 
پشتیبانی چند دستگاه زره پوش و خودروی نظامی 

روز سه شنبه به شهرک بالد قدیم یورش بردند.
مزدوران و شبه نظامیان رژیم آل خلیفه پس از 
یورش به این شهرک، پرچم ها و نماد های عاشورایی 

عزاداری برای امام حس��ین علیه الس��الم را از بین 
بردند. در همین حال گروه ائتالف جوانان ۱۴ فوریه 
بحرین با انتشار بیانیه ای، این اقدام رژیم آل خلیفه 
را تالش��ی دیگر در ادامه جنایات ظالمانه و فرقه ای 

رژیم بحرین بر ضد شیعیان این کشور دانست.
الزم به ذکر است رهبر معنوی انقالب بحرین 
ب��رای اولین ب��ار پس از عمل جراح��ی در جمعی 
عموم��ی حاضر ش��د و به مجلس عزای حس��ینی 
رفت. تصاویری از حضور آیت اهلل »عیس��ی قاسم« 
رهب��ر معنوی انق��الب بحری��ن در مجلس عزای 
امام حس��ین )ع( در اول محرم ) ۲۰ شهریور( در 
حس��ینیه ای در لندن منتش��ر شده اس��ت.  بنا به 
گ��زارش وبگاه »المقاوم « ای��ن اولین حضور علنی 
شیخ قاسم پس از انجام عمل جراحی در لندن در  

پی دو سال محاصره در بحرین است. 
آیت اهلل عیس��ی قاس��م ک��ه در پ��ی تحمل 
بیش از دو س��ال محاص��ره نظامی توس��ط رژیم 
آل خلیفه دچار وخامت ش��دید اوضاع جسمانی و 

س��المت شده اس��ت مردادماه امسال )۱۳9۷(  به 
بیمارستانی در لندن منتقل شده است.

در ای��ن میان پایگاه خب��ری اینترنتی الخلیج 

آنالی��ن ب��ا اش��اره به نزدیک��ی روز اف��زون دولت 
س��عودی و رژیم صهیونیس��تی به نق��ل از منابع 
دیپلماتیک فاش کرد ریاض س��امانه س��پر هوایی 

موس��وم به "گنبد آهنین" را از اسرائیل خریداری 
کرده است.

ناظ��ران و تحلیلگران تأکید می کنند که دلیل 
نزدیک��ی ری��اض به تل آوی��و، تنها ایران نیس��ت، 
بلکه عربس��تان قص��د دارد در امور نظامی و انتقال 
تجربی��ات در این زمینه و نیز بس��تن قرارداد های 
نظام��ی همانند ابوظبی، با تل آویو ارتباط داش��ته 
باشد. منابع دیپلماتیک بلندپایه در گفتگو با الخلیج 
آنالین تأکید کرده اند که روابط دولت س��عودی و 
اس��رائیل هم اکنون به س��طحی رس��یده است که 
پیش از این هیچ کش��ور عربی جرأت سخن گفتن 

از چنین سطح روابطی را با اسرائیل نداشت.
همزمان یک مس��ئول بلندپایه در ارتش رژیم 
اش��غالگر اس��رائیلی در س��خنانی در لن��دن از دو 
نشست اخیر خود با دو شاهزاده بلند پایه سعودی 
خبر داده و تصریح کرده اس��ت این دو ش��اهزاده 
تأکید کرده اند که: »ش��ما اس��رائیلی ها از این به 
بعد دش��من ما نیستید.« منابع دیپلماتیک گفتند 
انتظار می رود قرارداد خرید سامانه گنبد آهنین از 
اس��رائیل، ماه دسامبر امسال اجرا شود و نخستین 
محمول��ه این س��امانه ب��ه ریاض برس��د. مقامات 
سعودی قصد دارند این سامانه را در مرز مشترک 
با یمن مس��تقر کنند تا از موش��ک های بالستیک 

انصاراهلل یمن در امان بمانند.

اسالم ستیزی آل سعود و آل خلیفه در محرم ابعاد تازه ای گرفت

تعرض مزدوران به نمادهای عاشورایی

یست ها در ادلب قابل تحمل نیست ور حضور تر
دبیر کل سازمان ملل متحد ضمن اذعان  ن ا ب��ه اینکه حض��ور تروریس��ت ها در ادلب بح�����ر
س��وریه قابل تحمل نیست، از ایران، روسیه و ترکیه خواست از 

هیچ کوششی برای محافظت از غیرنظامیان فروگذار نکنند.

 »آنتونی��و گوترش«، دبیر کل س��ازمان مل��ل متحد روز 
سه ش��نبه ضمن اذع��ان به اینک��ه اوضاع »ادل��ب« و حضور 
تروریست ها در آن قابل تحمل نیست از روسیه، ایران و ترکیه 
خواس��ت از هیچ تالشی برای محافظت از غیرنظامیان در این 
استان سوریه فروگذار نکنند. گوترش از روسیه، ایران و ترکیه 
خواس��ت »از هیچ تالش��ی برای یافتن راه حل هایی به منظور 

محافظت از غیرنظامیان فروگذار نکنند« و تالش برای اجتناب 
از درگیری تمام عیار را »بسیار ضروری« توصیف کرد.

ادلب آخرین پایگاه تروریس��تهای سوریه است که به دنبال 
س��اقط کردن حکومت بش��ار اس��د بودند.گروههای تروریستی 
مختلف��ی از جمل��ه هی��ات تحری��ر الش��ام )جبه��ه النصره(، 
گروهک ه��ای »جیش البادیه« و »المالحم«، »احرار الش��ام« و 

برخی گروهک های تروریستی دیگر در این منطقه حضور دارند.
گوترش ک��ه در جمع خبرن��گاران حضور داش��ت گفت: 
»می دانم که اوضاع فعلی در ادلب قابل ادامه نیس��ت و حضور 
گروه ه��ای تروریس��تی را نمی توان تحمل کرد، ام��ا مبارزه با 
تروریس��م، طرف های درگیر جنگ را از تعهدات اساسی ش��ان 

ذیل قوانین بین المللی معاف نمی کند.«


