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عربس�تان: س��ازمان عفو بین الملل به بازداشت 
و زندانی کردن زنان در عربس��تان واکنش نش��ان داد. 
س��ازمان عفو بین الملل بیان کرد: زنان بازداشت شده 
عربستانی که در زندان به سر می برند با اتهامات پوچی 
روبه رو هس��تند که شامل ارتباط با رسانه های خارجی 
و فعاالن حقوق بشری و سازمان بین المللی است. عفو 
بین الملل اع��ام کرد: این زنان را مته��م به ارتباط با 
سازمان عفو بین الملل کرده اند که اتهاماتی پوچ است.

بحرین: »حمد بن عیسی آل خلیفه« پادشاه بحرین 
امروز به ترکمنستان س��فر می کند. وی در قالب سفر 2 
روزه خ��ود با »قربان قلی بردی محمداف« رئیس جمهور 
ترکمنستان دیدار خواهد کرد. بررسی توسعه همکاری های 
سیاسی، تجاری، اقتصادی، حمل ونقل، انرژی و فرهنگی و 

بشردوستانه در دستور کار مقامات 2 کشور است.

آمریکا: براساس تحقیق منتشر شده تیمی متشکل 
از اقتصاددانان برجسته دانشگاه های آمریکا در این هفته، 
جنگ های تجاری دونالد ترامپ برای اقتصاد آمریکا در 
زمینه تولید ناخالص داخل��ی 2۰۱۸ مبلغ ۷.۸ میلیارد 
دالر هزینه در بر داشته است. طبق یافته های آنها، ضرر 
ساالنه مصرف کننده و تولید کننده از هزینه های باالی 

واردات مجموعا به ۶۸.۸ میلیارد دالر می رسد.

افغانستان: مأموریت هیأت معاونت سازمان ملل در 
افغانستان )یوناما( با صدور قطعنامه ای در شورای امنیت 
تا ۱۷ س��پتامبر 2۰۱۹ تمدید شد. این هیأت مجموعه 
و ائتاف سیاس��ی است که شورای امنیت سازمان ملل 
متحد در س��ال 2۰۰2 با مأموری��ت آن موافقت کرد و 
هدف آن کمک به دولت و مردم افغانستان برای تثبیت 

صلح پایدار در این کشور بوده است.

ذرهبین

تبعید روهینگیای ها به جزیره ای دوردست 
مقامات بن��گادش گفته اند، آم��اده انتقال حدود 
۱۰۰ ه��زار مهاج��ر روهینگیای��ی ب��ه خانه های��ی در 
جزی��ره ای دورافتاده در خلیج بنگال هس��تند. با اینکه 
ساخت خانه هایی که برای این افراد در نظر گرفته شده، 
به اتمام رس��یده، س��ازمان ملل گفته است، این جزیره 

ممکن است"قابل اسکان" نباشد.
"باش��ان چار" جزیره ای کوچک است که با توجه 
ب��ه ارتفاع اندکی از س��طح دریا، نس��بت به س��یل و 
طوفان آس��یب پذیر اس��ت. مقامات بن��گادش هفته 
گذش��ته اظهار کردند، پناه جوی��ان روهینگیایی را که 
به دنبال خش��ونت های راخین از میانمار به بنگادش 
گریخته اند به س��اختمان هایی منتقل خواهند کرد که 
در ای��ن جزیره برای آنان س��اخته اند. س��ازمان ملل، 
فعاالن حقوق بش��ر و مهاج��ران روهینگیایی مخالفت 
خ��ود را با این برنامه ابراز کرده اند. بنگادش در اوایل 
س��ال 2۰۱۸ س��اخت راه، پناهگاه و موانع سیل را در 
این جزی��ره آغاز کرد و حدود 2۸۰ میلیون دالر برای 

تکمیل این طرح هزینه کرده است.
ح��دود یک میلیون مهاجر روهینگیایی اکنون در 
اردوگاه های بس��یار پرجمعیت��ی در کوکس بازار واقع 
در مرز بنگادش و میانمار به س��ر می برند. یک وزیر 
بنگادشی هفته گذشته اظهار کرد، کار ساخت و ساز 
خانه ها در این جزیره تکمیل ش��ده و اسکان مهاجران 

ماه آینده میادی آغاز خواهد شد.
یکی از کارشناس��ان ارش��د س��ازمان ملل ضمن 
بازدید از این منطقه گفته است، وضعیت جزیره باشان 
چ��ار او را متقاع��د نکرده که این منطق��ه "واقعاً قابل 
سکونت" باشد. ینگی لی، گزارشگر ویژه سازمان ملل 
در میانم��ار که در ماه ژانویه از این جزیره بازدید کرد، 
گفته اس��ت: انتقال این مهاجران ک��ه طبق برنامه ای 
نادرس��ت طرح ریزی ش��ده، بدون رضای��ت مهاجران 

می تواند بحران تازه ای بیافریند.

نیمچهگزارش

خواسته عمران خان برای افغانستان 
نخست وزیر پاکستان گفت: یک دولت خوب در افغانستان ایجاد خواهد شد؛ 

دولتی که از همه افغان ها نمایندگی خواهد کرد. 
عمران خان گفت: یک دولت خوب در افغانس��تان ایجاد خواهد شد، دولتی 
ک��ه از هم��ه افغان ها نمایندگ��ی خواهد کرد. جنگ خاتم��ه می یابد و صلح در 
آنجا برقرار می ش��ود. وی در جمع مردم در منطقه قبایلی باجور در نزدیکی مرز 
افغانستان گفت: روند کنونی صلح به ثبات، بهبود تجارت و رفاه اقتصادی در منطقه 
منجر خواهد ش��د. مذاکرات با طالبان آغاز ش��ده و اگر خواست خدا باشد، برادران ما در 

افغانستان در آینده نزدیک در صلح کنار هم زندگی خواهند کرد. 
ش��اه محمود قریش��ی، وزیر خارجه پاکس��تان نیز هفته گذش��ته پس از پایان دور 
پنج��م مذاک��رات بین امریکا و نماین��دگان طالبان در قطر که ۱۶ روز طول کش��ید، از 

"پیشرفت" های در این مذاکرات خبر داده بود.

سرخط
مادورو واحد نظامی ویژه تشکیل داد

رئیس جمهور ونزوئا به منظور حفاظت از زیرساخت های این کشور از جمله 
حفاظت از تأسیسات آب و برق، واحد نظامی ویژه تشکیل داد.

نیکاس مادورو در یک س��خنرانی تلویزیون��ی اعام کرد: فرماندهی دفاع از 
خدم��ات راهبردی بنیادی برای اطمین��ان از امنیت، کارایی و نگهداری از آن ها، 
گماش��ته خواهد شد. وی افزود: مقامات نظامی این واحد، مسئول تضمین امنیت 
"فیزیکی و سامانه های کنترل خودکار" در زیرساخت ها و نگهداری از تجهیزات هستند. 
مادورو همچنین اعام کرد قطعی برق که چند روز در این کشور به طول انجامید، به علت 
حم��ات متوال��ی به نیروگاه برق منطقه »گوری« در ایالت بولیوار بود که از س��وی جان 

بولتون، مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، هدایت می شد.
الزم به ذکر اس��ت طی ماه های اخیر آمری��کا با ادعای حمایت از گوایدو تحریم ها و 

اعمال فشارهای بسیاری علیه مردم ونزوئا داشته است. 

یکای التین  آمر
کنایه سخنگوی اردوغان 

س��خنگوی دفتر ریاس��ت جمهوری ترکی��ه از رفتار دوگانه غ��رب در قبال 
حمات رخ داده علیه مسلمانان انتقاد کرد.

 ابراهیم کالین درپیامی نوشت: کسانیکه برای حمله شارلی ابدو به خیابان 
آم��ده و راهپیمایی کردند آیا برای اعام همبس��تگی با مس��لمانان راهپیمایی 
خواهند کرد؟ تنها کس��انی می توانند به س��وگ بنشینند، که غم مشترک داشته 
باش��ند. دونالد ترام��پ، رئیس جمهور آمری��کا درپیامی بدون اینک��ه این حمات را 
تروریس��تی اعام کند، آن را "یک اتفاق وحش��تناک" نامید. درپی حمله مسلحانه به دو 
مس��جد در نیوزیلند و کش��ته شدن ۴۹ نفر، رهبران بسیاری از سراسر جهان این حادثه 
را محکوم کردند. در س��ال 2۰۱۵ در حمله مس��لحانه به دفتر مجله طنز »شارلی ابدو« 

در پاریس ۱۱ تن کشته شدند. 
الزم به ذکر است پس از این حمله در فرانسه باالترین سطح هشدار امنیتی اعام شد.
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غزه قربانی انتخابات 
علی تتماج

رژیم صهیونیس��تی طی روزهای اخیر غزه را آماج حمات 
گسترده قرار داده به گونه ای که برخی از آغاز عملیات نظامی علیه 
این منطقه سخن گفته اند. بهانه این دور تجاوزات صهیونیست ها 
را شلیک چند موشک از غزه به تل آویو بوده استن. بمباران غزه 
با ادعای موشک پراکنی از سوی غزه بوده در حالی که گروه های 
فلس��طینی این ادعا را رد کرده اند و ادعای صهیونیست ها صرفا 
بهانه ای برای کش��تار دانسته اند. ابهام در ادعای صهیونیست ها 

زمانی بیشتر می شود که فلسطینی ها هر زمان عملیات داشته اند 
مسئولیت آن را پذیرفته اند و لذا ادعای صهیونیست ها واهی بوده 

و نمی تواند محلی از اعراب داشته باشد. 
این امر زمانی آش��کارتر می ش��ود که صهیونیست ها پس 
از بمباران غزه ادعا کردند که این موش��ک باران توس��ط افراد 
خودسر بوده که در زمان جابه جایی مهمات صورت گرفته است. 
با تمام این ادعاها می توان دریافت که بمباران غزه جنایت علیه 
بشریت بوده و سکوت جهانی در برابر بمباران غزه سوال برانگیز 
اس��ت. نکته مهم در این تجاوز صهیونیست ها به غزه تقارن آن 
با جنایت در نیوزلند علیه مسلمانان است که ده ها نمازگزار در 

حمله ای تروریستی به خاک و خون کشیده شدند.
 با توجه به این شرایط این سوال مطرح می شود که اهداف 
صهیونیس��ت ها از دور جدید تجاوزات به غزه چه بوده است؟ 

بررس��ی وضعیت درونی رژیم صهیونیستی نشان می دهد که 
این رژیم از یک سو با چالش های سیاسی با محوریت انتخابات 
مواجه اس��ت و از س��وی دیگر بحران اقتص��ادی و ناتوانی در 
تحقق اهداف منطقه ای زمینه ساز بحران های جدید برای این 
رژیم ش��ده اس��ت. با توجه به این شرایط می توان گفت که - 
صهیونیست ها با بمباران غزه به دنبال انحراف افکار عمومی از 
رفتارهای نژادپرستانه خود در قدس و مسجداالقصی است که 

طی روزهای گذشته به روی فلسطینی ها بسته  شده است. 
صهیونیس��ت ها هر زمان که ابعاد جدیدی از اشغالگری را 
در کران��ه باختری و قدس اجرا می کنند با کش��تار در غزه به 
پنهان سازی این اشغالگری می پردازند. نکته دیگر آنکه نتانیاهو 
با خون فلس��طینی ها به دنبال کس��ب رای در انتخابات است 
در حالی که همزمان مخالفان وی نیز با برجسته سازی ناتوانی 

نتانیاهو در تامین امنیت سعی در استفاده از همین ابزار برای 
بازی انتخابات هستند. حلقه تکمیلی این روند آزادی عمل به 
شهرک نش��ینان رادیکال است که علیه مسجداالقصی صورت 
می گی��رد. یورش شهرک نش��ینان به مس��جداالقصی رفتاری 
نژادپرس��تانه اس��ت که با حمایت ارتش و دولت صهیونیستی 
صورت می گیرد. در کنار رفتارهای صهیونیس��ت ها یک نکته 
اساس��ی قابل توجه است و آن سکوت ارتجاع عربی و سازمان 

ملل در برابر کشتار غزه است که جای تامل دارد. 
در جمع بندی نهایی از آنچه ذکر ش��د می توان گفت تجاوز 
اخیر صهیونیس��ت ها به غزه نه از روی ق��درت بلکه برگرفته از 
چالش ها و بحران های درونی این رژیم است که با سیاست کشتار 
و تجاوز به دنبال پنهان سازی این وضعیت هستند در حالی که 

مقاومت غزه این سناریو را نیز با شکست مواجه خواهد ساخت.

یادداشت

آگهى فقدان سند مالكيت 
سند مالكيت مشاعى يك قطعه زمين بمساحت 1049/8 مترمربع بشماره 514 فرعى از 90 اصلى واقع در 
آئينه ورزان كه ذيل ثبت و صفحه و دفتر جلد 139720301058005116 داراى سند مالكيت بنام آقاى هادى 
حاجى حسينى صادر و تسليم گرديده است. سپس نامبرده با ارائه يكبرگ استشهاد محلى كه امضاء شهود در ذيل 
آن بشــماره 001345-1397/12/15 بگواهى دفترخانه 11 دماوند رســيده مدعى اســت كه سند مالكيت آن 
بعلت نامعلوم و قيد نشده مفقود گرديده است و درخواست صدور سند مالكيت المثنى ملك فوق را نموده است. 
لذا مراتب باستناد تبصره يك اصالحى ذيل ماده 120 آئين نامه قانون ثبت در يك نوبت آگهى ميشود چنانچه كسى 
مدعى انجام معامله نسبت به ملك مرقوم يا وجود سند مالكيت نزد خود ميباشد. از تاريخ انتشار اين آگهى ظرف 
مدت 10 روز اعتراض خود را كتبا ضمن ارائه اصل ســند مالكيت يا ســند معامله باين اداره تسليم و رسيد اخذ 
نمايند تا با تنظيم صورت مجلس سند مالكيت به دارنده اعاده و از ادامه عمليات خوددارى شود در غير اين صورت 

پس از انقضاء مهلت سند مالكيت المثنى به نام متقاضى صادر و تسليم خواهد شد. م الف/5909
 رئيس ثبت اسناد و امالك دماوند

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى ابراهيم پروازى به شــماره شناســنامه 1314 به شــرح دادخواست به كالســه 245/97 از اين شورا 
درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و  چنين اشــعار داشته كه شادروان ميرزا بابا پروازى به شماره شناسنامه 
1302 در تاريــخ 75/11/8 در اقامتــگاه دائمى خود درگذشــته و ورثه حين الفــوت وى عبارتند از 1- ابراهيم 
پروازى فرزند ميرزابابا به ش ش 1314 فرزند متوفى 2- حسن پروازى فرزند ميرزابابا به ش ش 1353 فرزند 
متوفى 3- شــاه جهان پروازى فرزند محســن به ش ش 1306 همســر متوفى ، اينك با  انجام تشــريفات قانونى 
درخواســت مذبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركســى اعتراضى دارد و يا وصيت نامه اى از متوفى نزد او 
مى باشــد از تاريخ نشــر نخستين آگهى ظرف يك ماه به شــورا تقديم دارد در غير اينصورت گواهى صادر خواهد 

شد. م الف/5907
شوراى حل اختالف آبسرد

رونوشت آگهي حصر وراثت
خانم منيژه قاسمى به شماره شناسنامه 1 به شرح دادخواست به كالسه 227/97 از اين شورا درخواست 
گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان على اكبر قاسمى  بشناسنامه 113 در تاريخ 55/1/14 
در اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- مرضيه قاسمى فرزند 
على اكبر به ش ش 20 صادره از دماوند دختر متوفى 2- فرح بانو قاسمى فرزند على اكبر به ش ش 4 صادره از 
دماوند دختر متوفى 3- شــهربانو قاســمى فرزند على اكبر به ش ش 21 صادره از دماوند دختر متوفى 4- بهجت 
قاســمى فرزنــد على اكبر به ش ش 8 صــادره از دماوند دختر متوفى 5- راضيه قاســمى فرزند على اكبر به ش 
ش 1395 صادره از دماوند دختر متوفى 6- منيژه قاســمى فرزند على اكبر به ش ش 1 صادره از دماوند دختر 
متوفى 7- حاجيه خانم قاسمى فرزند على به ش ش 485 صادره از دماوند همسر متوفى ، اينك با انجام تشريفات 
مقدماتي درخواســت مزبور را در يك نوبت يكمرتبه آگهي مي نمايد تا هركســي اعتراضــي دارد و يا وصيتنامه از 
متوفي نزد او مى باشــد از تاريخ نشــر نخستين آگهي ظرف يك ماه به دادگاه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد 

شد. م الف/5903
 قاضي شوراي حل اختالف حوزه 10 آبسرد

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى عظيم اميرى بشــماره ملى 0046397647 به اســتناد گواهى حصر وراثت صادره از حوزه يك شوراى 
حل اختالف دماوند با اعتبار محدود به شــماره 950647 درخواســتى به شماره 970786 تقديم اين شورا نموده 
و تقاضاى اصالح آن گواهى به مبلغ نامحدود را دارد و چنين اشــعار داشــته كه شــادروان مهدى اميرى به شماره 
شناسنامه 838 در تاريخ 1395/8/10 در اقامتگاه دائمى خود بدرود حيات گفته و ورثه حين الفوت وى عبارتند 
از: 1- آقاى شــهرام اميرى فرزند مهدى به ش ش 0057161641 صادره از تهران پســر متوفى 2- آقاى بهرام 
اميــرى فرزنــد مهدى بــه ش ش 0053353226 صادره از تهران پســر متوفى 3- خانم شمســى اميرى فرزند 
مهــدى بــه ش ش 0035184914 صــادره از تهران دختر متوفى 4- آقاى بهنام اميــرى فرزند مهدى به ش ش 
0037425609 صادره از تهران پســر متوفى 5- آقاى عليرضا اميرى فرزند مهدى به ش ش 0046911189 
صادره از تهران پسر متوفى 6- آقاى عظيم اميرى فرزند مهدى به ش ش 0046397647 صادره از تهران پسر 
متوفى ، اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مذبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كس اعتراضى دارد 
و يا وصيتنامه اى از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف مدت يك ماه به اين شورا تقديم دارد در غير اين 

صورت گواهى صادر خواهد شد. م الف/5904
رئيس شوراى حل اختالف حوزه 1 دماوند

آگهى احضار خوانده آقاى / خانم سيروس سرمست
بدين وسيله به شما ابالغ مى گردد امين رسولى فرزند كريم خان دادخواستى بطرفيت شما دائر بر مطالبه 
وجه مطرح نموده كه پس از ارجاع به حوزه يك شوراى حل اختالف دماوند به كالسه موصوف ثبت و تحت رسيدگى 
است بنا به اعالم و درخواست خواهان به لحاظ مجهول المكان بودن شما با استناد ماده 73 قانون آيين دادرسى در 
امور مدنى مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا جهت رسيدگى به اتهام وارده و دفاع از 
آن ظرف مهلت يك ماه از تاريخ نشر آگهى در اين حوزه حاضر شويد ضمن اعالم آدرس جديد خود از موضوع شكايت 

به طور كامل مطلع شويد در صورت عدم حضور به موقع اقدام قانونى بعمل خواهد آمد. م الف/5911
رئيس حوزه يك شوراى حل اختالف شهرستان دماوند

نشر آگهى حصر وراثت
خانم پريســا لكهاى ريزى فرزند پرويز داراى شــماره شناسنامه 1069 به شرح كالســه 1084/2/97 ح از 
اين دادگاه درخواســت حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان پرويز لكهاى ريزى فرزند حسين به 
شماره شناسنامه 8 در تاريخ 97/11/2 در اقامتگاه (دائمى) خود بدرود زندگى گفته و ورثه مرحوم منحصر است 
به: 1- پروانه كيانى فالورجانى ش ش 115 همســر متوفى 2- ســرور خسرويان ريزى ش ش 885 مادر متوفى 
3- پريســا لكهاى ريزى ش ش 1069 دختر متوفى 4- پرســتو لكهاى ريزى ش ش 2317 دختر متوفى 5- مريم 
لكهائــى ريــزى ش ش 3893 دختر متوفى 6- محبوبه لكهائى ريزى ش ش 3894 پســر متوفى 7- پيمان لكهاى 
ريزى ش ش 508 پسر متوفى اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد 
تا هركسى اعتراض دارد و يا وصيت نامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به دادگاه تقديم 

نمايد واال گواهى صادر خواهد شد. 
مسئول شعبه دوم شوراى حل اختالف آبادان

آگهى ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت  ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى شهرستان الهيجان 
نظــر بــه اينكه در اجراى مــواد 3 و 15 و 16 و  17 و 18 و ..  قانــون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى و ماده 13 ايين نامه اجرايى ان متقاضى ذيل با ارايه اسناد و مدارك  عادى و اسناد 
مشاعى درخواست صدور سند مالكيت نموده و پرونده مورد نظر در هيات موضوع قانون مذكور مصوب 90/9/20 
مجلس شوراى اسالمى مطرح و نهايتا منجر به صدور راى جهت اخذ سند مالكيت گرديده است لذا مراتب به استناد 
ماده 3 قانون مذكور در دو نوبت به فاصله 15 روز جهت عموم اگهى ميگردد.  * قريه بازكياگوراب الهيجان سنگ 
اصلى 36 بخش 14 گيالن بشماره فرعى زير :- پالك فرعى 1871 مفروز از 353- سهيل اسالمى فرزند سيروس 
ش ش 126 و كدملــى 2721587420 صــادره از الهيجان- ششــدانگ يكقطعه زمين مشــتمل بر بناى احداثى 
بمساحت 422 مترمربع از مورد  مالكيت ضفرالدين رضوى طوسى و على حبيبى و على مردان قربانى و محمد على 
جهانگير بلورچيان به اســتناد راى 139760318005003064 مورخه 1397/11/17 هيات. لذا هر كس اعم 
از مجاوران و صاحبان حقوق و مالكين مشــاع نســبت به اصل و حدود و مفروزى پالك فوق واخواهى داشته باشد 
ميتوانند از تاريخ اولين انتشار اگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد  الهيجان تحويل و ظرف 
مدت يك ماه به مراجع قضايى صالحه دادخواســت تســليم و گواهى انرا به اداره متبوعه تحويل نمايد در غير اين 
صورت پس از انقضا مدت قانونى مذكور برابر مقررات نسبت به صدور سند مالكيت اقدام خواهد شد و صدور 
سند مالكيت نيز مانع مراجعه متضرر به مراجع ذيصالح  نخواهد بود. تاريخ انتشار نوبت اول: 97/12/12  تاريخ 

انتشار نوبت دوم: 97/12/26  
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رونوشت آگهي حصر وراثت
آقاى رمضان كاشــانى داراى شــماره ملى 0439032490 بشرح دادخواســت به كالسه 97/ش410/6 از 
ايــن دادگاه درخواســت گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان عاليه پايچو به شناســنامه 
1115 در تاريــخ 1397/10/27 اقامتــگاه دائمــي خود بدرود زندگي گفته ورثــه حين الفوت آن مرحوم منحصر 
اســت به: 1- رمضان كاشــانى فرزند باقر ش م 0439032490 ت ت 1356/12/1 -2- مريم كاشانى فرزند 
باقــر ش م 0439144965 ت ت 1346/2/1 – 3- معصومه كاشــانى فرزند باقر ش م 0439747211 ت ت 
1351/09/27- 4- فاطمــه كاشــانى فرزنــد باقــر ش م 0439145295 ت ت 1348/6/1 -5- محمد طاهر 
كاشانى فرزند باقر ش م 039144450 ت ت 1342/9/5 ، اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را 
در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كس اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين 

آگهي ظرف يك ماه به دادگاه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. م الف/5912
رئيس شعبه ششم شوراى حل اختالف رودهن

آگهى اخطار اجرايى اصالحى
مشــخصات محكوم عليه: معصومه محمدزاده ، مجهول المكان ،مشــخصات محكوم له: مهدى حدادى برزكى 
فرزند على به نشــانى كاشــان برزك محله امام منزل حدادى  ، به موجب راى شــماره 805 تاريخ 97/9/11 حوزه 
ســيزدهم شــوراى حل اختالف شهرستان كاشــان ( به موجب راى شماره – تاريخ – شــعبه – دادگاه عمومى -) كه 
قطعيت يافته است محكوم عليه محكوم است به حضور در يكى از دفاتر اسناد رسمى و انتقال و تنظيم سند رسمى 
يك دستگاه خودرو پژو سوارى 405 مدل 1390 رنگ نقره اى شماره پالك جديد 53 ايران 578ه41 شماره موتور 
12490097791 شماره شاسى (5 رقم آخر) 28154 تبصره 2 ماده 306 لحاظ گردد هزينه نيم عشر دولتى قابل 
پرداخت است.. ماده 34 قانون اجراى احكام: همينكه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شد، محكوم عليه مكلف است 
ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبى براى پرداخت محكوم به بدهد يا مالى معرفى كند كه اجراى 
حكم و اســتيفاء محكوم به ازآن ميسر باشــد و در صورتى كه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف 

مهلت مزبور صورت جامع دارايى خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالى ندارد صريحاً اعالم نمايد.
قاضى شعبه سيزدهم شوراى حل اختالف شهرستان كاشان

آگهــى موضوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى

برابر راى شماره 139760301053005293 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى 
و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك كهريزك تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى 
آقاى ســيد على خادم فرزند سيد ناصر بشماره شناســنامه 8925 صادره از تهران در ششدانگ يك قطعه زمين 
بــا بناى احداثى به مســاحت 4104/21 مترمربع پالك 1398 فرعى از 93 اصلى واقــع در جعفرآباد خريدارى از 
مالك رســمى آقاى / ســيد على خادم محرز گرديده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهى مى شود در 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 در صورت 
انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. تاريخ انتشار نوبت اول: 

97/12/26- تاريخ انتشار نوبت دوم: 98/1/17 - م الف/6088
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك كهريزك

آگهــى موضوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى

برابر راى شماره 139760301053005286 هيات اول/ دوم موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك كهريزك تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضى آقاى حسين نورى ثانى آبادى فرزند يداله بشماره شناسنامه 51431 صادره از يزد در ششدانگ يك قطعه 
زمين مزروعى به مســاحت 48911/71 مترمربع پالك 1044 فرعى از 166 اصلى واقع در قوچ حصار خريدارى 
از مالك رسمى آقاى حسين نورى ثانى آبادى محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند 
مى توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رسيد، 
ظرف مدت يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در 
صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. تاريخ انتشار نوبت 

اول: 97/12/26- تاريخ انتشار نوبت دوم: 98/1/17 - م الف/6089
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك كهريزك

آگهــى موضوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى

برابر راى شماره 139760301053005282 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى 
و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك كهريزك تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى 
آقاى جالل رســولى خانى آبادى فرزند على بشــماره شناســنامه 3 صادره از در ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى 
مســاحت 40372/92 مترمربع پــالك 1088 فرعى از 166 اصلى واقع در قوچ حصار خريدارى از مالك رســمى 
آقايان محمد قشقايى و مهدى سرشكى و عباس ابرقويى محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در 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 
اســت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. تاريخ 

انتشار نوبت اول: 97/12/26- تاريخ انتشار نوبت دوم: 98/1/17 - م الف/6090
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك كهريزك

آگهى ابالغ وقت رسيدگى
نظر به اينكه خواهان زهره جعفرى منش دادخواستى به خواسته مطالبه مبلغ 70/000/000 ريال بابت دو 
فقره چك به شــماره 877458-97/4/30 و 877459-97/5/30 نزد بانك رفاه كارگران به انضمام خســارت 
تاخير تاديه از تاريخ صدور چك لغايت وصول محكوم به و كليه خسارات قانونى اعم از هزينه دادرسى و غيره به 
مجتمع شوراهاى حل اختالف كاشان تقديم كه پس از ارجاع به شعبه هشتم حقوقى شوراى حل اختالف به كالسه 
620/97 ثبت و براى تاريخ 98/2/10 ســاعت 11/00 صبح وقت رســيدگى تعييــن گرديده از آنجا كه خوانده 
فوق الذكر مجهول المكان بوده لذا به تجويز ماده 73 قانون آئين دادرسى دادگاههاى عمومى وانقالب در امور مدنى 
مراتب به نامبرده ابالغ مى گردد كه در وقت مقرر در جلسه دادرسى حاضر شوند ضمناً نامبرده مى تواند تا قبل از 
جلسه رسيدگى جهت دريافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم آن به دفتر شورا مراجعه نمايند انتشار اين آگهى به 

منزله ابالغ محسوب شده در صورت عدم حضور شورا تصميم مقتضى اتخاذ خواهد نمود. 
مسئول دفتر شعبه 8 شوراى حل اختالف كاشان

آگهى فقدان سندمالكيت 
نظربه اينكه بانو بى بى بدرى غفورى سبزوار فرزند سيدضياءى الحق باستناد دوبرگ استشهاديه گواهى شده 
منظــم بــه تقاضاى كتبى جهت دريافت ســندمالكيت المثنى نوبــت اول به اين اداره مراجعه كرده ومدعى اســت 
ســندمالكيت سه دانگ مشاع از ششــدانگ پالك 11700 فرعى از2-اصلى واقع در بخش12شهرستان سبزوار 
كه متعلق به وى مى باشدبعلت نقل مكان مفقودشده است بابررسى دفترامالك معلوم شد مالكيت فوق الذكر ذيل 
دفتر 202 صفحه 32 بشماره ثبت 37295 بنام ايشان ثبت و سند بشماره 320269 نسبت به سه دانگ مشاع 
از ششــدانگ صادروتسليم شده است دفترامالك بيش ازاين حكايتى ندارد.لذا باستناد ماده120آئينامه قانون 
ثبت مراتب يكنوبت آگهى ومتذكر مى گردد هركس نســبت به ملك موردآگهى معامله اى انجام داده يامدعى وجود 
ســندمالكيت نزدخود باشدبايستى ظرف10روز ازتاريخ انتشــار اين آگهى اعتراض كتبى خودرا به پيوست اصل 
سندمالكيت ياسندمعامله رسمى به اين اداره تسليم نمايد.بديهى است درصورت عدم وصول اعتراض درمهلت 
مقرر ويا وصول اعتراض بدون ارائه سندمالكيت ياسندمعامله رسمى نسبت به صدور سندمالكيت المثنى وتسليم 

آن به متقاضى اقدام خواهدشد.(م الف 97/100/1939)
تاريخ انتشار:97/12/26

على آب باريكى-رئيس ثبت اسناد و امالك سبزوار

جلسه مجمع عمومى فوق العاده نوبت دوم شركت تعاونى مسكن كاركنان شهردارى گنبدكاووس 
به شماره ثبت 934 و شناسه ملى 14000199144 در ساعت 5 عصر روز شنبه مورخ 1398/01/10 
درمحل شهرگنبدكاووس به آدرس: سيد آباد- مسجد امام حسن (ع) تشكيل مى گردد. از كليه 
اعضاء محترم دعوت مى شود جهت اتخاذ تصميم نسبت به موضوعات ذيل در اين جلسه حضور 

بهم رسانند:
دستور جلسه :

1-تصميم گيرى درخصوص تمديد مدت تعاونى ( ماده 6 اساسنامه )
الزم  به ياد آورى است كه: 

اعضايى كه بنابه داليلى نمى توانند در مجمع مذكور شركت نمايند مى توانند حق خود را جهت 
حضور و دادن راى در اين مجمع به يك نماينده تام االختيار خود واگذار نمايند هر عضو حداكثر 
نمايندگى 3 نفر عضو و هر غير عضو نمايندگى فقط يك عضو را به همراه داشته باشد و حضور 
 توام عضو و نماينده تام االختيار وى در مجمع عمومى ممنوع است. عضو و نماينده وى درمجمع

 مى بايست از تاريخ 97/01/08 لغايت همان روز از ساعت 10 صبح  لغايت 13 بعد از ظهر تواما به 
هيات مديره تعاونى مستقر در محل دفتر شركت تعاونى به آدرس: خيابان امام زاده غربى – بين 

چهارراه مختوم و فردوسى  پاساژ چوپانى واحد  12 جهت تائيد نمايندگى خود مراجعه نمايند.
تذكر: وكالتنامه هايى كه مشخصات كامل وكالت دهنده و وكالت گيرنده تكميل نگرديده باشد 

مورد پذيرش قرار نگرفته و ابطال خواهند گرديد.
به همراه داشتن كارت شناسايى عكس دار معتبر جهت احراز هويت اعضاء و نمايندگان آنان 

جهت حضور در مجمع الزامى است.
اين جلسه با حضور تعداد حداقل دو سوم از اعضاء و نمايندگى هاى آنان رسميت خواهد يافت. 

آگهى دعوت مجمع عمومى فوق العاده ( نوبت دوم)

هيات مديره شركت تعاونى مسكن كاركنان شهردارى گنبد كاووس

فراخوان مناقصه عمومى يك مرحله اى
دانشگاه يزد در نظر دارد واگذارى كليه امور خدماتى ( نظافت،ارسال و مراسالت نامه هاى ادارى ، جابجايى لوازم ادارى و انجام خدمات فنى ساده ساختمانهاى پرديس آزادى ، مهريز ، 

دانشكده معمارى و ... را به استناد مجوز شماره 97/85/33279 از طريق سامانه تداركات الكترونيكى دولت setadiran.ir به شركتهاى واجد الشرايط صالحيت واگذار نمايد . 
1- زمان و نحوه دريافت اسناد مناقصه از تاريخ 97/12/26 لغايت 98/01/05 مى باشد.

 2-زمان تحويل اسناد از ساعت 8 صبح روز شنبه مورخ 98/01/17 تا ساعت 15 روز سه شنبه مورخ 98/01/20 دبيرخانه محرمانه حراست دانشگاه واقع در پرديس اصلى ( ساختمان
 آمفى تئاتر) مى باشد .

3-تاريخ بازگشايى اسناد مناقصه ساعت 13:00 روز چهارشنبه مورخ 98/01/21 با حضور اعضاى كميسيون معامالت انجام خواهد شد. 
4-متقاضيان عالوه براينكه فرآيند مناقصه را در سامانه ستاد تكميل مى نمايند بايستى مدارك درخواستى مندرج در شرايط عمومى مناقصه را به آدرس يزد- چهارراه پژوهش – پرديس 

اصلى – دبيرخانه محرمانه دانشگاه تحويل و رسيد دريافت نمايند . 
5-ميزان سپرده مناقصه مبلغ 430/000/000 ريال مى باشد.

6-تمامى اطالعات مربوط به موضوع مناقصه و شرايط آن در برد اعالم عمومى سامانه مناقصه به آدرس setadiran.ir قابل مشاهده است.
7-متقاضيان عالقه مند به شركت در مناقصه ميبايست جهت ثبت نام و دريافت گواهى الكترونيكى (توكن) به شماره هاى ذيل تماس حاصل نمايند . 

مركز پشتيبانى و راهبرى سامانه 021-41934
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام دراستانها در سايت سامانه setadiran موجود است.

12- درصورت اطالعات بيشتر از موضوع مناقصه با شماره تلفن هاى 31233515-035و 31233516-035 اداره امور حقوقى و قراردادهاى دانشگاه يزد تماس حاصل فرماييد . 

امور حقوقى و قراردادهاى دانشگاه يزد 

ویژه گروه فرادید  هفت��ه گ�زارش  هجدهمی��ن  در 
اعتراضات ضد دولتي جنبش ضد س��رمایه داري در 
پاریس،خیابان شانزلیزه مسدود و نیروهاي پلیس ضد 
شورش در مقابل معترضان صف آرایي کردند در حالی 
که خواسته مردم کناره گیری ماکرون از قدرت است. 
جنبش ض��د س��رمایه داري وارد چهارمین ماه 
موجودیت خود شد. فعاالن این جنبش اعام کرده 
بودند که این ش��نبه را به عن��وان روز اولیماتوم به 
ماکرون براي کناره گیري از قدرت اعام کردند. ده ها 
هزار فرانسوی در حمایت از مقابله با تغییرات آب و 
هوایی و اعتراضات به سیاست های اقتصادی پاریس، 
به خیابان ها آمدند. این تظاه��رات که »راهپیمایی 
قرن« نامگذاری شده، با هجدهمین شنبه اعتراضات 
به سیاست های اقتصادی دولت فرانسه هم سو شد. 
مردم فرانس��ه با برگ��زاری این تظاهرات قصد 
دارند اعمال فش��ار بر سیاستمداران را حفظ کنند 
تا به تعهدات خود در مورد آب و هوا پایبند بمانند. 
آن ها معتقدند فرانس��ه باید سیاس��ت آب و هوایی 
داشته باشد. انجمن »شهروندی« فهرستی از حدود 
2۰۰ رویداد را برای مقابله با تغییرات آب و هوایی 
آماده کرده اس��ت. حدود ۱۴۰ سازمان و انجمن، 
مردم را به ش��رکت در تظاهرات امروز فراخوانده و 
اعام کرده اند: »زمان تغییر نظام صنعتی، سیاسی 
و اقتصادی برای حمایت از محیط زیست، جامعه و 
بشریت فرا رسیده است.« جوانان فرانسوی از روز 
جمعه دس��ت به کار ش��ده اند. بین 2۹ هزار تا ۴۰ 
هزار نفر از جوان��ان در پاریس و ۱۶۸ هزار نفر در 

سراسر فرانسه روز گذشته به خیابان ها آمدند.
انجمن ه��ا و س��ازمان های بس��یاری از جمله 
»فوری��ت اجتماع��ی و آب و هوایی« و »وس��ایل 
حمل ونقل س��بز« قرار است در میدان اوپرای این 
شهر جمع شوند و سپس به سوی میدان جمهوری 
حرکت کنن��د. این راهپیمایی با »راهپیمایی برای 
همبس��تگی« در اعتراض به خشونت های پلیسی 
و نظام س��رمایه داری در فرانس��ه همسو می شود. 
براس��اس آماری که فیس بوک ارائه کرده است، در 
پایان روز جمعه ح��دود 2۸ هزار نفر اعام کردند 
قصد دارند در تجمعات امروز پاریس شرکت کنند. 
۱2۸ ه��زار نف��ر نیز ب��رای ش��رکت در اعتراضات 

امروزدیروز اعام عاقمندی کردند.
از آغ��از اعتراضات جلیقه زردها هر ش��نبه از 
۱۷ نوامبر 2۰۱۸، تعداد ش��رکت کنندگان کاهش 
داش��ته اس��ت. این جنبش با هدف تقویت تعداد 
شرکت کنندگان در صفحه خود در فیس بوک که 
با روز پایانی مناظره بزرگ دولت فرانسه همزمانی 
داشته به همه تاکید کرده تا در هجدهمین شنبه 
اعتراض��ات با عنوان "اق��دام ۱۸- اولتیماتوم-همه 

فرانسه در پاریس" شرکت کنند.
در این پیام همچنین تاکید شده که از روزهای 
آغازی��ن اعتراضات هیچکس به پیش��نهادهای آنها 
گوش نداده اس��ت؛ تنها پاسخ آنها خشونت از سوی 
مقام ها و اهانت و تحقیر از سوی نخبگان بوده است. 
در همین حال، خبرگزاری اس��پوتنیک نیز گزارش 
داد که پلیس فرانسه از گاز اشک آور علیه معترضان 
جلیقه زرد اس��تفاده کرده اس��ت. چند هزار تن از 

معترض��ان در حال حاض��ر در خیابان ها در حرکت 
هس��تند. به نظر می رسد که وضعیت آنها نسبت به 
تظاهرات قبلی بس��یار خصمانه تر است. در حالیکه 
گروهی از معترضات تاش می کردند تا به س��مت 
موان��ع پلیس حمله کنند، افس��ران پلی��س از گاز 

اشک آور برای متفرق کردن آنها استفاده کردند.
اعتراض های مردمی به سیاست های دولت در 

حال��ی صورت می گیرد که همزمان این کش��ور با 
چالشی به نام پذیرش یا رد فرزندان فرانسوی های 
عضو داعش مواجه است. با تمام این تفاسیر دولت 
فرانس��ه با پذیرش ۵ کودک که پدر و مادرشان از 
اعضای گروه داعش هستند موافقت کرد اما تاکید 
کرد که سیاس��ت این کشور در قبال خود اعضای 
فرانس��وی داع��ش تغیی��ری نکرده اس��ت. وزارت 

امور خارجه فرانس��ه اعام کرده: »موضع فرانس��ه 
در قبال داعشی های بزرگ س��ال تغییری نخواهد 
کرد. آن ها باید در کشوری که در آن مرتکب جرم 
شده اند محاکمه ش��وند. این یک مسئله قضایی و 
امنیتی است«. به گفته این وزارتخانه، پنج کودک 
بی سرپرست بازگردانده شده، تحت ارزیابی پزشکی 
و فیزیولوژیک��ی ق��رار می گیرن��د. ی��ک دیپلمات 
فرانس��وی به خبرگزاری فرانس��ه گف��ت کودکان 
دیگری نیز از این طریق به صورت »مورد به مورد« 
به این کش��ور بازگردانده خواهند ش��د اما از ورود 

مادرانشان به فرانسه جلوگیری خواهد شد.
در فرانس��ه، بستگان داعش��یهای فرانسوی از 
دولت خواس��ته اند چنی��ن کودکانی را به کش��ور 
برگردانند زیرا حرکتی بشردوس��تانه اس��ت و این 
کودکان به انتخاب خود در س��وریه نیستند. اخیراً 
مس��ئله بازگش��ت داعش��ی های اروپایی األصل به 

کشورهایشان به بحثی داغ تبدیل شده است.
در انگلیس پس از ج��ان باختن نوزاد یک زن 
داعش��ی دارای تابعیت بریتانیایی در سوریه، دولت 
انگلیس تصمیم گرفت سیاس��ت خود را نسبت به 
این شهروندانش تغییر دهد و ورود کودکان آن ها به 
این کشور را مورد بررسی قرار دهد. گفته می شود 
در مجموع بیش از ۱۳ هزار اروپایی از آغاز فعالیت 
داعش به س��وریه و عراق رفته اند تا عضو این گروه 
ش��وند. ترامپ چندی پیش خطاب به کش��ورهای 
اروپایی گفت زمان آن رس��یده که داعش��ی هایتان 
را پس بگیرید. در حال��ی که دولت وی از پذیرش 

بازگشت یک زن داعشی به آمریکا اجتناب کرد.

فرانسویان هجدهمين شنبه اعتراضات ضد دولتي را برگزار کردند

اولتيماتوم به ماکرون

حمله افراط گرایان به مسجدی در لندن
در ادامه اقدامات ضد اس��امی در جوامع غربی، سه مرد  بش�ر ک��ه چک��ش و بات��ون به دس��ت داش��تند در حالی که حق�وق 
مس��لمانان نمازگزار را در مسجدی در محله وایت چپل واقع در شرق لندن، 

"تروریست" خطاب می کردند، به آنها حمله کردند
س��ه مرد که چکش و باتون به دس��ت داش��تند در حالی که مسلمانان 
نمازگزار را در مسجدی در محله وایت چپل واقع در شرق لندن، "تروریست" 
خطاب می کردند، به آنها حمله کردند. این حمله تکان دهنده ساعاتی پس از 
آن رخ داد که دهها نفر در دو حمله به دو مس��جد در نیوزیلند کشته شدند.
در حمله لندن یکی از نمازگزاران از ناحیه سر مجروح شد. این حمله که به 
دست سه مهاجم صورت گرفت با واکنش نمازگزاران مواجه شد و آنها مجبور 
به فرار ش��دند. مظنونان پیش از ورود پلی��س به محل، صحنه را ترک کرده 
بودند. مجروح این حمله جوانی 2۷ ساله است که فورا به بیمارستان منتقل 
شد و جراحت او جدی نیست. هنوز عامان حمله به مسجد محله وایت چپل 
لندن شناسایی نشده اند اما فیلم های گرفته شده به وسیله یکی از حاضران 
نش��ان می دهد که هر س��ه آنها سفیدپوست و جوان هس��تند. ساجد جاوید 
وزیر کش��ور انگلیس قرار است با مسئوالن دایره مقابله با اقدامات تروریستی 
انگلیس و مقامات امنیتی در خصوص تش��دید تدابیر امنیتی برای محافظت 

از مساجد و نمازگزاران در این کشور، گفت و گو کند.
خبر دیگر از انگلیس آنکه بنیاد قاچاق انس��ان در انگلیس معتقد اس��ت 
افزایش ۳۶ درصدی قاچاق انسان در سال 2۰۱۸ نسبت به سال قبل، ناشی 
از ناکارآمدی سیس��تم حمایت از قربانیان بالقوه برده داری مدرن است. آمار 
این آژانس نش��ان می دهد س��ال گذش��ته میادی، ۶۹۹۳ نفر قربانی بالقوه 

آن چه »برده داری مدرن« نامید، شده اند.

مشارکت تل آویو در تجاوز به یمن
س��خنگوی نیروهای مس��لح یمن ضمن افش��ای نقش  صهیونیست ها در تجاوز به یمن، تاکید کرد که نیروهای مق���اوم�ت
یمنی توانایی ش��لیک دهها موشک بالس��تیک در آِن واحد به سمت اهداف 

مورد نظر را دارند.
»یحیی سریع« س��خنگوی نیروهای مسلح یمن تاکید کرد: نیروهای ما 
این توانایی را دارند که در آِن واحد دهها موش��ک بالستیک به سمت اهداف 
مورد نظر خ��ود پرتاب کنند. وی در ادامه افزود: نیروهای ما آمادگی الزم را 
دارن��د و می توانن��د اقدامات الزم را در جبهه س��احل غربی انجام دهند. آنها 

اقدامات دشمن را در این منطقه زیر نظر دارند.
س��ریع تصریح کرد: نیروهای مسلح یمن از مأموریت خود در آزاد سازی 
مناطق اش��غال ش��ده کوتاهی نخواهند کرد و موقعیت نظامی این نیروها در 
مقایس��ه با ۴ سال قبل بهتر شده اس��ت. وی تاکید کرد: از زمان آغاز تجاوز 
ائتاف سعودی علیه یمن در مارس 2۰۱۵ تاکنون بیش از نیم میلیون موشک 
و خمپاره بر سر این کشور ریخته شده است. ادله و شواهدی داریم که نشان 
می دهد رژیم صهیونیس��تی در تجاوز به یمن دست دارد. سریع تصریح کرد: 

22 کشور به صورت غیر مستقیم در تجاوز به یمن نقش دارند.
سخنگوی نیروهای مسلح یمن با اعام آمار و اطاعاتی از عملیات ائتاف 
سعودی به سرکردگی عربستان در یمن طی چهار سال گذشته تصریح کرد: 
یگان موشکی ما قادر است در آن واحد ده ها موشک بالستیک را شلیک کند. 
یحیی س��ریع، سخنگوی نیروهای مس��لح یمن در کنفرانس خبری در صنعا 
تصریح کرد که از آغاز حمات ائتاف متجاوز عربی به رهبری عربس��تان در 
یمن از مارس 2۰۱۵ بیش از یک میلیون موش��ک و بمب علیه یمن شلیک 

شده است.

یلند  رفتار تامل برانگیز پلیس و اورژانس نیوز
کش��تار مس��لمانان در نیوزلند در حالی ب��ا محکومیت  سب���ز جهان��ی همراه ش��د ک��ه گزارش های منتش��ره از تعلل قاره 
پلیس و اورژانس برای امدادرس��انی به مس��لمانان حکایت دارد که بسیاری 

آن را بعد دیگری از اسام ستیزی در غرب می دانند.
اس��ام س��تیزی یکی از سیاست های متداول در کش��ورهای غربی شده 
چنانک��ه از هر ابزاری برای اجرای این سیاس��ت به��ره می گیرند چنانکه در 
جنایت اخیر در نیوزلند علیه مس��لمانان این روند مشاهده می شود. »سعید 
مجد الدین« یکی از ش��اهدان عینی حمله تروریستی مسجد النور اعام کرد 
که نیروهای پلیس و اورژانس نیوزیلند تعلل کرده و خود را به موقع به محل 
حمله تروریس��تی مذکور نرس��اندند. وی در ادامه افزود: ب��ا وجود آنکه این 
مسجد در مرکز شهر قرار دارد اما نیروهای پلیس بعد از 2۰ دقیقه و اورژانس 
بعد از نیم س��اعت خود را به محل رساندند. مجد الدین تاکید کرد: اورژانس 
به قدری دیر رسید که دوست من که زخمی شده بود بر اثر خونریزی شدید 
درگذشت. در جریان حمله به 2 مسجد در نیوزیلند دست کم ۴۹ نفر کشته 

و دهها نفر دیگر زخمی شدند.
الزم ب��ه ذکر اس��ت حزب اهلل، حم��اس، جهاد اس��امی و برخی دیگر از 
گروه ه��ای مقاومت با صدور بیانیه هایی حمله تروریس��تی به دو مس��جد در 
نیوزیلن��د را محکوم کردند. حزب اهلل از س��ران نیوزیلند خواس��ت طراحان و 
مجریان این اقدامات تروریس��تی را تحت پیگرد قرار دهد تا اینگونه حوادث 
دیگر اتفاق نیفتد.الزم به ذکر اس��ت عامل حمله تروریس��تی به مسجدی در 
نیوزیلند، بعد از مجرم ش��ناخته ش��دن در دادگاه محلی، ت��ا زمان برگزاری 
جلسه محاکمه اصلی به تاریخ ۵ آوریل، در بازداشت باقی خواهد ماند و این 

پرونده با این وسعت جنایت مشمول حالت فوق العاده نمی شود.


