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ینی  سفر دوره ای موگر
روزنامه 'اروپای جدید' از س��فر مسئول سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا به چین، هند و روس��یه خبر داد و اعالم کرد که 

فدریکا موگرینی در این س��فر با مقامات بلندپایه این کشورها 
دیدار می کند.

موگرینی قرار اس��ت به هم��راه 'یانگ ژیچ��ی'، وزیر امور 
خارج��ه چین، در هفتمین نشس��ت گفت وگوی اس��تراتژیک 

چین-اتحادیه اروپا شرکت کند. به نوشته اروپای جدید، هدف 
از این نشس��ت پیش��برد روابط دوجانبه در راستای نوزدهمین 
 نشس��ت چی��ن - اتحادیه اروپا اس��ت که در بروکس��ل برگزار 
می شود. براساس این گزارش، موگرینی در هند نیز در راستای 

آمادگی برای چهاردهمین نشست هند-اتحادیه اروپا، با سوشما 
سواراج، وزیر امور خارجه هند، درباره مسائل جهانی، منطقه ای 
و دوجانبه گفت وگو خواهد کرد. نشست هند-اتحادیه اروپا در 

سال جاری میالدی در دهلی نو برگزار خواهد شد.

یکایی در عراق  مظلوم نمایی آمر
در اقدام��ی که بس��یاری آن را گامی برای پنهان س��ازی 

همکاری و حمایت آمریکا از داعش می دانند یک ش��بکه غ�رب آس�يا
آمریکایی گزارش داد که داعش مستش��اران آمریکایی و 

استرالیایی را با گاز خردل در عراق هدف قرار داده است.
 ش��بکه س��ی بی اس آمریکا گزارش داد که افراد مسلح داعش در حمله 
به مقر نظامی در عراق که در آن مستش��اران آمریکایی و اس��ترالیایی حضور 
داشتند از گاز خردل اس��تفاده کردند. این شبکه آمریکایی اعالم کرد که این 

حمله در روز ۱۷ آوریل جاری رخ داد.
این ش��بکه گزارش داد که در پی این حمله، ۲۵ تن از ش��هروندان عراقی 
خواهان کمک های پزش��کی ش��دند اما هیچ یک از مستش��اران آمریکایی یا 

استرالیایی آسیبی ندیدند.
 این ش��بکه از یحیی رس��ول، سخنگوی عملیات مش��ترک نقل کرد که 
ش��ش نظامی که دچار حالت خفگی ش��ده بودند، برای درمان به بیمارستان 
صحرایی انتقال داده ش��دند و تحقیقاتی برای مشخص کردن نوع ماده سمی 
که در این حمله مورد استفاده قرار گرفت، آغاز شده است. دو نظامی دیگر نیز 
که نخواس��تند نامشان فاش ش��ود، تصریح کردند که نیروهای آمریکایی برای 
حفاظت از خود در صورت وقوع حمالت احتمالی با مواد س��می، از ماس��ک و 

دیگر تجهیزات پیشگیرانه استفاده می کنند.
 خبر دیگر آنکه نخس��ت وزیر عراق، »حیدر العبادی« نخست وزیر عراق و 
فرمانده کل نیروهای مسلح این کشور، وارد منطقه ای در اطراف موصل شد و 

با فرماندهان میدانی دیدار کرد. 

سرکوب مردم کشمیر با گلوله های پالستیکی
پ��س از آنک��ه ارت��ش هن��د نتوانس��ت ب��ا اس��تفاده از 

اس��لحه های مرگبار، گاز اشک آور و گاز فلفل احساسات حق�وق بش�ر
آزادیخواهانه مردم کشمیر را سرکوب کند، حاال تصمیم 

گرفته تا برای سرکوب معترضان از گلوله های پالستیکی استفاده کند.
ب��ا وجود اعالم اس��تفاده از گلوله های پالس��تیکی، هن��د هم چنان برای 
س��رکوب مردم منطقه اش��غال شده کش��میر از گلوله های واقعی نیز استفاده 
می کند. رس��انه های هندی به نقل از منابع رس��می اع��الم کردند که تاکنون 
هزاران گلوله پالس��تیکی برای اس��تفاده پلیس و ارتش هن��د در منطقه دره 

کشمیر تولید و به آنجا فرستاده شده است.
 نیروه��ای هندی هم زمان ب��ا درگیری با با افراد مس��لح جدایی طلب، با 
تظاه��رات مردم محلی و جمعیت معترضان و جوانانی که س��نگ به س��مت 

نیروهای پلیس پرتاب می کنند، مواجه می شوند.
نیروه��ای هن��دی تابحال از گاز فلفل و گلوله های س��اچمه ای اس��تفاده 
کرده ان��د. گاز فلفل یکی از مهماتی اس��ت که ه��دف را برای مدتی بی تحرک 
می کند. یکی از سالح های دیگری که ارتش هند استفاده می کند نارنجک های 
سوزش آور رنگ دار هستند که با شلیک آنها اعصاب حسی هدف دچار اختالل 

می شوند. 
ای��ن نارنجک ها ی��ک عالمت رنگی ب��ر روی هدف به ج��ا می گذارند که 
شناس��ایی آنها را آسانتر می کند. یکی از س��الح های دیگری که به جمع این 
سالح های غیر مرگبار اضافه شده نارنجکی است که با ژله تند خاصی پر شده 

که در صورت انفجار باعث سوزش چشم می شود.

همکاری های قزاقستان و چین 
نخس��ت وزی��ر قزاقس��تان در دیدار با مع��اون اول 
نخس��ت وزیر چین بر گس��ترش همکاری های تجاری، 
اقتصادی، علمی، فن آوری، انرژی، فرهنگی و حمل ونقل 

تأکید کرد.
س��غینتایف«  »باقی ج��ان  ف��ارس،  گ��زارش   ب��ه 
نخست وزیر قزاقستان با »ژانگ گوالی« معاون نخست 
وزی��ر چین دیدار ک��رد. در این دیدار طرفین مس��ائل 
مرب��وط ب��ه همکاری های تج��اری، اقتص��ادی، علمی، 
ف��ن آوری، ان��رژی، فرهنگی و حمل ونق��ل بین چین و 

قزاقستان را مورد بررسی قرار دادند.

سفر مودی به اراضی اشغالی 
نخس��ت وزیر هن��د در منطقه س��ورات که یکی از 
کانون های اصلی الماس اس��ت، از سفر خود به اسرائیل 

در آینده نزدیک خبر داد.
به گزارش ایس��نا، اسرائیل در جهان به عنوان یکی 
از تولید کنندگان الماس های برش داده ش��ده شناخته 
می ش��ود. نارن��دا مودی نخس��ت وزیر هند ب��ه هنگام 
افتتاحیه بیمارس��تانی در س��ورات اعالم ک��رد: من به 
زودی از طرف ش��ما به اس��رائیل م��ی روم. من می دانم 
ش��ما روابط تجاری با اسرائیل دارید.سفر آتی مودی به 
اس��رائیل در ماه ژوئیه بس��یار مهم است زیرا وی اولین 

نخست وزیر هند است که این سفر را انجام می دهد.

توسعه ارتش چین 
رئیس جمه��ور چین از طرح تغییر س��اختار ارتش 
کشورش به منظور تبدیل آن به یک نیروی کوچکتر با 

قابلیت های عملیاتی مشترک بهبود یافته خبر داد.
به گزارش ایس��نا، ای��ن اصالحات انجام ش��ده در 
ارتش چین با محوریت یک س��اختار جدید و فش��رده 
متش��کل از 84 واحد نظامی انجام ش��ده و در راستای 
تالش های سال های اخیر شی جینپینگ، رئیس جمهور 
چی��ن با هدف مدرنیزه کردن ارتش کش��ورش با تاکید 
بر قابلیت های جدید در حوزه هایی مثل جنگ سایبری، 

الکترونیک و اطالعاتی انجام می شود.

یل  اعتراضات خشونت آمیز در برز
در پ��ی اقدامات رئیس جمه��وری برزیل درخصوص 
الیحه اصالحات بازنشستگی که به کنگره می رود، اعتراضات 
گسترده ای شکل گرفت که نهایتا منجر شد تا معترضان 
خشمگین از اتحادیه های پلیس به کنگره حمله کنند. به 
گزارش رویترز، میشل تامر،  رئیس جمهوری برزیل که به 
سختی تقال می کند یک الیحه اصالح قوانین بازنشستگی 
را به تصویب برساند، سه شنبه امتیازات جدیدی داد اما این 

هم نتوانست مانع اعتراض معترضان خشمگین شود. 

تظاهرات در اسلواکی 
چن��د هزار ت��ن از جوان های اس��لواکی دس��ت به 
راهپیمایی اعتراضی زده و خواستار برکناری وزیر کشور 
و مقام های پلیس این کشور به اتهام عدم انجام اقدامات 

مناسب برای مقابله با فساد شدند.
به گ��زارش خبرگزاری فرانس��ه، معترضان در این 
راهپیمایی که توسط جمعی از دانش آموزان دبیرستانی 
تشکیل شده بود، پالکارت هایی را در دست داشتند که 
رویش��ان نوشته شده بود "ما کشور بهتری می خواهیم" 

و "فیکو از سارقان حمایت می کند".

آگهى مزايده نوبت اول 
در پرونــده كالســه 950343 اجراى احــكام مدنى محكوم عليــه مجتبى نادرى ف محمد محكوم اســت به 
پرداخت 80,000,000 ريال بابت اصل خواســته و 121000 ريال هزينه دادرســى و خســارت تاخير تاديه از 
تاريخ تقديم دادخواست 95/1/16 لغايت اجراى حكم و حق الوكاله وكيل و مبلغ 4000000 ريال بابت هزينه 
اجرايى در حق دولت . محكوم عليه تاكنون نســبت به بدهى خود هيچ اقدامى ننموده و با معرفى يك قطعه ملك 
واقــع در مياندرود جاده فرودگاه روســتاى پلنگ آزاد ابتداى محل دفتر پيشــخوان دولت و پســت بانك نادرى 
ملك مورد نظر به موجب نامه بازداشتى شماره 139521710022001106 – 95/10/28 ثبت مياندرود كه 
منضم به پرونده مى باشد سند داراى سند مالكيت از نوع تك برگى المثنى به شماره 856497 سرى الف سال 
94 كه ذيل شــماره 50694 صفحه 142 دفترامالك 27 بخش 4 به نام مجتبى نادرى پلنگى ف مصطفى به ثبت 
رسيده و مشتمل بر شش دانگ عرصه و اعيان يك قطعه زمين به مساحت 206/93 مترمربع با حدود مشخصات 
مندرج در ظهر ســند ابرازى مى باشــد اعيانى احداثى مشــتمل است بر يك دستگاه ســاختمان تجارى مسكونى 
در دوطبقــه روى همكــف تجارى شــامل دو واحد تجارى و فضاى راه پله در طبقه همكف و دو واحد مســكونى در 
طبقه اول و دوم با قدمت ســاخت حدود 5 ســال در مجموع به مساحت 320مترمربع با احتساب فضاى راه پله و 
خرپشــته اسكلت بنا بتنى با ســقف تيرچه و بلوك نماى اصلى و نماى شمالى و كف و ديواره راه پله تا ارتفاع يك 
متر ســنگ و نماى غربى ايزوگام مى باشــد واحد تجارى واقع در سمت شــمال با بر 5/33 متر حدودا با مساحت 
مفيد 52متر مربع ارتفاع كف تا زير سقف 4/35 متر كف و ديواره تا زير سقف سراميك سقف سفيدكارى درب 
ورودى سكوريت داراى حفاظ آكاردئونى 2- واحد تجارى واقع در سمت جنوب با بر 2/68 متر حدودا با مساحت 
مفيد 15متر مربع ارتفاع كف تا زير سقف 4/35 متر ديواره تا ارتفاع 1/90 متر سراميك و مابقى آن به انضمام 
ســقف ســفيدكارى و درب ورودى سكوريت مى باشــد.طبقات اول و دوم دو واحد مسكونى دوخوابه با احتساب 
راه پلــه در مجموع به مســاحت تقريبى 220مترمربع كف و قرنيز ســراميك آشــپزخانه به صــورت اپن مجهز به 
كابينت بدنه و ســقف اتاق ها سفيدكارى بدنه فضاهاى بهداشتى كاشى و كف آن سراميك درب داخلى چارچوب 
فلــزى بــا لنگه هاى چوبى پنجره ها از جنس آلومينيوم داراى انشــعابات آب و برق و گاز مشــترك از تاسيســات 
شــهرى گرمايش فضاى داخلى با بخارى و سرويس بهداشتى به صورت آبگرمكن انجام مى گيرد باتوجه به نظريه 
كارشناســى ارزش شــش دانگ عرصه و اعيان كل مجتمع به انضمام كليه حقوق متصوره به شرح فوق الذكر باال 
جمعــا مبلغ 2,510,000,000 تعيين و به عنوان قيمت پايــه و مبنا اعالم مى گردد و با لحاظ نمودن ميزان بدهى 
مندرج در نامه بازداشــتى مورخ 95/10/28 با موضوع معرفى مال اجراى احكام مدنى مياندرود كه در آن يكى 
از مغــازه هــاى موجود در ملك را جهت توقيف و فروش از طريق مزايده حضورى معرفى مى نمايد ارزش شــش 
دانگ عرصه و اعيان و كليه حقوق متصوره واحد تجارى ســمت جنوب واقع در طبقه همكف به مســاحت تقريبى 
15 مترمربع(مفيــد داخلى)جمعا به مبلغ 142,500,000 ريال تعيين و اعالم مى گردد.ضمناملك يادشــده جمعا 
به مبلغ 372523832 ريال بازداشــتى دارد و در تاريخ 96/2/18 روز دوشــنبه از ســاعت 10 الى 11 صبح 
در دفتــر اجراى احكام مدنى دادگســترى مياندرود به فروش مى رســد . متقاضيان مــى توانند پنج روز قبل از 
برگزارى مزايده جهت اطالع بيشــتر به دفتر اجراى احكام مياندرود مراجعه نمايند . مزايده از قيمت كارشناسى 
فوق شروع و برنده آن كسى است كه باالترين قيمت را قبول كرده باشد از برنده مزايده فى المجلس ده درصد 
بهاى پيشــنهادى اخذ و بقيه حداكثر يكماه ديگر دريافت خواهد شــد . برنده بايد بقيه مبلغ را به صورت كامل 
پرداخت نمايد . در صورت عدم پرداخت ســپرده توديعى پس از كســر هزينه مزايده به نفع دولت ضبط خواهد 

شد. بديهى است تحويل مال مورد مزايده تابع تشريفات قانونى خواهد بود.م/الف32
هادى آزرده-منشى اجراى احكام مدنى شوراى حل اختالف مياندرود

آگهى حصر وراثت
خانم ربابه مســكوب تهرانى ف تقى به شــرح دادخواستى كه به شماره 4/96/46 اين شورا ثبت گرديده 
درخواســت صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشــته كه شــادروان هاجر رضايى كرسيكال ف رضاعلى 
ش ش 156 درتاريــخ 95/9/29 وفــات نمــوده و وراث حيــن الفــوت ايشــان عبارتند از:1-جمشــيد ش ش 
2141020794 پســر متوفى2-جهانگير ش ش 2141021294 پسر متوفى3-منيره ش ش 214269031 
دختــر متوفى4-فاطمــه ش ش 2141023432 دختر متوفى5-خســرو ش ش 2140988647 پســر متوفى 
همگى فالحيان فرزند حســن . اينك شــورا با انجام تشريفات مقدماتى درخواســت 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
قاضى شعبه چهارم شوراى حل اختالف آمل-سيد شعبان آقاجانى مير

آگهى ابالغ وقت دادرسى
آقاى ســبحان سيدى شــما در پرونده كالسه 102/960034 بنا به شــكايت اميربهادر اشرفيان به اتهام 
ســرقت تحت تعقيب بوده و وقت رســيدگى به تاريخ 96/3/16 ســاعت 10 صبح تعيين گرديده، لذا در موعد 
مقرر در جلســه دادگاه حاضر و از اتهام انتســابى دفاع نماييد واالّ دادگاه غيابى تشــكيل و وفق مقررات قانونى 

اتخاذ تصميم مى نمايد.م/الف
رييس شعبه 102 دادگاه جزايى رامسر- حميد باقرى

آگهى احضار متهم
ش بايگانى شعبه:951179 نظربه اين كه آقاى مهدى گوهر رستمى ف رمضان به اتهام انتقال مال توقيف 
شــده از طرف اين دادســرا تحت تعقيب مى باشد و ابالغ و اخطاريه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده 
امكان پذير نمى باشد بدين وسيله در اجراى ماده 174 ق.آ.د.ك به نامبرده ابالغ مى گردد ظرف يك ماه از تاريخ 
انتشــار آگهى در شــعبه سوم داديارى دادسراى عمومى و انقالب رامسر جهت پاسخ گويى به اتهام خويش حاضر 

شود.در صورت عدم حضور پس از يك ماه ازتاريخ انتشار آگهى اقدام قانونى معمول خواهد شد.م/الف
 داديارشعبه سوم دادسراى رامسر-هادى فوالدى سوادكوهى

آگهى ابالغ احضاريه 
ش بايگانــى شــعبه: 960032 نظربه اين كه ابالغ احضاريه به واســطه معلوم نبــودن محل اقامت متهمان 
ممكن نبوده و به طريق ديگرى نيز نمى توان احضاريه را به نامبردگان ابالغ نمود بدين وســيله به آقاى ســعيد 
محمــد قمى و مديــر تيم فوتبال جوانان داماش ابالغ مى گردد تا جهت رســيدگى به اتهام ايشــان داير به عدم 
رعايــت مقررات و ضوابط ورزشــى منتهى به صدمه غيرعمدى نســبت به شــاكى آقاى مهدى فيــروزى به ترتيب 
به ميزان 70 درصد و 30 درصد در پرونده كالســه 8816/0301/900/95 شــعبه دوم بازپرســى دادسراى 
عمومى و انقالب محمودآباد و در اجراى ماده 115 قانون آيين دادرسى كيفرى ظرف يك ماه ازتاريخ انتشار آگهى 
در اين شعبه حاضر شويد. نتيجه عدم حضور منتهى به اتخاذ تصميم قانونى خواهد شد. آگهى مزبور صرفا براى 

يك نوبت انتشار يافته و مجددا منتشر نخواهد شد.م/الف
شفيق-بازپرس شعبه دوم دادسراى عمومى و انقالب محمودآباد

دادنامه
در پرونده كالســه 9409981227100259 شــعبه 1 دادگاه  عمومى حقوقــى محمودآباد نظر به مجهول 
المكان بودن خوانده خانم پريســا طهماســب پور ف اسفنديار تصميم نهايى شــماره 9509971227100748 
براى يك بار انتشار آگهى مى گردد تا چنانچه خوانده اعتراضى دارد ظرف مهلت مقرر به اين دادگاه ارائه نمايد. 
رأى دادگاه:در اين پرونده عليرضا شــفيعى ف على با وكالت طاهره احمدى ف خليل به طرفيت پريســا طهماســب 
پور به خواســته مطالبه خســارت وارده به عين مســتاجره (ناشــى از حادثه آتش ســوزى) با احتســاب خسارات 
دادرســى اقامه دعوى نموده اســت از ســوى وكيل خواهان شرح خواســته اين گونه اعالم گرديد كه خوانده به 
موجب قرارداد اجاره پيوســت دادخواست سوله متعلق به خواهان واقع در جاده آمل به محمودآباد جاده بوليده 
را براى مدت يك سال ( از 91/7/27 لغايت 92/7/27) اجاره نموده است و در طى مدت اجاره به دليل وقوع 
آتش سوزى در عين مستاجره خوانده به دليل اين كه با شركت بيمه پاسارگاد قرارداد بيمه منعقد نمود مبادرت 
به دريافت خســارت از شــركت بيمه نموده و چون خســارات وارده در اثر حريق مربوط به ابنيه و اموال متعلق 
به مســتاجر بوده بنابراين خوانده مكلف اســت ميزانى از خسارت كه به عين مستاجره وارد گرديد را به خواهان 
پرداخت نمايد با توجه به اين كه وكيل خواهان اعالم نمود خوانده در دادگســترى آمل به طرفيت شــركت بيمه 
پاســارگاد اقامه دعوى نموده دادگاه پرونده اســتنادى به كالسه 920278 شــعبه چهارم دادگاه عمومى حقوقى 
آمل را مطالبه نمود كه خالصه اى از آن در پرونده محاكماتى منعكس گرديد و از محتويات پرونده استنادى نتايج 
ذيل حاصل گرديد:1-آتش سوزى در طى مدت اجاره خوانده با  خواهان صورت گرفته است2-خوانده با حضور 
در دفترخانه اســناد رســمى اعالم نمود كه خسارت تعيين شده از ســوى كارشناسان را از شركت بيمه پاسارگاد 
تماما دريافت نموده است3-در نظريه كارشناسان راجع به خسارت تعيين شده له خوانده ضمن تفكيك خسارت 
وارده بــه ابنيــه و اموال ميزان خســارت به عين مســتاجره 92,592,600 ريال تعيين گرديده اســت بنابراين 
باتوجه به اين كه به عين مســتاجره متعلق به خواهان در مدتى كه تحت اســتفاده و اختيار خوانده قرار داشــته 
خســارت وارد گرديد و پرداخت خســارت از سوى شركت بيمه نسبت به ابنيه و اموال به خوانده صورت گرفت 
حال آن كه خوانده اســتحقاق دريافت خســارت وارده به عين مستاجره را نداشــته و هيچ خسارتى نبايد جبران 
نشــده باقى بمانــد از اين رو دادگاه با پذيرش ادعاى خواهان و مســتندا به مواد 1و2 قانون مســئوليت مدنى 
مــواد 307و1257 قانــون مدنى خوانده را به پرداخت مبلغ 92,592,600 ريال اصل خواســته و 1,593,000 
ريال هزينه دادرســى و 2,000,000 ريــال حق الوكاله وكيل در حق خواهان محكوم مــى نمايد.ضمنا باتوجه به 
اين كه وكيل خواهان هزينه دادرســى را برمبنيا خواســته مندرج در دادخواســت تاديه نموده است در صورت 
قطعيت دادنامه و درخواســت اجراى حكم بر مبناى محكوم به وكيل خواهان مكلف به تاديه مابه التفاوت هزينه 
دادرســى بوده و بر همين مبنا نيز محكوم عليه به تاديه مابه التفاوت مذكور در حق محكوم له مكلف مى باشــد.
رأى دادگاه غيابى،بدوا ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين دادگاه و ظرف بيست روز پس ازآن 
قابل تجديدنظرخواهــى در محاكم تجديدنظر مازندران مى باشــد.((مازندران-محمودآباد-خيابان آزادى-جنب 

فرماندارى-دادگسترى محمودآباد)).م/الف
منشى دفتر شعبه 1 دادگاه عمومى حقوقى محمودآباد-زينب قلى زاده

آگهى احضار متهم(مربوط به دادگاه با فرض عدم وجود كيفرخواست)
ش بايگانى شــعبه: 950303 در پرونده كالسه 9509981953400053 شعبه 101 كيفرى عباس آباد 
درخصوص دادخواســت مجتبى هرســيج ثانى به طرفيت سمانه موكويى داير بر اعسار از محكوم به ، با عنايت به 
مجهول المكان بودن خوانده و در اجراى مقررات ماده 73 قانون آيين دادرســى مدنى به نامبرده ابالغ مى گردد 
تا  در تاريخ 96/3/6 ســاعت 9 صبح جهت رســيدگى در اين شــعبه حاضر گردد . بديهى اســت در صورت عدم 

حضور، مطابق مقررات رسيدگى غيابى به عمل خواهد آمد.م/الف 
   منشى شعبه 101 دادگاه دو كيفرى عباس آباد-احمد اميرى نيا

آگهى حصر وراثت
آقاى نقى كيانى اميرى ش ش 996 به شــرح دادخواســت به كالســه 4/71/96 از اين شورا  درخواست 
گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان ســيد مروايد هاشــمى كروئى ش ش 10 در تاريخ 
88/10/11 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به:1-نقى 
كيانى ايمنى ف غالم ش ش 996 صادره بابل پســر متوفى2-هادى عبدى چهره ف باب اله ش ش 711 صادره 
بابل پســر متوفى3-ســكينه خاتون كيانى ف غــالم ش ش 836 صادره بابل متولــد 1344 دختر متوفى4-باب 
اله عبدى چهره ايمنى ف حيدر و جان مار ش ش 389 صادره بابل متولد 1320 همســر متوفى. اينك شــورا با 
انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت نامه 
اى از متوفــى نزداو مى باشــد ازتاريخ نشــر آگهى ظرف يك ماه به شــورا تقديم نمايــدواالّ گواهى صادر خواهد 

شد.م/الف
قاضى شعبه چهارم شوراى حل اختالف بابل

آگهى مزايده نوبت اول
نظربه اين كه در پرونده كالســه 950127 اجراى اين دادگســترى به موجب دادنامه شــماره 612 صادره 
از شــوراى حل اختالف شــعبه دوم رامســر محكوم عليه هادى ملك محمدى به پرداخت 392000000 ريال در 
حق محكوم له يوســف ذوالفقارى باوكالت ســعيد طاهرنژاد محكوم گرديد، لذا ملك مورد تعرفه از سوى محكوم 
عليه با مشــخصات ذيل از طريق مزايده به فروش مى رسد:شــش دانگ عرصه و اعيان يك قطعه زمين با بناى 
احداثــى به مســاحت 315/88 مترمربع داراى پالك 5400 فرعى مفــروز از پالك هاى 803و805 فرعى از 23 
اصلى واقع در قريه ســادات محله بخش 5 رامســر با حدود اربعه شــماال به طول 15/60 متر ديوار قطعه 797 
تفكيكى شــرقا اول به طول 16/90 متر ديوار باقيمانده پالك 703 فرعى دوم به طول 4 متر پى اســت به كوچه 
جنوبــا بــه طول13/80 متر ديوار اشــتراكى به پالك 705 فرعــى و غربا به طول 20/85 متر مــرز به نهر آب ، 
تماميت سند در ازاى مبلغى در رهن بانك مسكن بوده كه طى نامه اى در تاريخ 95/6/25 فك رهن شده است.
در عرصه ســاختمان 2/5 طبقه شــامل طبقات همكف و اول و نيم طبقه به مســاحت 300 مترمربع طبقه همكف 
شــامل 2 ســوييت و راه پله و طبقه اول دوخوابه با  كف موكت شده درب و پنجره آلومينيوم ويك باب پاركينگ 
نيز موجود مى باشــد. اعيانى دو امتياز گاز و آب و برق را دارا مى باشــد و ســاختمان داراى قدمت تقريبى 15 
ســال است . لذا كســانى كه عالقمند به خريد باشند مى توانند جهت كسب اطالعات بييشتر 5 روز قبل از زمان 
مزايده به دفتر اجراى دادگســترى مراجعه و خريدار مــى تواند درروز مزايده با پرداخت 10درصد از كل مبلغ 
مزايده نســبت به مقدمات خريد اقدام نمايد.آدرس:رامسر دوراهى ســادات شهر خيابان شهيد مطهرى بعد از 
كوچه 9 جنب پالك 142 ســمت راست.مكان مزايده:دفتر اجراى احكام مدنى رامسر* زمان مزايده:96/2/23 

شنبه  رأس ساعت 10 صبح.م/الف
مدير اجراى احكام مدنى دادگسترى رامسر-عدالت پناه

صهیونیس��تی  رژیم  جنایات 
گ�زارش ويژه

گروهبينالملل
علیه اس��را که نقض اش��کار 
قوانین جهانی اس��ت هر روز 
ابع��اد جدیدت��ری می گی��رد چنانکه اخب��اری از 
ممنوعیت مالقات اس��یران فلسطینی با خانواده ها 
و وکالیشان در در راس��تای مجازات آنها به دلیل 

اعتصاب غذایشان منتشر شده است.
 اداره زندان ه��ای اس��رائیل به صلیب س��رخ 
بین الملل��ی ممنوعی��ت مالق��ات هم��ه اس��یران 
فلس��طینی را با خانواده ها و وکالیش��ان به منظور 
مجازات به دلی��ل اعتصاب غذایش��ان ابالغ کرده 

است.
عیس��ی قراق��ع، رئیس هیئت امور اس��یران و 
آزادگان گفت که اس��رائیل به بهان��ه اعالم حالت 
فوق العاده مالقات اسیران با وکال و خانواده هایشان 
را ممنوع کرده اس��ت. از سوی دیگر، برخی منابع 
به نقل از اس��یران فلسطینی اعالم کردند که اداره 
زندان ه��ا حتی زندانیانی که اعتصاب غذا نکرده اند 
را مج��ازات کرده و آنها را به زندان ها و بخش های 

دیگر منتقل کرده اند.
باشگاه اسرای فلس��طین قبال اعالم کرده بود 
که اس��رائیل اقدام به انتقال مروان برغوثی یکی از 
رهبران جنبش فتح و رهبر اعتصاب کنندگان غذا،  
کریم یونس رئیس اس��رای فلسطین و محمود ابو 
سرور،  یکی از اسرای قدیمی به سلول های انفرادی 
کرده است. جنبش جهانی دفاع از کودکان شاخه 
فلس��طین اعالم کرد ک��ه مقامات رژیم اش��غالگر 
صهیونیستی در طول سال گذشته تعداد زیادی از 
کودکان و نوجوانان فلسطینی را به بهانه بازجویی 
از آن��ان در زندان ه��ای انف��رادی و طوالنی مدت 
حبس کرده اند. جنبش جهان��ی دفاع از کودکان، 
اسناد و مدارکی از ۱6۱ مورد بازداشت و محاکمه 

ک��ودکان و نوجوانان فلس��طینی را در دادگاه های 
نظامی رژیم صهیونیس��تی به دس��ت آورده که در 
۲۵ مورد کودکان فلس��طینی به بهانه تحقیقات و 
بازجویی به طور متوسط به مدت ۱6 روز در زندان 

انفرادی بسر برده اند.
ای��ن درحالی اس��ت ک��ه طوالنی ترین مدت 
بازداش��ت انفرادی در س��ال ۲0۱6 در زندان های 
رژیم صهیونیس��تی به مدت ۲9 روز بوده اس��ت. 
جنبش جهانی دفاع از کودکان اعالم کرده مقامات 
رژیم صهیونیستی در سال ۲0۱۵ میالدی نیز ۱۵ 
کودک فلس��طینی را به بهانه بازجویی و تحقیقات 

در حبس انفرادی قرار داده اند.

در ادام��ه این گزارش آمده اس��ت، در س��ال 
گذش��ته می��الدی ۲۵ نوجوان فلس��طینی ۱۵ تا 
۱۷ س��اله از س��وی مقامات رژیم صهیونیستی در 
مع��رض حبس انفرادی ق��رار گرفته اند که ۱۷ نفر 
از آنان ۱۷ س��اله، ۵ نفر ۱6 ساله و سه نفر نیز ۱۵ 
س��ال داشته اند. در بین سال های ۲0۱۲ تا ۲0۱۵ 
می��الدی جنبش جهانی دف��اع از کودکان مدارک 
و اس��نادی از 66 م��ورد زندان انف��رادی کودکان 
فلس��طینی به دس��ت آورد که طوالنی ترین مدت 
بازداشت آن 4۵ روز و مدت متوسط حبس انفرادی 
ک��ودکان در این دوره زمانی ۱3 روز بوده اس��ت. 
رژیم اش��غالگر صهیونیستی تنها رژیمی در جهان 

اس��ت که به طور منظم هر سال بین ۵00 تا ۷00 
ک��ودک را در دادگاه های نظامی محاکمه می کند. 
از میان ۱6۱ اظهار نامه های به دست آمده توسط 
جنبش جهانی دفاع از کودکان مش��خص شده که 
6۲.۷ درص��د از کودکان فلس��طینی با خش��ونت 
فیزیکی مواجه بوده اند، ۵۲.8 درصد از آنان مورد 
تهدید و ی��ا ارعاب قرار گرفته و ب��ه 83.9 درصد 
از کودکان بازداش��ت ش��ده فلس��طینی نیز اجازه 
مشورت با وکیل داده نشده است و 94.4 درصد از 
کودکان بازداش��ت شده فلسطینی نیز بدون وکیل 
و یا حض��ور یکی از افراد خان��واده مورد بازجویی 
ق��رار گرفته ان��د. جنبش جهانی دف��اع از کودکان 
تاکید کرده که رژیم صهیونیس��تی موظف اس��ت 
بر اس��اس قوانین بین المللی و با توجه به تصویب 
کنوانسیون س��ازمان ملل در مورد حقوق کودکان 
در س��ال ۱99۱ رفتار کند. سازمان ملل می گوید 
وضعی��ت بیش از هزار زندانی فلس��طینی را که به 
درخواس��ت یکی از زندانیان دست به اعتصاب غذا 

زده اند به دقت رصد می کند.
این اعتصاب غذا دوشنبه )۲8 فروردین( آغاز 
شد و هدف از آن وادار کردن مقام های زندان های 
رژیم صهیونیس��تی ب��ه تأمین ش��رایط بهتر برای 
زندانی��ان اس��ت. گزارش ه��ا حاکی اس��ت مروان 
برغوثی، از رهبران محبوب فلس��طینی که رهبری 
ای��ن اعتراض را ب��ه عهده دارد، ازجمل��ه زندانیان 
معترضی است که به س��لول انفرادی منتقل شده 

اس��ت. خب��ر دیگر آنکه جلس��ه اس��تماع پارلمان 
رژیم صهیونیس��تی درباره جنگ سال ۲0۱4 غزه 
ب��ا حضور »بنیامی��ن نتانیاهو« نخس��ت وزیر آغاز 
شد. خبرنگار وبگاه »تایمز اسرائیل« از این جلسه 
گزارش می دهد که نتانیاهو که قرار اس��ت در این 
جلس��ه مورد مؤاخذه ق��رار بگیرد؛ حالت بس��یار 

مضطرب و ناراحتی در این جلسه دارد.
رادیو رژیم صهیونیس��تی اع��الم کرد که این 
رژیم طرح احداث ۲۱۲ واحد مس��کونی جدید در 

کرانه باختری را تصویب خواهد کرد.
خبر دیگ��ر آنکه یک هی��أت بلندپایه امنیتی 
اخیرا برای بحث درباره مس��أله فلسطین و سوریه 
با مقامات عالی رتبه س��عودی، قط��ری و اماراتی 
در این کش��ورها دیدار کرده اس��ت. پایگاه نشریه 
الکترونیکی »المنار« فلس��طین، از سفر یک هبأت 
بلندپایه امنیتی از اسرائیل به کشورهای عربستان 
و ام��ارات و قطر خبر داده و اعالم کرده اس��ت که 
در این دیدارها مسائل منطقه ای بویژه فلسطین و 

سوریه مورد بحث قرار گرفته است.
بنا ب��ه این گزارش، این س��فر کامال محرمانه 
و در هفت��ه اول ماه می��الدی جاری صورت گرفته 
اس��ت و مس��ئوالن اس��رائیلی به ریاض، دوحه و 
ابوظبی سفر کرده اند. المنار همچنین نوشته است 
که هیأت اس��رائیلی با »محمد بن سلمان« فرزند 
پادشاه عربستان دیدار کرده و در جریان آن درباره 
گس��ترش روابط ریاض و تل آویو و بحران سوریه و 
یمن و همچنین موضوع فلسطین بحث و گفت و گو 
شده است.این هیأت در ابوظبی نیز با »محمد بن 
زای��د« ولیعه��د ابوظبی برای گس��ترش روابط دو 
جانبه رایزنی کرده اس��ت. همچنین بحث آموزش 
نیروه��ای امارات��ی و گفت و گوه��ای فلس��طینی- 

اسرائیلی نیز مورد توجه قرار گرفته است.

جنايات ضد بشری رژيم صهيونيستی عليه اسرا ابعاد جديدتری گرفت

ممنوع المالقات شدن اسیران فلسطینی 

اعتراف به بحران سياسی 
انگليس 

در  انگلی��س  نخس��ت وزیر 
پ�����ا و ر یادداش��تی برای ی��ک روزنامه ا

نوشت، وجود ش��کاف در میان 
اعض��ای پارلم��ان، احزاب سیاس��ی و دولت انگلیس 
دلیل اصلی وی برای درخواس��ت انتخابات سراسری 

زودتر از موعد در این کشور است.
 ترزا می نخس��ت وزی��ر بریتانیا در یادداش��تی 
تاکید کرد »من تصمیم خود برای برگزاری انتخابات 
سراسری را برای روز پنج شنبه 8 ژوئن اعالم کردم تا 
رهبری مقتدر و باثباتی که کش��ور در طول مذاکرات 
برگزیت)خ��روج بریتانیا از اتحادیه اروپا( و بعد از آن 

نیازمندش است، به دست آید.«
خانم می در یادداشتی در روزنامه تلگراف نوشت 
»از این واقعیت که دیگر احزاب هم گفتند در جلسه 
مجلس عوام از آن تصمیم حمایت می کنند، استقالل 
می کنم.« نخس��ت وزی��ر بریتانی��ا ادام��ه داد »این 
تصمیمی نیس��ت که من با ضع��ف آن را اتخاذ کرده 
باش��د بلکه در زمان نخس��ت وزیر ش��دن )که 9 ماه 
پیش بود( اولویت من ایجاد ثبات در کشور بعد از آن 

چالش بلندمدت همه پرس��ی بود.«وی تاکید کرد، بر 
این باور اس��ت که منافع ملی بریتانیا ایجاب می کند 
اکنون انتخابات سراسری برگزار شود چراکه این تنها 
راه برای ایجاد اطمینان و ثبات در کشوریست که در 
حال خروج از اتحادیه اروپاست و تنها اکنون نیازمند 

ثبات نبوده و ۵ سال آینده به ثبات نیازمند است.
ترزا می که دومین نخست وزیر زن این کشور در 
طول تاریخ است در ادامه یادداشت خود تصریح کرد 
»رسیدن به توافقی مناسب برای بریتانیا، اولویت من 
است اما ش��کاف هایی که در وست مینیستر )پارلمان 
بریتانیا( و در می��ان اکثریت دولت وجود دارد خطر 
تضعی��ف موضع ما در زمان برگ��زاری مذاکرات را به 
دنب��ال خواهد داش��ت.«می در ادام��ه گفت منتظر 
ماندن تا س��ال ۲0۲0 که موعد برگ��زاری انتخابات 
سراس��ری آتی اس��ت، منجر به افزای��ش تردید ها و 
بی ثباتی در زمانی خواهد ش��د که این ثبات حیاتی 
است چراکه مذاکرات برگزیت به مرحله ای حساس و 

مشکل خواهد رسید.
یک مؤسس��ه فع��ال در زمینه مدیری��ت منابع 
انس��انی ضمن انتق��اد از دولت انگلیس هش��دار داد 
آین��ده اقتصادی خوبی در انتظار این کش��ور به ویژه 
بع��د از خروج از اتحادیه اروپا نیست.س��ی آی پی دی 
)CIPD( یک موسسه متخصص در زمینه مدیریت 

منابع انس��انی مس��تقر در لندن گزارش داد انگلیس 
وارد شرایطی شده است که از لحاظ اقتصادی آینده 
خوبی ن��دارد. در همین حال دول��ت دانمارک اعالم 
ک��رد که قرار اس��ت به همراه ایرلن��د و هلند موضع 

مشترک و واحدی در قبال برگزیت اتخاذ کنند.
ب��ه گزارش خبرگ��زاری مهر به نق��ل از روزنامه 
اس��تاندارد، مناب��ع خبری در دول��ت دانمارک اعالم 
کردند که قرار اس��ت این کش��ور به هم��راه ایرلند و 

هلند درباره برگزیت اتخاذ کند. 
بر اس��اس گزارش های اعالم ش��ده »الرس لوکه 
راسموس��ن« نخس��ت وزیر دانمارک در نظر دارد در 
جریان س��فر روز جمعه خود به هلند با مقامات این 
کشور درباره برگزیت و تاثیرات آن بر روابط خارجی 

انگلیس-اروپا گفت وگوهایی را انجام دهد. 
از سوی دیگر راسموسن در یادداشتی با اشاره به 
مواضع مشترک سه کشور خاطرنشان کرد: دانمارک، 
ایرلند و هلند مواضعی همس��و به خصوص در حوزه 
مناس��بات اقتصادی با انگلیس دارند که می تواند در 
سایه برگزیت دچار اختالالتی شود. گفتنی است روز 
گذش��ته »ترزا می« نخست وزیر انگلیس از برگزاری 
انتخابات زودهنگام به منظور آغاز روند اجرایی شدن 
برگزیت خبر داد. این انتخابات قرار است در تاریخ 8 

ژوئن )۱8 خرداد( برگزار شود.
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معاون رئیس جمه��ور آمریکا که در ژاپن 
اس��ت، گف��ت: واش��نگتن هم��کاری با چ�����الش

متح��دان خود در ش��رق آس��یا را برای 
مقابل��ه با کره ش��مالی و حضورش را در ای��ن منطقه افزایش 

می دهد.
 مایک پنس معاون رئیس جمهور آمریکا گفت با متحدان 
واش��نگتن در ش��رق آس��یا همکاری خواهند کرد تا فشارهای 
اقتصادی و دیپلماتیک به کره ش��مالی وارد کنند. پنس که در 
س��فر به شرق آسیا و در حال حاضر در ژاپن به سر می برد، در 
دیدار با مقامات این کش��ور درباره مساله کره شمالی و چالش 

منطقه شرق آسیا گفت وگوهایی داشت.
وی که ب��ر روی ناو هواپیمابر آمریکایی در یوکوس��وکای 
ژاپن بود، گفت در تقابل با تهدیدات کره ش��مالی که تا کنون 
چندین آزمایش موشکی و اتمی انجام داده، نیت آمریکا تغییر 

نکرده است.
پنس افزود کسانی که بخواهند قدرت نظامی آمریکا را به 
بوته آزمایش بگذارند، شکس��ت خواهند خورد و در برخورد با 

کره شمالی همه گزینه ها روی میز است.
مقامات آمریکایی به نیویورک تایمز گفته اند که این مسئله 
ناشی از سلس��له ای از اشتباهات، از جمله اعالم پیش از موعد 
آغ��از مأموریت تا توضیح نادرس��ت »جیمز متیس« وزیر دفاع 
آمری��کا در مورد موقعیت ای��ن ناوگروه، بوده اس��ت.همه این 
رخداده��ا این تص��ور را ایجاد کرد که گروهی از کش��تی های 
آمریکایی به س��رعت در حال حرکت به س��مت کره ش��مالی 

هستند. رس��انه ها پس از آن در جریان این گاف پنتاگون قرار 
گرفتند که نیروی دریایی آمریکا روز دوشنبه عکسی را منتشر 
کرد که نش��ان می داد ناو وینسون هنوز در تنگه »سوندا« بین 
دو جزیره »جاوا« و »س��وماترا« اندونزی است.نماینده آمریکا 
در س��ازمان ملل اعالم کرد که کشورش خواستار جنگ با کره 

شمالی نیست.
خبرگزاری ترند به نقل از اسپوتنیک اعالم کرد که »نیکی 
هیل��ی« نماینده آمریکا در س��ازمان ملل متح��د در اظهاراتی 
گفته اس��ت که کشورش خواستار جنگ با کره شمالی نیست. 
نماینده آمریکا در سازمان ملل در این باره گفت: تنها یک پیام 
برای کره ش��مالی داریم؛ آمریکا به دنبال جنگ با این کش��ور 
نیس��ت. اما اگر آن ها به اقدامات تحریک آمیز خود ادامه دهند، 

آنگاه ممکن است یک جنگ به وقوع بپیوندد.
»نیکی هیلی« در ادام��ه اظهارات خود علیه پیونگ یانگ 
افزود: کره شمالی باید متوجه باشد که نباید دلیلی برای جنگ 

به ما بدهد تا ما نیز به جنگی مبادرت نورزیم.
الزم ب��ه ذکر اس��ت، چن��د روز پیش و همزم��ان با اعزام 
ناوگروه آمریکایی »کارل وینس��ون« ب��ه بخش غربی اقیانوس 
آرام در مجاورت ش��به جزیره کره، رس��انه دولتی کره شمالی 
به واش��نگتن هش��دار داد که پیونگ یانگ در صورت مشاهده 
هرگونه نش��انه ای دال بر تج��اوز آمریکا، این کش��ور را هدف 
حمله اتمی خود قرار خواهد داد.شایان ذکر است، کره شمالی 
اوایل اس��فند ماه سال گذشته نیز با شلیک چند فروند موشک 

بالستیک به آزمایش موشکی جدیدی اقدام کرده بود.

پنس از راه های شرقی آمريکا می گويد
دی��روز 3 هزار نف��ر از ش��یعیان فوعه و 

کفریا به س��وی حلب اعزام ش��دند و در مق���اوم�ت
مقاب��ل ۱۱ اتوب��وس نیز از ش��هرک های 
زبدانی، س��رغایا و الجبل الشرقی افراد مسلح را به ادلب منتقل 

خواهند کرد.
دیروز 4۵ اتوبوس از شهرکهای محاصره شده فوعه و کفریا 

واقع در ریف شمالی استان ادلب خارج شدند.
خبرگزاری سانا گزارش داد که این اتوبوسها 3 هزار نفر از 
ساکنان این دو شهرک شیعه نشین را به حلب منتقل خواهند 
کرد.در مقابل ۱۱ اتوبوس نیز از ش��هرکهای »زبدانی، سرغایا و 
الجبل الشرقی« واقع در ریف دمشق خارج خواهند شد و افراد 
مس��لح و خانواده های آنان را از این ش��هرکها به ادلب منتقل 

خواهند کرد.
مناب��ع خبری س��وریه همچنین اعالم کردن��د، گروههای 
مس��لح پیش از خروج از مربع زبدانی در ریف دمشق، مقرهای 
خود را به آتش کشیده و مقادیری از مهمات خود را نیز منهدم 

کردند.
ب��ه گفته این منابع، ۵00 فرد مس��لح به هم��راه خانواده 
هایشان از این منطقه خارج شدند و 300 فرد مسلح نیز ترجیح 
دادند که در این منطقه باقی بمانند تا به وضعیتشان رسیدگی 
ش��ود. قرار بود که 800 نفر از زبدانی، سرغایا و الجبل الشرقی 
خارج شوند. این مس��ئله در راستای اجرای مرحله دوم توافق 
»فوعه-کفریا-زبدانی-مضایا«اس��ت که میان مقامات سوری و 
تروریستهای مسلح منعقد شد.60 اتوبوس نیز که حامل ۲3۵0 

ش��خص مس��لح بود، در روز جمعه از زبدانی وارد استان ادلب 
شدند که در اشغال گروههای تروریستی قرار دارد.

یک روز پس از اج��رای این توافق -۲6 فروردین- بود که 
یک خودروی بمب گذاری شده در نزدیکی اتوبوس های حامل 
س��اکنان الفوعه و کفریا در منطقه »الراشدین« در غرب حلب 
منفجر ش��د که در پی آن ۱۲۵ نفر کش��ته و بیش از ۵00 نفر 
دیگر زخمی شدند.انفجار یک بمب در شهر حلب، مرکز استان 
حلب، چند کش��ته و زخمی بر جای گذاشت. تلویزیون سوریه 
نی��ز ب��ا اعالم این خبر، گزارش داد ک��ه حداقل 3۲ نفر نیز در 
این حادثه مجروح ش��ده اند. ارتش س��وریه از شامگاه عملیات 
جدیدی را به سوی شهرک »حر بنفسه« واقع در ریف جنوبی 

استان حماة آغاز کرد.
این عملیات که همزمان با بمباران توپخانه ای و موش��کی 
گس��ترده آغاز ش��د، برای آزادس��ازی این ش��هرک از اشغال 

گروههای تروریستی آغاز شده است.
وبگاه خب��ری »عنب« به نقل از »احم��د الحموی« فعال 
معارض حاضر در حر بنفس��ه گزارش داد که نیروهای س��وری 
عملی��ات خ��ود را از محورهای روس��تای »دی��ر الفردیس« و 

نیروگاه برق شمال شهرک »الزاره« آغاز کردند.
الحم��وی میگوی��د که ارتش س��وریه به ش��دت مقرهای 
تروریست ها را با موشک های هدایت شونده هدف قرار می دهد. 
حر بنفس��ه دروازه ش��مالی منطقه »الحوله« است که از ریف 
حم��اة تا ریف حم��ص امتداد دارد و ارتش س��وریه قصد دارد 

وارد این منطقه شود.

خروج ۳ هزار نفر از فوعه و کفريا 


