
اخبار

9 بینالملل
| سه شنبه | 24 بهمن 1396 |

| شماره 4682 |

پیام کره جنوبی 
کره جنوبی خبر داد پیش از نشست 2 کره، شرایط 
اتح��اد دوب��اره خانواده های ج��دا افتاده کره ش��مالی و 

جنوبی تسهیل می شود.
به نوش��ته جروزالم پست، وزارت اتحاد کره جنوبی 
به عنوان اولین قدم برای فراهم ش��دن ش��رایط پیش از 
نشس��ت 2 کره، از تس��هیل ش��رایط دیدار خانواده های 
جداش��ده کره ای خبر داد. از زمان تقس��یم کره در سال 
1953، بسیاری از خانواده های کره ای در دو سوی مرزها 
از بستگان دور و نزدیک خود جدا شده و بسیاری از آنها 
بدون اینکه خانواده های خود را ببینند از دنیا رفتند. طی 
دهه های اخیر تالشهایی برای دیدارهای موقت میان این 

افراد در دهکده های مرزی فراهم شده است.

يکا در اوکراين اعتراض به آمر
س��رگئي الوروف گفت برخي کش��ورهاي اروپایي با 
اعتراض به اقدامات آمریکا مبني بر ارسال تجهیزات نظامي 

به اوکراین تمایلي به همکاري در این زمینه ندارند.
به گزارش خبرگزاري تاس؛ وزیر امور خارجه روسیه 
از اعتراض برخي کش��ورهاي اروپایي به ارس��ال سالح 
از آمری��کا به اوکراین خبر داد.س��رگئي الوروف گفت» 
شماري از کش��ورهاي اروپایي معتبر ضمن اعتراض به 
اقدام��ات آمریکا مبني بر ارس��ال تجهی��زات نظامي به 

اوکراین تمایلي به همکاري در این زمینه ندارند.«

مانور ارتش چین 
ارت��ش چی��ن اع��الم ک��رد رزمای��ش مش��ترک 
جنگنده ه��ای خ��ود از جمله س��وخوهای جدید را در 

دریای جنوبی شروع کرده است.
به گزارش ایرنا، تمرینات جنگنده های چین پس از 
آن انجام می ش��ود که در ماه ژانویه یک فروند ناوشکن 
آمریکا، به گفته پکن وارد حریم دریایی این کش��ور در 
این منطقه شد. چین به آمریکا هشدار داده است اعزام 
این ناوها می تواند نقض حاکمیت و تمامیت ارضی این 
کشور در دریای جنوبی تلقی شود. نیروی هوایی ارتش 
چی��ن می گوید ماموریت س��وخوهای 35 روس��یه که 
این کشور در دو س��ال گذشته تحویل گرفته به همراه 

جت های جنگی جی 20 چین شروع شده است.

وسیه آزمايش موشک ضدبالستیک ر
بنا به اعالم روزنامه وابس��ته به وزارت دفاع روسیه، 
این کش��ور جدیدترین موش��ک ضدبالستیک خود را با 

موفقیت آزمایش کرد.
به گزارش اسپوتنیک، بنا به اعالم روزنامه کراسنایا 
زوزدا وابس��ته ب��ه وزارت دف��اع روس��یه، نیروهای این 
کش��ور با موفقیت موشک ضدبالس��تیک جدید خود را 
در منطقه آزمایش »س��اری شاگان« در قزاقستان مورد 

آزمایش قرار دادند.

يه انگلیس! فساد مؤسسه های خیر
داده ه��ای اخی��ر نش��ان می ده��د 120 نف��ر از کارکنان 
مؤسسه های خیریه انگلیس در سال گذشته میالدی به آزار و 

اذیت جنسی متهم شده اند.
به گ��زارش ایندیپندنت، بیش از 120 کارمند آژانس��های 
خیریه انگلیس فقط در س��ال گذش��ته میالدی به آزار و اذیت 
جنسی و فساد اخالقی متهم شدند. داده های جمع آوری شده از 

چندین آژانس خیریه انگلیس حاکی از آن است که در مؤسسه 
امدادرس��انی »آکسفام«، 87 مورد سوء اس��تفاده جنسی بین 
آوریل 2016 تا مارس 2017 گزارش ش��ده است. در مؤسسه 
خیریه »نجات کودکان« هم 31 مورد سوء استفاده جنسی ذکر 

شده است. »کمیته بین المللی صلیب سرخ« هم تأیید کرد که 
چندین مورد آزار جنس��ی در این سازمان در انگلیس گزارش 
شده است. در گزارش نیویورک تایمز همچنین آمده است که 

ممکن است برخی از این قربانیان جنسی کودکان باشند.

حصروراثت
خانم خديجه اكبرى داراى شناســنامه شــماره 2 به شرح دادخواست به كالســه 12/960665 از اين 
شــورا درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان فاطمه اكبرى فر به شناسنامه 
6240095265 درتاريخ 96/9/26 دراقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم 
منحصراست به:1-آقاى محسن سوسرايى فرزند عبداله ش-م 62499300914 نسبت همسر مرحومه2- 
خانم هستى سوسرايى فرزند محســن ش-م 2021667251 نسبت دختر مرحومه 3-خانم خديجه اكبرى 
فرزند نوروز ش-م 4889705910 نسبت مادر مرحومه. اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور 
را دريك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيت نامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر 

آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد.
قاضى شعبه 12 شوراى حل اختالف گنبدكاووس

دادنامه
پرونــده:9509981922000613 شــاكى:محمدرضا رودگر ف تيمور متهــم: محمدرضا صفرى ((رأى 
دادگاه)): درخصــوص اتهــام محمدضا صفرى فعال متوارى فاقد ســابقه كيفرى داير بــه كالهبردارى به مبلغ 
650,000 ريال دادگاه باتوجه به شــكايت شــاكى و مالحظه تصاوير ارائه شــده و مفاد كيفرخواســت صادره 
از دادســرا و پاســخ استعالم اداره مخابرات و مرجع انتظامى ،رســيد پرداختى وجه و متوارى بودن متهم بزه 
انتســابى را محرز و مســلم دانســته با انطباق عمل ارتكابى متهم با ماده 1 قانون راجع به ارتشــاء و اختالس 
و كالهبــردارى و بنــد 4 ماده 19 ق مجازات اســالمى 92 متهم موصوف را به يك ســال حبس و رد وجوهات 
ماخوذه و پرداخت جزاى نقدى معادل مال اخذشده محكوم مى نمايد.رأى صادره غيابى ظرف بيست روز پس 
از ابالغ قابل واخواهى در اين دادگاه ســپس ظرف بيســت روز قابل تجديدنظر در محاكم تجديدنظر اســتان 

خواهد بود.م/الف
رييس شعبه 103 دادگاه كيفرى دو تنكابن-عبداله اقبالى

آگهى حصر وراثت
آقاى قدرت ا... نظرى نژاد ف محمدباقر به شــرح درخواســتى كه به شماره 849/96/ش ح اين شعبه 
ثبت گرديده درخواســت صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشــته كه شــادروان خانم باال صادق 
كاظمــى ف صادقعلــى ت ت 1314/9/12 ش ش 106 صــادره تنكابن در تاريخ 96/4/29 در شهرســتان 
تنكابن  بدرود زندگى گفته، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به :1-محمدباقر گليج ش ش 19 ت ت 
1310/1/19 ف شيرزاد-همسر متوفى2-قدرت ا... ش ش 128 ت ت 1336/10/15   3-رحمن ش ش 
148 ت ت 1339/7/16   4-ضرغــام ش ش يــك ت ت 1338/4/12   5-نصرت ا...   ش ش 115 ت ت 
1333/10/15 همگى نظرى نژاد  نام پدر: محمدباقر –پسران متوفى6-ناهيد ش ش 5 ت ت 1342/3/9   
7-خورشــيد ش ش 116 ت ت 1334/11/20   8-نيره ش ش 186 ت ت 1347/12/15 هرســه گليج  
نام پدر: محمدباقر –دختران متوفى والغير، اينك شورا پس از 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
قاضى شعبه اول شوراى حل اختالف عباس آباد-عليرضا خليلى

آگهى اجراييه
مشــخصات محكوم له نام مصطفى، نام خانوادگى ايمانيان، نام پدر بخشــعلى. شــغل كاســب، نشانى 
انديمشــك كوى رســالت بلوار شــهيدچمران، بين بهمن 1 و 2 فروشــگاه موبايل پارســيان.- مشخصات 
محكوم عليه نام ايمان، نام خانوادگى قالوند.  شغل دامدار. نشانى مجهول المكان.- محكوم به به موجب 
دادنامه شــماره 630 مورخ 29/ 5/ 96 شــوراى حل اختالف حوزه انديمشــك محكوم عليه ايمان قالوند 
محكوم به مطالبه وجه .محكوم عليه محكوم است به ديه مبلغ 20000000 ريال بعنوان اصل خواسته و 
مبلغ 250000 ريال بعنوان هزينه دادرســى و خســارت تاخير تا ديه از تاريخ 4/ 10/ 95 لغايت اجراى 
حكم كه بر اساس شاخص ساالنه بانك مركزى اعالم مى شود و همچنين مبلغ 1000000 ريال بابت عشر 
دولتى در صندوق دولتى واريز گردد.به استناد ماده 33 قانون شوراهاى حل اختالف محكوم عليه مكلف 
است پس از ابالغ اجراييه ظرف ده روز مفاد آن را بموقع اجرا بگذارد و يا ترتيبى براى پرداخت محكوم 
بــه و يا انجام تعهــد و مفاد راى بدهد در غير اينصورت طبق قانون اجــراى احكام مدنى اقدام قانونى از 

سوى اجراى احكام دادگسترى صورت مى پذيرد.
قاضى شوراى حل اختالف شهرستان انديمشك_هوشنگ محمودى

  25801169  : پرونده  كالسه  به  ضمائم  و  دادخواست  و  دادرسى  وقت  ابالغ  آگهى 
 : خوانده  على  حمزه  صغرا   : خواهان   15:30 ساعت   1397/1/18  : رسيدگى  وقت 
اكبر صمدى خواسته : مطالبه مبلغ 200/000/000 ريال چك ملى به انضمام خسارت 
به مجتمع شماره 4  تأديه و هزينه دادرسى خواهان دادخواستى بخواسته فوق  تأخير 
شوراى حل اختالف دادگسترى شهرستان تهران تقديم كه به اين شعبه ارجاع و بكالسه 
25801169 ثبت، بنا به درخواست خواهان ومجهول المكان بودن خوانده وفق ماده73 
قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى مراتب يك نوبت در يكى 
تا خوانده ظرف يك ماه از تاريخ انتشار  از روزنامه هاى كثيراالنتشار محلى درج گردد 
آگهى به اين شعبه مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و آدرس خود 
را اعالم نموده واال نسخه ثانى دادخواست و ضمائم ابالغ شده تلقى و شورا غيابا اتخاذ 

تصميم قانونى خواهد نمود. 
 110/153372          رئيس شعبه 158 شوراى حل اختالف دادگسترى استان تهران  

 آگهى ابالغ وقت دادرسى و دادخواست و ضمائم به كالسه پرونده : 25401229  وقت 
رسيدگى : 1397/1/20 ساعت 16:00 خواهان : عباس فلكى خوانده : مجيد ناصرى 
خواسته : مطالبه وجه خواهان دادخواستى بخواسته فوق به مجتمع شماره 4 شوراى حل 
بكالسه  و  ارجاع  اين شعبه  به  كه  داشته  تقديم  تهران  دادگسترى شهرستان  اختالف 
25401229 ثبت، بنا به درخواست خواهان ومجهول المكان بودن خوانده وفق ماده73 
قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى مراتب يك نوبت در يكى 
تا خوانده ظرف يك ماه از تاريخ انتشار  از روزنامه هاى كثيراالنتشار محلى درج گردد 
آگهى به اين شعبه مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و آدرس خود 
را اعالم نموده واال نسخه ثانى دادخواست و ضمائم ابالغ شده تلقى و شورا غيابا اتخاذ 

تصميم قانونى خواهد نمود. 
 110/153355          رئيس شعبه 154 شوراى حل اختالف دادگسترى استان تهران

 آگهى ابالغ وقت دادرسى و دادخواست و ضمائم به كالسه پرونده : 25401228  وقت 
رسيدگى : 1397/1/20 ساعت 15:30 خواهان : عباس فلكى خوانده : مجيد ناصرى 
خواسته : مطالبه وجه خواهان دادخواستى بخواسته فوق به مجتمع شماره 4 شوراى حل 
بكالسه  و  ارجاع  اين شعبه  به  كه  داشته  تقديم  تهران  دادگسترى شهرستان  اختالف 
25401228 ثبت، بنا به درخواست خواهان ومجهول المكان بودن خوانده وفق ماده73 
قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى مراتب يك نوبت در يكى 
تا خوانده ظرف يك ماه از تاريخ انتشار  از روزنامه هاى كثيراالنتشار محلى درج گردد 
آگهى به اين شعبه مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و آدرس خود 
را اعالم نموده واال نسخه ثانى دادخواست و ضمائم ابالغ شده تلقى و شورا غيابا اتخاذ 

تصميم قانونى خواهد نمود. 

 110/153353          رئيس شعبه 154 شوراى حل اختالف دادگسترى استان تهران

 آگهى ابالغ وقت دادرسى و دادخواست و ضمائم به كالسه پرونده : 25301179/96  
محمدمهدى(مهدى)  آقاى   : خواهان   16:15 ساعت   1396/12/26  : رسيدگى  وقت 
مبلغ   مطالبه   : خواسته  كندوان  زارع  نصرت  آقاى   : خوانده  احمد  فرزند  اصدقى 
خواهان دادخواستى بخواسته فوق به مجتمع شماره 4 شوراى حل اختالف دادگسترى 
بكالسه 25301179/96  و  ارجاع  اين شعبه  به  كه  داشته  تقديم  تهران  شهرستان 
قانون  ماده73  وفق  خوانده  بودن  المكان  ومجهول  خواهان  درخواست  به  بنا  ثبت، 
يكى  در  نوبت  مراتب يك  امور مدنى  در  انقالب  و  دادگاه هاى عمومى  دادرسى  آيين 
از روزنامه هاى كثيراالنتشار محلى درج گردد تا خوانده ظرف يك ماه از تاريخ انتشار 
آگهى به اين شعبه مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و آدرس خود 
را اعالم نموده واال نسخه ثانى دادخواست و ضمائم ابالغ شده تلقى و شورا غيابا اتخاذ 

تصميم قانونى خواهد نمود. 
 110/153350          دفتر شعبه 153 شوراى حل اختالف دادگسترى استان تهران

 آگهى ابالغ وقت دادرسى و دادخواست و ضمائم به كالسه پرونده : 25301177/96 
اصدقى  محمدمهدى  آقاى   : خواهان   15:30 ساعت   1396/12/26  : رسيدگى  وقت 
(آقاى محمدمهدى اصدقى) خوانده : آقاى عليرضا تركى خواسته : مطالبه وجه خواهان 
دادخواستى بخواسته فوق به مجتمع شماره 4 شوراى حل اختالف دادگسترى شهرستان 
به  بنا  ارجاع و بكالسه 25301177/96 ثبت،  اين شعبه  به  تهران تقديم داشته كه 
دادرسى  آيين  قانون  ماده73  وفق  خوانده  بودن  المكان  ومجهول  خواهان  درخواست 
از روزنامه هاى  نوبت در يكى  امور مدنى مراتب يك  انقالب در  و  دادگاه هاى عمومى 
كثيراالنتشار محلى درج گردد تا خوانده ظرف يك ماه از تاريخ انتشار آگهى به اين شعبه 
مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و آدرس خود را اعالم نموده واال 
نسخه ثانى دادخواست و ضمائم ابالغ شده تلقى و شورا غيابا اتخاذ تصميم قانونى خواهد 

نمود. 
 110/153348          دفتر شعبه 153 شوراى حل اختالف دادگسترى استان تهران

 آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى مهدى مددى فرزند  خواهان 
خانم كتايون سراج به وكالت از تيمور حبيبى قوزلو دادخواستى به طرفيت خوانده آقاى 
مهدى مددى به خواسته مطالبه وجه چك مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده 
اختالف  حل  چهار شوراى  مجتمع شماره  كالسه 9609981025901193 شعبه 159 
شهر تهران ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/01/18 ساعت 17:00 تعيين كه حسب 
دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان 
بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى 
مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار 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. 
اختالف  حل  شوراى  شعبه  دفتر  مسئول       110/153398  
تهران  شهر  اختالف  حل  شوراى  چهار  شماره  159مجتمع  شعبه 

 آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى رضا قاسمى مزرعه خلف 
طرفيت  به  دادخواستى  فالحى  سميه   -2 چشمى  حسين   -1 آقاى  خواهان  فرزند  
خوانده آقاى 1- محمد ور آقايارى 2- رضا قاسمى مزرعه خلف به خواسته مطالبه وجه 
ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9609981025901195  به اين شعبه  مطرح كه 
شعبه 159 مجتمع شماره چهار شوراى حل اختالف شهر تهران ثبت و وقت رسيدگى 
موضوع  طبق  دادگاه  دستور  حسب  كه  تعيين   16:00 ساعت   1397/01/18 مورخ 
ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست 
خوانده  تا  گردد  مى  آگهى  كثيراالنتشار  جرايد  از  يكى  در  نوبت  يك  مراتب  خواهان 
ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى 
جهت  فوق  مقرر  وقت  در  و  دريافت  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانى  نسخه  خود  كامل 

رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. 
اختالف  حل  شوراى  شعبه  دفتر  مسئول       110/153392  
تهران شهر  اختالف  حل  شوراى  چهار  شماره  159مجتمع  شعبه 

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى عليرضا فرخ فرزند  خواهان 
خانم الهه فرحانى به وكالت از هادى حدادى دادخواستى به طرفيت خوانده آقاى عليرضا 
پرونده كالسه  به شماره  و  ارجاع  اين شعبه  به  كه  مطرح  وجه  مطالبه  خواسته  به  فرخ 
شهر  اختالف  حل  شوراى  چهار  شماره  مجتمع   159 شعبه   9609981025901194
حسب  كه  تعيين   17:30 ساعت   1397/01/18 مورخ  رسيدگى  وقت  و  ثبت  تهران 
دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان 
بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى 
مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار 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. 
اختالف  حل  شوراى  شعبه  دفتر  مسئول       110/153384  
تهران  شهر  اختالف  حل  شوراى  چهار  شماره  159مجتمع  شعبه 

 آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى حسين نصيرى كنارى فرزند  
خواهان آقاى نصراله معمار دادخواستى به طرفيت خوانده آقاى حسين نصيرى كنارى 
به خواسته انتقال رسمى يك خط تلفن همراه مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره 
چهار شوراى حل  مجتمع شماره  پرونده كالسه 9609981025901207 شعبه 159 
اختالف شهر تهران ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/01/19 ساعت 15:30 تعيين 
علت  به  مدنى  دادرسى  آيين  قانون   73 ماده  موضوع  طبق  دادگاه  دستور  حسب  كه 
از جرايد  المكان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكى  مجهول 
كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار 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. 
اختالف  حل  شوراى  شعبه  دفتر  مسئول       110/153377  
تهران شهر  اختالف  حل  شوراى  چهار  شماره  159مجتمع  شعبه 

 آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به خانم سميه بيرانوند  فرزند عيدى و 
على اصغر ميرزا محالتى فرزند محمدرضا  خواهان آقاى مسعود داودآبادى با وكالت آقاى 
بيرانوند و على اصغر  گل محمد حيدرى دادخواستى به طرفيت خواندگان خانم سميه 
ميرزا محالتى به خواسته درخواست صدور حكم محكوميت خواندگان به حضور در يكى 
از دفاتر اسناد رسمى تهران و تنظيم و امضا سند رسمى انتقال يك دستگاه اتومبيل 
سوارى پژو 206 مدل 1389 رنگ سفيد روغنى به شماره انتظامى 666م63 ايران 11 
و شماره شاسى NAAP23FG3BJ166143  و شماره موتور 13589014236 مقوم 
به مبلغ دويست ميليون ريال به نام خواهان با احتساب هزينه هاى دادرسى و حق الوكاله 
وكيل مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9609981025601053 
تهران ثبت و وقت رسيدگى  اختالف شهر  شعبه 156 مجتمع شماره چهار شوراى حل 
مورخ 1397/01/15 ساعت 15:30 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 
73 قانون آيين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان 
مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه 
پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه 
را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه  ثانى دادخواست و ضمائم 

حاضر گردد. 
اختالف  حل  شوراى  شعبه  دفتر  مسئول       110/153357  
تهران  شهر  اختالف  حل  شوراى  چهار  شماره  156مجتمع  شعبه 

10 سال از ش��هادت »عماد 
گـزارش ويژه

گروهبينالملل
مغنی��ه« از فرمانده��ان بارز 
رژی��م  توس��ط  ح��زب اهلل 
صهیونیس��تی، در دمشق می گذرد؛ مغنیه خالصه 
تجربه ه��ای بس��یاری بود ام��ا از نظر سیاس��ی و 
جهادی او فرزند دو انقالب بود: انقالب فلسطین و 
انقالب اس��المی ایران و امروز به یقین می توان آن 

را الگوی ماندگار مقاومت نامید.
روزنامه االخبار در گزارشی در این باره نوشت: 
انقالب اس��المی ایران »مسیر بزرگ« او را ساخت. 
او یک انقالب��ی متأثر از امام خمینی ]ره[، س��ید 
محمد حس��ین فض��ل اهلل )که از او ب��ه عنوان پدر 
معنوی حزب اهلل یاد می ش��ود( و »سید محمد باقر 
صدر« بود. اما انقالب فلسطین، بیداری اولیه او در 
نبرد با دش��من را ش��کل داد و او تا لحظه شهادت 

در 12 فوریه 2008 به آن وفادار ماند.
ش��هید عماد مغنیه معروف به »حاج رضوان« 
که بیشترین تعداد عملیات علیه رژیم صهیونیستی 
را در جه��ان به نام خود ثبت کرده اس��ت، در ماه 
جوالی س��ال 1962 میالدی در ش��هر صور دیده 
به جهان گش��ود. خانواده شهید مغنیه که متشکل 
از پدرش، آیت اهلل ش��یخ »جواد مغنیه« از علمای 
برجس��ته ش��یعه لبنان، مادر و »جهاد و فؤاد« دو 
برادر وی بودند که بعدها به شهادت رسیدند، پس 
از مدت��ی از ص��ور به ضاحیه جنوب��ی بیروت نقل 
مکان کردند و در این منطقه بود که شهید مغنیه، 
تحصی��الت ابتدایی و دبیرس��تان خ��ود را گذراند 
و پ��س از آن در جوانی، وارد دانش��گاه آمریکایی 

بیروت )AUB( شد.
 ش��هید مغنیه در اوایل دهه هش��تاد میالدی 
به »نیروی 17« شاخه نظامی جنبش آزادی بخش 
فلس��طین پیوس��ت مأموریت این نیرو، حفاظت از 
مبارزانی مانند »یاس��ر عرفات« معروف به ابوعمار 
)رئی��س س��ابق تش��کیالت خودگردان(،»خلی��ل 
الوزی��ر« معروف ب��ه »ابوجهاد« )از مب��ارزان بارز 
فلس��طینی که توس��ط کماندوهای اسرائیلی ترور 
شد( و ابوایاد )دیگر مبارز سرشناس فلسطینی که 

توسط موساد ترور شد( بود.
 او از همان زمان، در عملیات انتقال س��الح از 
جنبش آزادی بخش فلسطین برای مقاومت اسالمی 
لبنان که در حزب اهلل و جنبش »امل« نمود دارد، 
نقش اساس��ی داشت اما در پی اش��غال لبنان در 
س��ال 1982 میالدی از سوی رژیم صهیونیستی، 
مبارزان جنبش آزادی بخش فلس��طین مجبور به 

ترک لبنان شدند.
محاصره بیروت، س��ه ماه به طول انجامید و با 
خروج مبارزان فلس��طینی و سازمان آزادی بخش 
از لبن��ان، عم��اد مغنیه نیز به صف��وف رزمندگان 
اف��واج مقاومت اس��المی )جنبش امل( پیوس��ت 
که از س��وی امام موس��ی صدر و ش��هید مصطفی 
چمران تأسیس شده بود اما شهید مغنیه در ادامه 
و همزمان با انتقال س��ید حسن نصراهلل از امل، به 

حزب تازه تأسیس حزب اهلل پیوست.
روز 12 فوری��ه 2008 می��الدی )23 بهم��ن 
1386( »عماد فایز مغنیه«، معاون دبیرکل حزب 
لبن��ان در کمیته جهادی حزب اهلل به منطقه »کفر 
سوس��ه« در دمش��ق می رس��د و وارد آپارتمان��ی 
می ش��ود که برخی از رهبران فلسطینی و مسئول 
یکی از بخش های جهادی ح��زب اهلل و تعدادی از 
اعضای سپاه پاسداران انقالب اسالمی در ایران در 
آن حضور داش��تند تا درباره آموزش های نظامی و 

هماهنگی های نظامی بحث و تبادل نظر کنند.
پیش از پایان نشس��ت ش��هید مغنیه نشست 
را ت��رک می کند و از حاض��ران می خواهد، بحث و 
گفت  وگوها و هماهنگی ه��ا را ادامه دهند. دقایقی 
بعد صدای انفجار به گوش رس��ید. تمام کسانی که 
در نشس��ت شرکت داش��تند، بر این باور بودند که 
هدف قرار گرفته اند، اما داد و فریاد مردم در حیاط 
جلوی س��اختمان و حضور دس��تگاه ها و نیروهای 
امنیتی س��وری در محل،  تعدادی از آنها را از خانه 
بیرون کشید تا ببینند، چه اتفاقی افتاده است که 
عم��اد مغنیه را یافتند که هش��ت گوی آهنین به 

بدن وی اصابت کرده است.
یک��ی از گوی های آهنین به چش��مش اصابت 

کرده و از پش��ت سرش بیرون آمده بود. او بالفاصله 
جان خود را از دست داده بود. دوستانش پیکرش را 
به داخل ماشین برده و مستقیما راهی لبنان شدند.

مس��ئول نظام��ی ح��زب اهلل که همراه ش��هید 
مغنیه در نشس��ت حضور داش��ت، با سید »حسن 
نصراهلل«، دبیرکل حزب اهلل لبنان تماس می گیرد تا 
خبر ش��هادت مغنیه را به او بده��د و پیکرش را به 
بیمارستان منتقل کند تا در آنجا »سید« حضور یابد 
و آخرین دیدار و نگاه را به رفیق راهش داشته باشد 
و او را در پرچ��م بارگاه امام »حس��ین« )ع( بپیچد 
ک��ه آن را از کربالی معلی دریافت کرده بود و خبر 

شهادت مغنیه را به خانواده اش و دوستانش بدهد.
در واقع ش��هید مغنیه برخ��الف آنچه در این 
اواخر ش��ایع کردند، نه از رستوران خارج شده بود 

و نه با همسرش در س��وریه دیدار کرده بود، بلکه 
وی برای حضور در نشس��تی به دمش��ق رفته بود 
ک��ه داخل یک مرکز برگزار ش��د و معروف بود که 
این مرکز سال هاست که وابسته به سپاه پاسداران 

انقالب اسالمی ایران در دمشق است.
همچنین مغنیه از لبنان وارد سوریه شده بود 
و مانند همیشه از محافظانش خواسته بود، به یک 
مرکز نزدی��ک منطقه »زینبیه« )س��الم اهلل علیها( 
در جن��وب دمش��ق بروند تا او به جای��ی برود که 
می بایس��ت بتنهایی و بدون هیچ یک از محافظان 
امنیت��ی اش در آن حض��ور می یاف��ت، چ��ون وی 
اولی��ن و آخرین نفری بود که می توانس��ت از خود 
محافظ��ت و مراقبت کند و با کس��ی درباره رفت 
و آمده��ا و برنامه های��ش س��خن نمی گف��ت و در 

خف��ا و پنهانی انج��ام دادن کاره��ا تکیه می کرد، 
ب��ه ویژه آنکه چهره وی چن��دان معروف نبود، اما 
نمی دانست که رژیم صهیونیستی برنامه های کاری 
و نقش��ه رفت و آمدهایش را از بیش از ش��ش ماه 
قبل از ترور تهیه کرده و از آن آگاه بود، به گونه ای 
که دس��تگاه اطالعات و جاسوس��ی ک��ه وی را در 
خفا و سکوت تعقیب می کرد، می توانست مغنیه را 
در و پیش از تاریخ عملیات تروریس��تی کفرسوسه 
ترور کند، آن هم کس��ی خود در رفت و آمدهایش 

»شبح« خوانده می شد.
»یوس��ی کوهن« سابقه ای 30 ساله در موساد 
دارد که نزدیک به 20 س��ال آن فعالیت در حوزه 
عملیات های اطالعاتی و عملیات های ویژه ) ترور و 

خرابکاری( در موساد بوده است.
کوهن نزدیک به 20 س��ال در تمام بخش ها و 
واحدهای دپارتمان عملیات ویژه موساد ) مسئول 
مس��تقیم عملیات های پنهان و ترورهای موس��اد( 
فعالیت داش��ته اس��ت که در نهایت در اوائل قرن 
بیستم و در دوران ریاست مئیر داگان ریاست این 
دپارتمان را برعهده گرفت. وی پیش از ریاست بر 
این دپارتمان فرماندهی واحد کیدون ) جوخه های 

ترور موساد( را بر عهده داشته است.
کارکنان موس��اد یوس��ی کوه��ن را به عنوان 
نابغ��ه ت��رور و مغز متفک��ر طراح��ی عملیات های 
تروریستی می شناسند. چهره ای امنیتی و عملیاتی 
با س��ابقه ای خونین از کش��تار و ترور که به پاس 
ترورهای موفقش »نش��ان درجه یک دفاع« رژیم 
صهیونیستی را دریافت کرده است. بسیاری بر این 
امر تاکید دارند که خون ش��هید مغینه زمینه ساز 
خون تازه بر پیکر مقاومت ش��ده که دستاوردهای 
اخیر مقاومت در مبارزه با تروریسم برگرفته از این 
امر بوده اس��ت. جهاد مغنیه فرزند وی نیز در این 
راه در س��وریه به شهادت رسید  تا نشانه ای بر آن 
باش��د که مقاومت یعنی پ��دران و فرزندانی که در 
راه مقاومت جان می دهند و هر کدام ایس��تادگی 
را وظیف��ه خود می دانند و ش��هادت در این راه را 

سرانجامی نیکو می شمارند. 

به بهانه دهمین سالگرد شهادت عماد مغنیه؛

الگوی ماندگار مقاومت

باج گیری از شاهزاد ه های سعودی 
برای تامین کسری بودجه 

یک مق��ام بلندپایه س��عودی اعالم کرد: 
انتظ��ار م��ی رود ت��ا پایان س��ال جاری غـرب آسـیا

عربس��تان از محل دریافت وجه المصالحه 
از شاهزادگان دستگیر شده 13.3 میلیارد دالر به دست آورد.

ماه نوامبر بود که ده ها تن از ش��اهزادگان و تجار ثروتمند 
س��عودی به بهانه دست داشتن در فس��اد مالی دستگیر شده 
و در ی��ک هت��ل 5س��تاره زندانی ش��دند. یک مق��ام بلندپایه 
س��عودی گفت: دولت عربستان انتظار دارد تا از محل دریافت 

وجه المصالحه از ش��اهزادگان و مقام اسبق دستگیرشده بتواند 
50 میلی��ارد ریال س��عودی معادل 13.3 میلی��ارد دالر منابع 
مالی کس��ب کند. دولت عربس��تان پیش��تر به اف��راد ثروتمند 
دستگیرشده گفته بود که برای آزاد شدن باید بخشی از ثروت 
خود را تقدیم دولت عربستان کند. این مقام سعودی که نامش 
ذکر نشده اس��ت، گفت: هم اکنون بخشی از این پول از طریق 
دریافت پول نقد از افراد دستگیرش��ده محقق شده و قرار است 
بخش دیگری از آن نیز پس از نهایی شدن توافق آزادی آنها از 

طریق مصادره اموال و سهام شرکت های آنها تأمین شود.
این منبع س��عودی تأکید کرد: تا پایان س��ال جاری 13.3 
میلیارد دالر از س��وی افراد دستگیرش��ده به دولت عربس��تان 
پرداخ��ت خواهد ش��د. اف��راد دستگیرش��ده پیش��تر در هتل 

ریتزکارلتون ریاض بازداش��ت ش��ده بودند که با توجه به اینکه 
این هتل رزرو اتاق های خود توسط مشتریان طی روزهای آینده 
را آغاز کرده است، به نظر می رسد این شاهزادگان توانسته اند با 

دولت عربستان به توافق رسیده و به زودی آزاد شوند.
ولید بن طالل ثروتمندترین شاهزاده سعودی نیز در میان 
دستگیرشدگان بود و گزارش های اولیه نشان می داد سعودی ها 
چشم به یک سوم ثروت وی، معادل 6 میلیارد دالر برای آزادی 

وی دوخته اند.
دادستان کل عربستان پیشتر گفته بود که از محل دریافت 
وجه المصالح��ه در قب��ال آزادی از ش��اهزادگان و ثروتمندان 
دستگیرش��ده سعودی، دولت عربستان 100 میلیارد دالر پول 
محقق خواهد کرد. ریاض قصد دارد با دریافت این پول بخشی 

از کس��ری بودجه 52 میلیارد دالری خود را جبران کند. قرار 
اس��ت این اموال ضبط ش��ده توسط دولت عربس��تان و برخی 

شرکت های خصوصی مدیریت شود.
منبع س��عودی تأکید کرد: قرار اس��ت بخ��ش دیگری از 
وجه المصالحه از طریق فروش اموال دستگیرش��دگان در خارج 
از این کش��ور محقق ش��ده که این اقدام در طول زمان انجام 
خواهد ش��د. وی تأکی��د کرد: دولت عربس��تان تمایلی به نگه 
داش��تن اموال ضبط شده نداش��ته و قصد دارد با ارائه تخفیف 
آنه��ا را به س��رعت نقد کند. وی گفت: ما هم اکنون به ش��دت 
در مضیقه مالی هس��تیم و دولت عربس��تان بدهی های زیادی 
دارد و با کمک اموال مصادره ش��ده می توانیم بخش��ی از آن را 

جبران کنیم.

وزیر ام��ور خارج��ه آمریکا در 
خط نشس��ت مش��ترک خب��ری با ســــر

همتای مصری خود خواس��تار 
رویکرد کش��ورهای عرب��ی به روند س��ازش با رژیم 
صهیونیس��تی و در اص��ل پایان دادن ب��ه حمایت از 

فلسطین شد.
رکس تیلرسون، وزیر امور خارجه آمریکا در نشست 
مشترک خبری با سامح شکری، همتای مصری اش در 
قاهره گفت: در قاهره گفت وگوهای ثمربخشی درباره 
مس��ائل منطقه ای و امنیتی داشتیم. مصر با تروریسم 
و اف��راط گرایی مبارزه می کند و ما به همکاری با این 

کشور در این زمینه ادامه خواهیم داد.
وی افزود: واشنگتن از برگزاری انتخابات شفاف 
در مصر حمایت می کند. مصر نقش بسیار مهمی در 
حمایت از گفت وگو در س��وریه ایفا کرد. بر پایبندی 
دول��ت دونالد ترامپ بر حمای��ت از روند صلح تاکید 
کردیم. از اصالحاتی که عبدالفتاح السیس��ی، رئیس 
جمهور مصر برای تحقق رفاه اجتماعی در این کشور 

اجرا کرد استقبال می کنیم. 
وزیر امور خارجه آمریکا در نشس��ت مش��ترک 
خبری با سامح شکری تاکید کرد به دستیابی به راه 
حل دائم بین فلسطینی ها و اسرائیل پایبند هستیم. 
در زمین��ه مب��ارزه با تروریس��م بین مص��ر و آمریکا 

شکاف وجود دارد.
تیلرس��ون افزود: مرزهای نهایی قدس بر اساس 

توافق فلسطینی ها و اس��رائیل مشخص خواهد شد. 
آمری��کا ت��الش می کند روند صلح را ب��ه پیش ببرد. 
س��امح ش��کری، وزیر امور خارجه مص��ر نیز در این 
نشس��ت خبری اعالم کرد: از حمایت آمریکا از مصر 
در مب��ارزه با تروریس��م قدردان��ی می کنیم. مصر در 
ح��ال عملیات گس��ترده ای برای ریش��ه کن کردن 
تروریس��م در صحرای سینا اس��ت. توافق کردیم در 
نیمه دوم امسال گفت وگوی راهبردی بین دو کشور 
صورت گیرد. برای تحقق ثبات در منطقه و پیش��برد 
رون��د صلح، گریزی از روابط با آمریکا نیس��ت. برای 
رواب��ط دوجانبه با آمریکا اهمیت قائل هس��تیم و از 

حمایت های واشنگتن از قاهره تشکر می کنیم.
در ای��ن می��ان مش��اور تش��کیالت خودگردان 
فلس��طین گفته است که این تش��کیالت با پیشنهاد 
روسیه برای تقسیم بندی قدس و تعیین قدس شرقی 
به عنوان پایتخت فلس��طین مش��کلی ندارد. »نبیل 
شعث« مشاور رئیس تشکیالت خودگردان فلسطین 
گف��ت که این تش��کیالت با موضع روس��یه مبنی بر 
تعیین قدس غربی به عنوان پایتخت اسرائیل و قدس 

شرقی به عنوان پایتخت فلسطین مشکلی ندارد.
بن��ا بر ای��ن گ��زارش، »محمود عب��اس« رئیس 
تش��کیالت خودگردان فلس��طین در ح��ال حاضر به 
منظور دیدار با مقامات روس��یه و »والدیمیر پوتین« 

رئیس جمهور این کش��ور به مسکو رفته است. مشاور 
عباس که با خبرگزاری »اسپوتنیک« گفت وگو کرده، 
گفت: »فلس��طین با ش��رکای خارجی خود از جمله 
روس��یه، در قالب توافق چندجانبه جدید با اس��رائیل 
برای برگزاری یک کنفرانس بزرگ در مسکو استقبال 
می کند.« شعث در ادامه تأکید کرد: »موضع تشکیالت 
خودگردان فلس��طین در قب��ال جایگزینی آمریکا در 
روند مذاکرات صل��ح خاورمیانه تغییر نمی کند و این 
تش��کیالت به هیچ عنوان حاضر به همکاری با دولت 

»دونالد ترامپ« رئیس جمهوری آمریکا نیست.«
از س��وی دیگر هی��أت جنبش فتح به ریاس��ت 
»عزام األحمد« که به قاهره س��فر کرده است با وزیر 
خارجه مصر دی��دار و گفت وگو کرد. »عزام األحمد« 
عض��و فتح پ��س از دیدار با »س��امح ش��کری« وزیر 
خارج��ه مصر گفت که تماس ه��ا و تالش هایی برای 
پایان دادن به دودستگی  فلسطینیان و تحقق آشتی 
ب��ا جنبش حماس در جریان اس��ت. هی��أت فتح در 
دیدار با ش��کری درباره تحوالت فلس��طین و پرونده 

آشتی ملی فلسطینیان بحث و تبادل نظر کرد.
 وزارت خارجه مص��ر در بیانیه ای اعالم کرد که 
عزام االحمد در این دیدار به بررسی آخرین تحوالت 
و مواض��ع فت��ح درباره اجرای توافقنامه آش��تی ملی 

فلسطینیان پرداخت. 

تقالی تیلرسون برای حذف فلسطین از معادالت منطقه

وپا وابط انگلیس و اتحاديه ار وس در ر دخالت سور
بنی��اد س��وروس مبالغ بیش��تری به گروه ه��ای حامی ماندن 

بریتانیا در اتحادیه اروپا اختصاص داده است تا جلوی اجرایی چـــــالش
ش��دن نتیجه همه پرس��ی خروج بریتانیا از اتحادی��ه اروپا را 

بگیرد.
جورج سوروس سرمایه دار یهودی 100 هزار پوند دیگر به گروه »بهترین برای 
بریتانیا« اختصاص می دهد. به نوش��ته خبرگزاری رویترز، سوروس که پیش از این 
400 ه��زار پوند برای کمپین ماندن در اتحادیه اروپا هزینه کرده بود، مبلغ تازه ای 
به یک گ��روه بریتانیایی مخالف خروج از اتحادیه اروپا کمک می کند.س��وروس به 

روزنام��ه گاردین گفت که از مبارزه با کس��انی که به ج��ای بحث با کمپین خروج 
سعی دارند مانع شکست خود شوند، خوشحال است. 

 بنیاد سوروس 400 هزار پوند برای جلوگیری از وقوع برگزیت به کمپین های 
مخالف آن اختصاص داده اس��ت. س��خنگوی »ترزا می« نخست وزیر انگلیس روز 
پنج ش��نبه در واکنش به آن گفته بود دولت انگلیس همه پرسی دومی برای خروج 
از اتحادیه اروپا )برگزیت( برگزار نمی کند. مردم بریتانیا )انگلیس، اس��کاتلند، ولز و 
ایرلندش��مالی( سال 2016 با شرکت در همه پرس��ی رای به خروج از اتحادیه اروپا 
دادند و مذاکرات دو س��اله خروج از مارس 2017 آغاز ش��د.  در نتیجه همه پرسی 
س��ال 2016، گروه های زی��ادی از مخالفان برگزیت تالش کردن��د تا جلوی آن را 

بگیرند. 


