
9 دوشنبه  21 خرداد 1397  شماره 4763  فرادید

تظاهرات هزاران رومانیایی 
ه��واداران ح��زب حاک��م رومان��ی در اعتراض به 
اقدامات دس��تگاه قضایی و دادستانی در زمینه مبارزه 

با فساد به خیابان ها آمدند. 
 )PSD( حزب حاکم سوسیال دموکرات در رومانی
و هزاران تن از هواداران آنها با تجمع در محوطه بیرونی 
ساختمان های دولتی در بخارست علیه سوءاستفاده از 
قدرت به وس��یله دادس��تان هایی که علیه فساد اقدام 
می کنند، اعت��راض کردند. بر طبق اعالم رس��انه های 
رومانیایی، ش��ماری از مقامات رومانیایی مانند روسای 
بیمارس��تان ها و مدیران ارش��د ه��م از کارکنان خود 
خواسته بودند تا در تظاهرات روز شنبه شرکت کنند.

ریاست شانگهای برای قرقیزستان 
»والدیمیر ناروف« رئیس مرکز مطالعات استراتژیک 
وابسته به ریاست جمهوری ازبکستان به سمت دبیرکل 

سازمان همکاری شانگهای انتخاب شد.
همچنین »جمعه خان غیاث اف« نماینده تاجیکستان 
به س��مت مدیر کمیته اجرایی س��اختار ضدتروریستی 
منطقه ای سازمان همکاری شانگهای منصوب شده است. 
نمایندگان یادشده ازبکستان و تاجیکستان در چارچوب 
نشست س��ازمان همکاری ش��انگهای در شهر »چینگ 
دائو« چین انتخاب ش��دند. همچنین در پایان نشس��ت 

»بیانیه چینگ دائو« صادر و اسنادی به امضا رسید. 

اسپانیا به دنبال اصالح قانون اساسی 
دولت سوسیالیست تازه روی کار آمده اسپانیا در 
نظر دارد بزودی اصالحات قانون اساسی این کشور را 

با هدف استقالل کاتالونیا آغاز کند.
»باتت« وزیر سیاس��ت منطق��ه ای کاتالونیا گفت: 
قرار اس��ت به زودی دیدار و گفت وگوهایی درخصوص 
وضعیت آتی کاتالونیا با مقامات اس��پانیا انجام شود و 
اعمال اصالحات در قانون اساسی اسپانیا یکی از پیش 
زمینه های استقالل منطقه خودمختار کاتالونیا است. 
وی در ادامه افزود: »پدرو س��انچز« نخست وزیر جدید 
اسپانیا با تاکید بر عدم نظارت مالی مادرید بر کاتالونیا 
معتقد اس��ت که وی با اعتماد به این منطقه خواهان 

ارتقای سطح مناسبات با آنها است. 

انتقاد از تصمیم اتریش 
رئیس جمه��ور ترکیه ب��ه اقدام اتری��ش مبنی بر 
تعطیل کردن ش��ماری از مساجد و اخراج تعدادی از 

روحانیان واکنش نشان داد.
رجب طی��ب اردوغان در سخنان��ی در استانبول با 
انتقاد از این تصمیم گفت که اقدام صدراعظم، جهان را 
به سمت جنگ بین صلیب و هالل ماه )جنگ صلیبی( 
سوق می دهد و افزود: تص��ور می کنید که وقتی چنین 
می کنید، ما واکنش نشان نمی دهیم؟ وی ضمن تهدید 

به تالفی گفت: ما باید کاری بکنیم. 

اخبار

 متن آگهى آقاى عبداله سعادت پور به شماره شناسنامه 1 مطابق دادخواست تقديمى 
به كالسه پرونده 410/791/97 از اين شعبه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و 
چنين توضيح داده كه شادروان حليمه عليلى به شماره شناسنامه 16 در تاريخ 97/1/28 
اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت آن مرحومه منحصر است 
به: 1- حامد سعادت پور شماره شناسنامه: 20661 تاريخ تولد: 1365 صادره: تهران 
نسبت با متوفى: پسر متوفيه 2- سعيد سعادت پور شماره شناسنامه: 0018323650 
تاريخ تولد: 1374 صادره: تهران نسبت با متوفى: پسر متوفيه 3- فاطمه سعادت پور 
شماره شناسنامه: 18 تاريخ تولد: 1354 صادره: تفرش نسبت با متوفى: دختر متوفيه 
4- زهرا سعادت پور شماره شناسنامه: 5720 تاريخ تولد: 1356 صادره: تفرش نسبت 
با متوفى: دختر متوفيه 5- نهال سعادت پور شماره شناسنامه: 569 تاريخ تولد: 1358 
صادره: تفرش نسبت با متوفى: دختر متوفيه 6- آرزو سعادت پور شماره شناسنامه: 5 
تاريخ تولد: 1360 صادره: تهران نسبت با متوفى: دختر متوفيه 7- عبداله سعادت پور 
شماره شناسنامه: 1 تاريخ تولد: 1329 صادره: تفرش نسبت با متوفى: همسر متوفيه 

و مرحومه ورثه ديگرى ندارد. 
 اينك با انجام تشريفات مقدماتى، درخواست مزبور را به استناد ماده 361 قانون امور 
از  اى  نامه  يا وصيت  و  دارد  اعتراض  تا هركسى  نمايد  آگهى مى  نوبت  حسبى در يك 
متوفيه نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف مدت يك ماه به اين شعبه تقديم دارد واال 

گواهى مربوط صادر خواهد شد. 
تهران شماره 15  مجتمع  اختالف  حل  شوراى  شعبه 791  رئيس        110/21774 

به  تقديمى  به شماره شناسنامه 1 مطابق دادخواست  بهرامى  آقاى عزيزاله  آگهى  متن 
و  نموده  وراثت  گواهى حصر  درخواست  اين شعبه  از  پرونده 277/791/97  كالسه 
چنين توضيح داده كه شادروان يوسف بهرامى باالنى به شماره شناسنامه 2 در تاريخ 
80/4/15 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر 
تاريخ تولد: 1330 صادره: سربند  است به: 1- عزيزاله بهرامى شماره شناسنامه: 1 
تاريخ تولد:  با متوفى: پسر متوفى 2- منوچهر بهرامى شماره شناسنامه: 107  نسبت 
1335 صادره: اراك نسبت با متوفى: پسر متوفى 3- دانش بهرامى شماره شناسنامه: 
 -4 متوفى  پسر  متوفى:  با  نسبت  اراك  صادره:   1336 تولد:  تاريخ   0533344344
هوشنگ بهرامى شماره شناسنامه: 1 تاريخ تولد: 1338 صادره: اراك نسبت با متوفى: 
پسر متوفى 5- بهجت بهرامى شماره شناسنامه: 11 تاريخ تولد: 1333 صادره: سربند 
نسبت با متوفى: دختر متوفى 6- عشرت بهرامى شماره شناسنامه: 2 تاريخ تولد: 1311 
صادره: سربند نسبت با متوفى: دختر متوفى 7- مهوش بهرامى شماره شناسنامه: 274 
تاريخ تولد: 1342 صادره: سربند نسبت با متوفى: دختر متوفى 8- طوبى بهرامى شماره 
شناسنامه: 1 تاريخ تولد: 1317 صادره: سربند نسبت با متوفى: دختر متوفى 9- ماه 
با  نسبت  سربند  صادره:  تولد: 1300  تاريخ  شناسنامه: 1006  شماره  پيرهادى  منير 

متوفى: همسر متوفى و مرحوم ورثه ديگرى ندارد. 
 اينك با انجام تشريفات مقدماتى، درخواست مزبور را به استناد ماده 361 قانون امور 
از  اى  نامه  يا وصيت  و  دارد  اعتراض  تا هركسى  نمايد  آگهى مى  نوبت  حسبى در يك 
متوفيه نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف مدت يك ماه به اين شعبه تقديم دارد واال 

گواهى مربوط صادر خواهد شد. 
تهران شماره 15  مجتمع  اختالف  حل  شوراى  شعبه 791  رئيس        110/21760 

حقوقى  عمومى  دادگاه   57 شعبه   9609980259500858 كالسه  پرونده  دادنامه   
 9609970259501478 شماره  نهايى  تصميم  تهران  مدنى  شهيد  قضايى  مجتمع 
آقاى  وكالت  با   53284 ثبت  شماره  به  خاص)  (سهامى  رازى  پخش  شركت  خواهان: 
على سهيلى فرزند مصطفى خوانده: آقاى محمدعلى جليلى فرزند صفر خواسته: مطالبه 
وجه چك گردشكار: خواهان دادخواستى به خواسته فوق به طرفيت خوانده باال تقديم 
داشته كه پس از ارجاع به اين شعبه و ثبت به كالسه فوق و جرى تشريفات قانونى 
به محتويات  با توجه  و  امضاكننده زير تشكيل است  به تصدى  در وقت مقرر دادگاه 
پرونده ختم رسيدگى را اعالم و به شرح زير مبادرت به صدور راى مى نمايد.   راى 
 5/315/860/000 مبلغ  مطالبه  خواسته  به  طرفيت  به  دعوى  درخصوص  دادگاه 
 –  39438  –  39437  –  39640  – به شماره هاى 39430  بابت 8 فقره چك  ريال 
15050 و نيز خسارت دادرسى، حق الوكاله وكيل   – 15049  – 15048  – 39439
پرونده، تصوير مصدق فقره چك مستند  به محتويات  توجه  با  تاديه  تاخير  و خسارت 
دعوى و گواهينامه عدم پرداخت آن كه بقاى اصل آن نزد خواهان داللت بر اشتغال 
ذمه خوانده به ميزان مبلغ چك دارد و از طرفى خوانده دليلى بر برائت ذمه خود ارائه 
ننموده است و مستندات خواهان مصون از ايراد مانده بنابراين خواسته خواهان ثابت 
است و دادگاه به استناد مواد 312و 313 قانون تجارت، تبصره الحاقى ماده 2 قانون 
چك و مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى و 
انقالب در امور مدنى خوانده را به پرداخت مبلغ صدرالذكر بابت اصل خواسته، بابت 
خسارت دادرسى، حق الوكاله وكيل طبق تعرفه قانونى و خسارت تاخير تاديه از تاريخ 
در  كه  مركزى  بانك  سوى  از  اعالمى  تورم  شاخص  طبق  خواسته  اصل  وصول  تا  چك 
مرحله اجراى حكم مورد محاسبه قرار خواهد گرفت محكوم مى نمايد.   اجراى حكم در 
قسمت اخير منوط به پرداخت هزينه دادرسى به ماخذ قانونى در مرحله اجراى حكم 
مى باشد.   راى صادره حضورى ظرف مدت بيست روز پس از ابالغ قابل اعتراض در 

دادگاه تجديدنظر استان تهران مى باشد. 
عربى  – تهران  حقوقى  عمومى  دادگاه   57 شعبه  دادرس             110/21753  

متن اگهى آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى ولى على اصغرى صومعه 
فرزند ذوالفقار خواهان آقاى على بهمن آبادى با وكالت مختار بهمن آبادى دادخواستى به 
طرفيت خوانده آقاى غالمرضا شاملو و ولى اصغرى صومعه  به خواسته تخليه مطرح كه 
 91 شعبه   9609982169100333 كالسه  پرونده  شماره  به  و  ارجاع  شعبه  اين  به 
دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد مدرس تهران ثبت و وقت رسيدگى مورخ 
1397/4/26 ساعت 8:30 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 ثانى دادخواست 

و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. 
تهران حقوقى  عمومى  دادگاه  شعبه 91  حقوقى  دادگاه  دفتر  مدير      110/21808 

خادم  صدف  خانم  به  ضمائم  و  دادخواست  و  رسيدگى  وقت  ابالغ  آگهى  اگهى  متن   
خوانده  طرفيت  به  دادخواستى  احمدپور  سيد  آقاى  خواهان  عبدالرضا  فرزند  باشى 
آقاى / خانم سجاد و صدف و سميه و كاوه شهرت همگى خادم باشى و معصومه صفايى 
به  و حسين مسافرين  باشى  خادم  عبدالحسين  و  نژاد  ابوالفتحى  مير  فرزانه  و  گلشن 
كالسه  پرونده  به شماره  و  ارجاع  اين شعبه  به  كه  مطرح  استرداد الشه چك  خواسته 
9609982169100426 شعبه 91 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد مدرس 
تهران ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/5/10 ساعت 8:30 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 ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق 

جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. 
 110/21801    مدير دفتر دادگاه حقوقى شعبه 91 دادگاه عمومى حقوقى تهران – فاطمه نتاج

نيكخواه  به آقاى حسين  ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم   متن اگهى آگهى 
هاوشكى  خواهان آقاى داود حسين هاشم فرزند حسين با وكالت امير كاهه دادخواستى 
به طرفيت خوانده آقاى حسين نيكخواه هاوشكى به خواسته الزام به تنظيم سند رسمى 
ملك و مطالبه خسارات دادرسى مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 
9409982169100442 شعبه 91 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد مدرس 
تهران ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/4/30 ساعت 10:30 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 ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق 

جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. 
تهران حقوقى  عمومى  دادگاه  شعبه 91  حقوقى  دادگاه  دفتر  مدير      110/21789 

نام پدر: محمود، نشانى: مجهول  ابالغ شونده حقيقى: حامد غفارى،  ابالغيه مشخصات   
المكان مدارك پيوست: درخصوص تجديدنظرخواهى آقاى بهروز الهاميان به طرفيت شما 
نسبت به دادنامه 97181 صادره از اين شعبه، به پيوست نسخه ثانى دادخواست و 
ضمائم تجديدنظر خواهى به شما ابالغ مى شود مقتضى است حسب ماده 346 قانون 
آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى چنانچه پاسخى داريد ظرف 
يا به دادگاه تحويل دهيد.    ده روز پس از رويت اخطاريه، به اين دادگاه اعالم نماييد 
در غير اين صورت پرونده به همين كيفيت به تجديدنظر ارسال مى گردد.   ضمنا به 
پيوست دادخواست (و ضمائم) ارسالى از خدمات قضايى (مكانيزه) ارسال مى گردد.    
توجه: 1- پس از دريافت اين ابالغيه، ابالغ اوراق قضايى به صورت الكترونيك انجام 
خواهد شد و ابالغ به صورت كاغذى در موارد محدود و استثناء انجام مى شود، بنابراين 
ضرورى است نسبت به ثبت نام و مشاهده اين ابالغيه و ابالغيه هاى آتى از طرق سامانه 
اقدام نماييد.   2-چنانچه جهت ورود به سامانه، حساب كاربرى (شناسه و رمز) درياف 
ننموده ايد جهت ثبت نام به يكى از دفاتر خدمات الكترونيك قضايى و در صورت عدم 
دسترسى به نزديك ترين واحد قضايى مراجعه نماييد.   (همراه داشتن كارت ملى جهت 

احراز هويت الزامى است. 
دو  كيفرى  دادگاه   1083 شعبه          110/21786  (
سابق) جزايى   1106) تهران  مدرس  شهيد  قضايى  مجتمع 

دادگاه عمومى حقوقى  پرونده كالسه 9609980231500406 شعبه 150  دادنامه   
 9709970231500051 شماره  نهايى  تصميم  تهران  محالتى  شهيد  قضايى  مجتمع 
فرزند  قبادى  بهرنگ  آقاى  خوانده:  سيداكبر  فرزند  علوى  سيدمحمود  آقاى  خواهان: 
دادخواست  دادگاه درخصوص  راى  دادرسى  پرداخت هزينه  از  اعسار  وحيد خواسته: 
سيدمحمود علوى به طرفيت بهرنگ قبادى مبنى بر اعسار از پرداخت هزينه دادرسى 
در مرحله بدوى با توجه به محتويات پرونده و نظر به اينكه مستندات دعوى از ايراد 
و تعرض مصون مانده و شهود معرفى شده اظهارات خواهان را تاييد نموده اند فلذا 
مستندا“ به مواد 504  و 506 و 513 قانون آيين دادرسى مدنى حكم به اعسار موقت 

خواهان از پرداخت هزينه دادرسى در مرحله مذكور صادر و اعالم مى گردد. 
  راى صادره حضورى و ظرف بيست روز قابل تجديدنظر خواهى در محاكم تجديدنظر 

استان تهران مى باشد. 
سيدرضا ملجاء  –  110/21782     دادرس شعبه 150 دادگاه عمومى حقوقى تهران 

ویژه گروه فرادید   نخست وزیر سنگاپور از تمایل گ�زارش 
این کش��ور برای صرف هزین��ه 20 میلیون دالری 
میزبانی نشست س��ران آمریکا و کره شمالی خبر 
داد و گفت امیدوار اس��ت این نشست به امنیت و 

ثبات در منطقه منجر شود.
»لی حسین لونگ« نخست وزیر سنگاپور گفت 
که میزبانی نشست مش��ترک سران آمریکا و کره 
ش��مالی 20 میلیون دالر هزینه خواهد داشت. به 
نوشته روزنامه استریت تایمز، نخست وزیر سنگاپور 
خاطر نش��ان کرد این کش��ور ب��رای صرف چنین 
هزین��ه ای تمای��ل دارد و هزینه های امنیتی نیمی 

از آن را شامل می شود.
نخس��ت وزیر س��نگاپور گفت، برگزاری نشست 
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و کیم جونگ اون 
رهبر کره ش��مالی مسئله مهمی اس��ت چرا که این 
نشست می تواند به امنیت و ثبات در منطقه بیانجامد. 
نشست مشترک س��ران آمریکا و کره شمالی 
روز دوازدهم ژوئن در جزیره س��نتوزا در سنگاپور 
برگزار می شود. نخست وزیر سنگاپور گفت، عملیات 
مهمی در طول این نشست برگزار می شود چرا که 
تعداد زی��ادی خبرنگار برای پوش��ش آن خواهند 
آم��د. وی باور داردکه س��نگاپور به خوبی از عهده 

برگزاری این نشست بر می آید.
کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی طبق برنامه دو 
ورز زودتر برای دیدار با دونالد ترامپ با یک هواپیمای 
خطوط هوایی چین وارد فرودگاه چانگی س��نگاپور 
شد و مورد استقبال ویوان باالکریشان، وزیر خارجه 
این کشور قرار گرفت. کاروان حامل کیم جونگ اون، 
رهبر کره شمالی متشکل از 20 خودرو از جمله یک 
آمبوالنس و فیلمبردارانی از تلویزیون کره شمالی در 

خیابان های سنگاپور به حرکت درآمد.

صدها س��نگاپوری در خیابان های محل تردد 
اون تجم��ع ک��رده بودند ت��ا عبور مرس��دس بنز 
لیموزین که بطور عادی عبورش در سنگاپور حتی 

برای نخست وزیر ممنوع است را شاهد باشند. 
این لیموزی��ن بزرگ با پرچم کره ش��مالی در 
محاصره خودروهای س��یاه رنگ و پنجره های بسته 
با سرعت به سمت هتل رجیز حرکت کرد. ساعاتی 
پس از ورود، اون با لی هس��ین لونگ، نخس��ت وزیر 
سنگاپور در کاخ ریاست جمهوری ایستانا دیدار کرد. 
می گوین��د،  تحلیل گ��ران  و  کارشناس��ان 
پیش بینی می شود تدابیر امنیتی که برای حفاظت 
از کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی در دیدارش با 
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا اتخاذ می شود 
بس��یار س��ختگیرانه و فراتر از تدابیر امنیتی اتخاذ 

شده در دیدار 2۷ آوریل میان دو کره باشد.
در دی��دار اواخر ماه آوریل می��ان رهبران دو 
کره، ۱2 بادیگاردی که مرس��دس بنز حامل کیم 
جون��گ اون را احاطه ک��رده و همزمان با حرکت 
این خ��ودرو همراه آن می دویدند، در رس��انه های 

بین المللی خبرساز شدند.
کیم دو هیون، استاد سیاست های محافظتی در 
دانشگاه ورزشی ملی کره اظهار کرد، حاال مقامات 
کره شمالی مطمئنا تاکید خود را برای جلوگیری از 
هرگونه اتفاق ناخوشایند در نخستین دیدار خارجی 
اون با کش��وری غیر از کره جنوبی و چین بیش��تر 
می کنند. این اس��تاد دانشگاه که برای نخستین بار 
در کره جنوبی رش��ته دانش��گاهی ای را در زمینه 
نگهبان��ی و حفاظت ایجاد کرد، افزود: با مش��خص 
ش��دن زمان و م��کان این نشس��ت، تدابیر امنیتی 
برای حفاظت از کیم جونگ اون س��ختگیرانه تر از 
هر شخص مهم دیگری صورت خواهد گرفت. فکر 
می کنم کره شمالی نسبت به آمریکا درخواست های 

امنیتی بیشتری از سنگاپور داشته باشد.
وی اف��زود، ع��الوه ب��ر اس��تفاده از خودروی 
ضدگلول��ه ب��رای حمل کی��م جون��گ اون، تدابیر 
امنیتی می تواند ش��امل اس��تقرار الیه های مختلف 
محافظتی در اطراف محل برگزاری نشست و تالش 
برای منحرف کردن توجه ها از خودروی حامل کیم 

جونگ اون در هنگام حرکت را نیز شامل شود.
رهب��ر کره ش��مالی در دیدار با نخس��ت وزیر 
س��نگاپور در ای��ن کش��ور گف��ت ک��ه در صورت 
برگزاری نشس��ت موفق میان وی و رئیس جمهور 
آمریکا، نام س��نگاپور که میزبان این نشست است، 

در تاریخ ثبت می شود.
 در این دیدار س��ران دو کشور به گرمی دست 
یکدیگر را فش��ردند و چن��د دقیقه ای با یکدیگر به 
گفت وگو پرداختند. لی پیش از آغاز این نشس��ت 
گفته بود که در صورت برداش��ته ش��دن تحریم ها، 
تجارت میان س��نگاپور و کره شمالی می تواند رشد 
کند. دیدار ترامپ و اون در حالی برگزار می ش��ود 
که در عرصه داخلی آمریکا ترامپ شرایط مناسبی 
ندارد چنانکه نتایج یک نظرسنجی جدید نشان داد 
بهبود وضع اقتصادی در آمریکا نمی تواند ش��انس 
جمهوری خواهان برای تصاحب کرسی های بیشتر 

در انتخابات آتی کنگره آمریکا را افزایش دهد.
بن��ا ب��ه نتایج ای��ن نظرس��نجی 48 درصد از 
ش��رکت کنندگان اعالم کردند که تمایل بیشتری 
به حمای��ت از نامزدهایی دارند ک��ه وعده نظارت 
ب��ر اقدام��ات ترام��پ را بده��د در حال��ی که 23 
درصد اع��الم کردند که تمای��ل اندکی به انتخاب 
چنی��ن نامزدهایی دارند. همچنی��ن 53 درصد از 
شرکت کنندگان در این نظرس��نجی اعالم کردند 
آنه��ا تمایل اندکی به انتخاب ف��ردی دارند که در 

بیشتر مسائل از ترامپ حمایت می کند.
همچنین از هر ۱0 نفر 6 نفر از شرایط اقتصادی 
و عملک��رد اقتص��ادی دولت ابراز رضای��ت کردند. 
علی رغم چنین خوش بینی اقتصادی این نظرسنجی 
نش��ان داد نامزدهای دموکرات  ۱0 درصد نسبت به 
همتایان جمهوری خواه خود از تمایل رای دهندگان 
برخوردار بودند. 50 درصد از رای دهندگان مایل به 
در اختیار گرفتن کنترل کنگره از سوی دموکرات ها 
بودن��د در حالی که این رقم برای جمهوری خواهان 
40 درصد ب��ود. می��زان آرای دموکرات ها برای در 
اختی��ار گرفتن کنترل کنگره نس��بت به ماه آوریل 

با ۷ درصد افزایش، به 4۷ درصد رسید.
ع��الوه بر این، نتایج این نظرس��نجی نش��ان 
می دهد که حامیان دموکرات ها درباره ش��رکت در 
انتخابات میان دوره ای کنگره عالقمندی بیشتری 
دارند. میزان عالقمندی دموکرات ها درباره شرکت 
در انتخابات می��ان دوره ای کنگره 63 درصد بوده 
در حال��ی که تنها 4۷ از حامیان جمهوری خواهان 
به ش��رکت در انتخابات آتی کنگره تمایل نش��ان 
دادن��د. بنا به نتایج این نظرس��نجی 42 درصد از 
رای دهندگان به ش��دت اقدام��ات ترامپ را تایید 
نکردند در حال��ی که تنها 26 درصد از اقدامات او 

به عنوان رئیس جمهور ابراز رضایت داشتند.

سنگاپور نشست سران آمریکا و کره شمالی را برگزار می کند

دیدار 20 میلیون دالری

 آمریکا قاتل غیر نظامیان لیبیایی

تارنمای مجله اکونومیس��ت در  آس�یا گزارش��ی نوشت: بن س��لمان به غ�رب 
صورت حساب شده در ازای سلب آزادی های سیاسی 

از مردم، آزادی های اجتماعی به آنها داده است.
این تارنما با اش��اره به اینکه ماه مبارک رمضان 
رخ��دادی برای عف��و زندانیان در خاندان س��لطنتی 
عربس��تان ب��ود، افزود: محمد بن س��لمان ش��اهزاده 
عربس��تان بجای فرمان عفو زندانیان، از ماه سپتامبر 
)ش��هریور - مهر 96( حدود 2 ه��زار نفر را به عنوان 
زندانی سیاسی دس��تگیر کرده است. در ماه گذشته 
افراد دس��ت نش��انده او ۱۷ فعال سیاسی از جمله 9 
زن که کمپینی برای حق رانندگی راه انداخته بودند 

را دستگیر کردند. 
اکونومیس��ت در ادام��ه ای��ن گ��زارش نوش��ت: 
بن س��لمان محدودیت های اجتماعی در عربستان را 
کمتر کرده اس��ت. ممنوعیت طوالنی مدت رانندگی 
زن��ان در عربس��تان روز 24 ژوئن )3 تیر( برداش��ته 
خواهد شد. اما هنگامی که شهروندان حقوق جدیدی 
را درخواس��ت می کنند، بجای انتظ��ار برای دریافت 

ای��ن حقوق اغلب توس��ط خاندان س��لطنتی زندانی 
می شوند. عربستانی ها پیش از بحث های سیاسی در 
مکالمات تلفنی خود، احتیاط کرده و از ش��بکه های 
خصوص��ی مج��ازی و س��رویس های تم��اس مخفی 
استفاده می کنند. بسیاری حس��اب های توئیتر خود 
را پاکس��ازی کرده یا آنها را بس��ته اند. یک دیپلمات 

می گوید که همه فعاالن سیاسی ترسیده اند.
قرارداده��ای اجتماعی او تقلید از امارات اس��ت 
ک��ه به اش��خاص آزادی ه��ای اجتماع��ی می دهد تا 
آزادی های سیاس��ی را فراموش کنند. بن س��لمان در 
کمتر از یک سال به عنوان شاهزاده عربستان، کنترل 
مس��تقیم رس��انه ها و تجارت های بزرگ را در دست 

گرفت یا افراد خود را برای اداره آنها منصوب کرد.
بن س��لمان همچنین تغییراتی را در بدنه پلیس 
امنیتی کش��ور اعمال کرده و افس��ران سابق مصری 
را برای ش��کار مخالفان استخدام کرده است. فعاالن 
سیاسی با بازداشت شدن به سادگی از دیده ها پنهان 
می ش��دند اما اکن��ون پس از دس��تگیری نام گذاری 
می ش��وند و آبرویش��ان می رود. تصاوی��ر زنان فعال 

در کمپین ه��ا در صفح��ه اول رس��انه ها با کلمه های 
'جاس��وس ها'، 'خائن ها' و 'ماموران سفارت' با رنگ 

قرمز مشخص می شوند.
ش��رکت های غربی ماهر در عملیات روانشناسی 
مخفیان��ه برای کمک به ش��کل دهی اف��کار عمومی 
به کار گرفته ش��ده اند. یک ش��رکت انگلیسی به نام 
گروه اس س��ی ال ، شرکت کمبریج آنالیتیکا شرکت 
اطالعات سیاسی که مدعی شد به پیروزی ترامپ در 
انتخابات ریاست جمهوری سال 20۱6 آمریکا کمک 
کرده اس��ت، از جمله این ش��رکت ها هستند. پیش 
از اصالح��ات اجتماعی و اقتصادی بن س��لمان گروه 
اس سی ال شواهدی از گس��ترش مخالفت با خاندان 
س��لطنتی یافته بود. این شرکت به حکومت سعودی 

رهنمود داد تا چگونه در قدرت باقی بماند.
بن س��لمان راهبرد س��رکوب مخالفان را دارد در 
حالیکه آزادی در برخی حوزه ها، محاس��به شده به 
نظر می رس��د. او با کنار گذاشتن اشخاص سلطنتی، 
س��رنگونی تجار، زندان��ی کردن رهب��ران مذهبی و 
آزادی خ��واه دش��منان بس��یاری پیدا ک��رد. به نظر 
می رس��د عربس��تانی ها باید به حکمرانی کردن یک 

مرد مرموز در طول چند دهه سازگار شوند.

یکا در یمن حضور نظامی آمر
یکی از شبکه های وابسته به حزب »اصالح« یمن،  لش ب��ه حضور نظامی آمری��کا در این کش��ور به بهانه چ�����ا

مبارزه با القاعده، اعتراف کرد.
 در حالی که این روزها ش��بکه های تلویزیونی و رسانه های مختلف 
وابس��ته به حزب تجم��ع یمنی برای اص��الح )اخوان یمن(، با انتش��ار 
گزارش ه��ا و یادداش��ت های مختلف علیه جنبش انصاراهلل یمن، ش��عار 
م��رگ ب��ر آمریکای این جنبش را به س��خره می گیرن��د و منکر حضور 
آمریکا در یمن می ش��وند، یک شبکه تلویزیونی وابسته به همین حزب 
ک��ه از ترکیه پخش می ش��ود، پیش از این به حض��ور نظامی آمریکا در 

یمن اعتراف کرده بود.
به نوش��ته پایگاه خبری »متابعات« رسانه های همسو با این شبکه 
ادعا می کنند که انصاراهلل صرفا ش��عار می دهد و آمریکا در یمن حضور 
ندارد و این جنبش از این حربه علیه آمریکا استفاده می کند تا نفوذش 
در منطقه و کش��ور را گس��ترش دهد. اما ش��بکه »بلقیس« که »توکل 
کرمان« از رهبران اخوانی در حزب االصالح آن را اداره می کند، آگوست 
س��ال گذشته، گزارشی درباره س��قوط یک بالگرد آمریکایی در نزدیکی 
س��واحل جنوبی یمن و کشته شدن یکی از افس��ران نظامی آمریکایی 
منتشر و اعالم کرد که این بالگرد حامل 6 سرنشین بود که 5 نظامی آن 

نجات یافتند اما یک تن از آنها در این ماموریت تمرینی کشته شد.
واش��نگتن نی��ز در همان زمان ط��ی بیانیه ای اعالم ک��رد که یک 
فروندبالگ��رد بلک هاوک آمریکا با ش��ش سرنش��ین در س��واحل یمن 
س��قوط کرد که پنج نفر از سرنشینانش نجات یافتند.این حادثه در 32 
کیلومتری سواحل جنوبی یمن روی داد و ارتش آمریکا به دلیل سقوط 
ای��ن بالگرد اش��اره ای   نکرد، اما اذعان کرد بالگرد س��قوط کرده در یک 
ماموریت تمرینی و در حال گشت زنی نزدیک سواحل یمن بوده است.

خبر دیگر از یمن آنکه منابع محلی در اس��تان »المهره« در جنوب 
شرق یمن اعالم کردند که عربستان به سرعت در حال ساخت یک خط 
لوله نفت از مرزهای خود به سمت دریای عرب است. این منابع افزودند 
که سفر »محمد آل جابر« سفیر عربستان به استان المهره برای سرعت 

بخشیدن به ساخت این خط لوله بوده است. 

صدها حکم بازداشت اداری برای اسیران فلسطینی 
مرک��ز مطالعات اس��رای فلس��طین گ��زارش داد،  خط دادگاه ه��ای اس��رائیل از زمان تحری��م دادگاه های س����ر
اداری توس��ط اسرای بازداشت اداری در ۱5 فوریه، 309 حکم بازداشت 
اداری برای این اس��یران صادر کرده اند که برخی از این حکم ها جدید و 

یا تمدید دوره های بازداشت قبلی است.
ریاض االشقر، سخنگوی رسانه ای مرکز مطالعات اسرای فلسطین در 
بیانیه مطبوعاتی تاکید کرد، رژیم صهیونیس��تی همه قوانین بین المللی 
جهت پایان دادن به اجرای سیاست بازداشت اداری را نادیده می گیرد و 

از آن به عنوان مجازات گروهی فلسطینیان استفاده می کند.
وی گفت، رژیم صهیونیس��تی طی سه سال گذشته بیش از 4000 
حک��م اداری صادر کرده و از آغاز 20۱8 نیز تعداد این حکم ها به 459 
مورد رسیده که بیشتر آنها متعلق به اسرای آزاده ای هستند که با وجود 
گذراندن اس��ارت خود در زندان های اسرائیل بار دیگر بازداشت شده اند. 
االش��قر افزود، ادامه صدور حکم های بازداش��ت اداری برای اسرا بدون 
محاکمه شدن آنها در دادگاه و نیز غیاب وکالی مدافع دالیلی جدید بر 

صوری بودن دادگاه های اداری اسرائیل است.
وی ادامه داد، دادگاه های سیاس��ی برای این کار ساخته و پرداخته 
ش��ده اند و سازمان های اطالعاتی رژیم صهیونیستی نیز از این دادگاه ها 
حمای��ت می کنند، س��ازمان هایی که ادعا می کنند این اس��یران پرونده 

محرمانه دارند.
س��خنگوی مرکز مذکور تصریح کرد، اس��رای اداری با هدف علنی 
کردن مس��اله خود و به جریان افتادن پرونده بازداش��ت اداری دس��ت 
ب��ه تحری��م دادگاه های اداری زدن��د تا همه و در راس آنها تش��کیالت 
خودگردان فلس��طین به مس��ؤولیت خود عمل کرده و این پرونده را به 

دادگاه ها و نهادهای بین المللی ببرند.
االش��قر گفت، سازمان زندان های اسرائیل از همه ابزارها برای پایان 
دادن به تحریم اسرا استفاده کرده است، از جمله اینکه تهدید کرد، در 
صورت ادامه تحریم دادگاه های اداری از س��وی اسرا، به عنوان مجازات 
مانع از حضور آنها در دادگاه های اس��تیناف می شود و همچنین پرونده 

آنها را به بخش سیاسی اسرائیل ارجاع می دهد. 

مرک��ز حقوق بش��ر لیب��ی اع��الم کرد:  بش�ر براساس گزارش های میدانی، درحالی که حق�وق 
آمریکا ادعا می کند با هواپیماهای خود، گروه های تروریس��تی 
را هدف قرار می دهد، غیرنظامیان نیز در این حمالت کش��ته 

می شوند.
 تارنمای لیبیایی »الوس��ط « به نقل از این مرکز نوش��ت، 
هواپیماهای بدون سرنش��ین آمریکایی ب��ه منطقه ای نزدیک 
ش��هر »بنی ولید« حمله کردند. در این حمله س��ه نفر کشته 
ش��دند که به گفته خانواده ایش��ان عضو هیچ گروه تروریستی 

نبوده اند.
به گفته خانواده های کشته شدگان، آن ها در شهر شناخته 
شده هستند و همه می دانند آن ها تروریست نبوده اند و آمریکا 
از نظر اخالقی، سیاس��ی و حقوقی مس��ئول این حمله است و 

باید توضیح دهد.
اولیای این س��ه جوان تاکی��د کردند که حق خود را برای 
انجام اقدامات قانونی ضد مقام های سیاس��ی، نظامی و امنیتی 

آمریکای��ی محف��وظ می دانن��د و از دادس��تانی کل لیبی نیز 
می خواهند تحقیقاتی در این زمینه انجام دهد.

مرکز حقوق بشر لیبی نیز اعالم کرد این سه قربانی مورد 
پیگرد هیچ یک از دس��تگاه های امنیتی یا قضایی لیبی نبوده و 

هیچ مدرکی مبنی بر تروریست بودن آن ها وجود ندارد.
ای��ن مرک��ز در ادامه از س��ازمان های حقوق��ی لیبیایی و 
بین المللی خواس��ت در مورد کش��ته ش��دن این س��ه جوان 
تحقیقات مس��تقل انجام دهند و مقصران را تحت پیگرد قرار 
دهند تا به بهانه مبارزه با تروریس��م، کشتار غیرنظامیان ادامه 
نیابد. فرماندهی نظامی آمریکا در آفریقا ) افریکوم( چهارشنبه 
گذش��ته اعالم کرده بود یک عملیات بسیار دقیق در نزدیکی 
ش��هر بنی ولید واق��ع در غرب لیبی انجام داده اس��ت که در 
اثر آن چهار عنصر داعش��ی کشته شدند. آمریکایی ها این سه 

جوان غیر نظامی را نیز داعشی محسوب کرده بودند.
لیبی از زمان س��قوط حکومت »معم��ر قذافی« دیکتاتور 
پیش��ین این کشور در سال 20۱۱ دستخوش جنگ و ناآرامی 
اس��ت. اکنون دو دولت در این کش��ور وجود دارد: دولت وفاق 
ملی به ریاس��ت »فایز الس��راج« در طرابلس که مورد حمایت 
س��ازمان ملل اس��ت و دیگری دولت طبرق در شرق لیبی به 
ریاس��ت »عبداهلل الثنی« اس��ت که مورد تایی��د ژنرال حفتر 

فرمانده ارتش این کشور قرار دارد. 
خب��ر دیگر آنکه ارتش لیبی ب��ه فرماندهی ژنرال »خلیفه 
حفتر« از کش��تن سه س��رکرده القاعده در شهر »درنه« واقع 
در ش��مال شرق لیبی خبر داد. نیروهای ویژه ارتش لیبی پس 
از درگیری های مس��لحانه که تا صبح یکش��نبه ادامه داشت، 
کنترل منطقه »شیحا« را در شهر درنه به دست گرفته و طی 

این عملیات موفق ش��دند س��ه نفر از س��ران القاعده را از پای 
درآورند و یکی دیگر را زخمی کنند.

رس��انه های عربی یک��ی از این کش��ته ها را یک تبعه 48 
س��اله مصری به نام »عمر رفاعی س��رور جمع��ه« مفتی کل 
سازمان القاعده در لیبی دانستند. گفته می شود او در خانه اش 
ب��ه محاصره درآمد و توس��ط نیروهای ارتش زخمی ش��د، اما 
توانس��ت به همراه یکی از همسرانش فرار کند، کمی بعد خبر 
کشته شدن او در رس��انه های وابسته به القاعده منتشر شد و 

نیروهای اطالعاتی لیبیایی نیز این خبر را تایید کردند.
رس��انه های لیبیایی درخصوص دو سرکرده دیگر القاعده 
که از پای درآمدند، اعالم کردند که یکی از آن ها »عبدالسالم 
العوامی« معروف به ابوعمر خطیب مس��جد محله 400 درنه و 
دیگری »ابوزید الش��لوی« قاضی القاعده در همین شهر و اهل 
بنغازی بود. الشلوی تا پیش از حمله به عراق در سوئد زندگی 
می ک��رد اما به لیبی بازگش��ت و به گروهی ب��ه نام التوحید و 

الجهاد پیوست. 

آزادی های اجتماعی در ازای نابودی آزادی های سیاسی
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