اخبار
حزباهلل عراق :آمریکا برای
توجیه حضور نظامی در عراق،
تروریستهای جدید خلق میکند

جیشاالسالم به ناتوانی در برابر ارتش سوریه اعتراف کرد

آخرین نفسهای تروریستها در غوطه شرقی

پارلمان عراق در نشست خود به ریاست
«ســلیم الجبــوری» رئیــس پارلمان
مصوبهای را تصویب کرد که براســاس
آن دولت «حیدر العبادی» نخست وزیر
این کشــور باید یک جدول زمانی برای
خروج نیروهای خارجی از عراق مشخص
کند .به گــزارش فارس ،حزباهلل عراق
با صدور بیانیــهای از این اقدام پارلمان
اســتقبال و اعالم کرد :تصمیم پارلمان
بر حق ملت مبنی بــر مقاومت در برابر
نیروهای خارجــی تأکید میکند ،دولت
آمریکا به این بیانیه پارلمان توجه میکند
و در راستای باقی ماندن نیروهایش در
عراق تالش خواهد کرد .در ادامه بیانیه
تأکید شــده ،آمریــکا  ،گروهکهای
تروریســتی جدید خلق میکند تا بقای
نیروهایش در عراق توجیه شود« .محمد
محیی» سخنگوی گردانهای «حزب
اهلل» عراق در همین خصوص به شبکه
«المیادین» گفت :این اقدام پارلمان ،به
بحث و جدل ها درباره خروج نیروهای
بیگانه از کشور پایان داد.

گروه جهــان :ارتش ســوریه دســتاورد میدانی
بزرگی در عمق غوطه شــرقی پس از آزادســازی
شــهرکهای «أوتایــا ،حوش الصالحیــة ،حزرما
والنشابیة» و تل فرزات و تثبیت مواضع خود در این
مناطق به دست آورد .یک منبع میدانی به خبرنگار
تســنیم گفت ارتش سوریه راهبرد تقسیم محورها
به چندین قســمت را در پیش گرفته اســت که با
تکیه بر همین راهبرد توانســته است استحکامات
دفاعــی تروریســتها را پس از حملــه نیروها به
النشــابیه در منتهیالیه جنوب شرقی غوطه در هم
بشکند که این امکان را به ارتش داد تا بین حوش
الصالحیه و تل فرزات پیشروی کند و مواضع خود
را در این مناطق تثبیت کنــد و نیروهای دیگری
هم بهســمت شهرک اوتایا پیشــروی و آن را آزاد
کردند .آزادسازی شهرک «اوتایا» و مزارع آن حلقه
محاصره تروریســتها در اطراف شهرک النشابیه
و شــهرک حوش الصالحیه را تقویت خواهد کرد
و ســبب قطع خطوط کمکرسانی به تروریستها
بهسمت الشــفونیه خواهد شد .منبع نظامی سوری
تأکید کرد ارتش ســوریه ،عملیــات نظامی برای
آزادسازی شــهرک «الریحان» در مجاورت شهر
«دوما» بهعنوان مهمترین قلعه و دژ باند تروریستی
جیش االســام را آغاز کرده است .از سوی دیگر
جنگندههای ارتش ،مرکز کنترل ارتباطات گروههای
تروریستی را که کار ایجاد ارتباطات میان اعضای
این گروهها را در جبهههــای جنگ انجام میداد،
منهدم کردند .بهگفته منبع ســوری ،ارتش در حال
حاضر به کشــف و خنثیسازی مینها و بمبهای
کارگذاشتهشده از سوی تروریستها در شهرکهای
حوشالصالحیه و اوتایا و مزارع آن و نیز پیشــروی
بهسمت شهرکهای «بیت نایم و جسرین» ادامه
میدهد که تروریستها به این مناطق فرار کردهاند.
این منبع افزود نیروهای ارتش توانستهاند در پایان
عملیات آزادسازی اوتایا دو تروریست را که در حال
کارگذاشتن بمب بودند ،بههالکت برسانند .از سوی
دیگر حمزه بیرقدار سخنگوی نظامی باند تروریستی
جیش االسالم به خروج این گروه از مناطق شرقی
غوطه شرقی بهسبب عملیات گسترده و قاطع ارتش
سوریه اذعان کرده است.

مخالفــان ســفر
محمد بن سلمان
ولیعهد سعودی به
لندن در انگلیس،
خواســتار لغو این
سفر شــدند .به گزارش فارس ،مخالفان
ســفر بن ســلمان طوماری را در سایت
پارلمــان انگلیس بــه راه انداختهاند که
به وســیله آن از ترزا می نخســت وزیر
درخواســت کردند دعوت خود از ولیعهد
سعودی را پس بگیرد .در متن این طومار
آمده است «رژیم عربستان سعودی ،یکی
از بدترین سوابق حقوق بشری را در جهان
دارد .شکنجه و بازداشتهای خودسرانه به
میزان زیادی مستند شدهاند .تنها در سال
 2017بیش از  100نفــر به دار آویخته
شدند .ولیعهد [عربستان] بمباران یمن را
هدایت کرده است .دهها هزار نفر کشته یا
مجروح شدهاند .قحطی وسیع و وبا همه
جا را فراگرفته و بدترین بحران انســانی
در جهان را بوجود آورده است اما بریتانیا
همچنان تسلیحات به عربستان سعودی
میفروشــد» .در ادامه طومار اعتراضی
آمده است «رژیم سعودی از سرکوبها
در بحرین حمایت کرده و ارتش عربستان
برای پایان دادن اعتراضات صلحآمیز سال
 2011مداخله کرده بود.

در عین حال در آخرین تحوالت ســوریه ،پس از
اینکه یگانهای ُکرد «مدافع خلق» شاخه نظامی
نیروهای دموکراتیک سوریه (مورد حمایت آمریکا)
کنترل یک شــهر مهم در منطقــه «عفرین» را
از دســت دادند ،عملیــات نظامی ارتــش ترکیه

پاسخ روسیه به استقرار  ۴۰۰سامانه
سپرضدموشکی آمریکا

والدیمیر شــامانوف رئیس کمیته امور
دفاعی دومای دولتی روسیه در گفتوگو
بــا خبرگزاری «تاس» اعــام کرد که
مسکو اقدامات متقارنی برای پاسخگویی
به اقدام آمریکا در مورد اســتقرار 400
سامانه دفاع ضدموشــکی علیه روسیه
در نظر خواهد گرفت .به گزارش تسنیم،
وی تاکید کرد :بدون تردید اوضاع کامال
تحت کنترل بوده و اقدامات الزم برای
مقابلــه با ایــن اقدام آمریــکا در آینده
نزدیک صورت خواهد گرفت .این مقام
بلندپایه پارلمانی افزود:این اقدام آمریکا
تهدید بزرگی است.
مردم انگلیس خواستار لغو سفر
ولیعهد سعودی به لندن شدند

پیشــنهاد آمریکا بــه ترکیه دربــاره «منبج»
سوریه

و گروههای وابســته بــه معارضان ســوریه وارد
نقطه عطف جدیدی شــد .حلقــه محاصره ترکیه
و گروهــک ارتــش آزاد علیه یگانهــای مدافع
خلــق طی  40روز گذشــته (از زمان آغاز عملیات
ترکیه در عفرین) تنگتر شــده و آنکارا تأکید دارد
این عملیات تا بیرون کــردن یگانهای مذکور از
شــرق فرات ادامه خواهد داشت .بر اساس گزارش
وبگاه «العربــی الجدید» ،به دور از منطقه عفرین،
درگیریها میان «جبهه تحریر ســوریا» بزرگترین
گروههای معارض در شــمال غرب این کشــور و
«هیئة تحریر الشــام» (النصره) برای تغییرات در
تسلط بر استان ادلب در جریان است؛ هیئة تحریر
الشــام عقبنشینی خود از برخی مناطق در «جبل
الزاویه» پس از ضد حمله «جبهة تحریر ســوریة»
را ادامه میدهــد و انتظار میرود نبردها تا نابودی
«هیئة تحریر الشام» ادامه پیدا کند تا هر بهانهای از
دولت سوریه و متحدان آن برای هدف قرار گرفتن
ادلب گرفته شود .در ادامه این گزارش آمده است،
ارتش ترکیــه و «ارتش آزاد» پس از درگیریهای
شدید شنبه (دیروز) بر مرکز منطقه مهم راهبردی
ناححیه «راجو» در عفرین مســلط شدند و همین
امر منجر به عقبنشینی یگانهای حمایت مردمی
شد؛ راجو بعد از ناحیه «بلبل» دومین ناحیهای است
که از تســلط یگانهای مردمی ُکرد طی عملیات
«شــاخه زیتون» (که از  20ژانویه آغاز شده) خارج
میشود ،عملیاتی که دنبال بیرون کردن یگانهای
مردمی از غرب رود فرات به صورت کامل اســت.
بر اســاس این گزارش ،تا کنــون تعداد نقاطی که
ارتش ســوریه و ارتش آزاد بر آن مسلط شدهاند به

آناتولی خبر داد

افزایش رشد اسالم هراسی در آلمان و اسپانیا

گروه جهان :آمارهای منتشــر شده همچنان از
افزایش حمله به مسلمانان ساکن اروپا حکایت
دارد بــه طوریکه در جدیدتریــن گزارشهای
رســمی دولت آلمان آمده است که تنها در سال
 950 ،2017حمله به مســلمانان ومساجد این
کشور صورت گرفته است .به گزارش فارس به
نقل از خبرگزاری «آناتولی» ،در اسپانیا نیز در سال
 2017بیش از  500مورد حوادث اسالم هراسانه
چون حمله به زنان و نوجوانان در مساجد گزارش
شده است .بر اساس این گزارش ،در آلمان از ماه
ژانویه گذشته بعد از شکایتهای جامعه مسلمانان
این کشــور برای اتخاذ اقدامی جدی علیه رشد
جنایتهای ضد مسلمانان  ،پلیس ثبت آمار اسالم
هراسی را آغاز کرد .وزارت کشور آلمان در گزارش
خود بیشترین حمل ه علیه مسلمانان را به گروههای
راست افراطی نسبت داد به طوریکه دستکم 33
مسلمان در این حمالت مصدوم شدند .حمله به
زنان محجبه و مساجد و دیگر موسسات مسلمانان

بدین وســیله پیرو آگهی های قبلی به فاطمه اصفــی فعال مجهول المکان ابالغ میگردد در
مورد دادخواســت مجید ملکی اصل علیه شما به خواسته مطالبه وجه چک به موجب رای
شماره  9609977507001091مورخ  1396/9/30در پرونده کالسه  960538به پرداخت
خوانده ردیف اول فاطمه آصفی مبلغ یکصصد میلیون ريال بابت اصل خواسته و مبلغ دو
میلیون و هفتصد و پنجاه هزار ريال هزینه دادرســی و مبلغ چهارصد و پنجاه هزار ريال
و هزینــه درج آگهــی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه کانون وکال و خســارت تاخیر تادیه
از تاریخ سررســید چکها  95/2/4و  96/3/2الی یوم االدا در حق خواهان محکوم شــده
اید مراتب بدین وســیله در روزنامه درج میگردد رای صــادره غیابی و از تاریخ درج در
روزنامه ظرف مدت  20روز پس از درج آگهی قابل واخواهی در همین شعبه می باشد .
مسئول دفتر شعبه  190شورای حل اختالف مجتمع شماره  4مشهد 62576
احضار متهم .در پرونده شــماره  960611شــعبه  607بازپرســی دادسرای عمومی و
انقالب ناحیه  6مشهد احمد احمدی به موجب شکایت محمد خاوری به اتهام ایراد ضرب
و جــرح با چاقو تحت تعقیب قرار دارد  .بــا توجه به معلوم نبودن محل اقامت وی و عدم
امکان ابالغ احضاریه و عدم دسترســی به او  ،طبق ماده  174قانون ایین دادرسی کیفری
 ،مراتــب یک نوبت در روزنامه آگهی و متهم ظرف مهلت یک ماه احضار میشــود پس از
انقضای مهلت مذکور تصمیم الزم گرفته خواهد شد.
بازپرس شعبه  607دادسرای عمومی و انقالب ناحیه  6مشهد 62563
ابالغ دادنامه  .بدین وســیله پیرو آگهی های قبلی به سید مرتضی موسوی خورقی فرزند
ســید حســین فعال مجهول المــکان ابالغ میگــردد در مورد دادخواســت داود علی زاده
علیه شــما به خواســته مطالبه وجه چک به موجب حکم شــماره 9609977513401226
مورخ  1396/11/29در پرونده کالســه  960713خوانده محکوم است به پرداخت -1مبلغ
 124/000/000ريال بابت اصل خواســته  -2مبلغ  4350000ريال بابت هزینه دادرســی
-3حــق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی -4خســارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور گواهی
عدم تادیه چک ها  94/1/25و  94/2/28تا یوم االدا که بر مبنای نرخ تورم شــاخص بانک
مرکزی توســط اجرای احکام محاسبه خواهد شــد در حق خواهان محکوم شده اید رای
صادره غیابی و ظرف مدت  20روز قابل واخواهی در همین شعبه می باشد .
منشی شعبه  304شورای حل اختالف مجتمع شماره شش مشهد 62571
ابالغ دادنامه  .بدین وســیله پیرو آگهی های قبلی به سید علی حیدری بیجار فعال مجهول
المکان ابالغ میگردد در مورد دادخواســت مهدی میرزاده علیه شــما به خواسته الزام به
تنظیم ســند خودرو به موجب حکم شــماره  9609977513401001مورخ 1396/10/14
در پرونده کالســه  960616حکم به اثبات وقوع عقد بیع یکدستگاه خودروی پژو  206به
شــماره  951ق  11ایــران  64فی ما بین خواهان و خوانده ردیف اول ســید علی حیدری
بیجار و الزام خوانده ردیف دوم محمد کاظم نجف زاده به حضور در یکی از دفاتر اسناد

از دیگر حوادث اسالم هراسی در این کشور بود.
وزارت کشور آلمان همچنین دستکم  60مورد
حمله در سال گذشته میالدی را علیه مساجد و
دیگر موسسات جامعه مسلمانان ثبت کرد .بر این
اساس ،آلمان با جمعیتی برابر با  81.8میلیون نفر،
دومین کشور از حیث جمعیت مسلمان ساکن در
اروپا بعد از فرانسه است .در اسپانیا نیز مستندهای
سال  2017که جمعه گذشته منتشر شد ،نشان از
روند رو به افزایش حمله علیه مسلمانان در این
کشور توسط راســتهای افراطی دارد.در اسپانیا
نیز 21درصد حوادث علیه زنان مسلمان ،هشت
درصد علیه مردان ،چهار درصد علیه نوجوانان و
هفت درصد علیه مســاجد رخ داد .در این کشور
حتی به مشــاغل و انجمنهای مســلمانان نیز
حمله شــد.از مجموع حوادث مرتبط با اســام
هراسی در اســپانیا  51 ،درصد در شمال شرقی
منطقه کاتالونیا22 ،درصد در آندلس و 20درصد
در والنسیا رخ داده است.

 123نقطه از جمله  93روستا 6 ،مزرعه 21 ،کوه و
ارتفــاع راهبردی و یک پایگاه نظامی به عالوه دو
مرکز ناحیه مذکور رسیده است؛ همچنین بر اساس
اعالم رئیس ستاد مشــترک ارتش ترکیه از زمان
آغاز عملیات «شاخه زیتون» در عفرین  2434کرد
کشته شدهاند .مرکز موسوم به دیدبان حقوق بشر
سوریه اعالم کرد طی حمالت ترکیه دیروز (شنبه)
به یک پایگاه وابســته به نیروهای مردمی ارتش
سوریه در روســتای «کفرجنه» در شمال عفرین
حداقل  36نفر کشته شدند ،همچنین ارتش ترکیه
دو روز پیــش (جمعه) یک پایگاه دیگر این نیروها
در «راجــو» را هدف قرار داد .در ادامه این گزارش
آمده  ،واضح است که آنکارا عملیات نظامی خود تا
تحقق اهداف و شکست در گسترش دامنه عملیات
غصنالزیتون در مرحله بعد را پنهان نکرده و اعالم
کرده اســت مرحله بعدی شامل شــمال و شمال
شرق حلب که تحت تسلط کردهاست ،میشود و
بارزترین این مناطق «تلرفعت و منبج» در غرب
رود فرات است .این در حالی است که «رجب طیب
اردوغان» رئیس جمهور ترکیه دیروز اعالم کرد از
«رکس تیلرســون» وزیر خارجه آمریکا پیشنهادی
در خصوص منبج دریافت کرده است این پیشنهاد
شامل بیرون کردن عناصر حزب اتحاد دموکراتیک
از منطقه در مقابل تقسیم تسلط امنیتی بر منطقه
میان آنکارا و واشنگتن است؛ وی در ادامه هرگونه
مشکلی از طرف روسیه در خصوص عملیات شاخه
زیتون را تکذیب کرد .اردوغان تأکید کرد :آمریکاییها
همیشه از دوره «باراک اوباما» رئیسجمهور سابق
به ما گفتهاند که در منبج باقی نمیمانند و عناصر

اتحاد دموکراتیک را از آن خارج می کنند اما آنها به
این وعدهها عمل نکردند و اکنون نیز دولت دونالد
ترامپ همین حرف را میزند اما در واقعیت چیزی
نمیبینیم .وی ادامه داد :تیلرســون پیشنهاد داد در
منبج با خروج نیروهای اتحاد دموکراتیک ،منطقه
امنی با مشــارکت نیروهای نظامی ترکیه و آمریکا
تشکیل شود اما من گفتم منطقه امن یا باید برای ما
باشد یا برای شما و دیگر این که منبج باید ساکنان
اصلی آن باشد  .روز شنبه  20ژانویه  30( 2018دی
ماه  ،)96ترکیه روســتاهای اطراف شهر عفرین در
 60کیلومتری شمال غرب حلب را گلوله باران کرد
و همان روز ستاد مشترک ارتش ترکیه ساعت ،17
رسما از آغاز عملیات به نام «شاخه زیتون» خبر داد
و گفــت که هدف این عملیات ،برقراری امنیت در
مرز و منطقه و نابود کردن تروریستهای پ.ک.ک
اســت .دمشق نیز پیشتر با انتشار بیانیهای هرگونه
اقدام نظامی ترکیه و نقض حریم سوریه را محکوم
کرده و به آنکارا هشدار داده بود.

جروزالم پســت :درگیری ایران و اسرائیل در
سوریه کامال غیرمحتمل است

همچنین روزنامه جروزالم پســت در یادداشتی به
بررســی تخوالت اخیر در سوریه و هشدار مقامات
اســرائیلی درباره احتمال شــروع جنگ پرداخته و
تاکید کرد درگیری تمام عیار بین ایران و اسرائیل
بسیار غیرمحتمل اســت .در ابتدای این یادداشت
با اشــاره به حوادث چند هفته پیش در مرز سوریه
(ورود یک پهپاد به حریم هوایی فلسطین اشغالی،
حمله جنگندههای رژیم صهیونیســتی به سوریه
و ساقط شــدن یکی از آنها توسط پدافند هوایی)
آمده اســت« :این فقط یکی از چندین واقعه بسیار
خطرناک در ســوریه طی روزهای اخیر اســت .اما
خطرناکترین تقابل مســتقیم ایران و اســرائیل
خواهد بود ».جروزالم پســت سپس با بیان اینکه
وقوع جنگ بین ایران و اســرائیل در خاک سوریه
کامال غیرمحتمل است ،مدعی شد که ایران فعال
مشــغول ایجاد خــط ارتباطی از عــراق تا دریای
مدیترانه اســت .این روزنامه در ادامه یادآور شد که
ی را نخواهد
روســیه هم اجازه وقوع چنین درگیر 
داد ،نه فقط به خاطر رابطهای که با تهران و تلآویو
دارد بلکه به خاطر اینکه چنین نبردی ،پای آمریکا
را دوباره به منطقه بازخواهد کرد .جروزالم پست در
پایان با اشاره به نگرانی کشورهای عربی از افزایش
قــدرت ایران در منطقه ،تاکید کرد که اما مســکو
خواهان حفظ اتحاد خود با تهران است و پیشنهاد
عربستان سعودی برای قطع رابطه با ایران در ازای
قراردادهای تجاری هنگفت را رد کرد.

روزنامه آبزرور گزارش داد

نظریه «درمان با شوک» بن سلمان جواب نمیدهد

گروه جهان :روزنامه آبزرور در مقالهای شــیوه
محمد بن سلمان در ایجاد اصالحات در ساختار
سنتی عربستان را به چالش کشیده و میگوید
ایــن روش در جامعه عربســتان راه به جایی
نمیبرد .به گزارش ایســنا ،مارتین شــولوف،
کارشناس مســائل خاورمیانه در مقالهای برای
آبزرور مینویسد :عربستان شاهد تغییرات زیادی
در دوره اخیر از جملــه آن اجازه دادن به زنان
برای رانندگی و حضور در ورزشگاههای ورزشی
و ورود به سالنهای سینما در کنار حقوق دیگر
بوده اســت .او ادامه میدهد ،رسیدن عربستان
به مرحله کنونی بــا ابهامات و پیچیدگیهایی
همراه اســت .ایجاد تغییرات در این کشور که
همواره در برابر هرگونــه تغییر یا آمدن پدیده
جدیدی مقاومت کرده اســت ،بــه کندی رخ
میدهد .برای همین این تغییرات که محمد بن
سلمان ،ولیعهد عربستان رهبری آن را برعهده
دارد جامعه عربستان را در یک شرایط بیثبات و

رسمی و تنظیم سند یکدستگاه خودرو پژو  206بشماره انتظامی  951ق  11ایران  64بنام
خواهان و پرداخت مبلغ  4575000ريال بابت هزینه دادرســی و مبلغ  450000ريال بابت
هزینه درج آگهی روزنامه در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و
ظرف مدت  20روز قابل واخواهی در همین شعبه می باشد .
منشی شعبه  304شورای حل اختالف مجتمع شماره شش مشهد 62572
بدینوســیله به غالمحســین فرهادیان فعال مجهول المکان ابالغ می شود که زهرا وجدانی
خوشبخت دادخواستی به خواسته تخلیه به طرفیت شما به شعبه  194شورای حل اختالف
مجتمع  4ارائه و به کالسه  961080ثبت و برای روز پنج شنبه مورخه  1397/1/23ساعت
 8:30وقت رســیدگی تعیین گردیده اســت لذا به اســتناد ماده  73ق -آ -د -م مراتب یک
نوبت در روزنامه کثیراالنتشار درج می گردد شما می توانید قبل از رسیدگی به دبیر خانه
شــورای حل اختالف شعبه  194شهرستان مشهد مســتقر در مجتمع شماره  4به نشانی
کوثر شــمالی  15مراجعه و با ارائه آدرس جدید خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را
دریافت و در وقت مقرر جهت رســیدگی در شورا حاضر شوید .در صورت عدم حضور
غیابا رسیدگی خواهد شد.
مسئول دبیرخانه شعبه  194شورای حل اختالف مشهد 62573
دینوسیله به علی سلطانی علی آبادی فرزند ابوالقاسم فعال مجهول المکان ابالغ می شود
که علیرضا احمدزاده دادخواســتی به خواســته مطالبه وجه به طرفیت شما به شعبه 190
شورای حل اختالف مشــهد ارائه و به کالسه  960964ثبت و برای مورخه 1397/02/05
ســاعت  8:30وقت رسیدگی تعیین گردیده است لذا به استناد ماده  73ق -آ -د -م مراتب
یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشار درج می گردد شما می توانید قبل از رسیدگی به دبیر
خانه شــورای حل اختالف شــعبه  190شهرستان مشهد مســتقر در مجتمع شماره  4به
نشانی بلوار وکیل اباد –بلوار کوثر -کوثر  15مراجعه و با ارائه آدرس جدید خود نسخه
ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر جهت رســیدگی در شورا حاضر
شوید .در صورت عدم حضور غیابا رسیدگی خواهد شد.
مسئول دبیرخانه شعبه  190شورای حل اختالف مشهد 62574
بدینوسیله به وحید یعقوبی فرزند رمضان فعال مجهول المکان ابالغ می شود که محمود
رشــیدی دشتبیاض دادخواســتی به خواســته مطالبه وجه به طرفیت شما به شعبه 190
شورای حل اختالف مشــهد ارائه و به کالسه  961083ثبت و برای مورخه 1397/02/06
ســاعت  8:30وقت رسیدگی تعیین گردیده است لذا به استناد ماده  73ق -آ -د -م مراتب
یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشار درج می گردد شما می توانید قبل از رسیدگی به دبیر
خانه شــورای حل اختالف شــعبه  190شهرستان مشهد مســتقر در مجتمع شماره  4به
نشانی بلوار وکیل اباد –بلوار کوثر -کوثر  15مراجعه و با ارائه آدرس جدید خود نسخه
ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر جهت رســیدگی در شورا حاضر

سردرگم قرار داده است .شولوف معتقد است که
نظریه «درمان با شوک» که محمد بن سلمان
اخیرا از آن سخن گفته و دنبال اجرای آن است،
احتماال در جامعه محافظهکار عربستان موفق
نخواهــد بود؛ جامعهای که در ســطوح میانی
ساختار بروکراتیک آن کارمندانی قرار دارند که
ترجیح میدهند آشکارا با خاندان حاکم درنیفتند
اما هرگونه تصمیم حکومــت را که با نظرات
خود برای جامعه همسو نبینند اجرا نمیکنند و
در عمل بدون مخالفت آشــکار یا در بوقوکرنا
کردن نظــرات خود ،برنامههــای حکومتی را
ناکام میگذارند .اخیرا محمد بن ســلمان ،که
از او بــه عنوان معمار «عربســتان مدرن» یاد
میشــود در مصاحبهای با روزنامه واشــنگتن
پســت ،موج جدید اصالحات در کشــورش را
به «درمان با شــوک» تشبیه کرده و گفته بود
«این درمان برای کالبد بیمار عربستان یک نیاز
فوری است».
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اخبار
پایان بن بست سیاسی در آلمان

نشریه فوکوس آلمان در گزارشی از رای
اکثریت اعضای حزب سوسیال دموکرات به
تشکیل ائتالف بزرگ در این کشور بر اساس
نتایج اعالم شده خبر داده و نوشت :باالخره
حدود پنج ماه بعــد از برگزاری انتخابات
پارلمانی در آلمان راه برای تشکیل دولتی
پایدار هموار شد .به گزارش تسنیم ،پیش از
این سران اعضای متحد مسیحی و حزب
سوســیال دموکرات درباره تشکیل دولت
ائتالفی به توافق دست یافته و قراردادی
را تنظیم کرده بودند که حاال با رای مثبت
سوســیال دموکرات ها به این قرارداد راه
برای تشکیل دولتی پایدار در آلمان کامال
باز شده است .آنگال مرکل چند روز پیش و
قبل از رای گیری حزب سوسیال دموکرات
درباره تشکیل ائتالف بزرگ پیش دستی
کرده و وزرای پیشنهادی خود برای دولت
آینده از حزب دموکرات مسیحی را معرفی
کرد .اوالف شولتز از اعضای بلند پایه حزب
سوسیال دموکرات آلمان نتیجه رای گیری
حزبش و موافقت با تشکیل ائتالف بزرگ
را تمجید کرده اســت .وی تاکید کرد که
حزب سوسیال دموکرات وارد ائتالف بزرگ
می شود .وی البته درباره وزرای پیشنهادی
حزبش ســخنی نگفته و از اعالم آن در
روزهای آینده خبرداد .قرار است شش وزیر
ســه نفر مرد و سه نفر زن از طرف حزب
سوسیال دموکرات معرفی شوند.
جنجال تعیین سفیر جدید
عربستان در کویت

ســلطان بن خالد آل سعود که سال 2015
مطالبی را در صفحه توییتر خود نوشته و به
«ناصر المحمد الصباح» نخستوزیر سابق
کویت و بــرادرزاده امیر کویت اهانت کرده
بود ،اکنون به عنوان سفیر جدید عربستان در
کویت تعیین شده است .به گزارش فارس،
بن خالد در یک توئیت خود نوشته بود «ناصر
المحمــد پلیدترین افراد در کویت اســت،
او از عربســتان و اعراب تنفــر دارد و وفادار
کورکورانه ایران است ».وی در یک توئیت
دیگر نوشته بود « :ناصر المحمد مرد بزرگ
ایران است ».با توجه به این توئیتها اکنون
تعیین بن خالد به عنوان سفیر جدید عربستان
در کویت جنجال درست کرده است.
زخمی شدن  ۳نظامی اسرائیلی در
عملیاتی در «عکا»

جوانی فلســطینی
دیروز( یکشــنبه)
با خــودرو گروهی
از نظامیــان رژیم
صهیونیستی را در
شهر اشــغالی عکا زیر گرفت که در این
عملیات ۲ ،نظامــی ارتش و یک نیروی
پلیس زخمی شدند .به گزارش ایسنا ،به
نقل از رسانههای صهیونیستی ،نیروهای
امنیتــی حاضر در مکان به ســمت این
جوان فلســطینی تیراندازی کرده و او را
زخمی کردند .اســپوتنیک گزارش داد ،تا
این لحظه جزئیات بیشــتر این عملیات
اعالم نشده است.

شوید .در صورت عدم حضور غیابا رسیدگی خواهد شد.
مسئول دبیرخانه شعبه  190شورای حل اختالف مشهد 62575
آگهــی مزایده اموال غیرمنقول( نوبت اول) برابر مفاد اجرائیه پرونده به شــماره بایگانی
 960131اجرایی در راســتای اجرای دادنامه شــماره  9509970404400818صادره از
شــعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی اردبیل ،محکوم علیهم اکرم اســدی آقبالغ – حسین
– فاطمــه – جابــر – رضا – غفور – صابــر – خدیجه – فهیمه – همگــی رضایی آقبالغ
محکوم هســتند به فروش ماترک مرحوم قربانعلی رضایی آقبالغ و تقسیم آن بین وراث،
با وکالت یوســف نجف پور و نیز مبلغ  1000000ریال از بابت نیم عشــر دولتی در حق
صندوق دولت محکوم شــده اند با توجه به معرفی اموال از سوی محکوم له جهت فروش
و ارجــاع آن به کارشــناس جهت قیمت گذاری بدین شــرح ارزش گذاری گردیده اســت:
اراضی واقع در روســتای آقبالغ آقاجان به پالک ثبتی  134اصلی از بخش سه اردبیل به
شرح ذیل می باشد -1 :زمین مشهور به زغالر به مساحت حدودا  6650مترمربع به مبلغ
 532200000ریال -2 ،زمین مشــهور به نوری کورپوسی به مساحت  6822مترمربع به
مبلغ  545760000ریال -3 ،زمین مشــهور به تازه کندآرخی به مســاحت  8929مترمربع
به مبلغ  714320000ریال -4 ،زمین مشهور به دوش یری به مساحت  7164مترمربع به
مبلغ  573000000ریال -5 ،زمین مشهور به قشالق 1به مساحت  15864مترمربع به مبلغ
 1270000000ریال -6 ،زمین مشــهور به قشالق  2به مساحت  26527مترمربع به مبلغ
 1800000000ریال -7 ،زمین مشهور به قوری چای 1به مساحت  7647مترمربع به مبلغ
 611000000ریال -8 ،زمین مشهور به قوری چای 2به مساحت  6075مترمربع به مبلغ
 480000000ریال -9 ،زمین مشهور به قوری چای 3به مساحت  5013مترمربع به مبلغ
 400000000ریال -10 ،زمین مشهور به قوری چای 4به مساحت  5128مترمربع به مبلغ
 400000000ریال -11 ،زمین مشهور به قوری چای 5به مساحت  7183مترمربع به مبلغ
 574000000ریال -12 ،زمین مشهور به قوری چای 6به مساحت  6561مترمربع به مبلغ
 524000000ریــال ،جمع کل ارزش  12قطعه اراضــی فوق الذکر به مبلغ 8424280000
ریال برآورد می شود .بنابراین جلسه مزایده به روزشنبه مورخه  96 / 12 / 26ساعت10
صبح در اتاق اجرای احکام دادگاه شــعبه چهارم عمومی حقوقی اردبیل واقع در شــهرک
کارشناســان ،دادگاه های عمومی وحقوقی اردبیل ،در حضور نماینده محترم دادســتان
برگزار خواهد شــد .مزایده از مبلغ کارشناســی شــروع و به باالترین قیمت پیشــنهادی
فروخته خواهد شــد .طالب می تواند در موعد مقرر فوق در جلســه مزایده شرکت نموده
و قیمت پیشــنهادی خودشــان را اعالم نماید .برنده مزایده می تواند ازکل ثمن معامله فی
المجلــس ده درصــد آن را پرداخت و مابقــی آن را ظرف یک ماه پرداخــت نماید که در
صورت عدم پرداخت مابقی در مهلت مقرر ،ده درصد واریزی پس از کســر هزینه مزایده
بــه نفع دولت ضبط خواهد شــد .خریدار می تواند  5روز قبــل از مزایده با همکاری دفتر
اجرای احکام از مورد مزایده بازدید و مالحظه نماید.
جعفری زمان – دادورز شعبه چهارم اجرای احکام مدنی

