انتخابات پارلماني عراق برگزار شد

اخبار
درگیریهای قومی در شرق میانمار
 17کشته برجا گذاشت

در جریان درگیریه��ای قومی در میانمار
 17تن کشته شدند .به گزارش فارس به
نقل از خبرگزاری آلمان ،سخنگوی دولت
میانمار اعالم کرد که به دنبال درگیری در
ایالت «شان» واقع در شرق این کشور 17
نفر کشته شدند که یک نفر از آنان پلیس
است .دستکم  8نفر دیگر هم در جریان
درگیری با ارتش آزادیبخش ملی تاآنگ
موسوم به ( )TNLAدر شهر «موسه»
واقع در مرز میانمار با چین زخمی و روانه
بیمارستان شدند TNLA .با انتشار پیامی
در شبکه اجتماعی فیسبوک مسئولیت
ای��ن حمل��ه را بر عهده گرف��ت و اعالم
کرد ک��ه این اق��دام در واکنش به حمله
اخیر ارتش میانمار به گروه نظامی ارتش
آزادیبخش کاچین صورت گرفته اس��ت.
درگیریهای قومی در میانمار سابقهدارد.
این کش��ور عرصه درگیریهای ش��دید
میان بوداییان و اقلیت مسلمانان در ایالت
راخین بوده است.
نخستوزیر سابق مالزی
ممنوعالخروج شد

مقام��ات مهاجرت
مـــال��زی اع�لام
کــردن��د نجی��ب
رزاق ،نخس��توزیر
س��ابق این کشور و
همسرش نمیتوانند مالزی را ترک کنند.
به گزارش تسنیم به نقل از بیبیسی،این
خبر پس از آن منتشر شد که نجیب رزاق
اعالم کرد به همراه همسرش قصد داشتند
دیروز(ش��نبه) برای تعطیالت به خارج از
کشور سفر کنند .نجیب متهم به انحراف
 700میلیون دالر از سرمایهگذاری دولتی
در سال  2015است؛ اتهامی که خود وی
آن را رد کرده است.
رویترز :کشتی ترکیهای
در مسیر یمن دچار انفجار شد

برخی منابع خبری مدعی ش��دهاند یک
کشتی ترکیهای که در حال حمل گندم
به س��وی لنگرگاه «الصلیف» یمن بوده
دچار انفجار ش��ده اس��ت .ب��ه گزارش
فارس به نقل از رویترز ،دالیل متعددی
ب��رای وقوع این انفجار عنوان ش��دهاند.
ناخ��دای کش��تی گفته دلی��ل انفجار را
نمیداند .ائتالف متجاوز رژیم عربستان
به یمن کش��تی را به سمت بندر جیزان
در عربستان هدایت کرده است.

ی پای صندوق رای رفت
ملت عراق در آزاد 

گ�روه جهان :انتخاب��ات پارلماني عراق
در سراس��ر اي��ن کش��ور ديروز(ش��نبه)
برگزار ش��د .به گزارش ف��ارس ،مرحله
نخس��ت اين انتخاب��ات ،پنجش��نبه و
جمع��ه پي��ش ب��راي اتب��اع عراقي در
س��اير کش��ورها و نيز نيروهاي امنيتي،
کارمندان وزارتخانههاي کش��ور و دفاع
و کميسارياي عالي انتخابات ،در سراسر
عراق برگزار شد تا ديروز ،کليه نيروهاي
امنيت و کارمندان بخشهاي مذکور بر
روي برگزاري انتخابات ش��فاف متمرکز
ش��وند .به گ��زارش کميس��ارياي عالي
انتخابات ،نزديک به يک ميليون نفر از
اتباع عراقي در  21کش��ور خارجي راي
خود را طي س��ه روز پي��ش به صندوق
انداختند .قرار است  ۲۴.۵ميليون عراقي
از  18اس��تان اي��ن کش��ور آراء خود را
ب��راي انتخاب اعض��اي پارلمان جديد،
به صن��دوق راي اندازن��د 3.5 .ميليون
نفر از اين تعداد ،راي اولي هس��تند و در
اس��تان بغداد که  71کرسي در پارلمان
ع��راق دارد 5 ،ميلي��ون و  300هزار نفر
ت در انتخاباتند .به اعالم
مجاز به ش��رک 
کميسارياي عالي انتخابات ،شمار مراکز
اخذ راي  8هزار و  959است که از هفت
صبح ديروز به وقت بغداد باز شدند و قرار
است رايگيري تا ساعت  18عصر ادامه
يابد .کميس��اريا همچني��ن اعالم کرده
اس��ت به دليل الکترونيکي بودن فرآيند
رايگيري در دور جديد انتخابات عراق،
امکان تمديد اين ساعت وجود ندارد.
آرایش احزاب و ائتالفهای سیاسی

عراق در انتخابات 2018

بي��ش از  7هزار نام��زد در قالب احزاب
و ائتالفه��اي مختلف سياس��ي ،براي
نشس��تن بر روي  328کرسي پارلماني
ع��راق ،بايکديگر رقاب��ت خواهند کرد.
کميس��ارياي عالي و مس��تقل انتخابات
در ع��راق ،اوخ��ر ديماه گذش��ته ،پس
ي نهايي فهرس��ت ائتالفهاي
از بررس�� 
انتخاباتي در ش��وراي کميسارياي عالي،
ف انتخاباتي براي
اع�لام کرد  27ائت�لا 
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اي��ن کش��ور و نقاط مرزي مش��ترک با
سوريه ،پنهان است و تهديد کرده است
که رايدهندگان و نامزدهاي انتخاباتي
را هدف قرار خواهد داد .از س��وي ديگر،
برخي منابع آگاه به پايگاه خبري «موازين
ني��وز» اعالم کردند که بغ��داد ،پايتخت
عراق از نيمه ش��ب جمعه تا نيمه ش��ب
شنبه ،يعني تا پايان انتخابات ،قانون منع
آمد و شب برقرار خواهد شد تا انتخابات
در آرامش و امنيت برگزار شود.
«هادی العامری» خواستار مشارکت

ق�وی مردمی در انتخابات ب�رای انتقال
مسالمت آمیز قدرت شد

ش��رکت در انتخاب��ات روز  12م��ي(22
ارديبهشت) تاييد صالحيت شدهاند و در
کنار آنها  88فهرس��ت انتخاباتي و 205
تشکل و حزب سياسي حضور دارند و در
مجموع  320 ،فهرست ،ائتالف و تشکل
سياسي در  18دايره انتخاباتي استاني با
يکديگر رقابت خواهند کرد.
نیچ�روان بارزان�ی رای خ�ود را ب�ه

صندوق انداخت

نخستوزير منطقه کردس��تان از جمله
نخستين مقامات عراقي بود که با حضور
پ��اي صن��دوق رأي ،در اي��ن انتخابات
ش��رکت ک��رد و از کردها نيز خواس��ت
از فرص��ت موج��ود اس��تفاده کنند و آن
را ه��در ندهند« .ن��وری المالکی» پای
صندوق رأی :این انتخابات باید عراق را
وارد مرحله جدی��دی کند رئيس ائتالف
دولت قانون عراق و نخستوزير پيشين
اين کش��ور پس از انداختن راي خود به
صندوق ،در هتل «الرش��يد» بغداد گفت
که انتظار دارداين انتخابات کش��ورش را
وارد مرحله جديدي کند.
رئیس پارلم�ان عراق رای خود را به


صندوق انداخت

«سليم الجبوري» از ديگر مقامات عراقي
ب��ود که در اول صبح دي��روز در يکي از
حوزههاي رايگيري حاضر ش��د و راي
خ��ود را به صندوق انداخ��ت و گفت :در
صورتي که احس��اس کنيم تالشهايي
براي تقلب در انتخابات در جريان است،
اقدام��ات قانون��ي الزم را انجام خواهيم
داد.
«مقت�دی ص�در» در «نجف اش�رف»

پای صندوق رأی رفت

رهبر جري��ان صدر عراق و حاميائتالف
«س��ائرون نحو االص�لاح» در يکي از
حوزههاي رأيگيري در نجف اش��رف،
رأي خود را به صندوق انداخت.
«س�ید عمار الحکیم» :همه فرزندان

عراق را به شرکت گسترده در انتخابات
دعوت میکنم

رئيس جريان حکم��ت ملي عراق ،پس
از انداختن رأي خ��ود به صندوق ،مردم
عراق را به حضور گس��ترده در انتخابات
فراخواند.
برگزاري انتخابات در امنيت کامل


منابع امنيتي ميگويند ،جز در استان ديالي
که دز نزديکي يک مرکز اخذ رأي ،چند
خمپاره اصابت کرد و کسي آسيب نديده
است ،از هيچکجاي عراق هيچ گزارشي
مبني بر ناامني مخابره نشده است .مقتدي
صدر ني��ز در پياميتوييتري ،از نيروهاي
امنيتي بابت حفظ امنيت انتخابات تقدير
کرد .پيش از اين اعالم ش��ده بود که به
دليل تهديدهاي امنيتي متعدد عليه اين
انتخابات ،دولت فدرال ،تدابيري را براي
برگزاري آن در بس��تري آرام انديش��يده
اس��ت .هيأت گذرگاهه��اي مرزي عراق
اعالم کرد که از نيمه ش��ب جمعه ،کليه
فرودگاهها و گذرگاههاي مرزي به مدت
 ۲۴ساعت بسته ش��دهاند .يک منبع در
وزارت کشور عراق نيز پيش از اين اعالم
کرده بود که از س��اعت  ۱۲ش��ب جمعه
تا  ۱۲شب ش��نبه ،کليه گذرگاهها بسته
خواهند مان��د .اين نخس��تين انتخابات
عراق پس از شکست داعش است که از
س��ال  ،۲۰۱۴مساحات زيادي از عراق را
اشغال کرده بود و اکنون نيز هستههاي
خاموش آن در برخي از مناطق صحرايي

رئي��س ائتالف «الفتح المبي��ن» نيز با
حضور در مرکز رايگيري ويژه مقامات
مس��ئول عراق در هتل «الرشيد» بغداد،
راي خ��ود را ب��ه صن��دوق انداخت .وي
س��پس در جمع خبرن��گاران کليه مردم
عراق را به مشارکت قوي در انتخابات به
منظور ايجاد تغيير و انتقال مسالمتآميز
قدرت در کش��ور ،ق��رار خواند و گفت :با
وجود انتش��ار اخباري درباره خراب شدن
سيستمهاي کامپيوتري ،وضعيت بسيار
خوب است.
ابراز رضايت «فواد معصوم» از حضور

گسترده مردم پاي صندوقهاي رأي

«فواد معص��وم» رئيسجمه��ور عراق،
ب��ا حض��ور در مرکز وي��ژه رايگيري از
شخصيتهاي سياسي و مقامات مسئول
عراقي در هتل «الرشيد» بغداد ،راي خود
را به صندوق انداخت .به نوش��ته «بغداد
الي��وم» وي پس از ثب��ت رأي در جمع
خبرنگاران از اس��تقبال گس��ترده مردم
عراق از مرحله نخس��ت انتخابات عراق
که پنجش��نبه و جمعه پيش براي اتباع
عراقي در کشورهاي خارجي و نيروهاي
امنيتي و کارمندان وزارتخانههاي دفاع و
کشور و کميس��ارياي عالي انتخابات در
داخل عراق برگزار شد ،ابراز خوشبختي
و خش��نودي کرد و گفت :اين به معناي
اهتم��ام ملت عراق به اي��ن انتخابات و
نتايج آن است.

نتایجنهاییانتخاباتپارلمانیلبنان

وزارت کشور لبنان نتایج نهایی انتخابات پارلمانی
این کش��ور را که در تاریخ شش��م مه برگزار شد،
اع�لام ک��رد که براس��اس آن ائتالف ش��یعه به
پیروزی قابل توجهی دس��ت یاف��ت .به گزارش

آگهی حصر وراثت
بانو حبیبه ش��هرت البوبالد نام پدر عبدالحس��ن بشناس��نامه 3
صادره از شادگان درخواستی بخواسته صدورگواهی حصروراثت
تقدیم و توضیح داده که همسرش مرحوم لطیف شهرت البوبالدی
بشناسنامه  789صادره از ش��ادگان در تاریخ  1396/10/27در
شادگان اقامتگاه دائمی اش فوت ورثه اش عبارتند از:
-1متقاضی با مشخصات فوق.
-2رحی��م بشناس��نامه  19725متول��د  1357/4/10و کد ملی
 1898416222صادره شادگان.
-3مجید بشناس��نامه  27119متولد  1362/11/25و کد ملی
 1898490120صادره شادگان.
-4ابراهیم به شناس��نامه  15980متولد  1367/5/5و کد ملی
 1899896546صادره شادگان.
-5اسماعیل به شناسنامه  1890412120متولد 1376/2/19
صادره شادگان.
-6فهیمه به شناس��نامه  19726متول��د  1358/8/9و کد ملی
 1898416230صادره شادگان.
-7س��لیمه به شناس��نامه  1890115207متولد 1369/11/8
صادره شادگان.
-8مری��م به شناس��نامه  1890282154متول��د 1372/9/17
صادره شادگان.
شهرت همگی البوبالد (فرزندان متوفی) وال غیر.
اینکه با انجام تشریفات قانونی مراتب مزبور را در یک نوبت آگهی
مینماید تا هر کس اعت��راض دارد یا وصیت نامه از متوفی نزد او
باشد از تاریخ نش��ر آگهی یک ماه بدادگاه تقدیم دارد واال گواهی
صادر و هر وصیت نامه بجز سری و رسمی که بعد این تاریخ ابراز
شود  ،از درجه اعتبار ساقط است.
قاضی شورای حل اختالف شهرستان شادگان
آگهی حصر وراثت
آقای محمد علی شهرت کرمی عبائی نام پدر عبدالحسین بشناسنامه
 24510صادره از بهبهان درخواس��تی صدور گواهی حصر وراثت
تقدیم و توضیح داده که فرزندم مرحوم مریم شهرت کرمی عبائی
بشناس��نامه  3155صادره بهبهان در تاریخ  96/12/5در بهبهان
اقامتگاه دائمی خود فوت ورثه اش عبارتند از  -1 :متقاضی محمد
علی کرمی عبائ��ی ش ش  1338-24510ص��ادره بهبهان ( پدر
متوفی)  -2زهره س��اعد پور ب��ه ش ش  1343-25772صادره
بهبه��ان ( م��ادر متوف��ی)  -3س��عید کاظمی��ان ش ش -33661
 1358صادره بهبهان ( همس��ر متوفی)  -4مهدی کاظمیان ش ش
 1394-1941351141صادره ماهشهر (پسر متوفی) و الغیر
اینک با انجام تشریفات قانونی مراتب مزبور را در یک نوبت آگهی
مینماید تا هر کس اعت��راض دارد یا وصیت نامه از متوفی نزد او
باش��د از تاریخ نش��ر آگهی ظرف یک ماه بدادگاه تقدیم دارد واال
گواهی صادر و هر وصیت نامه بجز سری و رسمی که بعد از تاریخ
ابزار شود از درجه اعتبار ساقط است.
محمد خدری  -قاضی شورای حل اختالف دادگستری بهبهان
آگهی حصر وراثت
آق��ای عاطف ش��هرت اس��می زاده ن��ام پدر عباس بشناس��نامه
 1890086894ص��ادره از ش��ادگان درخواس��تی بخواس��ته
صدورگواهی حصروراثت تقدیم و توضیح داده که پدرش مرحوم

ائتالفشیعیانپیروزشد

ایسنا به نقل از سایت وزارت کشور لبنان ،براساس
قانون اساس��ی لبنان از  ۱۲۸کرس��ی پارلمان ۶۴
کرسی در اختیار مسلمانان و  ۶۴کرسی در اختیار
مس��یحیها اس��ت .بر این اس��اس نتایج رسمی

عباس شهرت اسمی زاده بشناسنامه  5619صادره از شادگان در
تاریخ  1396/12/28در شادگان اقامتگاه دائمی اش فوت ورثه
اش عبارتند از:
-1متقاضی با مشخصات فوق.
-2حم��زه بشناس��نامه  4434متول��د  1365/5/14و ک��د ملی
 1899784853صادره شادگان.
-3زه��را بشناس��نامه  2065متول��د  1362/6/31و ک��د ملی
 1899527011صادره شادگان.
شهرت همگی اسمی زاده (فرزندان متوفی)
-4نجمه دریس فیه به شناسنامه  1347متولد  1333/1/2و کد
ملی  1816301914صادره آبادان (.همسر متوفی) وال غیر.
اینکه با انجام تشریفات قانونی مراتب مزبور را در یک نوبت آگهی
مینماید تا هر کس اعت��راض دارد یا وصیت نامه از متوفی نزد او
باشد از تاریخ نش��ر آگهی یک ماه بدادگاه تقدیم دارد واال گواهی
صادر و هر وصیت نامه بجز سری و رسمی که بعد این تاریخ ابراز
شود  ،از درجه اعتبار ساقط است.
قاضی شورای حل اختالف شهرستان شادگان
آگهی مزایده
بموجب پرونده اجرایی کالس��ه  962007موضوع دستور فروش
ملک به ش��ماره ثبتی  2610/8با مش��خصات ملک :بشماره پالک
ثبتی  2610/8یک باب منزل مسکونی در شهر اهواز منطقه سی
مت��ری چهار راه زند خیابان هاللی نبش قن��ادان زاده پالک  121با
تراکم زیاد و موقعیت خیلی خوب با عرصه  111/13متر مربع و با
قدمتی حدود  45سال و اعیال  96متر مربع با نمای آجر  5سانتی
با مصالح سنتی و س��قف طاق ضربی بدون اسکلت یا کالف بتنی و
شامل  4اتاق آشپزخانه  ،حمام  ،سرویس بهداشتی  ،بصورت دوره
ساز احداث گردیده و اندود داخلی دیوارها گچ و کفسازی اتاق ها
و حیاط موزاییک می باش��د لوله کش��ی آب س��رد و گرم و فاضالب
متناس��ب با ساختمان اجرا گردیده اس��ت دارای انشعاب برق تک
ف��از ،آّب و فاض�لاب با ظرفیت نیم اینچ و اش��تراک گاز با ظرفیت
شش متر مکعب بر س��اعت می باشد.که توسط کارشناس منتخب
دادگس��تری با قیمت پایه مزایده بر اساس تمام معیارها و عوامل
موثر در تعیی��ن ارزش و بهاء ملک به مبل��غ 3/111/640/000
ریال ارزیابی به عمل آمده است .با توجه به اینکه نظریه کارشناس
به طرفی��ن ابالغ و در موعد قانونی هیچ اعتراضی واصل نگردیده
اس��ت لذا وقت مزایده برای روز ش��نبه مورخ��ه 1397/03/19
س��اعت  11تعیین میگردد لذا از کلیه اشخاصی که قصد شرکت
در مزایده را دارند دعوت می ش��ود در تاریخ فوق الذکر در محل
ش��عبه اجرای احکام حقوقی دادگستری شهرستان اهواز واقع در
خرمکوشک ابتدای نیوساید مجتمع قضایی شهید تندگویان حضور
به هم رسانند قیمت پایه از مبلغ کارشناسی شده شروع و برنده
مزایده کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید .اشخاصی
که تمایل به شرکت در مزایده را دارند می توانند پنج روز قبل از
مزای��ده از اموال ذیل واقع در نش��انی فوق الذکر بازدید نمایند.
ضمنا کلیه ش��رکت کنندگان در مزایده می بایس��ت  10درصد از
قیمت پایه فروش را فی المجلس به موجب یک فقره چک تضمینی
تودیعنمایند.
دادورز اجرای احکام حقوق دادگس��تری شهرس��تان اهواز – نوید
سرخان زاده
آگهی حصر وراثت

انتخابات لبنان به ش��رح زیر اس��ت :کرسیهای
مسلمانان در پارلمان :ش��یعیان  ۲۷کرسی ،اهل
س��نت  ۲۷کرس��ی ،دروزیها هش��ت کرسی و
علویها دو کرس��ی .کرس��یهای مسیحیان در

پارلمان :مارونیها  ۳۴کرسی ،روم ارتدوکس ۱۴
کرس��ی ،روم کاتولیک  ۸کرسی ،ارمن ارتدوکس
 ۵کرسی ،ارمن کاتولیک یک کرسی ،پروتستان
یک کرسی و اقلیت یک کرسی.

آقای عبدالخذر ش��هرت حمیدی نام پدر عبدالساده بشناسنامه
 1319صادره از اروندکنار درخواس��تی بخواس��ته صدورگواهی
حصروراثت تقدیم و توضیح داده که پدرش مرحوم عبدالس��اده
ش��هرت حمیدی بشناس��نامه  438ص��ادره از ش��ادگان در تاریخ
 1396/12/24در ش��ادگان اقامتگاه دائمی اش فوت ورثه اش
عبارتند از:
-1متقاضی با مشخصات فوق.
-2عب��داهلل بشناس��نامه  423متول��د  1345/12/7و ک��د ملی
 5859836041صادره اروندکنار.
-3زنوب��ه بشناس��نامه  1426متول��د  1333/12/11و کد ملی
 1899348425صادره شادگان.
-4رب��اب ب��ه شناس��نامه  422متول��د  1346/12/7و ک��د ملی
 5859836031صادره اروندکنار.
-5خیرال��ه به شناس��نامه  1236متول��د  1354/1/4و کد ملی
 5859776764صادره اروندکنار.
-6رضی��ه ب��ه شناس��نامه  695متول��د  1360/3/23و کد ملی
 1899464492صادره شادگان.
شهرت همگی حمیدی (فرزندان متوفی) وال غیر.
اینکه با انجام تشریفات قانونی مراتب مزبور را در یک نوبت آگهی
مینماید تا هر کس اعت��راض دارد یا وصیت نامه از متوفی نزد او
باشد از تاریخ نش��ر آگهی یک ماه بدادگاه تقدیم دارد واال گواهی
صادر و هر وصیت نامه بجز سری و رسمی که بعد این تاریخ ابراز
شود  ،از درجه اعتبار ساقط است.
قاضی شورای حل اختالف شهرستان شادگان
 13/18م الف
آگه��ی موض��وع ماده 3قان��ون و ماده 13آئین نام��ه تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
براب��ر آراء صادره هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی
حوزه ثبت ملک شادگان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضیان ذیل
محرزگردیده اس��ت .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت
به فاصله 15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به
صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از
تاریخ انتش��ار اولین آگهی به م��دت دو ماه اعتراض خود را به این
اداره تسلیم وپس از اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم
اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی
اس��ت درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد
ناحیه  2شادگان بخش پنج خرمشهر
-1پالک  -1101اصلی آقای ش��اکر بش��یری فرزند کاظم بشماره
شناس��نامه  1890002712صادره از شادگان ششدانگ یکباب
س��اختمان بمس��احت  274/94مترمرب��ع – بموجب رأی ش��ماره
 139660317002004600خری��داری از مال��ک رس��می
عبدالحسنتالوری
ناحیه  7شادگان بخش پنج خرمشهر
-2پ�لاک  -404اصل��ی آق��ای مس��لم منع��اوی فرزن��د عل��وان
بش��ماره شناس��نامه  851صادره از ش��ادگان شش��دانگ یکباب
س��اختمان بمس��احت  535/41مت��ر مربع – بموجب رأی ش��ماره
 13976031700200777خری��داری از مال��ک رس��می کری��م
جنامی
ناحیه  8شادگان بخش پنج خرمشهر
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اخبار
آمریکا بازسازی کره شمالی را
وعده داد!

مای��ک پامپئو ،وزیر خارج��ه آمریکا گفته که
آمریکا درصورت کنار گذاش��تن تس��لیحات
کره ش��مالی آماده کمک به بازسازی اقتصاد
این کش��ور است .به گزارش تسنیم به نقل از
بیبیس��ی،وزیر خارجه آمریکا به خبرنگاران
گفت که آمریکا باید خود را برای همکاری با
کره شمالی به منظور دستیابی به رفاه در کنار
دوستان کره جنوبی خود آماده کند .پامپئو که به
تازگی از پیونگ یانگ بازگشته اعالم کرد که
مذاکرات خوبی با کیم جونگ اون ،رهبر کره
شمالی داشته است .کیم و دونالد ترامپ در 12
ژوئن در س��نگاپور دیدار خواهند کرد .این دو
رهبر که اخیرا تهدیداتی را متوجه یکدیگر رده
بودند در ماه آوریل و پس از نشست میان کره
جنوبی و کره ش��مالی از آمادگی برای مذاکره
خبر دادند .پامپئو روز جمعه گذشته پس از دیدار
با کانگ کیون��گ وا ،وزیر خارجه کره جنوبی
گفت :اگر رئیس کیم راه درس��تی را انتخاب
کند آیندهای همراه با صل��ح و رفاه در اختیار
مردم کره شمالی خواهد بود.
ادامه پاکسازیها در
ارتش ترکیه؛ ۳۰۰نفر دستگیر شدند

ب��ا حکم دادس��تانی
اس��تانبول ،عملیات
بــــزرگ��ی علی��ه
نــــــفوذیه��ای
تش��کیالت فتحاهلل
گولن در ارت��ش ترکیه در اس��تانبول آغاز
ش��د .به گزارش تس��نیم ،اداره مب��ارزه با
جرائم تروریس��تی و سازمانیافته دادستان
جمهوریت ترکیه در اس��تانبول در راستای
مب��ارزه با جریانهای وابس��ته به جماعت
گولن در ارتش ،حکم بازداشت  300نظامی
ارتش ترکیه که  211نفر از آنها مش��غول
فعالی��ت در ارتش بودند ص��ادر کرد .در پی
صدور این حکم نیروهای امنیتی ترکیه در
بسیاری از استانهای این کشور با مرکزیت
استانبول از ساعت  4بامداد امروز دست به
ی��ک عملیات همزمان زدند که  150نفر از
مظنونین بازداشت شدند و جستوجو برای
دستگیری بقیه متهمان ادامه دارد.

 -3پ�لاک  -462اصل��ی آقای مجی��د دیوانی زاده فرزند مس��لم
بشماره شناس��نامه  22547صادره از شادگان ششدانگ یکباب
س��اختمان بمس��احت  141/15مترمرب��ع – بموجب رأی ش��ماره
 139660317002004609خریداری از مالک رس��می خرنوب
عبرتاوی
ناحیه  9شادگان بخش پنج خرمشهر
 -4پ�لاک  3فرع��ی از -1اصلی آقای عبدالعب��اس صادقی فرزند
عبدالمجید بش��ماره شناس��نامه  19605صادره از ش��ادگان سه
دانگ از شش��دانگ یکباب ساختمان بمساحت  292/13مترمربع
– بموجب رای ش��ماره  139760317002000118خریداری از
مالک رسمی زیبگ عبرتاوی
 -5پالک 3فرعی از - 1اصلی آقای حسن صادقی فرزند عبدالمجید
بش��ماره شناس��نامه  10230ص��ادره از ش��ادگان س��ه دانگ از
ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت  292/13مترمربع – بموجب
رای ش��ماره  139760317002000117خری��داری از مال��ک
رسمی زیبگ عبرتاوی
ناحیه  10شادگان بخش پنج خرمشهر
 -6قسمتی از پالک  - 58اصلی آقای خضیر عبرتاوی فرزند زیبگ
بش��ماره شناس��نامه  550صادره از ش��ادگان شش��دانگ یکباب
س��اختمان بمس��احت  403/92مت��ر مربع – بموجب رای ش��ماره
 139660317002004608خری��داری از مالک رس��می زیبگ
عبرتاوی
ناحیه  19شادگان بخش پنج خرمشهر
 -7قس��متی از پ�لاک  –9اصل��ی آقای مجی��د دیوان��ی زاه فرزند
مسلم بشماره شناس��نامه  22547صادره از شادگان ششدانگ
یکباب ساختمان بمساحت  99/50مترمربع – بموجب رای شماره
 139660317002004606خری��داری از مالک رس��می صیاح
عساکره
 -8قس��متی از پالک  -9اصل��ی آقای مجید دیوان��ی زاده فرزند
مسلم بشماره شناس��نامه  22547صادره از شادگان ششدانگ
یکباب ساختمان بمس��احت  89/94مترمربع -بموجب رأی شماره
 139660317002004601خری��داری از مالک رس��می صیاح
عساکره
 -9قسمتی از پالک  -9اصلی آقای حمزه عساکره فرزند عبدالعباس
بش��ماره شناس��نامه  9283صادره از ش��ادگان ششدانگ یکباب
س��اختمان بمس��احت  203/22مترمرب��ع – بموجب رأی ش��ماره
 139660317002004275خری��داری از مالک رس��می صیاح
عساکره
 -10قس��متی از پ�لاک -9اصل��ی آق��ای ه��ادی زنب��وری فرزند
مکی بشماره شناس��نامه  44صادره از شادگان ششدانگ یکباب
س��اختمان بمس��احت  101/45متر مرب��ع -بموجب رای ش��ماره
 139760317002000005خری��داری از مالک رس��می صیاح
عساکره
 -11قس��متی از پالک  -209اصلی آقای س��ید س��عید موس��وی
فرزند رحیم بشماره شناسنامه  6197صادره از شادگان ششدانگ
یکباب ساختمان بمساحت  152/28مترمربع -بموجب رای شماره
 139760317002000090خری��داری از مال��ک رس��می فریح
عساکره
تاریخ انتشار نوبت اول97/02/23:
تارخ انتشار نوبت دوم97/03/07:
علیرضا آل خمیس –رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شادگان

