احتمال «قتل تدريجي» شيخ زکزاکي در زندان وجود دارد
يک عضو ارشد حرکت اسالمينيجريه ضمن هشدار نسبت به احتمال شهادت شيخ زکزاکي در زندان توسط حکومت اين کشور ،به تبيين موانع آزادي ايشان از زندان و لزوم ايفاي نقش
دستگاه قضايي ايران در اين زمينه پرداخت .به گزارش تسنيم ،دکتر ابراهيم سليمان تصريح کرد :دولت نيجريه بارها با درخواست حرکت اسالمينيجريه و خانواده شيخ زکزاکي مبني
بر اعزام شيخ به خارج به دليل وخامت حال ايشان مخالفت کرده است .البته الحمدهلل شيخ زکزاکي در پناه خداوند هستند و دعا ميکنيم که خداوند همچنان همراه ايشان باشد .وي در
خصوص موضعگيري جهان اسالم به ويژه ايران در قبال آزادي شيخ و سرکوب مسلمانان در نيجريه نيز اظهار داشت :اين کشورها به ويژه ايران در قبال اين موضوع ساکت نبودهاند اما
بايد توجه داشت که ميان ايران و نيجريه روابط ديپلماتيک وجود دارد و اين روابط منافعي خاص را براي طرفين به همراه دارد.

اين يک روياي توخالي است که تسليحات هستهاي را تسليم کنيم

کره شــمالي اعالم کرد :اين يک رويا و خيال توخالي براي آمريکا اســت که تصور کند
که پيونگ يانگ تســليحات اتمياش را تســليم خواهد کرد .به گزارش تسنيم به نقل از
آسوشــيتدپرس ،کره شمالي بر اين باور است که تحريمهاي اخير شوراي امنيت سازمان
ملل ،يک اقدام جنگي است که حاکميت و اقتدار اين کشور را نقض ميکند .شوراي امنيت
ســازمان ملل به اتفاق آرا تحريمهاي جديدي را عليه کره شمالي اعمال کرده است .اين
تحريمها به خاطر آزمايش موشــک بالستيک اين کشور اعمال شده و هدف آن محدود
کردن دسترسي پيونگ يانگ به فرآوردههاي نفتي و نفت خام است.

اخبار
کشته شدن  ۶پليس مرزي در جنوب
افغانستان

«ظاهر گل مقبول» فرمانده تيپ چهارم
پليس مرزي افغانستان اعالم کرد که 6
نيروي پليس مرزي شهرستان «مارجه»
واليت «هلمنــد» بر اثــر انفجار مين
کنارجادهاي کشــته شــدند .به گزارش
تســنيم ،وي افزود :ايــن نيروها عازم
ماموريت بودند که خودروي زرهي آنها
مــورد اصابت مين طالبان قرار گرفت و
بــر اثر اين انفجار  6پليس کشــته و 6
تن ديگر نيز زخميشــدند .اين در حالي
است که يک مقام ارشد نظاميديگر که
خواست نامش فاش نشود به «هشدار»
گفــت که در اين ســانحه دو خودروي
زرهــي «هاموي» پليــس مرزي بطور
همزمان مورد اصابت مين کنارجادهاي
طالبان قرار گرفت است.
حزب «روسيه عادل» هم از نامزدي
پوتين در انتخابات حمايت کرد

بعد از حزب «روسيه
واحد» (حزب حاکم
روســيه) ،حــزب
«روســيه عادل»
نيــز اعــام کرد،
در انتخابات رياســت جمهــوري ۲۰۱۸
از نامزدي «والديميــر پوتين» حمايت
خواهد کــرد .به گفته ميرونوف ،اعضاي
اين حــزب به گروه ابتــکاري «نامزدي
پوتين» پيوسته و براي ستاد انتخاباتي وي
فعاليت خواهند کرد« .ميخائيل اميليانوف»
نائب رئيس فراکســيون حزب «روسيه
عادل» در دوماي دولتي روســيه پيش از
اين گفته بــود که اين حزب در انتخابات
رياست جمهوري نامزدي معرفي نکرده و
از پوتين حمايت ميکند .روز شنبه حزب
«روسيه واحد» (حزب حاکم در روسيه) بعد
از سخنراني پوتين در کنگره اين حزب ،از
نامزدي مستقل وي در انتخابات رياست
جمهوري روسيه حمايت کرده بود.

حضور آمريکا مانعي حقيقي در مسير حل بحران سوريه است

ســرگئي الوروف وزير خارجه روسيه درباره حضور نظاميآمريکا در سوريه بعد از نابودي
داعش در خاک اين کشور هشدار داد .به گزارش تسنيم به نقل از روسيااليوم ،وي افزود:
مســکو به حمايت از سوريها براي عاديســازي اوضاع و بازگرداندن امنيت و صلح در
کشورشــان کمک ميکند .الوروف اظهار داشت :طرف روسي بارها به شرکاي آمريکايي
خود خاطرنشــان کرده که فعاليتهاي نظاميآنها در سوريه قانوني نيست .وزير خارجه
روسيه گفت :بيانيه مشترک ،بر پايبندي مسکو و واشنگتن به حفظ وحدت و تماميت ارضي
سوريه تأکيد ميکند.

البیان تحلیل کرد

انتفاضه سوم در سرزمینهای اشغالی شکل خواهد گرفت

گروه جهان :روز ششــم ماه دسامبر جاری «دونالد
ترامپ» ،رئیس جمهوری آمریکا در سخنانی با اعالم
به رسمیت شناختن شهر «قدس» به عنوان پایتخت
«اســرائیل» از تصمیم خود جهت انتقال ســفارت
آمریکا از شهر «تل آویو» به «قدس اشغالی» خبر
داد« .احمد حسن علی» ،کارشناس مسائل منطقه
طی یادداشــتی تحت عنــوان «پیامدهای تصمیم
ترامپ در به رسمیت شناختن یهودیسازی قدس»
که مرکز مطالعات و برنامهریــزی «البیان» آن را
منتشر کرد ،تالش میکند ،تبعات این اقدام رئیس
جمهوریآمریکا را تحلیل کند.
نگاهی به تاریخ

البیان نوشت :در سال  1980میالدی کابینه وقت
اسرائیل بخش شرقی شهر قدس اشغالی را پس از
آنکه توانســته بود ،در جنگ ژوئــن  1967به طور
کامل اشغال کند ،به مناطق تحت تصرف و کنترل
خویــش ملحق و پس از آن اعالم کرد که قدس را
به عنوان پایتخت اسرائیل اعالم میکند .اما جامعه
بینالملل این اقدام اسرائیل را به رسمیت نشناخت
و رد کرد .جامعه بینالملل اعالم کرد که اعتراف به
این امر ،به معنای اعتراف به یهودیت قدس و نادیده
گرفتن حقوق مســلمانان و مسیحیان در این شهر
و قرار دادن آنها تحت ســیطره و حاکمیت اسرائیل
است که موجودیت صدها هزار فلسطینی ساکن این
شهر است .در ادامه به نشانه اعتراض و مخالفت با
این تصمیم و همچنین تایید قطعنامه مجمع عمومی
سازمان ملل ،اغلب کشــورهای جهان سفارتخانه
های خود را از بخش غربی به بخش شرقی قدس
انتقــال دادند .در ادامه و در ســال  1995میالدی
کنگره آمریکا قانون انتقال سفارتخانه این کشور به
قدس اشغالی را تصویب کرد؛ به موجب این قانون

آمریکا انسجام و یکپارچگی شهر «بیت المقدس»
را تضمین میکرد.
دولت وقــت آمریکا و دیگر دولتهــای روی کار
آمده در این کشور ،در حالی خود را ملزم به انتقال
سفارتخانه آمریکا از تل آویو به قدس میدیدند که
قانون جدید هیچ یک از روسای جمهوری آمریکا را
ملزم به این امر نکرده بود ،بلکه صراحتا به آنها اجازه
تعویق اجرای قانون را داده بود.
به همین دلیل ،بعد از انتفاضه اول فلسطین ،رؤسای
جمهوری آمریکا از «بیل کلینتون» و «جرج بوش»
گرفته تا «باراک اوباما» از بیم شکست و به بنبست
رسیدن مذاکرات ســازش بین فلسطین و اسرائیل
تالش کردند ،با بهرهگیری از این گریزگاه قانونی ،تا
جای ممکن انتقال سفارتخانه آمریکا از تل آویو به
قدس اشغالی را به تعویق بیندازند.

تبعات تصمیم ترامپ

اما تصمیم اخیر ترامپ مبنی بر انتقال ســفارتخانه
آمریکا به قدس اشغالی بی شک تحوالت بسیاری
را به دنبال خواهد داشــت ،از جمله اینکه احتمال
آغاز انتفاضهای جدید را در خود دارد .شعلهور شدن
آتش انتفاضه جدید در ســرزمین اشغالی به معنای
ورود اســرائیل به جنگ فرسایشی و رویاروییها و
اعتراضهای طوالنی مــدت خواهد بود که تمام
طرفها در خاورمیانــه را درگیر میکند .اما لطمه
بزرگتر را آمریکاییها خواهند خورد که همواره در
سطح بینالملل خود را میانجی و عامل دستیابی به
صلح و حل قضیه فلسطین معرفی کردهاند .بیشک
انتفاضه جدید فلســطینیها با انتفاضههای پیشین
ت بسیار خواهد داشت که آن را از انتفاضههای
تفاو 
پیشــین متمایز میکند .در این راســتا پیشبینی

بحران يمن به کدام سمت خواهد رفت؟

گروه جهان :سال  ۲۰۱۷در حالي رو به پايان است
که طي اين سال تحوالت مهميبر يمن گذشته
است ،طوريکه بسياري از شرايط اين کشور عربي
ش است ،تغيير
را که از سه سال قبل شــاهد تن 
داده ،چه بســا تاثيرات آن بــر زندگي يمنيها تا
ســال  ۲۰۱۸نيز ادامه داشته باشــد .به گزارش
ايسنا ،يمنيها در سال جاري ميالدي در بحراني
به سر بردند که شايد بدترين سال براي آنها بوده
باشد چراکه طي آن ،بخش بهداشت و درمان اين
کشور فرو پاشــيده و بيماريهاي واگيردار شيوع
يافت و پرداخت حقــوق کارمندان دولت متوقف
شــد و بدين ترتيب رنجها در يکــي از بدترين
بحرانهاي انســاني در جهان شــدت بيشتري
به خود گرفت .کشــته شدن علي عبداهلل صالح،
رئيس جمهوري پيشــين يمن مهمترين رخداد
ســال  ۲۰۱۷يمن است .ناظران بر اين باورند که
ممکن اســت اين امر نقشه راه بحران يمن را در
سال ميالدي آتي تغيير دهد .خبرگزاري آناتولي
در گزارشي به برجستهترين رخدادهاي يمن طي
سال ميالدي جاري اشاره کرد:

آگهی حصر وراثت آقای مســعود شــهرت نادری دره شوری نام پدر قربانعلی بشناسنامه
 ----صادره از بهبهان درخواستی بخواسته صدور گواهی حصر وراثت تقدیم و توضیحداده که پدرم مرحوم قربانعلی شــهرت نادری دره شوری بشناسنامه  1325-3629صادره
ماهشــهر در تاریخ 91/11/30در سردشــت زیدون بهبهان فوت ورثــه اش عبارتند از -1 :
متقاضی مســعود نادری دره شوری به ش ش  1365-22بهبهان (پسر)  -2سهراب نادری
دره شــوری به ش ش  1350-8295ماهشهر (پسر) -3مهراب نادری دره شوری به ش ش
 1354-575ماهشــهر (پســر)  -4راضیه نادری دره شوری به ش ش  1358-194بهبهان (
دختر) -5سکینه نادری دره شــوری به ش ش  1360-11بهبهان ( دختر)  -6خیری نادری
دره شوری به ش ش  1363-6بهبهان ( دختر)  -7مریم نادری دره شوری به ش ش -649
 1357بهبهان ( دختر ) -8گل عنبر نادری دره شــوری به ش ش  1349-8258ماهشــهر (
دختر)  -9خیری گشتاسبی به ش ش  1326-4016گناوه ( زوجه دائمی ) و الغیر
اینک با انجام تشریفات قانونی مراتب مزبور را در یک نوبت آگهی مینماید تا هر کس اعتراض
دارد یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر 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 حمزوی  -قاضی شورای حل اختالف دادگستری بهبهان

یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر 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

جنگندههــاي رژيــم صهيونيســتي و
قايقهاي جنگي ايــن رژيم بامداد امروز
(دوشنبه) چندين پايگاه مقاومت فلسطين
در نوار غزه را هدف قرار دادند .به گزارش
ايسنا ،مرکز اطالعرساني فلسطين به نقل
از منابع محلي فلســطيني گزارش داد،
جنگندههاي اف  16رژيم صهيونيســتي
يک پايگاه مقاومت را در منطقه سودانيه در
شمال غرب غزه با چندين موشک هدف
حمله قرار دادند که در پي اين حمله ،پايگاه
مذکور تخريب و خسارتهاي زيادي به
خانههاي مجاور وارد شــد .جنگندههاي
صهيونيستي سه موشــک هم به پايگاه
مقاومت در منطقه الواحه در شمال غرب
غزه شــليک کردند که اين پايگاه نيز به
کلي تخريب شــد و خسارتهاي زيادي
هم به امالک و خانههاي مجاور وارد آمد.
جنگندههاي رژيم صهيونيستي پايگاهي را
در غرب شهرک بيت الهيا در شمال نوار
غزه با پنج موشک هدف قرار داده و آن را
به کلي تخريب کردند.

میشــود ،انتفاضه آینده فراگیرتر و خروشانتر از
گذشــته باشــد .در این میان نمیتــوان تحوالت
امنیتی منطقه از ســال  2011میالدی تاکنون را
نادیده گرفت؛ تحوالتی که منطقه را وارد مرحلهای
جدید از جنگ و کشــتار و قدرتگیری گروههای
تروریســتی همچون داعش کردنــد و هماکنون
خطری بــزرگ علیه انتفاضه جدید فلســطینیها
به شــمار میآیند؛ خطــری که از ابعــاد مختلف
میتواند ،منطقه را به ورطه هالکت ســوق دهد.
در خصوص داعش باید گفــت که این خطر چند
وجهی هم میتواند ،خود ابزاری در مســیر تحقق
اهداف دشمنان آرمان فلسطین باشد و هم اینکه به
دستاویزی برای دشمنان آن تبدیل شود که به بهانه
مبارزه با تروریسم داعش ،ملت فلسطین را سرکوب
کننــد .انتفاضه اول را باید حاصل اوضاع اســفبار
اردوگاههای فلسطینی از جمله فقر و بیکاری دانست
که از ســال  1987تا سال  1993ادامه داشت .این
انتفاضه حدود  1300شهید تقدیم آرمان فلسطین
کرد .ادامه سرکوبگریهای رژیم صهیونیستی در
سرزمین اشــغالی ،انتفاضه دوم فلسطینیها را در
سال  2000رقم زد که تا فوریه  2005ادامه داشت.
موج رویاروییهــا و درگیریها در این انتفاضه به
شــکلی چشــمگیر فراتر از رویاروییهایی بود که
طی انتفاضه اول دیده شد .همان گونه که احتمال
میرفت ،موج سرکوبگری رژیم صهیونیستی پس
از پایان انتفاضــه دوم نه تنها پایان نیافت یا کمتر
نشــد ،بلکه هر روز بر شدت آن افزوده شد تا اینکه
امروز به تصمیمهای دونالد ترامپ رسیدیم که در
عمل نشان از حذف آرمان فلســطین دارد و این،
احتمال شعلهور شــدن آتش انتفاضهای جدید در
سرزمین اشغالی را بشدت تقویت میکند.

آناتولي تحليل کرد

تحت امر عربستان نتوانستند انصاراهلل و نيروهاي فشــار بر دولت مســتعفي يمن متهم ميکنند و
علي عبداهلل صالح را شکست دهند .در حالي که پيشبينــي ميکنند اين موضوع هم در ســال
دو طرف از مهار بحران و تفاهم بر ســر مسائل  ۲۰۱۸شدت يابد.
اختالفــي خبر داده بودند ،امــا آرامش در اوضاع شليک موشــک به رياض از ســوي يگان
زياد طول نکشيد و اوضاع نظاميصنعاء در اوايل موشکي انصاراهلل
دسامبر جاري مجدداً شاهد تنشهاي شديدي شد در چهارم نوامبر گذشــته انصاراهلل با موشــک
و جنگ خياباني ظرف چندين روز ميان نيروهاي بالســتيک رياض پايتخت عربســتان سعودي
انصاراهلل و نيروهاي وابسته به علي عبداهلل صالح را هدف گرفــت .با وجود اينکــه ائتالف عربي
باال گرفت و طي آن علي عبداهلل صالح و عارف تحت امر عربســتان مدعي شد که اين موشک
زوکا ،دبيرکل حزب کنگره و نيروهايي از دو طرف را رهگيري کرد ،اما اين حمله موشــکي که برد
آن از زمان آغاز جنگ از ســاير موشکها بيشتر
کشته شدند.
تشکيل شوراي انتقالي جنوب يمن
بود يــک نقطه عطفي را در تحوالت ايجاد کرد.
در پــي برکناري عيــدروس الزبيدي از پســت عربســتان سعودي مدعي شــد که اين موشک
اســتانداري عدن در اواخر آوريل گذشته ،وي از ســاخت ايران بوده اســت ،اما تهران اين ادعا را
تشکيل نهاد موسوم به شوراي انتقالي جنوب يمن تکذيب کرد .ائتالف عربي تحت امر عربســتان
براي اداره اســتانهاي جنوب اين کشور که در تماميگذرگاههاي هوايي ،دريايي و زميني را بست
کنترل انصاراهلل نيست ،خبر داد .اين شورا به بهانه و اين ادعا را مطــرح نمود که اين اقدام با هدف
ناراحتي از به حاشــيه رانده شدنها سوداي جدا جلوگيري از ورود ســاحهاي ايران به انصاراهلل
کردن جنوب يمن از شمال آن را دارد و ميخواهد صورت گرفته اســت .در پي اعمال فشــارهاي
و پارلمان مســتقلي را براي اســتانهاي جنوبي سازمان ملل براي برداشتن اين محاصره ائتالف
تشــکيل دهد و اشــاره ضمني را نيز به تشکيل عربي ،در وهله نخست گذرگاههاي تحت تصرف
شوراي نظاميجنوبي داشته است.
دولت مستعفي يمن در جنوب اين کشور برداشته
شوراي جدايي طلب از حمايت علني کشورهاي شد و سپس تماميگذرگاههايي که تحت کنترل
منطقهاي برخوردار نشــده ،چراکه هيچ کشوري انصاراهلل نيز بودند ،محاصرهشان پايان يافته که
آن را به صورت علني به رسميت نشناخته است اين محاصره حدود  ۲۰روز به طول انجاميد و به
ناظران برخي از طرفهاي منطقهاي را به استفاده صورت برجسته در وخيمتر کردن بحران انساني
از سوء اســتفاده از اين شورا به عنوان يک اهرم در يمن نقش داشت.

رژيم صهيونيستي به پايگاههاي
مقاومت در غزه حمله کرد

خبر ويژه

اختالفــات ميــان حوثيهــا و کنگــره
مردميسراســري و کشته شــدن علي عبداهلل
صالح

ســال  ۲۰۱۷با تغيير گســترده در روند جنگ در
يمن همراه بــود ،چراکه ائتالف ميان انصاراهلل و
علي عبداهلل صالح شاهد تنشهايي شد .در مقابل
نيز نيروهاي دولت مستعفي يمن و ائتالف عربي

آگهی حصر وراثت آقای ســعید شهرت شــکفته دل نام پدر علی بشناسنامه 1850224005
صادره از بهبهان درخواســتی بخواسته صدور گواهی حصر وراثت تقدیم و توضیح داده
که پدرم مرحوم علی شــهرت شکفته دل بشناســنامه  1334-155صادره بهبهان در تاریخ
 96/9/18در شــیراز اقامتــگاه غیر دائمی فوت ورثه اش عبارتند از  -1 :متقاضی ســیامک
شــکفته دل به ش ش  1364-1861629788بهبهان (پســر) -2ســعید شکفته دل به ش ش
 1371-1850224005بهبهان ( پســر)  -3سیمین شکفته دل به ش ش  1366-5876بهبهان
( دختر) -4مهین زنجیر ســاز به ش ش  1341-238بهبهان ( زوجه دائمی ) و الغیر اینک با
انجام تشریفات قانونی مراتب مزبور را در یک نوبت آگهی مینماید تا هر کس اعتراض دارد

آگهی حصر وراثت آقای جهاد شهرت سیاحی نام پدر علی بشناسنامه  2111صادره از
شادگان درخواستی بخواســته صدورگواهی حصروراثت تقدیم و توضیح داده که پدرش
مرحوم علی شــهرت سیاحی بشناسنامه  15صادره از شــادگان در تاریخ  1390/9/13در
شــادگان اقامتگاه دائمی اش فوت ورثه اش عبارتند از -1 :متقاضی با مشخصات فوق-2 .
مرتضی بشناسنامه  1323و کد ملی  1899357416صادره شادگان -3 .ابراهیم بشناسنامه
 3025متولد  1354/3/15کد ملی  1899364501صادره شــادگان -4 .جلیل به شناســنامه
 3026متولد  1355/12/18و کد ملی  1899364511صادره شادگان -5 .حسین به شناسنامه
 1159متولد  1361/8/6و کد ملی  1899495827صادره شادگان -6 .صدیقه به شناسنامه
 44متولد  1351/1/1و کدملی  1899725008صادره شــادگان -7 .تقیه به شناســنامه 45
متولد  1351/12/1و کدملی  1899725016صادره شادگان -8 .سهیال به شناسنامه 13192
متولد  1358/11/16و کد ملی  1898350973صادره شادگان -9 .فاطمه به شناسنامه 18
متولد  1334/5/10و کد ملی  1899698906صادره شادگان .شهرت همگی سیاحی (فرزندان
متوفی)  -10بدریه معالئی بشناسنامه  60متولد  1321/6/5و کد ملی  1899668721صادره
شادگان (همسر متوفی) وال غیر .اینکه با انجام تشریفات قانونی مراتب مزبور را در یک نوبت
آگهی مینماید تا هر کس اعتراض دارد یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر
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.
نصیریان قاضی شورای حل اختالف شهرستان شادگان
آگهی حصر وراثت بانو مهدیه شهرت آلبوخنفر نام پدر خلف بشناسنامه 1890355453

شيوع وبا

سازمان بهداشــت جهاني در  ۲۷آوريل گذشته
اولين مورد ابتال به وبا و اســهالهاي شديد را در
صنعاء ثبت کرد .نيمه اخير ســال ميالدي جاري
تعداد موارد مبتال شــده به اين بيماري به حدود
يک ميليون نفر افزايش يافت که اين امر به گفته
سازمانهاي بين المللي از بدترين حالت شيوع وبا
در جهان بوده است .گوئي بيماري وبا با جنگ در
يمن براي گرفتن جان يمنيها رقابت کرده و آمار
سازمان بهداشت جهاني نشان ميدهد که بيش از
دو هزار و  ۲۰۰مورد در پي وبا جان باختند .با وجود
اينکه به صورت نسبي بيماري وبا در يمن به دليل
کمکهاي سازمانهاي بين المللي کاهش يافته
است ،اما ســازمان ملل نسبت به اين امر هشدار
داده است که ممانعت از رسيدن کمکها باعث از
بين رفتن تماميتالشها ميشود و مجدداً باعث
شــيوع وبا در ســال  ۲۰۱۸ميگردد .به صورت
کلي ،جنگ در يمن باعث وخامت شــديد اوضاع
در فقيرترين کشــور عربي شــده است و طبق
گفته ســازمان ملل ۲۱ ،ميليون يمني (حدود ۸۰
درصد از ســاکنان اين کشور) نيازمند کمکهاي
انساني هســتند .همچنين آمارهاي سازمان ملل
نشــان ميدهد که حدود  ۱۵ميليون تن نيازمند
مراقبتهاي پزشکي کافي هستند .آمارها نشان
ميدهد که دهها هزار غيرنظاميدر يمن کشــته
و زخميشده و حدود ســه ميليون تن ديگر نيز
آواره شدهاند.
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اخبار
ترکيه :آنکارا به حمايت خود از
فلسطين ادامه ميدهد

بن علــي ييلدريم
نخست وزير ترکيه در
سخناني تاکيد کرد:
ترکيه به حمايت خود
از فلســطين و ساير
ملتهاي مظلوم ادامه ميدهد .به گزارش
تسنيم به نقل از آناتولي ،وي در ادامه ضمن
اشاره به راي اخير مجمع عموميسازمان
ملل در حمايت از قطعنامه فلسطين و رد
تصميم آمريکا در به رســميت شناختن
قدس به عنوان پايتخت اسرائيل ،تصريح
کرد :مــا به همکاري و تالش براي صلح
جهاني ادامه خواهيم داد .ترکيه به حمايت
خود از فلسطين و ملتهاي مظلوم ادامه
ميدهد .دونالد ترامپ روز پنجشنبه نسبت
به قطع کمکهاي مالي به کشــورهايي
که از قطعنامه سازمان ملل حمايت کرده
اند ،هشــدار داده بود .با اين حال ،مجمع
عموميســازمان ملل متحد پيشنويس
قطعنامه مخالفت با تغيير وضعيت قانوني
قــدس را تصويب کرده اســت .به اعتقاد
تحليلگــران سياســي اين راي ،ســيلي
محکميبه صورت آمريکا بوده است .اين
قطعنامه تأکيد ميکند که هرگونه اقدامات
با هدف تغيير بافت شــهر قدس ،باطل و
بياثر است.
مصر :قاهره حاميتماميت ارضي
سوريه است

بسام راضي ،سخنگوي رياست جمهوري
مصر خاطرنشــان کرد که قاهره مواضع
ي در تعامل با
ثابتي در سياســت خارجــ 
پروندههــاي از ايــن نــوع دارد .مصر به
مرزهاي تاريخي شــناخته شده براي هر
کشور چه ليبي ،چه ســوريه ،چه عراق و
چه يمن احترام ميگذارد و با تقسيم اراضي
يا جدايي و فروپاشي اين کشورها مخالف
است .به گزارش ايسنا به نقل از اليومالسابع،
وي در ادامه تصريح کرد :مصر همواره از
دولتهاي مرکزي و ارتشهايي که از اين
دولتهــا تبعيت ميکنند ،حمايت کرده و
عليه تماميگروههاي مسلح مبارزه خارج
از قانون مبــارزه ميکند و هرگز به آنها
کمک نخواهد کرد .مصر هميشه با مردم
ليبي و سوريه عليه نژادپرستي و فرقهگرايي
و دستهبنديهاي مذهبي خواهد بود.
رژيم آلسعود کشته شدن قاضي
شيعه ربوده شده را تاييد کرد

خــــــــبرگزاري
ر سميعر بســتا ن
ديروز(دوشــنبه)
گزارش داد شــيخ
الجيرانــي ،قاضي
شــيع ه عربستاني که يکســال پيش در
شرق اين کشور ربود شــده بود ،کشته
شده اســت .به گزارش ايسنا ،به نقل از
خبرگزاري رويترز ،شيخ محمد الجيراني
دسامبر سال گذشته ميالدي از خانهاش
در متنطقه شيعه نشين قطيف عربستان
ربوده شــد .ســخنگوي وزارت کشــور
عربســتان در کنفرانســي مطبوعاتي با
متهم کردن طرفهاي خارجي بار ديگر
تالش کرد به نوعــي نواقص امنيتي و
کوتاهيهاي وزارت کشــور و ســازمان
امنيت عربســتان را به عوامل خارجي به
ويژه ايران ربط دهد .او مدعي شد مرتبط
بودن برخي عوامل قتل اين روحاني شيعه
با طرفهاي خارجي مسجل شده است.
خبرگزاري دولتي عربســتان گزارش داد
در تاريخ  16دسامبر يک افسر امنيتي و
يکي از آدم ربايان در يک درگيري کشته
شدند و آدم رباي دوم نيز دستگير شد.

صادره از شــادگان درخواستی بخواسته صدورگواهی حصروراثت تقدیم و توضیح داده
که همســرش مرحوم جمال شــهرت البوناصر بشناســنامه  594صادره از خرمشــهر در
تاریخ  1396/7/24در شادگان اقامتگاه دائمی اش فوت ورثه اش عبارتند از -1 :متقاضی با
مشخصات فوق.وال غیر .اینکه با انجام تشریفات قانونی مراتب مزبور را در یک نوبت آگهی
مینماید تا هر کس اعتراض دارد یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر 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.
نصیریان قاضی شورای حل اختالف شهرستان شادگان
شــماره  13/162م الــف آگهی موضوع مــاده 3قانون و ماده  13آئین نامــه قانون تعیین
تکلیــف وضعیــت ثبتی و اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی برابر رأی شــماره
 139660317002001568هیــات اول موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شادگان تصرفات
مالکانه بال معارض متقاضی آقای فاضل خنفری فرزند خدیر بشــماره شناســنامه 5869
صادره از شادگان در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  400/49مترمربع قسمتی از
پالک -946اصلی بخش پنج خرمشــهر موسوم به ناصری شادگان آدرس محل وقوع ملک
 :شــادگان – روستای ناصری خریداری از مالک رســمی آقای عبدالعلی مطرودی محرز
گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله  15روز آگهی می شود
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می
توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس
از اخذ رســید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع
قضایی تقدیم نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض
طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول 1396/09/20 :تاریخ انتشار نوبت دوم1396/10/05 :
آل خمیس رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شادگان

