اخبار
کانديداي زن مسلمان با پوتين
رقابت ميکند

رســانههاي روســيه گزارش دادن د يک
زن مسلمان نيز به فهرست کانديداهاي
رياست جمهوري رقيب والديمير پوتين،
رئيسجمهــور روســيه در انتخابات ماه
مارس اين کشــور اضافه شــده است.
به گزارش ايســنا ،به نقــل از آرتي ،اين
کانديدا به نام آينا گامزاتوا ،يک خبرنگار
زن مســلمان و همســر و مشاور مفتي
اعظم جمهوري داغستان روسيه است .او
همچنين رياست بزرگترين گروه رسانهاي
مسلمان در روســيه را به عهده داشته و
روز دوشنبه به عنوان کانديدا نز د کميته
مرکزي انتخابات اين کشور ثبتنام کرد.
يدر حمالت عربستان
 ۷غيرنظام 
به شمال يمن جان باختند

جنگن دههاي ســعودي يــک خودروي
غيرنظاميان يمني را در منطقه «عياش»
منطقه «منبه» اســتان صعــده هدف
قــرار دادند .بــه گزارش فــارس ،منابع
يمنــي ميگوين د که در اين حمله هوايي
عربستان ،هفت نفر از غيرنظاميان يمني
کشته شــدند .جنگن دههاي سعودي روز
گذشته نيز شهرستان «الجراحي» استان
الحديده واقع در غــرب يمن را بمباران
کردند .در بمباران شهرستنان الجراحي،
 ۲۳نفر از مردم يمن کشــته و دهها نفر
ديگر نيز زخميشدند.
حکم اعدام  ۴تروريست
در مصر اجرا شد

اداره زندانهاي وزارت کشور مصر حکم
اعدام  ۴نفر از متهمان پرونده اســتاديوم
ورزشــي «کفرالشــيخ» را اجرا کرد .به
گزارش فارس به نقل از «اليومالســابع»،
اين متهمان عبارتنــ د از :لطفي ابراهيم
اسماعيل ( ۲۳ســاله) ،احم د عبدالمنعم
سالمه ( ۴۱ساله) و سامح عبداهلل محمد
( ۳۱ساله) ،عبداللطيف رضوان ( ۴۳ساله).
پيش از ايــن دادگاه مصــر حکم اعدام
 ۷متهم پرونده معــروف به انفجارهاي
استاديوم ورزشي«کفر الشيخ» مربوط به
ســال  ۲۰۱۵را صادر کرده بو د که از اين
تعــدا د  ۳نفر به صورت غيابي محاکمه و
حکم اعدام آنها صادر شده بود.

کنست با قانون قدس يکپارچه موافقت کرد

آغاز تالش صهیونیستها برای مصادره فلسطین

گروه جهان :کنست پارلمان رژيم صهيونيستي بامدا د
ديروز (سهشنبه) اصالح قانون «قدس يکپارچه» را
که مانع از هر گونه تغيير در مرزهاي قدس ميشود،
مگر با راي موافق  ۸۰نماينده از مجموع  ۱۲۰عضو
تصويب کرد .به گزارش ايسنا ،به نقل از روسيا اليوم،
کنست در بررسي دوم و سوم اين قانون که هر گونه
تصميمگيري درباره تقســيم قدس را مستلزم راي
دو سوم اعضاي کنســت ميکند ،با  ۶۴راي موافق
مقابل  ۵۱راي مخالف تصويــب کرد .اين قانون بر
ممنوعيت مذاکره در مور د شهر قدس يا کوتاه آمدن
از آن يا هر بخشــي از اين شهر و تقسيم آن در هر
گونه سازشي در آينده با فلسطينيها تاکي د کرده است.
اين قانون همچنين در اين باره اســت که هر گونه
تغييري در حاکميت حقوقي و سياســي محلههاي
قدس مستلزم راي موافق  ۸۰عضو از مجموع ۱۲۰
نفري کنســت يعني راي موافق دو سوم نمايندگان
است .به موجب قانون جديد ،امکان تعديل مرزهاي
مور د نظر شهرداري قدس آنطور که اسرائيل ترسيم
کرده ،وجو د دارد ،به طوريکه مناطق اسرائيلي به آن
ملحق شده يا محلههاي فلسطيني از آن جدا ميشوند.
دفتر اطالعرساني کنست تاکي د کرد ،اين قانون اجازه
ترسيم مج د د خطوط مرزي را به شهرداري قدس داده
اســت ،به طوريکه مناطقي در شهر تحت حاکميت
اسرائيل باقي ميمانند ،بدون اينکه بخشي از پايتخت
باشــند .اين دفتر افزود :در صورتيکه دولت تصميم
بگير د که از اين مناطق چشم پوشي کن د باي د آن را به
همهپرسي ملي بگذار د و اين شامل حال هر نقطهاي
تحت حاکميت اسرائيل ميشو د و ديگر حصول راي
دو سوم اعضاي کنست نياز نيست .امکان اعتراض

به ما دهاي که مســتلزم راي دو سوميبراي تقسيم
قدس با اکثريت راي  ۶۱عضو اســت نيز وجو د دارد.
رويترز گزارش دا د که بر اساس اليحه قبلي ۶۱ ،راي
براي موافقت با هر گونه پيشنهادي در زمينه واگذاري
بخشي از اين شهر به «يک طرف ديگر» نياز بود ،اما
بر اســاس اين اصالحيه ،اکنون  ۸۰راي الزم است.
بدين ترتيب ،رژيم صهيونيستي محدوديتهاي خو د
را براي رايگيري احتمالي در آينده در زمينه واگذاري
بخشهايي از قدس به فلســطينيها بيشــتر کرده
است .حزب ليکو د که بنيامين نتانياهو ،نخست وزير
اســرائيل رهبري آن را برعهده دارد ،روز يکشنبه نيز
بــا اکثريت قاطع به پيشنويس قانوني جهت الحاق
تماميشــهرکهاي يهودي نشين کرانه باختري به

اراضي اشغالي موافقت کرد .اين گامها در کمتر از يک
ماه بع د از اقدام دونال د ترامپ ،رئيس جمهوري آمريکا در
به رسميت شناختن قدس به عنوان پايتخت اسرائيل و
انتقال سفارت آمريکا از تلآويو به قدس انجام گرفت.
در اين راستا صائب عريقات ،دبيرکل کميته اجرايي
سازمان آزاديبخش فلســطين ساف به راديو صداي
فلسطين گفت :راي کنست به قانون قدس يکپارچه
امتدا د تصميم دونال د ترامپ ،رئيسجمهوري آمريکا
درباره اعالم قدس به عنوان پايتخت اسرائيل است.
محمو د عباس ،رئيس تشکيالت خودگردان فلسطين
استراتژي فلسطين را براي مقابله با تحميل راهحلها
که براي نابودي مساله فلسطين است ،مشخص کرده
است .عريقات تاکي د کرد ،رهبري فلسطين هر تالش

آمريکايي و اسرائيلي را براي تحميل راه حل ساقط
ميکن د و اين کار را از طريق حصول عضويت کامل
يدهد .وي خاطرنشان کرد،
در سازمان ملل انجام م 
رفتن فلسطين به شــوراي امنيت و دادگاه کيفري
بينالمللي و ديگر سازمانهاي بينالمللي براي مقابله
با طرحهاي نابودي برنامه ملي ماست .دبيرکل کميته
اجرايي ســاف گفت :دولت کنونــي آمريکا مواضع
اشــغالگري را دنبال و تايي د ميکنــد ،اين برخالف
مواضع دولتهاي قبلي آمريکا اســت که به راه حل
دو کشوري متعه د بودند .عريقات خاطرنشان کرد ،اين
تغيير از راي دادن کنگره آمريکا به قطع کمکهاي
مالي به دولت فلسطين شــروع ش د و با عدم تمديد
فعاليت هيئت وابسته ساف در واشنگتن و سپس اعالم
ترامپ درباره قــدس ادامه يافت که اين امر ماهيت
روابط دو جانبه آمريکا و فلسطين را تعيين ميکند .در
عين حال ،حماس اعالم کر د تصويب قانون موسوم به
«قدس يکپارچه» ادامه سريال تعرضها به اين شهر
و هدف قرار گرفتن حضور فلسطينيهاست .بر اساس
گزارش شبکه «الميادين» ،حماس در ادامه اعالم کرد
تصويب قانون مذکور مقدمهاي براي اعالم «دولت
يهودي» است که نه تنها خطري براي ملت فلسطين
بلکه براي کل منطقه اســت .اين جنبش فلسطيني
تأکي د کر د تحوالت خطرناک اخير اين را ميطلب د که
محمو د عباس رئيس تشکيالت خودگردان فلسطين،
پايان اسلو را اعالم کن د و به هماهنگي امنيتي با رژيم
صهيونيستي پايان دهد .حماس در ادامه خواستا تشدي د
انتفاضه و ادامه حمايت منطقهاي و بينالمللي از آرمان
فلسطين در مقابل سياستهاي افراطي آمريکايي-
اسرائيلي شد.

جنگ لفظي ميان اسالمآبا د و واشنگتن باال گرفت

گروه جهان :وزير خارجه پاکستان در واکنش به
انتقادات تن د رئيسجمهوري آمريکا گفت ،ارتش
آمريکا از اراضي ،جا دههــا و خطوط راهآهن اين
کشــور براي اهداف لجســتيکي و در راســتاي
منافعش در افغانســتان اســتفاده کــرده بود .به
گزارش ايســنا ،به نقل از خبرگــزاري آناتولي،
دونال د ترامپ ،رئيسجمهوري آمريکا آغازگر اين
اتهامزنيها بود .او گفته بو د کشورش «با حماقت»
ميلياردها دالر به اسالمآبا د کمک کرده و آنها در
عوض پناهگاههاي امن در اختيار تروريستهايي
گذاشــتن د که در افغانســتان ميجنگند .اياالت
متحده و پاکســتان يکديگر را مقصر شکســت
در افغانستان دانســتند .ترامپ در پياميتوئيتري
نوشــت :اياالت متحده آمريکا با حماقت بيش از
 ۳۳ميليار د دالر طي  ۱۵سال گذشته به پاکستان
کمــک کر د و آنهــا چيزي جــز دروغ و نيرنگ
تحويل ندادن د و گمان کردن د که رهبران ما نادان

دادنامه پرونده كالســه  9509983037700448شــعبه  7شوراي حل اختالف شهرستان
فرديس تصميم نهايي شــماره  9609973037700247خواهان  :آقاي علي ســلطان شــاه
فرزن د حســن به نشاني استان البرز – فرديس – شهرفرديس – فلكه پنجم خ شيراز غربي
كوچه بنفشه ساختمان ياس خواندگان  .1 :آقاي عباس بيگلو  . 2آقاي محمدرضا رفيعي 3
 .آقاي علي اكبر نظام الديني همگي به نشــاني فرديس نرسيده به كوچه كالنتري نمايشگاه
بيگلو خواسته ها  . 1 :الزام به تنظيم سن د خودرو  . 2مطالبه خسارات دادرسي (( راي شورا
)) درخصوص دعوي آقاي علي ســلطان شــاه به طرفيت خواندگان رديف اول محمدرضا
رفيعي و  – 2علي اكبر نظام الديني و  – 3عباس بيگلو بخواســته الزام خواندگان به تنظيم
سن د رسمي يك دستگاه پيكان وانت به شماره  482و  63ايران  22و هزينه نقل و انتقال سن د
و هزينه دادرسي با توجه به استعالم واصله از پليس راهور كه خودرو فوق را در مالكيت
آقــاي علي اكبر نظــام الديني مي دان د و اقاي علي اكبر نظام الديني به اســتنا د مبايعه نامه
خــودرو فوق را به آقاي محمدرضا رفيعي فرزن د اســداله انتقال نموده كه كپي مصدق آن
ضم پرونده است خواندگان جهت دفاع از خواسته خواهان علي رغم ابالغ قانوني در شعبه
حاضر نشده و اليحه دفاعيه نيز ارسال ننموده ان د لذا شورا خواسته خواهان را مقرون به
صحت دانســته و خواندگان رديــف اول و دوم يعني آقايان محمدرضا رفيعي و علي اكبر
نظام الديني را محكوم و ملزم به انتقال ســن د رســمي يك دستگاه وانت پيكان مشخصات
 482 – 22و  63به نام خواهان در دفترخانه اسنا د رسمي فرديس به انضمام پرداخت 000
 840/ريال بعنوان هزينه دادرســي به استنا د موا د  519 ، 198قانون آيين دادرسي مدني و
موا د  383 ، 382 ، 381 ، 356 ، 10قانون مدني و ماده  9قانون شــوراهاي حل اختالف در
حق خواهان محكوم مي نماي د و درخصوص خوانده رديف سوم آقاي عباس بيگلو به لحاظ
عدم توجه به دعوي به وي به استنا د ماده  84و رعايت ماده  89قانون آيين دادرسي مدني
قرار ر د دعوي خواهان صادر مي گر د د  .راي صادره غيابي و ظرف  20روز پس از ابالغ
قابل واخواهي در اين شــعبه و  20روز پس از آن قابل اعتراض در محاكم محترم عمومي
حقوقي فرديس مي باشد.
قاضي شوراي حل اختالف فرديس – رسول نقي زاده رازليقي
آگهــی نظر به اینکه خواهان بنــام آقای فتح اله میرزایی پور فرزن د فضل اله دادخواســتی
بطرفیت آقای هژار سمیعی فرزن د خال د به خواسته مطالبه به این شعبه تقدیم داشته که به
کالسه  596 96/5در این شعبه ثبت و جهت تاریخ روز شنبه مورخ  96/12/5ساعت 9
صبح تعیین وقت گردیده علیهذا به اســتنا د ماده  73قانون آ د م از هژار سمیعی دعوت می
گر د د جهت رسیدگی به پرونده در تاریخ مذکور در شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف
دادگســتری بهبهان حضور و دفاعیات و ادله خو د را ارائه نماید ،بدیهی اســت در غیر این
صورت رای غیابی صادر خواه د شد.
قاضی شعبه پنجم حقوقی شورای حل اختالف دادگستری شهرستان بهبهان – امیر حمزه
عباسی
آگهــی نظر به اینکه خواهان بنــام آقای فتح اله میرزایی پور فرزن د فضل اله دادخواســتی
بطرفیت آقای هژار سمیعی فرزن د خال د به خواسته مطالبه به این شعبه تقدیم داشته که به
کالســه  597 96/5در این شــعبه ثبت و جهت تاریخ روز شنبه مورخ  96/12/5ساعت
 9:30صبح تعیین وقت گردیده علیهذا به استنا د ماده  73قانون آ د م از هژار سمیعی دعوت
می گر د د جهت رســیدگی به پرونده در تاریخ مذکور در شــعبه اول حقوقی شــورای حل
اختالف دادگستری بهبهان حضور و دفاعیات و ادله خو د را ارائه نماید ،بدیهی است در غیر
این صورت رای غیابی صادر خواه د شد.
قاضی شعبه پنجم حقوقی شورای حل اختالف دادگستری شهرستان بهبهان – امیر حمزه
عباسی
آگهی حصر وراثت بانو فرشــته شــهرت صیادی نام پدر حمداله بشناسنامه  325صادره
از  ---درخواســتی بخواســته صدور گواهی حصر وراثت تقدیم و توضیح داده که پدرم
مرحوم حمداله شــهرت صیادی بشناسنامه  1307-388صادره بهبهان در تاریخ 96/8/16
در تهران اقامتگاه غیر دائمی خو د فوت ورثه اش عبارتن د از  -1 :متقاضی احم د رضا صیادی
به ش ش  1343-46بهبهان ( پســر)  -2محم د رضا صیادی به ش ش  1341-214بهبهان (
پسر) -3مریم صیادی به ش ش  1348-30008بهبهان( دختر)  -4معصومه صیادی به ش
ش  1342-86بهبهان (دختــر) -5مهدیه صیادی به ش ش  1359-1639بهبهان ( دختر)-6
فرشته صیادی به ش ش  1344-325بهبهان ( دختر) -7عزت گله بان به ش ش 1324-281
بهبهان ( زوجه دائمی) و الغیر اینک با انجام تشریفات قانونی مراتب مزبور را در یک نوبت
آگهی مینمای د تا هر کس اعتراض دار د یا وصیت نامه از متوفی نز د او باشــ د از تاریخ نشر
آگهی ظرف یک ماه بدادگاه تقدیم دار د واال گواهی صادر و هر وصیت نامه بجز ســری و
رسمی که بع د از تاریخ ابزار شو د از درجه اعتبار ساقط است.

پاکستان سفير آمريکا را احضار کرد

هستند .آنها پناهگاههاي امن به تروريستهايي
دادن د که ما در افغانستان آنها را تعقيب ميکنيم
و کمک اندکي کردند .ديگر کمکشان نميکنيم.
به دنبال اين توئيتها گزارشهايي منتشــر ش د
مبني بر اينکه واشــنگتن به صورت جدي قصد
دار د ارائــه  ۲۵۵ميليــون دالر کمک را تا زماني
که اســامآبا د اقدامات واقعــي عليه گروههاي
تروريستي انجام دهد ،متوقف کند .خواجه آصف،
وزير خارجه پاکســتان در واکنش به هشدارهاي
تن د ترامپ گفت ،ارتش آمريکا از اراضي ،جا دهها و
خطوط راهآهن براي اهداف لجستيکي در راستاي
منافعش در افغانســتان استفاده کرده است .او به
رئيسجمهوري آمريکا يــادآوري کر د پولي که
يدا د بابت
واشنگتن در اختيار اســامآبا د قرار م 
خدمات دريافتي بوده و «صدقه در راه خدا» نبوده
اســت .اين وزير افزود :او (ترامپ) به جاي اينکه
ما را مســئول شکستش در افغانستان بداند ،بايد

يقه مسئوالن اين اتفاق را بگير د که به شکست
آمريکا در افغانستان اذعان کردند .واشنگتن بابت
ناکامياش در افغانســتان تلو تلــو ميخورد .ما
حاضريم جزئيات کمک آمريکا و نحوه اســتفاده
از آن را در هر نشستي بيان کنيم .پاکستان هيچ
اهميتي براي حرف ترامپ که ميگوي د کمکمان
نميکند ،قائل نيســت چون خودمان گفته بوديم
ديگر کمکــي نميگيريم .همچنين بر اســاس
گزارشهاي محلي ،پاکستان ســفير آمريکا در
اين کشــور را احضار و اعتراض خو د را نسبت به
توييت دونال د ترامپ در خصوص شک او نسبت
به نقش پاکستان در مبارزه با تروريسم ابراز کرد.
به گزارش ايســنا ،به نقل از خبرگزاري شينهوا،
پس از مشــورت شــهي د خاقان عباسي ،نخست
وزيرپاکســتان با رهبران مدني و نظامي ،ديوي د
هيل ،سفير آمريکا در پاکستان جهت ارائه پارهاي
توضيحات به وزارت امور خارجه اين کشور احضار

داراب محم د زاده -قاضی شورای حل اختالف دادگستری بهبهان
آگهی حصر وراثت آقای تقی شــهرت فرج پور نام پدر اســداله بشناسنامه  524صادره از
بهبهان درخواستی بخواسته صدور گواهی حصر وراثت تقدیم و توضیح داده که همسرم
مرحوم فضه شــهرت پیاده بشناســنامه  312صادره بهبهان در تاریخ  96/8/26در شیراز
اقامتگاه غیر دائمی خو د فوت ورثه اش عبارتن د از -1 :متقاضی تقی فرج پور به ش ش -524
 1323بهبهان ( همســر)  -2سجا د فرج پور به ش ش  35436بهبهان ( پسر)  -3حمی د رضا
فرج پور به ش ش  1351-352بهبهان ( پسر ) -4مسعو د فرج پور به ش ش1850092095
 1369بهبهان( پســر)  -5محم د رضا فرج پور به ش ش  1353-145بهبهان(پسر) -6رقیهفرج پور به ش ش  1358-1051بهبهان (دختر) و الغیر اینک با انجام تشریفات قانونی مراتب
مزبور را در یک نوبت آگهی مینمای د تا هر کس اعتراض دار د یا وصیت نامه از متوفی نز د او
باش د از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه بدادگاه تقدیم دار د واال گواهی صادر و هر وصیت
نامه بجز سری و رسمی که بع د از تاریخ ابزار شو د از درجه اعتبار ساقط است.
محم د خدری -قاضی شورای حل اختالف دادگستری بهبهان
آگهی حصر وراثت آقای سی د محم د حسن شهرت دریا لعل نام پدر اسداله بشناسنامه 336
صادره از بویر احم د درخواســتی بخواسته صدور گواهی حصر وراثت تقدیم و توضیح
داده که مادرم مرحوم خیری شــهرت بنکی بشناســنامه  1918صــادره بهبهان در تاریخ
 83/8/30در بهبهــان اقامتــگاه دائمی خو د فوت ورثه اش عبارتنــ د از  -1 :متقاضی زهره
دریا لعل به ش ش  1331-333بویر احم د  -2شــریفه دریا لعل به ش ش  1332-334بویر
ا حمــ د  -3رباب دریا لعل بــه ش ش  1347-29777بهبهان  -4صاحب دریا لعل به ش ش
 1348-29778بهبهان  -5سی د نجف دریا لعل به ش ش  1322-1081بهبهان  -6سی د رضا
دریا لعل به ش ش  1343-29776بهبهان  -7محم د حســن دریا لعل به ش ش 1338-336
بویر احم د  -8محم د دریا لعل به ش ش  1339-337بویر احم د  -9حســین دریا لعل به ش
ش  1324-1082گچســاران  -10مصطفی دریا لعل به ش ش  1336-335بهبهان ( پسران
و دختران)
اینــک با انجام تشــریفات قانونی مراتــب مزبور را در یک نوبت آگهــی مینمای د تا هر کس
اعتراض دار د یا وصیت نامه از متوفی نز د او باش د از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه بدادگاه
تقدیم دار د واال گواهی صادر و هر وصیت نامه بجز ســری و رسمی که بع د از تاریخ ابزار
شو د از درجه اعتبار ساقط است.
داراب محم د زاده -قاضی شورای حل اختالف دادگستری بهبهان
دادنامه پرونده کالســه  ۹۵۰۹۹۸۸۷۱۳۲۰۰۳۲۶شــعبه  ۱۰۳دادگاه کیفری دو شهرستان
سنندج ( ۱۰۳جزایی سابق) تصمیم نهایی شماره  9609978711501402شکات .۱ :شرکت
برق منطقه ای اســتان کردستان با نمایندگی آقای ســیداحم د صالحی فرزن د سیداحداله به
نشــانی کردســتان -سنندج-ســخ اکباتان اداره برق  -نماینده حقوقی  .۲دادستان سنندج
به نشــانی شهرستان ســنندج متهمین .۱ :آقای وحی د رحمانی فرزن د حشمت  .۲آقای رحیم
رحمانی فرزن د حشــمت همگی به نشانی کرمانشــاه کیلومتر  ۶جاده سنندج شهرک شهید
عســگری انتهای خ دوم کا مســج د پ  ۳۴اتهام :ســرقت مســتوجب تعزیر بسمه تعالی .
بتاریخ  ۲۰/۸/۹۶جلسه شعبه یکص د و سوم دادگاه کیفری دو شهرستان سنندج به تصدی
امضاکننده ی ذیل در وقت فوق العاده تشکیل است مالحظه می گر د د در خصوص شکایت
اداره برق ســنندج وحی د و رحیم رحمانی دایر بر ســرقت پرونده با کیفرخواست به دادگاه
ارســال شده اســت دادگاه پس از تشکیل جلسه و استماع اظهارات طرفین ختم رسیدگی را
اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید ،رای دادگاه در خصوص کیفرخواست
شــماره  ۹۵۱۰۴۳۸۷۱۲۹۰۳۱۰۵صادره از دادسرای عمومی و انقالب سنندج در خصوص
اتهام آقایان  -۱وحی د رحمانی فرزن د حشمت شغل راننده  ۲۸ساله متاهل با سوا د مسلمان
ایرانی فاق د ســابقه کیفری اهل و ساکن کرمانشاه  -۲رحیم رحمانی فاق د سایر مشخصات
و قرار تامین هر دو متهم دایر بر مشــارکت در سرقت در شب  ۲۵۰متر مربع کابل برق در
روستای کیالنه موضوع شکایت اداره برق سنندج بدین شرح که برابر صورت جلسه مورخ
 ۲۷/۱۲/۹۴کالنتری  ۱۹ســنندج اهالی روستای کیالنه به یکدستگاه پژو پارسی که در حال
پرس و جو از اهالی در خصوص راه خروجی بودن د مشــکوک که خودرو از حمل متواری
و از جاده منحرف شــدن د که از اهالی تقاضــای کمک کردن د که در داخل خودروی متهمان
مقداری ســیم کابل برق مشــاهده می شو د و سیم های مکشــوفه که از خودرو متهمان به
جامانده بو د به اداره برق تحویل داده شده و مراتب به کالنتری اعالم می شو د و تحقیقات
توســط پلیس آغاز و برابر اســتعالم پالک خودرو و متهم به مشخصات فوق شناسایی و
احضار می شــون د که متهم در مقام دفاع بیان می دار د برابر قولنامه پیوست اینجانب اقدام
به فروش خودرو خو د نمودم و رحیم رحمانی فرزن د حشمت که با توجه به مشخصات فوق
قاعدتا برادر این جانب می بایســت باش د را نمی شناسم و برادر من نمی باش د (برابر سند
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اخبار
کشته شدن  ۲۱مسيحي در نيجريه

در حمله مســلحانه
در شــهر أوموکــو
نيجريــه واقــع در
 ۹۰کيلومتــري
«بور تهارکورت»
ميدان بزرگ نفتي و مرکز واليت ريفرز،
 ۲۱مسيحي کشته شــدند .به گزارش
فارس بــه نقل از خبرگزاري فرانســه،
منابع امنيتي گزارش دادن د که اين حمله
يکشــنبه شب رخ دا د و  ۱۲نفر ديگر نيز
زخميشده و به بيمارستان منتقل شدند.
يکــي از نزديکان کشــتهها در اين باره
گفت که افرا د مسلح نزديک به  ۳۰دقيقه
به سمت مسيحيان تيراندازي ميکردند.
سئول :نهم ژانويه آماده گفتوگو با
کره شمالي هستيم

چــو ميونگ-گيــون وزير اتحــا د کره
جنوبي روز سهشــنبه (ديروز) اعالم کرد
گفتوگوهاي ســطح باال با کره شمالي
هفته آينده در روستاي مرزي پانمونجوم
برگزار ميشــود .به گــزارش فارس به
نقل از خبرگــزاري رويتري ،چو در يک
کنفرانس خبري گفت انتظار دار د دو کره
درباره مسايل مربوط به المپيک زمستاني
صحبت کنند.
دههاي رژيم صهيونيستي
حمله جنگن 
به غزه

شــد .اين اقدام در واکنش به يکي از توييتهاي
دونال د ترامپ ،رييس جمهور آمريکا صورت گرفت.
گزارشها حاکي از آن اســت که تهمينه جانجوا،
ســخنگوي وزارت امور خارجه پاکســتان سفير
آمريکا را به منظور شفافسازي اظهارات ترامپ
احضار کرد .وي به نماينده آمريکا گفت ،پاکستان
بدون تبعيض با همه گروههاي تروريستي مبارزه
کرده و متاســف است که قربانيان کشورش طي
اين مبارزه ،ناديده گرفته ميشوند.

جنگن دههايرژيمصهيونيستيبامدا دديروز
(سه شنبه) به يک پايگاه نظاميمتعلق به
مقاومت فلسطين در جنوب نوار غزه حمله
کردند .بر اســاس گــزارش خبرگزاري
«معا» ،جنگن دههاي صهيونيســتي به 3
راکت پايگاه مذکور متعلق به گردانهاي
القسام شــاخه نظاميحماس را در غرب
خانيونس هدف قرار دادند .اين حمله منجر
به خسارتهاي مالي ش د اما خسارت جاني
بر جاي نگذاشــت .در بيانيه ارتش رژيم
صهيونيســتي آمده است حمله مذکور در
پاسخ شليک يک راکت به سمت شهرک
صهيونيستي همجوار با نوار غزه صورت
گرفته است.

شناســنامه) دادگاه در نهایت نظر به دفاعیات متهم مبنی بر فروش خودرو و ارایه قولنامه
پیوست  -۲عدم تطبیق مشخصات ذکر شده متهمان توسط اهالی با متهمان به مشخصات
ذکر شــده (معلولیت) به لحاظ عدم کفایت دلیل بر انتســاب بزه به متهمان فوق مســتندا به
ماده  ۱۴از قانون آیین دادرســی کیفری  ۹۲حکم بربرائت متهمان صادر و اعالم می شــود
و پرونده را جهت تکمیل تحقیقات با تحقیق از ایادی مابع د متهمان برابر قولنامه پیوســت و
مواجه حضوری متهمان با شــهو د ذکر شده و سایر قراین به دادسرا اعاده می شود .رای
صــادره حضــوری و ظرف مهلت  ۲۰روز از تاریخ ابالغ قابــل اعتراض در محاکم محترم
تجدیدنظر استان کردستان می باشد.
م/الف 2912:ابوطالب جلیل پور دادرسی شعبه  ۱۰۳دادگاه کیفری دو شهرستان سنندج
دادنامه پرونده کالســه  9609988713500752شــعبه  107دادگاه کيفري دو شهرستان
ســنندج ( 107جزایای سابق) تصمیم نهایی شماره شاکي :آقاى آريوبرزن صیدی قلعه گاه
فرزن د عبداله به نشاني استان کردستان  -شهرستان سنندج  -شهرسنندج  -خیابان انقالب
 روبه رو روی آســیاب  -کوچــه رام  -پالک  -5منزل عثمان محمدی متهم :آقای کامرانرحیمي فرزن د ابراهیم به نشاني کردستان -سنندج میدان نبوت خ گلشن اتهام ها .1 :توهين
به اشــخاص عادی .2ضرب و جرح عمده گردشــکار :بتاریخ  18/9/96در وقت فوق العاده
شــعبه  107کیفری  2شهرستان ســنندج بتصدی امضا کننده ذیل تشکیل و پرونده کالسه
 960593تحت نظر قرار دار د دادگاه با عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به
شرح اتی مبادرت به صدور رای می نماید(( .رای دادگاه)) در خصوص اتهام آقای کامران
رحیمی فرزن د ابراهیم متواری وفاق د قرار تامین کیفر دائر بر ایرا د ضرب و جرح بدنی عمدی
و توهین نســبت به شــاکی آقای آریو برزان صیدی قلعه گاه فرزنــ د عبداله که به موجب
کیفر خواســت شــماره  9610438712903164مورخ  29/6/96دادسرای عمومی و انقالب
شهرســتان سنندج درخواســت کیفر وک شده اســت دادگاه با توجه به اوراق و محتویات
پرونده از جمله شــکایت شــاکی و اظهارات شهو د تعرفه شده شاکی و متواری بودن متهم
و عدم حضور و در کلیه مراحل دادرســای جهت دفاع از خو د و گواهیهای پزشکی قانونی
بزه های انتســابی به متهم موصوف را محرز ومسلم دانسته و به استنا د ماده  608قانون
مجازات اســامی مصــوب  1375و مــوا د  448و  449و  488و  709و  710و  714و 715
قانون مجازات اســامی مصوب  1392متهم را از بابت توهین به  74ضربه شالق تعزیری
و پرداخت چهار ونیم هزارم دبه کامل انســان بابت کبودی هاگ قاعده انگشت پشت دست
چلپ و سطح خارجی بازوی چپ و راست و یک صدم دیه کامل انسان بابت جراحت دامبه
کف دســت در ناحیه قاعده انگشت شست دست چپ و بیست و پنج صدم درص د دیه کامل
انسان بابت ارش تورم قاعده انگشت شست دست چپ در حق شاکی محکوم می نمای د راک
صادره غیابی و ظرف مدت بیســت روز پس از ابــاغ قابل و اخواهی در این دادگاه و پس
از انقضاء مهلت واخواهای ظرف بیست روز قابل تجدی د نظر خواهی در محاکم تجدی د نظر
استان کردستان می باشد.
م/الف 2911:ریئس شعبه  107دادگاه کیفری  2سنندج
( آگهی احضار متهم ) در پرونده کالســه 960843بازپرسی شعبه پنجم دادسرای عمومی
و انقالب سنندج آقای رشــی د ولدی فرزن د اسماعیل محل سکونت سنندج روستای نایسر،
با اتھام نصب انشعاب غیرمجاز آب  ،موضوع شکایت امور آب و فاضالب سنندج  ،تحت
تعقیب قرار گرفته است نظر به اینکه علیرغم انجام تحقیقات  ،نامبرده شناسایی نشده است
و متواری محسوب میشو د لذا در اجرای ماده  ۱۷ق.آ.د.ک از طریق نشر آگهی در روزنامه
رسمی جهت اخذ دفاع در مهلت سی روز پس از نشر احضار میگر د د تا در وقت اداری جهت
پاســخگویی ( در پنجم بازپرسی دادسرای عمومی سنندج واقع در چهارراه بسیج ) حاضر
شــود .بدیهی اســت در صورت عدم حضور  ،این بازپرسی تصمیم قانونی خو د را خواهد
گرفت
بهروز خادمی  -م/الف 3045:بازپرسی شعبه پنجم دادسرای عمومی و انقالب سنندج
آگهی احضاروقت دادرســی بموجب پرونده کالسه  ۹۶۰۷۷۸شعبه  ۱۰۶کیفری دو سنندج
آقای  -۱مریم بدیعی  -۲پری بدیعی فرزن د ساالر -۳طاهره حسینی بیستونی فرزن د عیسی
 -۴مژگان احمدی فرزن د محمو د به اتهام کالهبرداری رایانه ای از طریق دسترسی غیر مجاز
تحت تعقیب میباش د ونامبرده در آدرس اعالمی شناخته نشده است بنابراین به استنا د ماده
 ۳۴۴ق  .آردک مصوب  ۱۳۹۲به مشــارالیه ابالغ میگر د د که به منظور رسیدگی به اتهامات
وارده در مورخه  ۳۰/۱۱/۱۳۹۶در ســاعت  ۳۰/۸صبح در جلســه این دادگاه حضور یابند.
انتشــار این آگهی بمنزله ابالغ وقت دادرسی محسوب می شــو د در صورت عدم حضور
دادگاه بصورت غیابی رای مقتضی راصادر خواه د نمود.م/الف3046:
یاراحمدی مدیر دفتر شعبه  ۱۰۶دادگاه کیفری دو سنندج

