پس از تلفات سنگين ائتالف سعودي ـ اماراتي در الحديده رخ داد

اخبار
کره شمالی یک سایت آزمایش
موشکی را منهدم کرد

ت��ازه تری��ن تجزی��ه و تحلی��ل تصاویر
ماهوارهای توس��ط موسس��ه « 3نورث»
نش��ان می دهد که کره ش��مالی ظاهرا
یکی از سایت های آزمایش موشکی خود
را منهدم کرده است .به گزارش تسنیم به
نقل از س��یانان،این تصاویر نشان می
دهد که بخش های زیادی از زیرساخت
ه��ای مرب��وط ب��ه تاسیس��ات آزمایش
موش��کی در سایت «ایلها-ری» واقع در
شمال غرب کره شمالی نابود شده است.
این س��ایت برای توس��عه موشک های
موسوم به «پوک گوک سونگ  »2مورد
اس��تفاده قرار می گرفته اس��ت که یکی
از موش��ک های بالس��تیک میان برد با
سوخت جامد کره ش��مالی است .ژوزف
برمودز نویس��نده این گزارش به سی ان
ان گفته اس��ت که هنوز خیلی زود است
درباره این مساله اظهار نظر کنیم که آیا
تخریب این س��ایت موش��کی بخشی از
تعهد بزرگتر کره ش��مالی برای متوقف
کردن آزمایش های موش��کی اس��ت یا
نه .کره ش��مالی در سال  2017میالدی
س��ه موش��ک بالس��تیک قاره پیما را با
موفقیت آزمایش کرده است .کارشناسان
معتقدند که موشک بالستیک قاره پیمای
کره ش��مالی قادر است تا خاک آمریکا را
هدف قرار دهد .این در شرایطی است که
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و کیم
جونگ اون رهبر کره ش��مالی قرار است
 12ژوئن  22خردادماه در سنگاپور دیدار
کنند .این دیدار قرار اس��ت درباره پایان
یافتن برنامه تسلیحات اتمی کره شمالی
در ازای دادن ضمان��ت ه��ای امنیتی و
کمک های اقتصادی برگزار شود.
پاشینیان:ارمنستان باید انتخابات
پارلمانی برگزار کند

نخست وزیر منتخب ارمنستان تاکید کرد،
ایروان باید ظرف یکسال انتخابات پارلمانی
زودهنگام برگزار کند .به گزارش ایسنا ،به
نقل از خبرگزاری رویترز ،نیکول پاشینیان،
رهبر اپوزیسیون ارمنستان که در انتخابات
پارلمانی هشتم مه به عنوان نخست وزیر
این کش��ور منتخب ش��د ،پس از چندین
هفته اعتراضات مردمی علیه فساد توانست
انقالبی مسالمت آمیز را پیش ببرد.

نبرد س��احل غربي يمن به جهنميمبدل ش��ده که
آتش آن ش��به نظاميان و نيروهاي ائتالف دش��من
را فراگرفته و آنها را طي دو هفته گذش��ته متحمل
تلفات س��نگين جاني و تجهيزاتي کرده اس��ت .به
گزارش فارس به نقل از وبگاه اليمني،صفوف ائتالف
دشمن سعودي در تجاوز به ساحل غربي يمن عالوه
بر شبه نظامياني از اهالي جنوب ،نيروهاي سوداني و
ديگر اتباع خارجي که امارات به اين ميدان کشاندن
بود تش��کيل ميدهن��د که البته همگي به دس��ت
نظاميان صنعا سرکوب ش��دند .نيروهاي متجاوز و
بخصوص ام��ارات برنامهريزي کرده بودند در زمان
کوتاهي به الحديده حمله ور ش��ده و با تسلط بر آن
واقعيت سياسي و نظاميجديدي را تحميل کنند آن
هم تا قبل از اينکه فرس��تاده ويژه س��ازمان ملل به
صنعا برس��د .المشهد اليمني نوش��ت :اين نقشه به
سفارش آمريکا طراحي شد و امارات آن را اجرا کرد
اما پس از شکستهايي که نيروهايش در نخستين
ساعات پيش��روي به سمت الحديده متحمل شدند
فرستاده س��ازمان ملل به صنعا رس��يد و همچنان
الحديده در تصرف نيروهاي مش��ترک يمني است
و ش��به نظاميان ائتالف س��عودي نتوانس��تند حتي
يک وجب از خاک اس��تان الحديده را تصرف کنند.
پس از شکست ائتالف سعودي در الحديده ،آمريکا
درصدد عقب نش��يني از اين نبرد برآمد از همين رو
از طريق رس��انهها به دروغ پردازي و تبليغات درباره
مخالف��ت خود با عمليات الحديده پرداخت در حالي
که خودش کار طراحي و پش��تيباني از اين عمليات
را برعهده داشت .در روزهاي گذشته روزنامه «وال
اس��تريت ژورنال» خبر داد ،دول��ت ترامپ در حال
بررسي درخواست دولت امارات براي دريافت کمک
مس��تقيم آمريکا براي آزادس��ازي بندر الحديده در
غرب يمن اس��ت ،اين اظه��ارات يک هفته پس از
آن بيان ش��د که نيروهاي اماراتي در ساحل غربي
متحمل تلفات سنگيني ش��دند .پيرو اين اظهارات،
خبرگزاري رويترز هم روز پنجش��نبه نوشت :آمريکا
به امارات در مقام متح��د نزديک خود درباره حمله
به ش��هر ساحلي الحديده هش��دار داده است ،چون
کارشناسان سازمان ملل نگرانند اين عمليات بحران
انساني جديدي را خلق کند .سخنگوي شوراي امنيت

فرار آمريکا از مهلکه نبرد يمن

ملي کاخ سفيد هم گفت که واشنگتن با هر تالشي
از سوي امارات و نيروهاي يمني پشتيبان آن براي
تس��لط بر الحديده مخالف اس��ت .رويترز به نقل از
اين مقام آمريکايي افزود :اصل واضح و ثابت اياالت
متحده اين است که از هيچ اقداميحمايت نخواهد
ک��رد که منجر به نابودي زيرس��اختهاي اصلي يا
تشديد احتمالي وخامت اوضاع انساني وحشتناک در
يمن ش��ود که دامنه آن در اين درگيريها گسترش
يافته است .با اين اظهارات خبري ،آمريکا به دنبال
فرار از مس��ئوليت حمله به الحديده است بخصوص
پس از شکستهايي که نيروهاي امارات به عنوان
مهمتري��ن متح��د آن در اين نبرد متحمل ش��دند.
مناب��ع و گزارشه��اي خبري حاکي اس��ت آمريکا
در جبهه س��احل حضور يافته و نيروهايي نظاميدر
يم��ن دارد .ش��بکه الحره ديروز دوش��نبه به نقل از
ي��ک مقام وزارت دفاع آمريکا آورده اس��ت :آمريکا
نيروهاي وي��ژهاي در داخل يمن دارد که به ائتالف
س��عودي کمک ميکن��د .اين مق��ام آمريکايي که
خواست نامش فاش نشود درباره حضور اين نيروها
در عمليات اش��غال الحديده حرفي نزد در عين حال
از افش��اي محل حضور اي��ن نيروها در يمن هم به
دالي��ل امنيتي خودداري کرد .به گزارش المش��هد
اليمني ،آمريکا از يمن عقب نشيني نکرده است اما

پس از شکستهاي س��نگين از نبرد ساحل غربي
گريخت و در عين حال نميتواند اوضاع را به همين
ش��کل رها کند و حتما به دنبال نقشه تازهاي است
اما نيروهاي ارت��ش و کميتههاي مردمييمن همه
اين نقشهها را به شکس��ت کشانده و به آن خاتمه
ميدهند .ي��ک مقام اطالع��ات نظامييمن نيز در
گفت وگو با خبرگزاري رس��مييمن (سبأ) خبر داد
که تنها طي روزهاي پنجشنبه ،جمعه و شنبه گذشته
نيروهاي متجاوز و اش��غالگر در س��احل غربي يمن
متحمل س��نگينترين تلفات در صفوف خود شدند.
وي اظهار داشت ۴۱۸ :نيروي ائتالف سعودي کشته
و  ۳۲۲نفر ديگر زخميشدند که جراحت بسياري از
آنها ش��ديد بود و اين آمار به غير از بقاياي اجسادي
از کش��تههاي آنها بود که قابل جمع شدن نبودند.
اي��ن مقام يمن��ي افزود :اينها آمارهايي اس��ت که
منابع دش��من منتشر کرده و گفتند حال  ۱۰۲نفر از
مجروحانشان به قدري وخيم بوده که از بيمارستان
المخا به عدن منتقل شدند.
عبدالمالک حوثي:عربس�تان نقش تخريبي در
منطقه دارد

همچنين عبدالمل��ک الحوثي رهبر جنبش انصارا...
طي س��خناني به مناس��ب روز جهاني قدس اعالم
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ک��رد که ادام��ه حمايتها از جنبشه��اي مقاومت
فلس��طين و حزب ا ...لبنان در همه سطوح اهميت
دارد و تالش ميکنيم نام قدس ،فلسطين و دشمني
آمريکا و اس��رائيل ب��ه عنوان يک مس��اله مهم و
اساس��ي گراميداشته شود .الحوثي تصريح کرد که
روز جهاني قدس روز بيداري ملتها اس��ت و هيچ
کس با قدس نخواهد بود ،مگر کساني که با دشمن
قدس ،دشمني ورزند و هيچ کس با فلسطين نخواهد
بود ،مگر کس��اني که با اس��رائيل و آمريکا دشمني
کنند .او با بيان اينکه محور مقاومت ،محوري قوي
در اين مرحله به ش��مار ميرود ،افزود :درک عميق
ابعاد مقابله در برابر تالشهاي گستردهاي که جريان
نفاق ب��راي منحرف کردن اذه��ان امت از حقيقت
جنگ انجام ميدهند ،بس��يار حائز اهميت است .به
گزارش المس��يره ،رهبر انصارا ...با بيان اينکه امت
اسالميبايد روز جهاني قدس را گراميبدارند ،افزود:
قدس ،مقدسات و فلسطين محور اصلي درگيري با
قدرتهاي طاغوت و اس��تکباري در مرحله حساس
هستند .سيد عبدالملک الحوثي رهبر جنبش انصار
ا ...با بيان اينکه قدس و فلسطين موضوع محوري
است ،اعالم کرد که آمريکا و رژيم صهيونيستي به
دنبال سيطره بر کل منطقه و جهان هستند .الحوثي
افزود :رهبر جنب��ش انصارا ...اعالم کرد ،جنگي که
قدرتهاي طاغوت��ي آن را هدايت ميکنند ،جنگ
سرنوشت ساز است و مساله االقصي و فلسطين يک
مساله محوري است .الحوثي تصريح کرد که ارتباط
عربستان و امارات با آمريکا و رژيم صهيونيستي براي
هدف قرار دادن امت اسالميو تسليم و نابودي آنها
است .رهبر انصارا ...گفت :امت اسالمياگر مقدسات
خ��ود را که هويتش اس��ت از دس��ت بدهد ،به يک
امت ضعيفي تبديل ميشود .بنابراين ارتباط امت با
قدس و االقصي اصلي اس��ت که بيانگر ارزشهاي
آن است .او تاکيد کرد که عربستان نقش تخريبي در
منطقه ايفا ميکند و مواضع عربستان و امارات درباره
«معامله قرن» براي همگان روش��ن است .الحوثي
اعالم کرد که سعوديها و اماراتيها ميلياردها دالر
ب��راي ايجاد فتنه و درگي��ري بين ملتهاي منطقه
هزينه ميکنند و صدها ميليارد دالر نيز بابت دشمني
با مردم فلسطين به خزانه آمريکا ميريزند.

جنایات آلخلیفه ادامه دارد

رئیس اداره آزادیهای دینی در س��ازمان
صلح برای دموکراس��ی و حقوق بشر در
توئیتر اخباری در زمینه نامس��اعد ش��دن
مجدد وضعیت جس��مانی آیتاهلل عیسی
قاسم منتشر کرد .به گزارش ایسنا ،به نقل
شبر ،رئیس
از سایت منامه پست ،عباس ّ
اداره آزادیه��ای دینی در س��ازمان صلح

وضعیت جسمانی آیتا ...عیسی قاسم دوباره وخیم شد

برای دموکراس��ی و حقوق بشر در توئیتر
اخباری در زمینه نامس��اعد ش��دن مجدد
وضعیت جس��مانی آیتاهلل عیسی قاسم
منتش��ر کرد .وی اف��زود ،نگران وضعیت
جسمانی نامساعد ایشان و رنجهای ناشی
از حبس خانگی و حصر اعمال شده علیه
او از دو سال پیش از سوی نظام آل خلیفه

اگهی ابالغ وقت رس��یدگی ودادخواست و ضمائم خواهان بانک رسالت با وکالت یوسف
لطفی فر دادخواس��تی به طرفیت خواندگان حمیدرضا هاشمی گوهره فرزند یداله و یداله
هاش��می فرزند الفت و سحر س��انبلی فرزند احمد به خواس��ته مطالبه وجه مطرح که به
این ش��عبه ارجاع و به شماره پرونده کالس��ه  9709988601600087شعبه  16حقوقی
ش��ورای حل اختالف مجتمع ش��هید مطهری (بانک ها و تصادفات ) شهرستان کرمانشاه
ثبت ووقت رسیدگی مورخه  1397/04/30و ساعت  10:00تعیین که حسب دستور دادگاه
طبق موضوع ماده  73قانون ایین دادرس��ی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و
درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار اگهی میگردد تا خوانده
ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار اگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل
خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در
دادگاه حاضر گردد .
دبیر ش��عبه  16حقوقی شورای حل اختالف مجتمع شهید مطهری (بانک ها و تصادفات )
شهرستان کرمانشاه  -مونا خانه زادان
اگهی ابالغ وقت رس��یدگی ودادخواس��ت و ضمائم خواهان بانک رسالت با وکالت اقای
یوس��ف لطفی فر دادخواس��تی به طرفیت خواندگان رضا افس��ری گاکیه فرزند حشمت
اله وساس��ان کرمی کله س��واری فرزند مصطفی به خواس��ته مطالب��ه وجه مطرح که به
این ش��عبه ارجاع و به ش��ماره پرونده کالس��ه  9709988601600086شعبه  16حقوقی
ش��ورای حل اختالف مجتمع ش��هید مطهری (بانک ها و تصادفات ) شهرستان کرمانشاه
ثبت ووقت رسیدگی مورخ  1397/04/27و ساعت  11:00تعیین که حسب دستور دادگاه
طبق موضوع ماده  73قانون ایین دادرس��ی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و
درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار اگهی میگردد تا خوانده
ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار اگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل
خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در
دادگاه حاضر گردد .
دبیر ش��عبه  16حقوقی شورای حل اختالف مجتمع شهید مطهری (بانک ها و تصادفات )
شهرستان کرمانشاه  -مونا خانه زادان
اگهی ابالغ وقت رس��یدگی ودادخواست و ضمائم خواهان بانک رسالت با وکالت یوسف
لطفی فر دادخواس��تی به طرفیت خواندگان دلش��اد فرجی فرزند حسن وصابر درویشی
فرزند فرج ش��هریار صادقی فرزند ش��یرخان به خواس��ته مطالبه وجه مطرح که به این
شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه  9709988601600085شعبه  16حقوقی شورای
حل اختالف مجتمع شهید مطهری (بانک ها و تصادفات ) شهرستان کرمانشاه ثبت ووقت
رسیدگی مورخ  1397/04/26و ساعت  11:00تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع
ماده  73قانون ایین دادرس��ی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواس��ت
خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار اگهی میگردد تا خوانده ظرف یک
ماه پس از تاریخ انتش��ار اگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه
حاضر گردد .
دبیر ش��عبه  16حقوقی شورای حل اختالف مجتمع شهید مطهری (بانک ها و تصادفات )
شهرستان کرمانشاه  -مونا خانه زادان
اگهی ابالغ وقت رسیدگی ودادخواست و ضمائم به -1فرزانه کالنتری فرزند کرم -2بهمن
کالنتری فرزند کرم خواهان بانک رس��الت دادخواس��تی ب��ه طرفیت خواندگان -1بهمن
کالنتری -2فرزانه کالنتری به خواس��ته مطالبه مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره
پرونده کالس��ه  9709988601500087ش��عبه  15حقوقی ش��ورای حل اختالف مجتمع
ش��هید مطهری (بانک ها و تصادفات ) شهرستان کرمانش��اه ثبت ووقت رسیدگی مورخ
 1397/04/25و س��اعت  09:00تعیین که حس��ب دس��تور دادگاه طبق موضوع ماده 73
قانون ایین دادرس��ی مدنی ب��ه علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواس��ت خواهان
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار اگهی میگردد تا خوانده ظرف یک ماه پس
از تاریخ انتشار اگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی
دادخواس��ت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رس��یدگی در دادگاه حاضر
گردد .
دبیر ش��عبه  15حقوقی شورای حل اختالف مجتمع شهید مطهری (بانک ها و تصادفات )
شهرستان کرمانشاه  -نگار نوروزی
اگهی ابالغ وقت رس��یدگی ودادخواست و ضمائم به-1 :ش��هرام معوایی فرزند شیرعلی
 -2س��عید معصومی زاده فرزند محمد تقی خواهان بانک رسالت دادخواستی به طرفیت

است .شبر ادامه داد ،جمعیت الوفاق بحرین
بزرگترین گروه ش��یعه مخالف در بحرین
تاکید کرده است ،محرومیت آیتاهلل عیسی
قاس��م از هرگونه مداوا و محدودیتهای
اعمال شده از سوی مقامات بحرین علیه
ایشان س��طح ناامنی انسانی و بهداشتی
در بحری��ن را برمال میکن��د و ادامه نبود

کشوری قانونمند با سازمانهای قانونی
و بدتر شدن اوضاع زندگی و آزادیهاست.
وی بر لزوم مراقبتهای پزشکی از آیتاهلل
عیسی قاسم و تحقق شرایط مداوای کامل
ن برای دموکراسی
ایشان تاکید کرد .سازما 
و حقوق بش��ر در بحری��ن حصر خانگی
آیتاهلل عیسی قاسم و محرومیت ایشان از

خواندگان  :ش��هرام معوایی  -2س��عید معصومی زاده به خواس��ته مطالبه مطرح که به
این ش��عبه ارجاع و به شماره پرونده کالس��ه  9709988601500091شعبه  15حقوقی
ش��ورای حل اختالف مجتمع ش��هید مطهری (بانک ها و تصادفات ) شهرستان کرمانشاه
ثبت ووقت رس��یدگی مورخ  1397/04/25و ساعت  09:30تعیین که حسب دستور دادگاه
طبق موضوع ماده  73قانون ایین دادرس��ی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و
درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار اگهی میگردد تا خوانده
ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار اگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل
خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در
دادگاه حاضر گردد .
دبیر ش��عبه  15حقوقی شورای حل اختالف مجتمع شهید مطهری (بانک ها و تصادفات )
شهرستان کرمانشاه  -نگار نوروزی
اگهی ابالغ وقت رس��یدگی ودادخواس��ت و ضمائ��م به -1ایوب مهتاب��ی فرزند منوچهر
-2صحب��ت رضای��ی فرزند  :اس��معیل خواهان بانک رس��الت دادخواس��تی به طرفیت
خواندگان -1صحبت رضایی  -2ایوب مهتابی به خواس��ته مطالبه مطرح که به این شعبه
ارجاع و به ش��ماره پرونده کالسه  9709988601500090شعبه  15حقوقی شورای حل
اختالف مجتمع ش��هید مطهری (بانک ها و تصادفات ) شهرس��تان کرمانشاه ثبت ووقت
رسیدگی مورخ  1397/4/25و ساعت  11:00تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع
ماده  73قانون ایین دادرس��ی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواس��ت
خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار اگهی میگردد تا خوانده ظرف یک
ماه پس از تاریخ انتش��ار اگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه
حاضر گردد .
دبیر ش��عبه  15حقوقی شورای حل اختالف مجتمع شهید مطهری (بانک ها و تصادفات )
شهرستان کرمانشاه  -نگار نوروزی
اگهی ابالغ وقت رسیدگی ودادخواست و ضمائم به  :1سید ولی اله حسینی فرزند سید اسدی
-2پروانه محمد زاده فرزند اصغر خواهان بانک رس��الت دادخواستی به طرفیت خواندگان
-1سید ولی اله حسینی -2پروانه محمد زاده به خواسته مطالبه مطرح که به این شعبه ارجاع
و به شماره پرونده کالس��ه  9709988601500089شعبه  15حقوقی شورای حل اختالف
مجتمع ش��هید مطهری (بانک ها و تصادفات ) شهرستان کرمانش��اه ثبت ووقت رسیدگی
مورخ  1396/04/25و ساعت  10:00تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73
قانون ایین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار اگهی میگردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ
انتشار اگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست
و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد .
دبیرش��عبه 15حقوقی ش��ورای حل اختالف مجتمع شهید مطهری (بانک ها و تصادفات )
شهرستان کرمانشاه  -نگارنوروزی
اگهی ابالغ وقت رس��یدگی ودادخواس��ت و ضمائم ب��ه  -1محمد نجفی��ان فرزند عبداله
-2فی��روزه جعفرخانی فرزند  :اس��داله خواهان بانک رس��الت دادخواس��تی به طرفیت
خوان��دگان -1محمد نجفی��ان -2فیروزه جعفرخانی به خواس��ته مطالبه مطرح که به این
شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه  9709988601500088شعبه  15حقوقی شورای
حل اختالف مجتمع شهید مطهری (بانک ها و تصادفات ) شهرستان کرمانشاه ثبت ووقت
رسیدگی مورخ  1397/04/25و ساعت  10:30تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع
ماده  73قانون ایین دادرس��ی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواس��ت
خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار اگهی میگردد تا خوانده ظرف یک
ماه پس از تاریخ انتش��ار اگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه
حاضر گردد .
دبیر ش��عبه  15حقوقی شورای حل اختالف مجتمع شهید مطهری (بانک ها و تصادفات )
شهرستان کرمانشاه  -نگار نوروزی
اگهی ابالغ وقت رسیدگی ودادخواست و ضمائم
خواه��ان بانک رس��الت با وکالت یوس��ف لطفی فر دادخواس��تی به طرفی��ت خواندگان
کی��وان صفری فرزند عابد وساس��ان عزیزی فرزند محمد ش��ریف و مریم ایوانی فرزند
بهمن به خواس��ته مطالبه وجه مطرح که به این ش��عبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه
 9709988601600088شعبه  16حقوقی شورای حل اختالف مجتمع شهید مطهری (بانک

هرگونه مراقبت و درمان را نمونهای از ظلم
مقامات بحرینی علیه یکی از قش��رهای
اصلی جامعه بحرین دانست .این سازمان
خاطرنشان کرد ،آیتاهلل عیسی قاسم که
بیش از  ۷۰س��ال عمر دارد از فتق رانی،
فشار خون باال و قند رنج میبرد و نیاز به
مراقبتهای پزشکی مداوم و ممتدد دارد.
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اخبار
بازگشایی بزرگراه حمص ـ حماه
بعد از  ۷سال

بزرگراه بینالمللی حماه به حمص بعد از 7
سال بهروی وسایل نقلیه بازگشایی شد .به
گزارش تسنیم ،بعد از پایان یافتن عملیات
کارگاهه��ای ترمیم و بازس��ازی جادهها در
دو اس��تان حم��ص و حماه ،ای��ن بزرگراه
بینالمللی که طی  7س��ال گذشته در پی
حمالت گروههای تروریستی دچار خسارات
س��نگینی ش��ده بود ،بهروی وسایل نقلیه
بازگشایی شد .این بزرگراه که  47کیلومتر
طول دارد ،طی هفت سال گذشته بهدلیل
حمالت تروریس��تی غیر قابل استفاده بود.
اهالی منطقه حومه شمالی حمص و شماری
از شهروندانی که امروز از این بزرگراه عبور
کردند ،از بازگشایی این بزرگراه و بازگشت
امنیت به مناطقشان ابراز خشنودی کردند.
آنها همچنین تأکید کردند که بازگشایی
این بزرگراه ،ثبات را تقویت میکند و اقتصاد
و خدماترسانی به روستاها و شهرکهای
منطقه را رونق میبخشد .بزرگراه حمص ـ
حماه ،از جادههای حیاتی و راهبردی سوریه
بهشمار میرود و بازگشایی آن به تسهیل
حملونقل بین ش��مال س��وریه و مرکز و
جنوب آن منجر خواهد ش��د و تأثیر مثبتی
بر حرکت تجاری و اقتص��ادی میگذارد،
همچنین تس��ریع و بهبود خدماترسانی
به روس��تاها ،شهرکها و شهرهایی که در
طول این جاده واقع ش��ده اس��ت ،از دیگر
نتایج بازگشایی بزرگراه بینالمللی حمص
ـ حماه است.
صدر ،حکیم و عالوی ائتالف کردند

سهائتالفانتخاباتی«سائرون»«،الحکمت»
و «الوطنیه» با هم ائتالف کردند .به گزارش
فارس،شبکه س��ومریه عراق با انتشار یک
سند از توافق ائتالف «س��ائرون» وابسته
به مقتدی صدر« ،الحکمت» وابس��ته به
عم��ار حکیم و «الوطنیه» وابس��ته به ایاد
عالوی برای ائت�لاف به هم خبر داد .این
رس��انه عراقی خبر داد که نمایندگان س��ه
ائت�لاف مذکور بعد از دی��دار در مورد چند
مسئله به توافق رسیدند .طبق این گزارش،
سه ائتالف مذکور بر سر تشکیل دولت به
توافق رسیدند.

ها و تصادفات ) شهرس��تان کرمانشاه ثبت ووقت رسیدگی مورخ  1397/04/27و ساعت
 09:00تعیین که حسب دس��تور دادگاه طبق موضوع ماده  73قانون ایین دادرسی مدنی
به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواس��ت خواه��ان مراتب یک نوبت در یکی از
جراید کثیراالنتش��ار اگهی میگردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتش��ار اگهی به
دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را
دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد .
دبیر ش��عبه  16حقوقی شورای حل اختالف مجتمع شهید مطهری (بانک ها و تصادفات )
شهرستان کرمانشاه  -مونا خانه زادان
ابالغ اجرائیه قرارداد بانکی کالسه( )9501470بدین وسیله به اقای کیومرث زارعی فرزند
منصور شناسنامه شماره  361ساکن جاده قدیم -کوچه یاسمن شمالی - 26منزل زارعی
والهام بهرامی به شماره شناسنامه  119ساکن جاده قدیم -کوچه یاسمن شمالی -26ابالغمی شود که بانک قرض الحسنه رس��الت به استناد بانکی شماره 447/110/1900981/1
جه��ت وصول مبل��غ  46/000/000ریال موض��وع الزم االجرا به انضم��ام روزانه مبلغ
 11/178ریال به عنوان خسارت تاخیر روزانه و بعالوه نیم عشر دولتی طبق مقررات علیه
شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی به کالسه  9501470دراین اداره تشکیل شده
و طبق گزارش مورخ  96/2/19مامور محل اقامت ش��ما به ش��رح متن سند شناخته نشده
لذا بنا به تقاضای بس��تانکار طبق ماده  18ایین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در
یکی از روزنامه های کثیراالنتش��ار محلی اگهی می شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از
تاریخ این اگهی که روز ابالغ محسوب می گردد نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننماید
عملیات اجرائی جریان خواهد یافت .
رئیس اجرای اسناد رسمی کرمانشاه  -عبدالقادر قادری
ابالغ اجرائیه قرارداد بانکی کالس��ه( )9501470بدین وسیله به اقای جالل صفائی فرزند
علی عباس به ش��ماره ملی  3256829661شناسنامه شماره  1091صادره از کرمانشاه
س��اکن کرمانشاه -خیابان فردوس��ی -مقابل بانک مس��کن درب دوم پالک  17کدپستی
 6717835558ابالغ می ش��ود که بان��ک رفاه کارگران جهت وص��ول  720/000/000به
استناد چک شماره  932008/955818علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی به
کالس��ه  9601085دراین اداره تشکیل شده و طبق گزارش مورخ  1397/3/2مامورپست
محل اقامت ش��ما به شرح متن سند شناخته نش��ده لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده
 18ایین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی
اگهی می شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این اگهی که روز ابالغ محسوب می
گردد نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننماید عملیات اجرائی جریان خواهد یافت .
رئیس واحد اجرای اسناد رسمی کرمانشاه
آگهی ابالغ وقت به خوانده ش��ماره پرونده کالس��ه – 970024 :وقت رس��یدگی/4 / 23 :
 1397س��اعت  – 10/30خواه��ان :بانک مهر اقتصاد با وکالت زه��را باقرزاده – خوانده:
احمد رضایی راد – صادق صالحی دلچه – خواسته :مطالبه – خواهان دادخواستی تسلیم
ش��ورای حل اختالف کرج نموده که پس از ارجاع به ش��عبه  19( 9س��ابق) در این شعبه
ثبت و در حال رس��یدگی می باش��د بنا به تقاضای خواهان مبنی بر مجهول المکان بودن
خوانده حس��ب دستور شورای حل اختالف وفق ماده  73قانون آیین دادرسی مدنی مفاد
دادخواست یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار به هزینه خواهان آگهی خواهد
ش��د و خوانده می بایس��ت ظرف مهلت یک ماه در دفتر دادگاه حاضر ضمن اعالم نشانی
خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در زمان تعیین شده در دادگاه حاضر
شود در غیر این صورت دادگاه تصمیم مقتضی را اتخاذ خواهد نمود.
مدیر دفتر شعبه  9شورای حل اختالف مجتمع شهید بهشتی
آگهی ابالغ وقت به خوانده ش��ماره پرونده کالس��ه – 970021 :وقت رس��یدگی/4 / 24 :
 1397س��اعت  – 9/30خواهان :بانک مهر اقتصاد با وکالت زهرا باقرزاده – خوانده :علی
طهماسبی دیزج – خواسته :مطالبه – خواهان دادخواستی تسلیم شورای حل اختالف کرج
نموده که پس از ارجاع به ش��عبه  19( 9س��ابق) در این شعبه ثبت و در حال رسیدگی می
باشد بنا به تقاضای خواهان مبنی بر مجهول المکان بودن خوانده حسب دستور شورای
حل اختالف وفق ماده  73قانون آیین دادرس��ی مدنی مفاد دادخواس��ت یک نوبت در یکی
از روزنامه های کثیراالنتش��ار به هزینه خواهان آگهی خواهد ش��د و خوانده می بایست
ظرف مهلت یک ماه در دفتر دادگاه حاضر ضمن اعالم نشانی خود نسخه ثانی دادخواست
و ضمائم را دریافت و در زمان تعیین ش��ده در دادگاه حاضر ش��ود در غیر این صورت
دادگاه تصمیم مقتضی را اتخاذ خواهد نمود.
مدیر دفتر شعبه  9شورای حل اختالف مجتمع شهید بهشتی

