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ارتش سوریه با حمالت گسترده به قلمروی گروه 
تروریستی داعش ، پیشروی قابل توجهی داشته 
است و مناطق تحت کنترل این گروه تروریستی 
را آزاد کرد.ارتش س��وریه در ادامه عملیات علیه 
گروه های تروریستی، موفق شد مناطق دیگری 
در حومه دمشق و حمص را از چنگال تروریستها 
آزاد کند.درگی��ری های ش��دیدی بین نیروهای 
ارتش س��وریه و تروریس��تهای جبهه النصره در 
جبهه باال الجدیده و باغات شمالی و شرقی شهرک 
حرستا القنطره در غوطه شرقی دمشق درگرفت. 
همزمان با این درگیری ها ارتش سوریه، خطوط 
امدادرس��انی تروریستها در روستای بیت نایم را 
هدف حمالت موش��کی و توپخانه ای گس��ترده 
خود قرار داد.ارتش سوریه در ادامه پیشروی های 
خود در غوطه شرقی، موفق شد تعداد دیگری از 
مجتمع های مسکونی و مزارع را به کنترل خود 
در آورده و دهها تن از تروریستهای النصره را به 
هالکت برساند.و خبر دیگر اینکه درگیری های 
ش��دیدی بین تروریستهای داعشی از یک سو و 
گروه تروریستی فیلق الرحمن و جیش الفسطاط 
از سوی دیگر در شهرک "مسرابا" و منطقة "بیت 
س��وی" در حومه دمشق به وقوع پیوست.در پی 
حمالت ارتش سوریه و مقاومت به مقر ترویستها 
در ارتفاعات الجراجیر در قلمون واقع در مرزهای 
مش��ترک س��وریه با لبنان، 6 تن از آنها کش��ته و 
شماری نیز زخمی شدند.ارتش سوریه همچنین 
پیشروی خود را به سمت شرق تدمر ادامه داد و 
مناطق و مزارع واقع بین نیروگاه سوم و فرودگاه 
نظام��ی تدم��ر را به کنترل خ��ود در آورد.ارتش 

سوریه مناطق جدیدی در اطراف کوه خنیزر در 
شرق شهرک القریتین در حومه شرقی حمص 

را نیز به کنترل خود در آورد.
پیشروی در رقه ���

نیروه��اي کرد ائت��الف دموکراتیک س��وریه 
به عنوان نخس��تین نیروهاي زمیني به س��وي 

ش��هر رقه، پایتخت غیر رسمي تروریست هاي 
داع��ش، حرک��ت کردن��د. به گ��زارش دویچه 
ول��ه، ائتالف دموکراتیک س��وریه که به ابتکار 
شبه نظامیان کرد گروه YPG از نیروهاي کرد و 
ترکمن تشکیل شده و بزرگترین قلمرو نیروهاي 
مس��تقل را در س��وریه در اختیار دارد، از ش��هر 

تل ابیض در نزدیکي مرز ترکیه به س��وي ش��هر 
عین عیسي در 60 کیلومتري رقه حرکت کرده 
است.نیروهاي دموکراتیک سوریه که در حدود 
30 ه��زار نی��رو در اختی��ار دارد در این حرکت از 
پشتیباني هوایي ائتالف بین المللي ضد داعش 
ب��ه رهب��ري آمریکا و حمالت هوایي روس��یه 

برخوردار اس��ت و برآورد مي شود این نخستین 
اقدام زمیني براي عملیات اصلي آزادسازي رقه 
از دس��ت تروریست هاي داعش باشد. همزمان 
نیروهاي عراقي نیز عملیات گسترده اي را براي 
آزادسازي فلوجه آغاز کرده اند و داعشي ها را در 
جنوب تحت فشار قرار داده اند. ائتالف نیروهاي 
دموکراتیک سوریه پیش از این در دفع حمالت 
به تل ابیض، آزادس��ازي کوباني و ش��دید، نقش 
اصلي را ایفا کرده است و خانم روژا فلت، فرمانده 
این نیروها در توییتر خود درباره عملیات جدید 
نوش��ت: »ش��مال رقه را به همراه مردمي که 
زی��ر تیغ داعش گرفتار بودند آزاد کردیم.«بنابر 
گزارش هاي رس��یده از ش��مال رقه، پروازهاي 
جنگنده ه��اي آمریکای��ي و روس��ي بر فراز این 
منطقه ادامه دادر و در دهکده هیش��ا همچنان 
درگیري ها دنبال مي شود. این در شرایطي است 
ک��ه مواض��ع داعش در ش��مال رقه زیر بمباران 
 SDF س��نگین قرار گرفته تا پیشروي هاي آتي
یا نیروهاي دموکرات س��وریه، تس��هیل ش��ود. 
جنگنده ه��ای ائت��الف بین المللی علیه داعش 
ب��ه رهب��ری آمریکا از تهاجم ائتالف "نیروهای 
دموکراتیک س��وریه" پشتیبانی می کنند. حمله 
ب��ه رق��ه چن��د روز پس از س��فر مخفیانه ژنرال 
"جوزف وتل"، فرمانده ارش��د ارتش آمریکا در 
خاورمیانه به ش��مال س��وریه آغاز ش��ده است.
به گفته یک س��خنگوی س��تاد مرکزی ارتش 
آمری��کا، ژن��رال وت��ل در این س��فر مخفیانه با 
رهبران ائتالف "نیروهای دموکراتیک سوریه" 

دیدار و گفت وگو کرده بود.

درگیری مخالفان ترامپ با نیروهای پلیس
تجم��ع انتخاباتی دونالد ترامپ در 
ایالت نیو مکزیکو به خشونت کشیده 
ش��د. معترضان چند بار س��خنرانی 
دونال��د ترام��پ نام��زد جمهوری 
خواه انتخابات ریاس��ت جمهوری 
آمریکا در جمع هوادارانش در شهر 
آلبوکرکی��و در ایال��ت نیومکزیکو 

مخت��ل کردند.وقت��ی معترضان صدای فریاد خود را بلند کردند، ترامپ 
مجبور شد سخنرانی اش را متوقف کند و از نیروهای امنیتی خواست 
او را محل بیرون برانند.یکی از معترضان فردی نوجوان بود. به گزارش 
ش��بکه تلویزیونی س��ی ان ان، دونالد ترامپ نامزد انتخابات ریاس��ت 
جمه��وری آمری��کا در تجم��ع انتخاباتی در جمع هوادارانش در ش��هر 
آلبوکرکیو در ایالت نیومکزیکو حاضر شد و سخنرانی کرد. حدود یک 
هزار نفر در مقابل محل سخنرانی ترامپ جمع شدند. شماری از آنها از 
موانع امنیتی عبور کردند و به درهای ورودی محل سخنرانی رسیدند. 
اما نیروهای پلیس و نیروهای ضدشورش در مقابل آنها ایستادند و مانع 
از ورود آنها به محل سخنرانی ترامپ شدند. معترضان با فریادهای خود 
نیروهای پلیس را مخاطب خود قرار دادند. نیروهای پلیس سواره نظام 
نیز در محل حضور پیدا کردند. در داخل محل س��خنرانی نیز چندین 
بار س��خنرانی ترامپ با اعتراضهای مردم قطع ش��د. »سوزانا مارتینز« 
فرماندار ایاالت نیومکزیکو که ضمنا رئیس انجمن فرماندران و اولین 
زن اس��پانیایی تبار اس��ت که به فرمانداری یکی از ایالت های آمریکا 
انتخاب شده، در جلسه سخنرانی دونالد ترامپ حضور نداشت. مارتینز 
عض��و حزب جمهوری خواه و رئیس انجمن فرمانداران جمهوری خواه 
است اما هنوز از نامزدی ترامپ حمایت نکرده است. وی اظهارت قبلی 
دونال��د ترام��پ در م��ورد احداث دیوار مرزی بین آمریکا و مکزیک را به 

شدت مورد انتقاد قرار داده بود.

تعلیق مذاکرات یمن
همزم��ان با تعلیق مذاکرات صلح 
یمن در کویت، فرس��تاده سازمان 
ملل به یمن دیروز  شورای امنیت 
را در جری��ان نتای��ج این مذاکرات 
گذاش��ت. به گزارش اسکای نیوز 
عربی، اسماعیل ولد الشیخ احمد، 
فرس��تاده سازمان ملل به یمن در 

بیانیه مطبوعاتی از حضورش در جلسه شورای امنیت پشت درهای 
بس��ته خبر داد  تا اعضای این ش��ورا را در جریان مذاکرات صلح و 
رون��د مرحل��ه آت��ی یمن قرارگیرن��د. او در این بیانیه گفت ما امروز به 
دستیابی به یک دیدگاه کلی که شامل تصور دو طرف از مرحله آتی 
اس��ت، نزدیک ش��ده ایم و برای از بین بردن موانع موجود و بررس��ی 
تمامی جزئیات تالش می کنیم.من جلس��ات پیاپی را با طرف های 
یمنی برگزار کردم و در این بین دو جلس��ه با هیئت )دولت مس��تعفی 
یمن( داشتم که در یکی از آن ها کارشناسان نظامی حضور داشتند.

طی جلس��ه ای که کارشناس��ان نظامی در آن حضور داش��تند درباره 
برخی دیدگاه های خاص درخصوص مسائل مظامی و امنیتی به ویژه 
درباره مکانیس��م عقب نش��ینی و گردآوری نیروها بحث و تبادل نظر 
شد.با وجود اعالم تعلیق مذاکرات صلح یمن در کویت، دفتر الشیخ 
احمد اعالم کرد که جلسات مذاکرات یمن به حالت تعلیق در نیامده 
است و این جلسات امروز ادامه خواهد داشت.در همین راستا، هیئت 
انصاراهلل مش��ارکت خود را در فعالیت های کمیته آتش بس به دلیل 
ادام��ه تج��اوزات و حمالت نیروهای تحت امر عبدربه منصورهادی، 
رئیس جمه��ور مس��تعفی یم��ن به حالت تعلی��ق درآوردند. این اقدام 
همزم��ان با تش��دید عملیات نظام��ی در تعدادی از جبهه های جنگ 
ص��ورت می گیرد.همچنی��ن عبدربه منصوره��ادی بر تمایل خود به 
پیش��رفت در مذاکرات صلح تأکید کرد.از س��وی دیگر، الش��یخ احمد 
جلسات جداگانه ای را با هیئت دولت مستعفی و هیئت صنعا برگزار 
کرد که طی آن هیئت دولت مستعفی یمن خواهان دور کردن علی 
عبداهلل صالح، رئیس جمهور پیشین یمن و عبدالملک الحوثی، رهبر 

انصاراهلل از عرصه سیاسی قبل از هرگونه توافقی شدند.

اردوغان اتحادیه اروپا را تهدید کرد
رج��ب طی��ب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه تهدید کرد در صورت 
عدم لغو روادید سفر برای شهروندان این کشور به اروپا، توافق صورت 
گرفته در مورد بازگرداندن مهاجران به ترکیه اجرا نخواهد شد.رئیس 
جمهوری ترکیه تا 30 ژوئن به اتحادیة اروپا فرصت داده است که در 
این مورد تصمیم بگیرد در غیر اینصورت پارلمان ترکیه مانع اجرای 
این توافق می شود.وی با بیان این مطلب در نشست جهانی کمک 
های بشردوس��تانه در اس��تانبول گفت: »وزاری خارجه و امور مرتبط 
با اتحادیة اروپا این گفت و گوها را ادامه خواهند داد. اگر توافقی در 
این مورد به دست بیاید چه بهتر، در غیر اینصورت باید ما را ببخشید 
ام��ا پارلم��ان ترکیه این توافق به دس��ت آم��ده ]در مورد مهاجران را 
تصویب نخواهد کرد.«لغو ویزای س��فر به کش��ورهای عضو پیمان 
شنگن برای شهروندان ترکیه و همچنین پرداخت سه میلیارد یورو 
به این کش��ور از جمله بندهای توافقی اس��ت که میان دولت ترکیه 
و اتحادیة اروپا به امضا رس��یده اس��ت.پارلمان اروپا از تصویب طرح 
لغو ویزا برای ش��هروندان ترکیه خودداری کرده و اصالح برخی از 
قوانین این کش��ور مانند قانون مبارزه با تروریس��م و کاهش فش��ار بر 
روزنامه نگاران و رس��انه ها در این کش��ور را برای پذیرش این بند از 
توافق ضروری دانس��ته اس��ت.ترکیه در این توافق پذیرفته است که 
مهاجرانی که بیشتر آنها در حال حاضر در یونان به سر می برند، به 
این کش��ور بازگردانده و در اردوگاههای برپا ش��ده در ترکیه مس��تقر 
ش��وند.به موجب این توافق تنها مهاجرانی که به طور غیرقانونی از 
مسیر ترکیه خود را به یونان رسانده اند به این کشور بازگردانده می 
شوند و در قبال هر مهاجری که از یونان به ترکیه پس فرستاده می 
شود، یک مهاجر سوری یا عراقی ثبت نام شده در اردوگاههای این 

کشور به اروپا اعزام می شود.

دريچه

عكس  روز

کمک دوباره منطقه یورو به یوناننوسان  بازارها با افزایش ارزش دالر
وال استریت ژورنال ���

افزایش شاخص دالر در وال استریت دراین ماه به 3.2 درصد رسید 
که نش��انه بیش��تر ش��دن گمانه زنی ها از افزایش نرخ بهره بانکی 
فدرال رزرو است. دالر یکی از سرمایه گذاریهای مطرح در بسیاری 
از بازارهای کاال و بازارهای نوظهور بود. بازارهای س��هام آس��یایی 
با رش��د قابل توجهی همراه ش��د. ارزش دالر نیز باتوجه به گزارش 
فروش باالی امالک تقویت شد امری که می تواند تصمیم گیری 
درب��اره بهبود اقتصاد این کش��ور را ب��رای فدرال رزرو بهتر کند. در 
اروپ��ا نی��ز بازارها با ق��درت کار خود را ادامه دادند بورس انگلیس با 
0.9 درصد ، بورس آلمان 1.1 درصد و فرانس��ه 0.8 درصد رش��د 
داش��ت. در آس��یا پاس��یفیک بازارهای س��هام به جز ژاپن رشد 1.8 
درصدی داش��تند. بازار س��هام هنگ کنگ 2.4 درصد سود برد ولی 

س��هام های چین با کاهش روبروش��د. برطبق گزارش��ات فروش مس��کن در آمریکا با سرعت روبه افزایش است 
که بیشتر از هشت سال گذشته بوده است.

فایننشال تایمز ���
یونان توانس��ت به یک توافق قابل توجه با وام دهندگانش دس��ت 
یابد تا وقت  بیشتری برای پرداخت بدهی خود داشته باشد و آینده 
مالی خود را بهبود بخش��د. صندوق بین المللی پول و یوروگروپ 
س��ه ش��نبه و در جریان نشس��ت خود در بروکسل با پرداخت مرحلة 
بعدی از وام به یونان موافقت کردند. در این مرحله قرار است 10.3 
میلیارد یورو از بستة کمکی به یونان در اختیار این کشور قرار بگیرد. 
وام دهندگان بین المللی یونان به این کش��ور وقت دادند تا بدهی 
خ��ود را جب��ران کن��د و دراین میان صندوق بین المللی پول و آلمان 
راهکار تازه ای را پیدا کنند. پس از یازده ساعت گفتگو در بروکسل ، 
 وزرای دارایی منطقه یورو و صندوق بین المللی پول توانس��تند به

 محرک هایی برای بدهی های یونان دس��تیابند. این مبلغ طی دو 
 مرحله به یونان پرداخت خواهد شد که از این میان، مبلغ ۷.8 میلیارد یورو تا پایان ژوئن در اختیار دولت یونان قرار 
می گیرد. بیشتر تصمیم گیریهای عمده در اینباره پس از انتخابات سال آینده آلمان مشخص خواهد شد. یکی 

از راهکارهای کمک مالی شامل حضور صندوق بین المللی پول   در برنامه های یونان  است.

پیشروی در رقه توسط ائتالف دموکراتیک سوریه 

محالت گسترده ارتش سوریه به قلمروی داعش

کودکان دبستانی با ماسک پس از فوران آتشفشان سینابونگ در شمال سوماترا – AFPپلیس یونان درحال تخلیه کمپ پناهجویان ایدومنی – رویترزپلیس هند درحال پراکنده کردن معترضان به قوانین کار – رویترز

  

شرکت نفت آرامکو، بزرگترین صادرکننده نفت دنیا با همکاری سه 
بانک بزرگ در تالش برای نخستین فروش اوراق قرضه اسالمی 
خود است.به گزارش بلومبرگ، بر اساس اعالم منابع آگاه، سه بانک 
جی پی مورگان، HSBC و بانک ریاض به شرکت نفت عربستان 
سعودی کمک خواهند کرد تا برنامه صکوک ریالی خود را تنظیم 
کند، نخستین فروشی که احتماال در سال جاری اتفاق خواهد افتاد. 
میزان فروش در مرجله نخس��ت تعیین نش��ده و بانک های دیگر 
ممکن اس��ت قبل از این اتفاق با این برنامه همراه ش��وند. آرامکو 
همچنین یک برنامه اوراق قرضه دالری را نیز در نظر دارد.شرکت 
نفت آرامکو در محوریت برنامه ای قرار دارد که قرار اس��ت اقتصاد 
کش��ور عربس��تان را از وابس��تگی به درآمد نفتی خارج کند. دولت 
برنامه فروش 5 درصد از س��هام این ش��رکت را به س��هامی عام و 
انتقال مالکیت مابقی س��هام را به صندوق س��رمایه گذاری عمومی 
در دس��تور کار قرار داده اس��ت. بر اس��اس اعالم محمد بن سلمان، 
جانش��ین ولیعهد عربس��تان سعودی، اگر این موضوع انجام بگیرد، 
این حرکت به این معنا خواهد بود که عربس��تان س��عودی بیش��تر 
درآمد خود را به جای فروش نفتی از سرمایه گذاری حاصل خواهد 
کرد. ش��رکت مذاکرات خود را بانک های س��رمایه گذاری در مورد 
فروش اوراق قرضه اس��المی از ابتدای س��ال جاری آغاز کرده بود. 
مقامات HSBC، بانک ریاض،  جی پی مورگان و آرامکو از اظهارنظر 

در این خصوص اجتناب کردند.

فروش اوراق قرضه عربستان

اعتصاب کارکنان پاالیشگاههای فرانسه در اعتراض به تصمیم دولت 
برای اصالحات قانون کار ادامه دارد و در برخی از این پاالیشگاهها 
از جمله در منطقة »فو- س��ور- مر« پلیس برای باز کردن راههای 
مسدود شده توسط معترضان، وارد عمل شده است.اعتصاب کارکنان 
این پاالیشگاهها موجب مختل شدن فعالیت های ایستگاههای پمپ 
بنزین نیز شده است.یکی از شهروندان فرانسوی با اعالم نارضایتی 
از ادامة این اعتصاب ها می گوید: »تقریبا هیچ کجا بنزین نیست و 
من از این وضعیت عصبانی هستم. احساس می کنم در این داستان 
اعتصاب، که خیلی زود همه گیر می شود به گروگان گرفته شده ایم. 
می فهمم که اعتصاب کنندگان هم حق دارند اما برای کس��انی که 
کار می کنند این وضعیت کمکی نمی کند.«عالوه بر پاالیشگاهها 
کارکنان بخش های دیگر خدمات عمومی از جمله راه آهن و اتوبوس 
های ش��هری نیز اعالم کرده اند که روز چهارش��نبه در اعتراض به 
این الیحة دولت دست به اعتصاب عمومی می زنند. هفت اتحادیة 
کارگری فرانس��ه نیز یک اعتصاب سراس��ری را برای روز پنجش��نبه 
26 مه سازماندهی کرده اند. اعتصاب سراسری بعدی قرار است روز 
چهاردهم ژوئن برگزار ش��ود.در حال حاضر بیش از 3000 ایس��تگاه 
پمپ بنزین با کمبود س��وخت روبرو ش��ده اند به حدی که بس��یاری از 
آنها مجبور هستند برخی از پمپ های خود یا کل ایستگاه را تعطیل 
کنند. مقامات برخی از استان ها فروش بنزین گالنی را ممنوع کرده 

و سقف 20 لیتر بنزین را برای هر اتومبیل تعیین کرده اند.

ادامه اعتراضات به قانون کار در فرانسه

س��خنگوی جنب��ش طالب��ان افغانس��تان اعالم ک��رد "هیبت اهلل 
آخون��دزاده" ب��ه عنوان رهبر جدید طالبان انتخاب و "س��راج الدین 
حقانی" به عنوان معاون وی تعیین ش��د.به گزارش ش��بکه اسکای 
نیوز عربی، سخنگوی جنبش طالبان افغانستان دیروز در اعالمیه ای 
از تعیین هیبت اهلل آخوندزاده به عنوان رهبر جدید طالبان و جانشین 
مال اختر منصور خبر داد.همچنین در این اعالمیه آمده سراج الدین 
حقانی که پیش از این به عنوان محتمل ترین گزینه برای جانشینی 
مالاختر منصور شناخته می شد به عنوان معاون رهبر جدید طالبان 
تعیین شده است. مال محمد یعقوب، فرزند مال عمر نیز به عنوان یکی 
دیگر از معاونان رهبر جدید معرفی شده است.هیبت اهلل آخوندزاده 
پیش از این از جمله معاونان مال اختر محمد منصور بود.این اطالعیه 
طالبان حکایت از آن دارد که جنبش طالبان مرگ مالاختر منصور 
در حمله هوایی آمریکا را تایید می کند.در اعالمیه رس��می طالبان 
که از سوی قاری یوسف احمدی، سخنگوی این گروه به رسانه ها 
فرس��تاده ش��ده، آمده اس��ت که مال منصور در روز اول خرداد در 
منطقه مرزی بین قندهار افغانستان و بلوچستان پاکستان موسوم 
به "نوش��کی" کشته ش��د.منطقه نوشکی در داخل خاک پاکستان 
واقع است.گروه طالبان هم چنین در اعالمیه خود بار دیگر بر ادامه 
جنگ در افغانستان تاکید ورزیده است.در این اعالمیه آمده که مال 
منصور در ش��رایط س��ختی به سر می برد و پیشنهادهای "تحمیلی 

و تزویری" را از جانب هیچ کسی نپذیرفت.   

رهبر جدید طالبان معرفی شد 
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اقتصاد از نگاه بزرگان
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هرگاه امانتداري تقویت شود،دوستي و صداقت زیاد گردد.
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)جرج برنارد شاو( وجود دارد. 

21تهـران
11

22اصفهان
9

32اهـواز
5

10مشهد
5

12تبـريز
2

17رشت
8

25يــزد
11


