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گروه بين الملل: در پى اعالم آزادسازى كامل شهرستان 
ــوى  ــتاهاى فلوجه از س ــرق فلوجه و اكثر روس الكرمه در ش
ــاز دوم اين عمليات  ــازى فلوجه ف فرماندهى عمليات آزادس
ــاعدى، فرمانده عمليات  ــگر عبدالوهاب الس آغاز شد. سرلش
ــازى فلوجه با اعالم اين خبر گفت:  پرچم عراق بر فراز  آزادس
فرماندارى الكرمه واقع در استان االنبار برافراشته شده است.

ــاعدى تاكيد كرد كه ده ها تروريست عضو داعش در  الس
ــده و در حال حاضر پاكسازى شهر از  ــته ش اين عمليات كش
ــده در  ــن و بمب ها و تامين امنيت منازل بمب گذارى ش مي
ــكاى نيوز  عربى نيز گزارش داد  ــت.خبرنگار اس حال انجام اس
ــدند و  كه نيروهاى عراقى وارد منطقه النعيميه در فلوجه ش
فرماندهى پليس فدرال نيز از بازپس گيرى دو منطقه السجر 

و الصبيحات در شمال فلوجه خبر داد.
ــنبه) از  ــروز (سه ش ــراق دي ــس فدرال ع ــن پلي همچني
ــتا، يك كارخانه مصالح ساختمانى و يك  آزادسازى دو روس

منطقه صنعتى در شرق فلوجه خبر داد.
ــزارش داد كه فاز  ــن گ ــگار الميادي ــن حال خبرن در عي
ــروى در اطراف شهر  ــازى فلوجه با پيش دوم عمليات آزادس
ــتن خطوط دفاعى داعش آغاز شد. نيروهاى عراقى  با شكس
ــه را از داعش پس  ــل در ورودى فلوج ــتاى حصوه اصي روس
ــته شده است با پوشيدن  گرفتند. داعش  از تكفيرى ها خواس
ــان دربند در  ــتن زنداني ــاس نيروهاى عراقى اقدام به كش لب

ــراق را به ترور  ــان مردمى و ارتش ع ــه كنند تا دارطلب فلوج
شهروندان اهل سنت متهم كنند. 

گفته مى شود، همچنين داعش تمامى مسيرها و منازل را 
در اطراف فلوجه از چند جهت بمب گذارى كرده است و اجازه 
خروج غيرنظاميان را از شهر نمى دهد و از آنها به عنوان سپر 

انسانى استفاده مى كند.
ــده نيروى  ــى گزارش ها،درحالى كه فرمان ــاس برخ براس
قدس سپاه پاسداران تا ظهر روز دوشنبه جهت سخنرانى در 
ــت؛ ساعاتى بعد خود را به عراق  همايشى در قم حضور داش
رساند و در اتاق عمليات فلوجه شركت كرد. به گفته يكى از 
ــد الشعبى (سازمان بسيج مردمى عراق)، دولت  مقامات الحش
ــت وزير عراق،  آمريكا طى نامه اى به «حيدر العبادى» نخس
از عمليات آزادسازى فلوجه ابراز نارضايتى و به بهانه درخطر 
بودن اهل سنت اين شهر، مخالفت كرد.حاكم الزاملى، رئيس 
ــاع پارلمان تاكيد كرد: ائتالف بين المللى  كميته امنيت و دف
ــع داعش در فلوجه  ــود براى هدف گرفتن مواض به وعده خ

عمل نكرده است.
ــا حضور  ــددى ب ــات متع ــرداد جلس ــوم خ ــح س از صب
ــدى المهندس» قائم  ــخصيت هاى مطرح همچون «ابومه ش
ــد الشعبى، «شيخ اكرم الكعبى» دبيركل مقاومت  مقام الحش
اسالمى نَُجباء و «هادى العامرى» رئيس شاخه نظامى سازمان 

بدر، در اتاق عمليات فلوجه برگزار شد.

ــهرت دارد هنوز در اختيار  فلوجه كه به شهرمسجدها ش
ــتى داعش است و يكى ازمهمترين  گروه تكفيرى صهيونيس
ــت.در زمان حكومت صدام  و راهبردى ترين مناطق عراق اس
حسين، فلوجه از مناطق اصلى پشتيبان رژيم بود. بسيارى از 
افراد ارشد حزب بعث از اهالى فلوجه بودند. يكى از علل مهم 
ــران  ــاى تكفيرى هاى داعش در فلوجه حضور برخى از س بق
ــل آنجا به رژيم  ــتگى قباي ــم بعث در اين منطقه و وابس رژي

سابق است. 
ــان به استان هاى  ــى بودن و دسترسى آس ــوق الجيش س
ــم عراق از جمله الرمادى، بغداد و كربال  به فلوجه اهميت  مه
ــه  ــت .فلوجه در واقع مركز و محور اين س راهبردى داده اس
ــتان كليدى عراق است كه از طريق اين منطقه به راحتى  اس
ــاند و بر اين  ــه نيروهاى ميدانى رس ــوان تجيهزات را ب مى ت
ــن منطقه براى دولت  ــتان ها تاثير بگذارد. از همين رو اي اس
ــتى داعش بسيار پر اهميت  عراق و گروه تكفيرى صهيونيس
ــل از موصل بايد  ــازى فلوجه قب ــت .  در اهميت آزاد س اس
ــت برخى از فرماندهان نظامى عراق اين منطقه را به مثابه  گف
ــهر  ــِر مار» توصيف مى كنند و معتقدند اگرچه موصل ش «س
ــى به بغداد و اهميت  ــت، اما فلوجه به دليل نزديك مهمى اس
ــد در اولويت  ــت هاى داعش، باي ــراى تروريس ــن آن ب نمادي

آزادسازى قرار گيرد.
تالش آمريكا براى كسب پرستيژ با عمليات رقه

آمريكايى ها كه در جنگ عراق با داعش بغداد را به نوعى 
ــالش مى كنند پايتخت  ــته اند با متحدين خود ت تنها گذاش
ــت آورند. برهمين اساس،  ــت هاى تكفيرى را به دس تروريس
ــه رقه، مقر خالفت  ــوريه حمله خود ب نيروهاى دموكرات س
خودخوانده داعش را با پشتيبانى ائتالف تحت امر آمريكا آغاز 
ــتيبانى  ــوريه با پش كردند.اين حمالت نيروهاى دموكرات س

جنگنده هاى ائتالف تحت امر آمريكا صورت گرفته است.
ــزب اتحاد دموكرات  ــتر ابراهيم ابراهيم، نماينده ح پيش
ــد در آينده اى  ــاى كرد تصميم دارن ــا گفت كه نيروه كرده
نزديك حمله اى را به شهر رقه با هماهنگى با روسيه و آمريكا 

ــروى خود را به  ــاز كنند. وى گفت كه نيروهاى كرد پيش آغ
سمت رقه آغاز كرده و حومه هاى آن را هدف قرار مى دهند.

از سوى ديگر، سرگئى الوروف، وزير خارجه روسيه گفت 
كه مسكو آماده است به هماهنگى تالش ها با ائتالف تحت امر 
آمريكا و كردها براى آزادسازى رقه از كنترل داعش بپردازد. 
پيشتر ژنرال جوزف ووتل، فرمانده عمليات ويژه ارتش آمريكا 
ــرد جهت آمادگى براى  ــنبه براى گفتگو با رهبران ك روز ش
ــتان رقه در  ــه مقر خالفت خودخوانده داعش در اس حمله ب

سفرى محرمانه به شمال سوريه رفت.
ــران نظامى كرد و  ــا رهب ــورى، وى ب ــه منابع س ــه گفت ب
نمايندگان گروه هاى عربى كه جزو نيروهاى دموكرات سوريه 
ــوار الرقه» ديدار  ــش الثوار» و «لواء ث ــتند از جمله «جي هس

كرد.
ــهر  در اين ديدار حاضران با طرح نظامى  براى حمله به ش
رقه توافق كردند. در اين جلسه مقرر شد حمله از محورهاى 
ــى و كوبانى و با مشاركت حدود 12 هزار  سلوك، عين عيس

نيرو آغاز شود.
ــالم كردند كه اين  ــع آمريكايى اع ــن حال، مناب در همي
ــوى كاخ سفيد و وزارت دفاع آمريكا وجود دارد  رويكرد از س
تا درگيرى ها براى آزادسازى رقه و موصل از سيطره داعش تا 

قبل از دوره باراك اوباما در اوايل سال آتى صورت بگيرد.
ــتر اعضاى «نيروهاى دموكرات سوريه» كه از سوى  بيش
آمريكا حمايت و تجهيز شده اند را كردها تشكيل مى دهند و 
ــت. اين گروه اخيرا  ماموريت آنها تنها جنگيدن با داعش اس
ــروى هاى چشمگيرى در مصاف با داعش محقق كرده و  پيش

تا 30 كيلومترى شهر رقه پيش رفته بود.
ــتى داعش  ــروه تروريس ــوريه مقر اصلى گ ــهر رقه س ش
ــقوط آن ضربه اى مهلك به  ــوريه شمرده مى شود و س در س

تروريست ها وارد مى آورد. 
ــال است در دست داعشى هاست و از زمانى كه  رقه دو س
آنها رقه را در دست گرفتند توانستند پيشروى هاى گسترده 

خود در سوريه و عراق را رقم بزنند.

چشم انداز آينده طالبان
ــنبه) گزارش داد، گروه  ــتان ديروز (سه ش گروه بين الملل: تلويزيون پاكس
ــه  ــين مال اختر منصور را ظرف س ــتان احتماال جانش بنيادگراى طالبان افغانس
روز تعيين خواهد كرد.گفته مى شود كه «شوراى رهبرى» طالبان گردهم آمده 
است. افراد بسيارى براى جانشينى مال اختر منصور به عنوان رهبر طالبان وجود 
ــتان و در  ــنبه در حمله پهپادى آمريكا در خاك پاكس دارد. رهبرطالبان روز ش
ــتان كشته شد.مال اختر منصور در اواسط 2015 در نشست  نزديكى مرز افغانس
شوراى رهبرى پيشين كه در شهر كويته، مركز ايالت بلوچستان پاكستان برگزار 

شده بود، انتخاب شد. وى جايگزين مال عمر شد كه در سال 2013 مرد.
ــر طالبان  ــور به عنوان رهب ــين مال منص ــى ان ان ان، جانش ــه گزارش س ب
تمامى چالش هايى كه او با آن مواجه بود را به ارث خواهد برد اما بعيد است كه 
ــى زرنگ باشد و برترى هاى منصور به عنوان رهبر  به اندازه منصور از نظر سياس
ــت. رهبر جنبش طالبان  ــى راحت به پول نقد را نخواهد داش طالبان و دسترس
ــغل ها در جهان باشد. نخستين  ــتان بودن بايد يكى از دلهره آورترين ش افغانس
مساله اى كه رهبر جديد طالبان بايد انجام دهد، متقاعد كردن باقى اعضاى اين 

گروه در خصوص مشروعيتش است.

او بايد نشان دهد كه يك نامزد با ارزش، زاهد و يك «مجاهد» خوب است و 
ــاس قوانين اسالمى يا شريعتى كه طالبان قبول دارد انتخاب شده است. اگر  براس
او بتواند تمامى اين كارها را انجام دهد آن وقت مى تواند اطاعت بى چون و چرا را 
ادعا كند كه امتياز رهبران جنبش طالبان محسوب مى شود. مالمنصور كمى پس 
ــان را به عهده گرفت، يك كميته فرهنگى را به وجود آورد  ــه رهبرى طالب از آنك
ــر  ــرايط رهبرى اش منتش كه زندگى نامه اش را با هدف تاكيد بر صالحيت ها و ش
كرد. اگر طالبان گرفتار زد و بندهاى سياسى داخلى حول محور جانشين رهبرى 
ــود، زمان زيادى طول خواهد كشيد تا اين گروه شبه نظامى مشروعيت دوباره  ش
بگيرد. مسئله اساسى براى رهبر جديد طالبان اين است كه بايد به گونه اى رفتار 
ــتان به  ــتان آن ها را تحمل كنند تا آن ها بتوانند از پاكس كنند كه مقامات پاكس
ــان در افغانستان استفاده كنند.  ــبه نظاميش عنوان پايگاهى براى فعاليت هاى ش
طالبان افغانستان هميشه اعتقاد داشته تا زمانى كه از فعاليت هاى نظامى در خاك 
پاكستان اجتناب كند، امكان حضور و پناه گرفتن در اين كشور را خواهد داشت. 
ــش ماه گذشته مقامات پاكستان به طالبان گفته اند كه قوانين تغيير كرده  در ش
ــن صورت با پيامدهاى  ــد با دولت كابل مذاكره كند در غير اي ــت. طالبان باي اس
نامشخص آن مواجه خواهد شد. مال منصور تا آخرين نفس سرسختانه در مقابل 
ــركت در مذاكرات را نداد  ــار مقاومت كرده و به مقامات طالبان اجازه ش اين فش
ــى را براى اين مساله به كار گرفت.  ــرى بهانه و تاكتيك هاى وقت كش اما يك س
ــتان در خصوص حضور طالبان بر  ــر جديد طالبان بايد ميزان جديت پاكس رهب
ــر ميز مذاكره را مجددا ارزيابى و استنباط كند كه اگر به رويكرد مال منصور  س
در خصوص دور ماندن از مذاكرات صلح به ميانجى گرى پاكستان ادامه دهد آيا 

حقيقتا با پيامدهايى مواجه خواهد شد يا خير.
بازاريابى براى طالبان

ــيدگى به  ــد در خصوص نحوه رس ــد طالبان باي ــان ، رهبر جدي ــن مي در اي
ــتان  ــبكه هاى افراطى بين المللى به ويژه القاعده و داعش كه هر دو در افغانس ش
ــالش كرده تا امتياز  ــتند، تصميماتى اتخاذ كند. داعش ت ــتان فعال هس و پاكس
ــتان را به  ــبه نظامى در افغانس ــارى طالبان در خصوص رهبرى اقدامات ش انحص
چالش بكشد. مالمنصور با صدور دستور به طالبان براى انجام عمليات نظامى تمام 
ــت به هر كارى مى زند و  عيار عليه داعش ثابت كرد كه در عقب راندن آن ها دس
مى تواند به شدت ظالم باشد. موضع تندرويانه طالبان عليه داعش به آن ها كمك 
ــه هر حال داعش  ــورهاى منطقه باز كنند. ب ــر صحبت را با ديگر كش كرد تا س
ــبت به سال گذشته در افغانستان ضعيف تر به نظر مى رسد. در نتيجه  اكنون نس
ــر جديد طالبان بايد به دنبال راه هاى جديد بازاريابى براى طالبان به عنوان  رهب
يك نيروى بالقوه ضد داعش كه ارزش حمايت را دارد، باشد. اما با وجود القاعده، 
ــت. براساس گمانه زنى هاى  ــكل ديگرى نيز مواجه اس رهبر جديد طالبان با مش
منابع روس ، «سراج الدين حقانى» كه گمان برده مى شود در اواسط دهه 40 از 
عمر خود قرار داشته باشد به عنوان محتمل ترين گزينه براى جانشينى مال اختر 
منصور مطرح شده است. سراج الدين حقانى يكى از دو معاون فرمانده طالبان بود 
ــاخه شبه نظامى تحت امر خود مشهور به شبكه حقانى را به شبه نظاميان  كه ش
طالبان ملحق كرد. گروه تحت امر وى يكى از تندروترين و مرگبار ترين گروه هاى 
شبه نظامى منطقه است. به گفته وزارت امور خارجه آمريكا شبكه حقانى دست 
به حمالت انتحارى در افغانستان زده و گفته شده كه روابط نزديكى نيز با القاعده 
ــت  ــراج الدين حقانى را به عنوان يك «تروريس دارد. پليس اف.بى.آى آمريكا، س
ــى كه اطالعات الزم براى  جهانى» تعيين و مبلغ پنج ميليون دالر براى هر كس
دستگيرى وى را بدهد جايزه تعيين كرده است. حقانى به خاطر دست داشتن در 
اقداماتى نظير برنامه ريزى براى ترور حامد كرزاى، رئيس جمهور سابق افغانستان 

در سال 2008 و ديگر جرايم تحت تعقيب قرار دارد.
همچنين گمان برده مى شود كه وى جزو مسئولين هماهنگى انفجار انتحارى 
مرگبار ماه آوريل در شهر كابل، پايتخت افغانستان در نزديكى سفارت آمريكا كه 

در آن ده ها نفر كشته و صدها تن زخمى شدند، باشد.

دستور تشكيل پارلمان سوريه
ــار اسد، رئيس جمهور سوريه دستور داد تا پارلمان جديد اين  الميادين: بش

كشور نخستين جلسه خود را روز دوشنبه ششم ژوئن(17 خرداد) برگزار كند.

اميد به انتخاب رئيس جمهورى لبنان
ــازش  ــكاظ اعالم كردند كه نوعى س ــه روزنامه ع ــى ب ايسـنا: منابع سياس
سياسى ميان گروه هاى لبنانى در حال انجام است كه ادامه اين روند به انتخاب 

رئيس جمهور اين كشور در تابستان مى انجامد.

تلفات حمالت تروريستى به اروپا
ــر  ــتى در سراس ــال 2015 در جريان حمالت تروريس اسـپوتنيك: در س
ــدند. مانوئل  ــته و بيش از 360 نفر زخمى ش اتحاديه اروپا بيش از 150 نفر كش
پانياگوآ رييس مركز اروپايى مقابله با تروريسم با اعالم اين خبر گفت: گروه هاى 
ــه در همين زمينه  ــا انجام داده اند كه ك ــه مرگبار در اروپ ــتى 17 حمل تروريس
667 نفر مظنون به مشاركت در عمليات تروريستى بازداشت شدند. در مجموع 

211عمليات تروريستى در اروپا انجام شده كه برخى از آنها خنثى شده است.

احتمال جنگ جديد در قره باغ
خبرگزارى اى.پـى.اى: المار ممدياروف، وزير خارجه جمهورى آذربايجان 
ــورهاى همكارى شرقى در بروكسل گفت:  در جريان ديدار با وزراى خارجه كش
ــتان ممكن است به  ــازش ميان جمهورى آذربايجان و ارمنس وضعيت كنونى س

تداوم درگيرى ها يا حتى تنش هاى مسلحانه ميان دو كشور منجر شود.

رد ديدار ترامپ با كيم جونگ اون
ــمالى در سازمان ملل متحد، پيشنهاد دونالد ترامپ  رويترز: نماينده كره ش
ــتى براى  ــى و ژس ــراى ديدار با رهبرى پيونگ يانگ را «نوعى تبليغات سياس ب
انتخابات رياست جمهورى» توصيف كرد. دونالد ترامپ، ميلياردر جمهورى خواه 
آمريكايى كه احتماال نامزد اين حزب در انتخابات رياست جمهورى نوامبر است، 
اخيرا گفته بود كه مايل است با كيم جونگ اون، رهبر كره شمالى گفت وگو كند 

تا برنامه هسته اى پيونگ يانگ را متوقف كند.

رويداد

اخبار كوتاه

داعش مجبور به عقب نشينى به سمت موصل شد

پيشروى در خاكريز فلوجه

تاييد انفجار هواپيماى مصرمذاكرات سازش در قاهره
منابع سياسى از برقرارى تماس ها و رايزنى هايى با هدف برگزارى ديدارى سه 
جانبه ميان نخست وزير رژيم صهيونيستى، رئيس تشكيالت خودگردان فلسطين 

و رئيس جمهور مصر در قاهره خبر دادند.
ــت،  ــزارش روزنامه عبرى زبان يديعوت آحارونوت با اعالم اين خبر نوش به گ
بنيامين نتانياهو، نخست وزير رژيم صهيونيستى، محمود عباس، رئيس تشكيالت 
خودگردان فلسطين و عبدالفتاح سيسى، رئيس جمهور مصر نسبت به برگزارى 

اين نشست سه جانبه ابراز تمايل كرده اند.
همچنين منابع سياسى زيادى در قاهره گفته اند كه نشست عباس و نتانياهو 

به منظور احيا و پيشبرد مذاكرات سازش امرى «معقول» است.
روزنامه مذكور نوشت كه دفتر نتانياهو تاكنون واكنشى به اين خبر نشان نداده 
است. عبدالفتاح سيسى هفته گذشته از تمايل خود براى پيشبرد مذاكرات سازش 

بين طرفين فلسطينى و صهيونيستى خبر داد.

پزشكى قانونى مصر خبر داد بررسى اجساد قربانيان سقوط هواپيماى مصرى 
نشان مى دهد وقوع انفجار دليل سقوط هواپيما بوده است.

به گفتة اين مقام مصرى، هنوز اثرى از مواد منفجره يافت نشده است و ارزيابى 
اوليه بر اساس بقاياى اجساد احتمال وقوع انفجار را شدت بخشيده است.

ــده بود كه داده هاى پرواز هواپيماى مصرى نشان مى دهد در  پيشتر اعالم ش
ــتگاه هاى  ــويى و برخى از دس ــمت هاى اين هواپيما از جمله دستش برخى از قس

الكتريكى، دقايقى پيش از سقوط، دود گرفتگى وجود داشته است.
ــه نيز اول خرداد و پس از اعالم خبر  ژان مارك آيرو، وزير امور خارجة فرانس
ــت خبرى گفته بود هيچ احتمالى در مورد  دودگرفتگى در هواپيما، در يك نشس

علت سقوط هواپيماى مصرى قابل رد يا اثبات نيست.
ــاهدان عينى در يك  ــانه هاى عربى به نقل از ش در روز وقوع حادثه برخى رس

جزيره در يونان گزارش دادند كه هواپيماى شعله ورى در آسمان ديده شد.

ــت  ــزب محافظه كار بريتانيا تهديد كرده اند نخس ــن از نمايندگان ح ده ها ت
ــور را به دليل نحوه مديريت رفراندوم خروج از اتحاديه اروپا بركنار  وزير اين كش

مى كنند. 
به نوشته روزنامه ديلى ميل، در آخرين موج درگيرى ها در نزاع خروج يا ابقاى 
ــته حزب محافظه كار حاكم اين  ــخصيت هاى برجس انگليس در اتحاديه اروپا، ش
ــت وزير اگر مى خواهد كه با اين رفراندوم  ــور مى گويند، ديويد كامرون، نخس كش
آشوب گسترده اى به وجود نيايد بايد تاريخى را براى كناره گيرى خود مشخص 

كند.
ــايد نتواند  اين نمايندگان با اين حال معتقدند حتى اين اقدام كامرون هم ش
ــدن مساله بركنارى وى در پارلمان پس از 23 ژوئن جلوگيرى كند. از مطرح ش

براساس قانون حزب محافظه كار انگليس، 50 نماينده مجلس بايد به رئيس حزب 
براى آغاز رسمى راى عدم اعتماد به نخست  وزير نامه بنويسند.

رجز خوانى عليه نخست وزير بريتانيا

گروه بين الملل ، پرسـتو بهرامى راد: اعتصاب در اعتراض به قانون جديد كار 
ــه بعد از اعتراضات كارگران در بخش هاى حمل و نقل و كارخانجات اين كشور  فرانس
حاال  به هشت پااليشگاه نفت سرايت كرده است. گسترش اين اعتراضات نشانه اين 
ــه ميان دولت و مردم افزايش پيدا كرده است. اعتراضات كارگرى  ــت كه مناقش اس
باعث ايجاد مشكالت فراوانى براى زندگى مردم فرانسه شده است.درمقابل اعتراضات 
ــه اليحه اصالح  ــد با بى توجهى ضمن نكوهش جامعه كارگرى فرانس رخ داده، اوالن
قانون كار را يك تغيير ناچيز خوانده است.از اين رو اليحه اصالح قانون كاراوايل ماه 
جارى بدون راى گيرى در پارلمان تاييد شده است. به گزارش رويترز، هزاران پمپ 
ــر فرانسه با خطر پايان يافتن بنزين روبه رو شده اند چرا كه اعتصاب  بنزين در سراس
ــانده و رانندگان نيز تهديد كرده اند كه به  ــگاه ها را به تعطيلى كش كارگران ، پااليش

حمل و نقل بنزين اقدام نمى كنند.
اين در حالى است كه رانندگان در سراسر فرانسه نيز به توصيه هاى دولت براى 
اجتناب از نگرانى و هراس توجهى نشان نمى دهند و همين امر باعث شده تا آشوب 
ــن»، رهبر اتحاديه تجارى  ــور را در بر بگيرد.«امانوئل ليپ ــر اين كش و ناآرامى سراس
فرانسه گفت:  ما دست از اين اعتصاب برنمى داريم تا دولت دست از اصالحات قانون 
ــد. «مانوئل والس»، نخست وزير  ــايد اين روند تا يك هفته طول بكش كار بردارد. ش
ــد تا به اين روند پايان دهد.  ــز قول داده كه دولت هر كارى انجام مى ده ــه ني فرانس
ــان يابد».  با  ــور پاي ــوخت در كش ــت:« ما كارى مى كنيم تا بحران س وى گفته اس
ــه وارد عمل شده و معترضان را كه يكى از اصلى ترين  ادامه اعتراضات پليس فرانس
سايت هاى سوخت را مسدود كرده بودند، متفرق كرد. به گزارش روزنامه لو فيگارو، 
ــه شنبه) براى خارج كردن فعاالن اتحاديه «كنفدراسيون  نيروهاى پليس ديروز(س
عمومى كار» از پااليشگاه و مخزن سوخت «فوسورمر»به محل اعزام شدند تا اعتصاب 
ــكنند. همچنين در روزهاى جمعه و يكشنبه، نيروهاى پليس براى  معترضان را بش
ــور معترضان وارد عمل  ــوخت از حض ــداد قابل توجهى از مخازن س ــردن تع آزاد ك
ــوخت رسانى، تغذيه شدند اما اين  ــدند و به اين ترتيب تعدادى از جايگاه هاى س ش
ــعله ورتر كند. اليحة قانون  خطر وجود دارد كه مداخله پليس آتش اعتراضات را ش
ــه از هنگام تدوين مورد اعتراض هفت اتحاديه كارگرى و دانشجوئى قرار  كار فرانس
ــت. اتحاديه هاى موسوم به «اصالح طلب» با كسب امتيازاتى با اين اليحه  گرفته اس

موافق هستند.
ــت، اصل تقدم  ــه در اين قانون مورد اعتراض سنديكاهاس ــن ماده اى ك  مهمتري
توافق هاى درون هر شركت بر توافق هاى ملى در شاخه هاى مختلف حرفه اى است.

پااليشگاه هاى فرانسه به اعتصاب پيوستند
آشوب فرانسه عليه اوالند

 –

MDF

عربستان از آينده نگران است و به انتقال سرمايه هاى خود از آمريكا به كشورهاى 
ــد. به نوشته راى اليوم، دولت عربستان،  ــيايى از جمله چين مى انديش اروپايى و آس
سريعا در تالش است تا بفهمد اگر آمريكا به اتهام حمايت از حمالت يازده سپتامبر، 
ــئله چه بازتاب منفى بر سرمايه گذارى هاى خارجى  رياض را محاكمه كند، اين مس
ــت، از يك سو، دونالد ترامپ،  ــتان خواهد داشت.عربستان از آينده نگران اس عربس
ــر در روابط با  ــت جمهورى آمريكا، تجديد نظ ــزد جمهورى خواه انتخابات رياس نام
ــندرز و هيالرى كلينتون هم  ــتار است و از سوى ديگر، برنى س ــتان را خواس عربس
ــه هدف آنها فاش كردن واقعيت انفجارهاى  از همه تصميماتى حمايت مى كنند ك
ــپتامبر است. پيش بينى مى شود در صورتى كه دادگاهى در آمريكا دخالت  يازده س
عربستان را در انفجارهاى يازده سپتامبر، تاييد كند، رياض بايد حدود صدها ميليون 

دالر خسارت به خانواده هاى قربانيان پرداخت كند.

نگرانى مالى عربستان

 –

متن آگهى
خواهان رامين ساالرى دادخواستى به طرفيت خوانده محمد حسين مرادى و جالل دشتبان و سعيد مرادى به 
ــته مطالبه وجه چك تقديم شوراى حل اختالف شهرستان مشهد نموده كه جهت رسيدگى به شعبه 27  خواس
شوراى حل اختالف مجتمع شماره يك شهرستان مشهد واقع در مشهد- ابتداى خيابان خواجه ربيع- روبروى 
آيت اهللا عبادى 8 ارجاع و به كالسه 9409987502300496 ثبت گرديده كه وقت رسيدگى آن 1395/4/12 و 
ســاعت 17:30 تعيين شده است. به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجويز ماده 
ــتور دادگاه مراتب يك نوبت در  73 قانون آيين دادرســى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دس
يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى  مى شــود تا خوانده پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به شورا مراجعه 
و ضمن اعالم نشــانى كامل خود نســخه دوم دادخواســت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسيدگى حاضر گردد.م الف/10711
فيش به شماره 289257 به مبلغ 120000 ريال به پيوست تقديم مى گردد.

متصدى امور دفترى دادگاه شعبه 27 شوراى حل اختالف- مجتمع شماره يك شهرستان مشهد- سيد حميد 
موسوى مشهد- ابتداى خيابان خواجه ربيع- روبروى آيت اهللا عبادى8 

آگهى احضاريه
ــيد آيت حســينى به خواسته  خواهان آقاى خالد غالمى دادخواســتى به طرفيت محمد محمدى و س
ــنندج نموده كه جهت رسيدگى به شعبه 22  ــتان س مطالبه وجه چك تقديم دادگاه هاى عمومى شهرس
شــوراى حل اختالف شهرستان سنندج واقع در سنندج ارجاع و به كالسه 950055 ثبت گرديده كه 
وقت رسيدگى آن 1395/3/19 و ساعت 17:15تعيين شده است به علت مجهول المكان بودن خوانده 
ــان و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرســى دادگاه هاى  ــاى محمد محمدى و درخواســت خواه آق
ــتور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار  عمومى و انقالب در امور مدنى و دس
آگهى مى شــود تا خواندگان پس از نشــر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى 

حاضر گردد.م الف: 839
شعبه22 شوراى حل اختالف شهرستان سنندج

رونوشت آگهى حصروراثت
آقاى جعفر سياسرى داراى ش ش 92 مهاباد به شرح دادخواست به كالسه 213- ش 5/ ح  95/03/01 از اين دادگاه 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه  شادروان عصمت سلطانى مكرى به ش ش 9846 مهاباد 
درتاريخ 95/01/01 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى  گفته ورثه آن مرحوم منحصراست به 3پسر 4 دختر:-1- يونس 
سياسرى ف صديق و عصمت ش ش 250 پسر متوفى -2- جعفر سياسرى ف صديق و عصمت ش ش 92 پسر متوفى 
-3- على سياســرى ف صديق و عصمت ش ش 143 پســر متوفى -4 - گل بهار سياسرى ف صديق و عصمت ش ش 
16087 دختر متوفى -5-  گلچين سياسرى ف صديق و عصمت ش ش 794 دختر متوفى -6-  رعنا سياسرى ف صديق 

و عصمت ش ش 197 دختر متوفى-7-  زهرا سياسرى ف صديق و عصمت ش ش 210 پسر متوفى
ــت  آگهى مى نمايد تا هركســى اعتراضى دارد ويا  ــك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور رادريك نوب اين
وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشرنخستين آگهى  ظرف يك ماه به دادگاه تقديم دارد واال گواهى صادرخواهد 

شد.م الف 113
رئيس شعبه پنجم شوراى حل اختالف مهاباد 
آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه  قانون تعيين  تكليف وضعيت ثبتى اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

ــات اول / دوم موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي  ــماره 139560313001000147 -95/1/25  هي برابر راي ش
ــند رسمي مســتقر در واحد ثبتي اروميه  تصرفات  ما لكانه و بال معارض متقاضي آقاى :  ــاختمان هاي فاقد س اراضي و س
ــتار دريلى قرجاالر فرزند عزيز بشماره شناسنامه 1116 صادره از اروميه به شماره ملي 2752579004 در 735 سهم  س
مشــاع از 6039/52 سهم ششدانگ اعيانى و پنج دانگ مشاع از شش دانگ عرصه يك قطعه زمين مزروعى به مساحت 
ششدانگ  6039/52 مترمربع پالك 800 فرعي از 73- اصلي واقع در بخش 7 اروميه خريداري از مالك رسمي آقاى 
ــب در دو نوبت به فاصله 15 روز  ــتم خــداوردى زاده كهريز محرز گرديده اســت . لذا  به منظور اطالع عموم مرات رس
ــند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از  آگهي مي شــود در صورتي كه اشــخاص نســبت به صدور س
تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خودرا به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه از 
تاريخ تسليم اعتراض دادخوا ست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايند . بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد  . (محمديان – 1864951)
تاريخ انتشار نوبت اول:  1395/3/5-تاريخ انتشار نوبت دوم:  1395/3/20

فرخ قليزاده- سرپرست اداره ثبت اسناد و امالك اروميه

آگهي موضوع ماده 3 قانون وماده13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت  ثبتي  اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي

ــاختمان هاي  ــماره 88-95/1/25صادره از هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و س برابرراى  به ش
فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي شهرستان ماكو  تصرفات  مالكانه و بال معارض متقاضيان محرز گرديده است ، لذا 
مشخصات متقاضيان وامالك مورد تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي 
شــود در صورتي كه اشــخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضيان اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار 
اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خودرا به اين اداره ثبت اسناد وامالك شهرستان ماكو تسليم و پس از اخذ رسيد 

ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخوا ست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايند. 
ــنامه140 و كدملي 2830282515صادره ازماكو فرزند خالص در 6566  ــتگير   به شماره شناس 1) حســن  سكان  دس
سهم مشاع از 287976/75 سهم ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى به مساحت ششدانگ 287976/75 مترمربع قسمتي 
ــتان ماكو از بخش ســه از نسق زراعى  همت نجف زاده   ــتان آذربايجان غربي از شهرس از پالك 13-اصلي واقع در اس

و به پرونده كالسه 204سال 1393.
تاريخ انتشار نوبت اول : 2/18/ 95-تاريخ انتشار نوبت دوم : 95/3/5

رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان ماكو- عباسپور 


