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از  جدیـدی  مـوج  حرکـت  شـاهد  زودی  بـه  اسـت  ممکـن  می گویـد  زهوفـر  هورسـت 
پناهجویـان بـه سـوی کشـورهای اروپایی باشـیم. او به کشـورهای اتحادیه اروپا هشـدار 
داد کـه اگـر همبسـتگی نداشـته باشـند بـا بحرانـی عمیق تـر از سـال ۲۰۱۵ روبـرو 

می شـوند.
وزیـر کشـور آمـان خواسـتار همـکاری بیشـر کشـورهای اروپایـی بـرای کنـرل بهـر 
مرزهـای خارجـی اتحادیـه اروپـا شـد. او می گویـد بـدون ایـن همـکاری ممکن اسـت به 
زودی شـاهد ورود مـوج جدیـدی از پناهجویـان بـه اتحادیـه اروپـا باشـیم کـه از بحـران 

سـال ۲۰۱۵ شـدیدتر خواهـد بـود.
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هشدار وزیر کشور آلمان نسبت به وقوع بحران جدید پناهجویان

اهمیت شناخت ظرفیت بالقوه تولیدی  
کشورها؛ از واقعیت تا ایده آل

33

بازی جدید پاکستان در قبال صلح
ارتبـاط گـروه طالبان با کشـورهایی ماننـد ایران، 
چیـن و روسـیه بـه ایـن معنی اسـت کـه اگـر امریکا به 
مذاکـره بـا طالبـان مکین نکنـد، گزینه هـای دیگری 
نیز روی میز اسـت تا پاکسـتان را به اهدافش برسـاند.

و  هسـتند  صلـح  خواهـان  افغانسـتان  مـردم 
صلـح خواسـت دیرینـه و آرمانـی برآمـده از جـان و تـن 

نـه.... امـا  اسـت،  افغـان  میلیون هـا 

یکـی از وظایـف عمده اقتصاددانان شـناخت و درک توان و ظرفیت 
حقیقـی تولیـدی کشورشـان اسـت. این ظرفیت بـا در نظرداشـت حجم 
عرضـه نیـروی کار، سـطح بهـره وری نیـروی انسـانی، ذخیـره سـرمایه و 
کیفیـت تکنولـوژی تعییـن می گـردد. قطعا تخمیـن دقیق ایـن ظرفیت، 
کار آسـانی نیسـت و نیازمنـد دسـترس پذیـری معلومات زیـادی راجع به 

متغیرهـای فوق اسـت؛ زیـرا همانگونه کـه......

مدعیان جوایز آکادمی در 12 
بخش اسکار 2020 اعام شد
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وزارت دفاعـی ملـی می گویـد کـه در نتیجه 
یـک حملـه هوایی نیروهـای امنیتی و فاعی 
کشـور در مربوطات ولسـوالی شـیرین تگاب وایـت فاریات، 
ایـن  بـرای  طالبـان  گـروه  نهـاد  نـام  ولسـوال  وثیـق  نورآغـا 

ولسـوالی کشـته شد.
وزارت دفـاع روز یکشـنبه )14 میـزان( بـا نـر خرنامـه ای 
گفتـه اسـت کـه ایـن حملـه هوایـی صبـح روز شـنبه بـاای 
نهـاد  نـام  ولسـوالی  وثیـق،  نورآغـا  حامـل   کـه  موتـر  یـک 
طالبـان و چنـد تـن از اعضـای کلیـدی این گروه بـود صورت 

گرفـت کـه همـه رنشـینانش کشـته شـدند.
خرنامـه افـزوده، ما شـاه ولی مشـهور به سـعادت، مسـئول 
از  یکـی  اللـه  هدایـت  مـا  و  زکات  و  عـر  آوری  جمـع 
فرمانده هـان قطعـه رخ طالبـان نیز شـامل کشـته شـدگان 

اسـت.
وزارت دفـاع در خرنامـه اش عـاوه کرده اسـت کـه نیروهای 
امنیتـی و دفاعـی نسـبت بـه هـر زمانـی دیگـر حمله هـای 
افغانسـتان  مـردم  ثبـات  و  صلـح  دشـمنان  بـاای  را  شـان 

افزایـش داده اسـت.
دفاعـی  و  امنیتـی  نیروهـای  عملیـات  اخیـر  هفته هـای  در 
کشـورعلیه گـروه طالبـان افزایـش یافتـه و چندین ولسـوالی 
را از کنـرول طالبـان خـارج کـرده و ده هـا تـن از اعضـای 

برجسـته ای ایـن گـروه را کشـته اند.
در  تخـار  وایـت  بهـارک   و  غزنـی  وایـت  جغتـو  ولسـوالی 
شـدند. پاکسـازی  طالبـان  گـروه  وجـود  از  اخیـر  روزهـای 

کشته شدن 85 دهشت افگن در 24 ساعت
وزارت دفـاع ملـی همچنین دیـروز با نر یـک خرنامه دیگر 
اعـام کـرد کـه در نتیجـه 15 عملیـات نیروهـای امنیتـی و 
دفاعـی در 24 سـاعت گذشـته 85 دهشـت افگن در رار 
کشـور کشـته شـدند.  در اعامیـه وزارت دفـاع آمـده اسـت 
کـه ایـن عملیـات در 9 وایـت کشـور به هـدف از بیـن بردن 
انه هـای دشـمن  و رفـع تهدیـدات امنیتـی بـه را ه انداختـه 
شـد کـه در نتیجـه آن 85 تـن دهشـت افگن کشـته، 19 تـن 

زخمـی و10 فـرد مشـکوک دیگر بازداشـت شـدند.
اعامیـه افـزوده کـه از مجمـوع کشـته شـدگان 23 تـن در 
وایـت بادغیـس، 22 تـن در زابـل، 17 تـن در غزنـی، 13 
تـن در هلمنـد، 8 تـن در ارزگان و 5 تـن دیگـر آن در میدان 

ورک اسـت.

بـه  اعـراض  در  کابـل  در  کشـور  شـهروندان  از  شـاری 
"شـکنجه یـک تبعـه افغانسـتان در ایـران" در مقابل سـفارت 
ایـران در کابـل تجمـع کردنـد و از دولت ایران خواسـتند که 

ایـن موضـوع را پیگیـری کننـد.
اجتاعـی  شـبکه های  در  ویدیویـی  گذشـته  روزهـای  در 
منتـر شـد که آثـار شـکنجه فردی را نشـان می دهـد. گفته 
شـده ایـن فـرد یـک مهاجر شـانزده سـاله افغـان اسـت. این 

ویدیـو واکنش هـای زیـادی را در پـی داشـت.
ایـن  شـکنجه"  "ویدیـوی  کـه  گفتنـد  کابـل  در  معرضـان 
نوجـوان ۱۶ سـاله در جزیره قشـم ایـران، "احساسـات مردم 

افغانسـتان را جریحـه دار" کـرده اسـت. 
آنهـا دولـت ایران را بـه بی توجهی در این زمینـه متهم کردند 
و گفتنـد: "شـکنجه و تحقیـر مهاجریـن افغـان در ایـران از 
مدت هـا بـه اینسـو ادامـه دارد و دولـت ایـران از اینکـه بـه 
اتبـاع خارجـی حرمـت قایـل نیسـت، چنیـن بی حرمتی هـا 
و اعـال ضـد انسـانی علیـه اتبـاع خارجـی در کشـور ایـران 

می گیـرد." صـورت 
ایـن معرضـان صبـح دیـروز )یکشـنبه، ۱۴میـزان( صحنـه  
شـکنجه نوجـوان افغـان را نیـز مقابـل سـفارت ایـران مثیل 
و اجـرا کردنـد. عبدالنصیـر رشـتیا، یکـی از معرضـان گفـت 
هـدف از این تجمع دادخواهی اسـت. آقای رشـتیا می گوید 
آنهـا از دولـت ایـران می خواهنـد هرچـه زودتـر عامـان ایـن 

شـکنجه را بازداشـت کنـد.
او افـزود کـه اگـر این تبعه افغانسـتان جرمی را مرتکب شـده 
باشـد بایـد نهادهـای عدلی و قضایـی ایران به آن رسـیدگی 
کنـد. معرضـان از وزارت خارجـه کشـور نیـز خواسـتند کـه 

سـفیر ایـران را در کابـل احضـار کند.
وزارت امـور خارجـه گفتـه اسـت کـه در حـال تحقیـق درباره 
نوجـوان  ایـن  شـکنجه  مـورد  در  منترشـده  گزارش هـای 
اسـت. سـفارت ایران در افغانسـتان سـه روز پیش اعام کرد 
کـه ویدیـوی ایـن رویـداد را بررسـی و آن را دنبـال می کنـد.

اطاعـات دقیـق و جزئیـات بیشـری در مـورد ایـن حادثـه 
وجـود نـدارد.

دادسـتان قشـم قبـا در مصاحبه با خرگـزاری ایرنا "رب و 
جـرح" ایـن فرد را تائید کرده اسـت. او از شناسـایی متهان 
خـر داده و گفتـه اسـت پرونـده قضایـی ایـن افـراد در حال 

تکمیل شـدن است.

ولسوال نام نهاد طالبان برای ولسوالی 
شیرین تگاب وایت فاریاب کشته شد

شکنجه نوجوان افغان در ایران؛ 
معترضان مقابل سفارت این کشور در 

کابل تجمع کردند

د  چـې  وايـي  کمېسـيون  خپلـواک  حقونـو  بـري  د 
ټاکنيـزو شـکايتونو پـه ځینـو وايتـي کمېسـيونونو کـې 

نـه دى ورکـړل شـوى. تـه غړيتـوب  دوى 
دغـه کمېسـيون زياتوي چې د ټاکنو قانـون له مخې، د 
ټاکنيـزو شـکايتونو د وايتي کمېسـيونونو پـه درېيو غړو 
کـې بايـد يـو غړى د بـري حقونـو خپلواک کمېسـيون 
وي. د ټاکنـو قانـون پـه 31مـه مـاده کـې راغـي چې د 
شـکايتونو  وايتـي کمېسـيونونه درې غـړي لـري چـې 
دوه یـې جنسـيتي ترکيـب تـه پـه پـام ره )يـوه ښـځه 
او يـو نارينـه( د شـکايتونو د مرکـزي کمېسـيون لـه خوا 
او يـو غـړى يـې د افغانسـتان د بـري حقونـو خپلـواک 
کمېسـيون وي چـې د شـکايتونو د مرکـزي کمېسـيون 

پـر وړانديـز، د ولسـمر پـه منظـورۍ مقررېږي.
خـو د افغانسـتان د بـري حقونـو خپلـواک کمېسـيون 
کمېشـر او ويانـد ډاکـر شـکرالله مشـکور د تلـې پـه 
14مـه پـژواک خـري اژانـس تـه وويـل، د شـکايتونو په 
ارزونـه کـې د روڼـواي پـه موخه د شـکايتونو پـه وايتي 
خپلـواک  حقونـو  بـري  د  کـس  يـو  کـې  کمېسـيون 

کمېسـيون لـه خـوا معـري کېـږي. 
هغـه وايـي چـې پـه ډېـرو وايتونـو کـې دغـه کار تـرره 
شـوى، خـو پـه يـو شـمېر وايتونو کـې ره لـه دې چې 
دوى کسـان معـري کـړي، خو د شـکايتونو کمېسـيون 

پـر دنـدو نـه دي ګوماري.
باميـان،  کابـل،  پـه  سـتونزه  دا  چـې  وويـل   مشـکور 
فاريـاب، نيمـروز او بادغيـس کـې رامنځتـه شـوې ده.

د نومـوړي پـه وينـا، دوى د يـادو وايتونـو لپـاره خپـل 
کسـان معـري کړي، خـو تر اوسـه د کمېسـيون نه دي 
موظـف شـوي چـې پـه دې ره د شـکايتونو څېـړل او 

ارزونـه تـر پوښـتنې انـدې راځـي.
خـو د ټاکنيـزو شـکايتونو کمېسـيون يـو کمېشـر قطب 
خپلـواک  حقونـو  بـري  د  چـې  وايـي  رويـدار  الديـن 
تـه 34 کسـان معـري کـړي وو خـو  کمېسـيون دوى 
څـو تنـو يـې بېرتـه اسـتعفا ورکـړه. هغـه زياتـه کـړه چې 
څـو  خـو  کـړي،  معـري  کسـان  نـور  اوس  کمېسـيون 
پـورې چـې له ولسـمره يې منظـوري راځـي، دوى څو 
کسـان ريـزرف موقتي کسـان اړوندو وايتونـو ته معري 
کـړي دي. رويـدار وايـي، هـر کلـه چـې د ولسـمر لـه 
خـوا نـوي منظور شـوي کسـان راغلل، د موقتي کسـانو 

پـر ځـاى بـه پـر دنـدو وګومـارل ي.
خـو د بـري حقونو کمېسـيون يـوه غړي چـې د نوم له 
څرګندولـو يـې ډډه کولـه، پـژواک تـه وويـل چـې دوى 
اسـتعفا تـه اړ کـړل شـوي، پـه خپله خوښـه يې اسـتعفا 

نـه ده ورکړې.

د ننګرهـار وايـت د اوسـپنې ويلـې کولـو فابريکو کې د 
سـيخ ګـول لپـاره چمتو شـوې اوسـپنه پـه قاچاقي ډول 

پاکسـتان تـه انتقالېږي.
يـو  د  ولسـمر  چـې  کېـږي  هغـه  لـه  وروسـته  کار  دا 
فرمـان لـه مخـې پـه هېـواد کـې داوسـپنې صنعـت د 
پراختيـا لپـاره بهرنيـو هېوادونـو تـه د اوسـپنې د کبـاړ 

دی. لګولـی  بنديـز  انتقـال  پـه  اوسـپنې(  )زړې 
د ولـي جرګـې يـو شـمېر غـړي او د ننګرهـار وايتـي 
شـورا وايـي چـې د ولسـمر د دغه فرمان خـاف ا هم 

پاکسـتان تـه پـه قاچاقـي ډول اوسـپنه وړل کېږي. 
اوس مهـال ننګرهـار کـې ۱۱ د اوسـپنې ويلـې کولـو او 
۳ د ګـول سـيخ جوړولـو فابرېکـې شـته چـې سـلګونو 

کسـانو تـه يـې د کار زمينـه برابـره کـړې ده.
اسـتازی  خلکـو  د  ننګرهـار  د  کـې  جرګـه  ولـي  پـه 
نوراغـا ملکـزی وايـي، د اوسـپنې ويلـې کولو لـه همدغو 
فابريکـو څخـه د ګـول سـيخ لپـاره چمتو شـوې اوسـپنه 

پـه قاچاقـي ډول پاکسـتان انتقالېـږي.
نومـوړی وايـي، دا چـاره د دې امـل کېـږي چـې دلتـه 
د ګـول سـيخ او يـو شـمېر نـورې هغـه فابريکـې چـې 
لـه زړو اوسـپنو نـوي شـيان توليـدوي، د خامـو مـوادو 
لـه کمښـت ره مـخ ي. د ننګرهـار د وايتـي شـورا 
رييـس احمـد عـي حـرت هـم نيوکـه کـوي چـې دا 
ډول اوسـپنې پـه لويـه ار بـار وړونکو موټرو کـې تر نورو 

مـوادو انـدې ځـای پرځـای کېـږي.
د هغـه پـه وينـا، کـه د دغه قاچـاق مخه ونـه نيول ي؛ 
نـو دلتـه پـه فابريکـو د ميليونـو افغانيـو پانګـه اچونـه به 
بـې ځايـه اړه ي او سـوداګر به له زيـان ره مخ ي.

خـو پـه ننګرهار کـې د صنعت او معـدن خونې رييس او 
د سـيخ ګـول د يوې فابريکـې رييس حاجـي تور ملنګ 
بيـا دا تورونـه ردوي او وايـي، لـه تېـرو شـپږو مياشـتو 

راهيسـې د دې چـارې مخـه نيـول شـوې ده.

د بري حقونو کمېسیون: په ځینو 
وایتونو کې د ټاکنیزو شکایتونو 
کمېسیون غړیتوب نه دی راکړی

له ننګرهار څخه پاکستان ته اوسپنه 
قاچاق کېږي

خبرونه

 

کـه  می گوینـد  انتخابـات  مسـتقل  کمیسـیون  مسـئوان 
رونـد برگشـت مـواد حسـاس انتخاباتی از مراکـز وایات به 

مرکـز کمیسـیون مسـتقل انتخابـات تکمیـل شـده اسـت.
ایـن مـواد شـامل خریطه هـای محافظتـی و وسـایل بایومریک می شـود که 
در حضـور ناظـران و مشـاهدان ملـی و بین امللـی، بـاز و جهت پروسـس به 

مرکـز ملـی ثبت معلومات فرسـتاده می شـود. 
اورنـگ زیـب عضو کمیسـیون مسـتقل انتخابـات روز یکشـنبه 14 میزان در 
یـک نشسـت خری در کابل گفـت که "جمع آوری مواد حسـاس انتخاباتی 
در  اسـت؛  نتایـج  جـدول  و  بایومریـک  دسـتگاه های  وسـایل  شـامل  کـه 
هاهنگـی بـا نهادهـای امنیتی بـدون کدام مشـکل از مام وایـت به مرکز 

کمیسـیون مواصلـت ورزید."
او همچنـان افـزود کـه نتایـج ۲۱  وایـت بـه مرکـز ملـی جمـع بنـدی نتایج 
انتقـال یافتـه کـه از آن میـان ۱۰ وایـات )کابـل، کاپیسـا، پـروان، وردک، 
لوگـر، ننگرهـار، لغـان، پنجشـیر، خوسـت، ارزگان( بررسـی شـده اسـت.

ایـن عضـو کمیسـیون گفت که نتایج وایـات مذکور بیشـر از ۱۰ هزار فورم 

می شـود کـه اکریـت آن مراحل بررسـی، تصفیـه و کاپی برداری را سـپری و 
حـدود ۷ هـزار آن آمـاده ثبت در مرکـز ملی جمع بندی نتایج اسـت.

بـه گفتـه او، در همیـن حـال حـدود ۲۲هـزار فـورم دیجیتالـی بـه مرکز ثبت 
فورم هـای دیجتالـی مواصلـت و تحت پروسـس اسـت.

وایـت  نتایـج هشـت  فورم هـای  انتخابـات می گویـد،  مسـتقل  کمیسـیون 
دیگـر بـه مرکـز ملی ثبت معلومات فرسـتاده شـده که از این میـان در حدود 
6 هـزار ایـن فورم هـا بعـد از یـک سلسـله مراحـل همچـون انتـک، اسـکن و 

تصفیـه آمـاه ای درج در سیسـتم اسـت.
مطابـق تقویـم انتخاباتـی قـرار اسـت نتایـج ابتدایـی در ۲۷میـزان و نتایـج 

نهایـی در ۱۶ عقـرب اعـان شـود. 
کمیسـیون مسـتقل انتخابـات ۶ میـزان ۱۳۹۸ انتخابات ریاسـت جمهوری 
را برگـزار کـرد و اکنـون سـعی دارد مطابق به تقویم انتخابـات نتایج را اعان 

و رئیـس جمهـور منتخب کشـور را معرفی کند.
گفتنـی اسـت کـه در انتخابـات ریاسـت جمهـوری بیـش از 2.5 میلیون تن 

بـه پـای صندوق هـای رای رفتنـد و بـه نامـزدان مـورد نظرشـان رای دادند.

درصفحه2

کمیسیون مستقل انتخابات:
 تمام مواد حساس انتخاباتی از وایات به مرکز منتقل شده است

سخنگوی وزارت خارجه به دلیل اظهارات غیرمسئوانه 
برکـنار شد



کارتون روز

 

 

 

 

 

اعلام  کشلور  جمهلوری  ریاسلت 
احملدی،  اللله  صبغلت  کله  کلرده 
اظهلارات  بله دلیلل  املور خارجله  وزارت  سلخنگوی 
اسلت. شلده  برکنلار  سلمت  ایلن  از  غیرمسلئوانه 

دفلر مطبوعاتلی ریاسلت جمهوری دیروز )یکشلنبه، 
آقلای  کله  نوشلت  نلر خرنامله ای  بلا  میلزان(   14
در  غیرمسلئوانه اش  اظهلارات  دلیلل  "بله  احملدی 

رسلانه ها" برکنلار شلده اسلت.
در اعامیله ریاسلت جمهلوری آملده اسلت کله رئیس 
املور  وزارت  پیشلنهاد  اسلاس  بلر  غنلی  جمهلور 
خارجله، میرویلس نلاب، سلفیر پیشلین افغانسلتان 
در ترکمنسلتان را بله عنلوان "معیلن همکاری هلای 
اقتصلادی وزارت املور خارجله" تعییلن کلرده و او تلا 
زمان تقرر سلخنگوی جدید، امورات دفر سلخنگوی 
وزارت املور خارجله را نیلز رپرسلتی خواهلد کلرد.

سخنگوی پیشین وزارت خارجه چه گفته بود؟
بله رهلری ملا  از سلفر هیلأت گلروه طالبلان  بعلد 
بلرادر، بله اسلام آباد و دیدار بلا مقام های پاکسلتانی 
و زمی خلیلل زاد ماینلده ویلژه امریلکا در املور صلح 
افغانسلتان، ریاسلت جمهلوری کشلور گفتله بلود که 
"میزبانلی از گروهلی کله هنلوز دسلت بله خشلونت 
می زنلد، خلاف ملام اصلول روابلط میلان کشلورها 
اسلت." سلخنگوی ریاسلت جمهلوری در واکنلش به 
ایلن سلفر گفته بلود که این نشسلتها کمکلی به روند 
صللح افغانسلتان میکنلد و اضافه کرده بود:"پروسله 
صللح تنهلا وقتلی میتوانلد نتیجله داشلته باشلد کله 
مالکیلت و رهلری آن بله دسلت دوللت افغانسلتان 

دفلر رسلانه  ای واللی غزنلی  از آزاد شلدن چهل و سله 
نفلری خلر داده کله گروه طالبان آنها را سله روز پیش 
از روسلتای ده حاجی در ولسلوالی خواجه عمری این 
وایلت ربلوده بودنلد. در پیاملی در صفحله فیسلبوک 
ایلن دفر نر شلده آمده اسلت کله ایلن گروگان ها با 

پادرمیانلی بزرگان قومی آزاد شلدند. 
ولسلوالی  غلرب  در  دورافتلاده  روسلتایی  حاجلی  ده 
خواجله عملری وایلت غزنلی اسلت کله حلدود ۲۰۰ 

خانلواده در آن سلاکن هسلتند.
کله طالبلان  غزنلی می گوینلد  در  مقام هلای محللی 
کنلرل ایلن روسلتا را در دسلت دارنلد و در ایلن اواخر 
تنش هایلی میان مردم آن محلل و جنگجویان طالبان 

بله میلان آمده اسلت.
باشلندگان محلل بله بی بی سلی گفته اند که شلاری 
از ایلن افلراد ربلوده شلده شلام روز شلنبه) سلیزدهم 
میلزان( رهلا شلدند و شلاری نیلز صبلح روز یکشلنبه 
رهلا شلده اند بله گفته ایلن باشلندگان محلل احتال 
دارد شلاری از غیلر نظامیلان هنلوز در بنلد طالبلان 

باقلی مانده باشلند.

 ادامله از ص 6-  در عیلن حلال نقیلب الله حیدری 
پکتیلا،  وایلت  در  انتخابلات  کمیسلیون  رئیلس 
هرچنلد در ملورد موضلوع احسلان اللله حمیلدی 
چیلزی نگفتله؛ املا افلزوده کله ادارۀ فیفلا بایلد در 
بخلش انتخابلات بیطلرف باشلد و نظلارت صادقانه 

داشلته باشلد.
وی گفته که: "این عمل جرم پنداشلته میشلود که 
یلک ادارۀ بیطلرف مثل فیفلا، در جریلان انتخابات 
بلرای شلخص معیلن کمپایلن کنلد؛ زیرا فیفلا نهاد 
مدنلی اسلت کله بایلد در عرصلۀ انتخابلات بيطرف 

باشد."
از سلوی دیگر، ممتاز کرخیل عضو شلورای وایتی 
پکتیلا گفتله کله ملردم در ایلن وایلت، ادارۀ فیفا را 

بیطرف ملی خوانند.
بله گفتلۀ وی، احسلان اللله حمیلدی رئیلس ادارۀ 
فیفلا در ایلن وایلت، به نفلع تیم ثبلات و همگرایی 

کمپایلن کرده اسلت.
وی افزوده: "موسسلۀ فیفا یک ارگان بیطرف اسلت 
و زمانی کله کارمنلدان و یلا افلراد بله سلطح رهری 

ویلژه  ماینلده  اظهلارات  جمهلوری  ریاسلت  ارگ 
روسلیه بلرای افغانسلتان را کله گفته اسلت طالبان 
در میلدان جنلگ مروعیلت بله دسلت آورده، رد 

کرد.
درانی وزیری، معاون سلخنگوی ریاسلت جمهوری 
افغانسلتان روز یکشلنبه )۱۴ میلزان(، در واکنلش 
بله اظهلارات ضمیلر کابللوف، مایندۀ ویژه روسلیه 
کله  گفتله  امریلکا  صلدای  بله  افغانسلتان،  بلرای 
در  گلروه  ایلن  و  اسلت  ناملروع  طالبلان  جنلگ 

میلدان نلرد شکسلت خلورده اسلت.
ناملروع اسلت،  افلزوده کله: "جنلگ طالبلان  او 
طالبان هم اکنون در میدان نرد شکسلت خورده، 
طالبلان در میدان جنگ در عقلب افراد غیرنظامی 
پنهلان می شلوند و آن ها را سلپر جنگ می سلازند. 
هلر روز فرماندهلان مهلم آن هلا در میلدان جنلگ 
کشلته می شلوند. ملا به شلدت ایلن اظهلارات را رد 

می کنیلم".
ضمیلر کابللوف روز شلنبه در مصاحبله بلا شلکبه 
تلویزیلون )NSI( هنلد گفلت که طالبلان در میدان 
خارجلی،  و  افغلان  نظامیلان  مقابلل  در  جنلگ 

مروعیلت شلان را ثابلت کلرده انلد.
بلا  مذاکلره  بلدون  کله  اسلت  گفتله  همچنلان  او 
می شلود  تامیلن  افغانسلتان  در  صللح  طالبلان، 
و روسلیه می خواهلد از طالبلان بله مسلکو دعلوت 

اسلاس  بلر  قوانیلن  کمیتله 
مسلتقل  کمیسلیون  پیشلنهاد 
حقلوق بلر فیصلله کلرده اسلت، در صورتلی کله 
هیلچ گونله سلند و ثبوتلی بلرای اثبات جلرم وجود 
نداشلته باشلد، معاینله پلرده بکارت فقلط به حکم 

اسلت. ممکلن  صلاح  ذی  محکملۀ 
جلسله کمیتله قوانیلن روز یکشلنبه 14 میلزان بله 
ریاسلت رور دانش معاون دوم ریاسلت جمهوری 
تنظیلم وظایلف  مقلررۀ  بررسلی طلرح  بله منظلور 
وزارت تحصیلات عاللی و تعدیلل برخلی از ملواد 
قانلون املور ذاتلی افلران و کلد جلزا برگزار شلد.

دفلر مطبوعاتلی معاونلت دوم ریاسلت جمهلوری 
کمیسلیون  اسلت،  نوشلته  خرنامله ای  نلر  بلا 
مسلتقل حقلوق بلر، در این جلسله طلرح تعدیل 
فقلرۀ 2 ملادۀ 640 کلد جلزا مبنلی برمعاینله پرده 
بلکارت را مطلرح کرد و فیصله شلد کله در صورتی 
کله هیلچ گونله سلند و ثبوتلی بلرای اثبلات جلرم 
وجود نداشلته باشلد، معاینله پرده بلکارت فقط به 

حکلم محکملۀ ذی صلاح ممکلن اسلت.
در ایلن جلسله همچنین کمیتله قوانین یک مقرره 
تحصیلات  وزارت  فعالیلت  طلرز  بلرای  معیلاری 
عاللی را بله دلیلل اینکله مقلرر نافذ می توانسلت 

باشلد. هنلوز هلم تعهدی در گلروه طالبان نسلبت به 
میبینیم." صللح 

املا صبغلت اللله احملدی، سلخنگوی سلابق وزارت 
خصوصلی  تلویزیلون  بلا  گفتگلو  در  خارجله  املور 
"طللوع نیلوز" از سلفر هیلأت طالبلان بله پاکسلتان 
اسلتقبال کلرده بلود و گفتله بلود کله "کابلل از تاش 
اسلت  امیلدوار  و  می کنلد  اسلتقبال  کشلوری  هلر 
کله پاکسلتان بلرای کشلاندن طالبلان بله پلای میلز 

باشلد." افغانسلتان رو راسلت  بلا  مذاکلره 
ایلن اظهلارات سلخنگوی سلابق وزارت املور خارجله 
معیلن  و  جمهلوری  ریاسلت  سلخنگوی  واکنلش  بلا 
سیاسلی وزارت خارجله مواجله شلد و رانجلام منجر 

بله برکنلاری او شلد.
خلود  تویلر  رسلمی  صفحله  در  صدیقلی  صدیلق 
نوشلت کله "سلخنان اخیلر سلخنگوی وزارت خارجله 
صللح  رونلد  و  طالبلان  دیلدار  دربلاره  افغانسلتان 
منعکلس کننلده نظر دولت افغانسلتان نیسلت و این 

یلک ابلراز نظلر شلخصی اسلت."
همچنلان ادریلس زملان، معیلن سیاسلی وزارت امور 
خارجله روز شلنبه در یلک کنفرانس خلری گفت که 
سیاسلت خارجلی کشلور را رئیلس جمهلور و ادارات 
مرتبلط در هملکاری بلا یکدیگلر تدویلن ملی کننلد، 
تدویلن  سیاسلت  مجلری  خارجله،  املور  وزارت  و 
شلده اسلت و افلزود کله اظهلارات اخیلر سلخنگوی 
وزارت املور خارجله را در ملورد سلفر هیلأت طالبلان 
بله پاکسلتان "موقلف شلخصی" او اسلت و از دوللت 

می کنلد. مایندگلی  افغانسلتان 

آنان مدعی هسلتند شلار افرادی که توسلط طالبان 
بلرده شلده بله ۷۰ نفلر می رسلد کله از سله مسلجد 

جملع آوری و بلرده شلدند.
احملد ضیلا یعقوبلی، ولسلوال خواجله عملری گفتله 
طالبلان خواسلتار غرامت موتورهای شلان هسلتند که 
توسلط ملردم آتلش زده شلده بود، ملردم نیز خواسلتار 
خون بهلای افرادی هسلتند که توسلط طالبان کشلته 

شده اسلت.
بله گفتله آقلای یعقوبلی در نهایلت طالبلان بله رهایی 

ایلن افلراد قانلع می شلوند.
بله  ملردم  کله  می گوینلد  محللی  منابلع  برخلی  املا 
طالبلان تعهلد داده کله بلا دوللت هملکاری نکننلد.

قبلل از ایلن ولسلوال خواجله عملری گفتله بلود کله 
انتخابلات  برگلزاری  روز  در  داشلتند  قصلد  طالبلان 
)شلنبه هفته گذشلته( وارد این روسلتا شلوند اما مردم 

سلعی کردنلد مانلع آنهلا شلوند.
آقلای یعقوبلی می گویلد در واکنلش بله ایلن برخلورد 
ملردم محلل، طالبلان بیلش از ۴۰ تلن از اهاللی را 

ربودنلد.

ایلن اداره طرفلدار یلک تیلم انتخاباتلی باشلد، بله 
عادانله  آنهلا  قضلاوت  توانلد  ملی  صلورت  هیلچ 

باشد."
بلا این حال، احسلان الله حمیدی مسلئول وایتی 
افغانسلتان  در  عادانله  و  آزاد  انتخابلات  موسسلۀ 
نیلز تاییلد کلرد کله عکلى کله در خانلۀ عبداللله 
عبداللله در حاللت سلخرانی وی بلا یلک نشسلت 

جوانلان گرفتله شلده، حقیقلی اسلت.
هلای  کمپایلن  وقلت،  آن  در  کله  افلزود  وی  املا 
انتخابلات ناملزدان ریاسلت جمهلوری آغلاز نشلده 
بلود و هلدف وی نیلز تقاضلای انتخابلات شلفاف و 

عادانله بلود، نله حایلت از ناملزد مشلخص.
ملن  تصادفلا  جریلان جلسله  "در  گفتله:  ناملرده 
بله سلتیج دعلوت شلدم؛ در حالیکله از اجنلدای 
نشسلت اطلاع نداشلتم. دو کلمله حلرف زدم، کله 
هرکسلی کله بله قلدرت رسلیده اسلت، بله وایلت 
بایلد  انتخابلات  و  اسلت  نکلرده  کار  هیلچ  پکتیلا 
شلفاف باشلد کله دوبلاره بله سلوی بحلران نلرود؛ 
دیگلر موضلوع حایلت از هیچ کس مطلرح نبود."

کنلد تلا دربلارۀ رونلد صللح بلا آن گلروه از نزدیلک 
گفتگلو کنلد.

کله  اسلت  کلرده  ادعلا  همچنلان  کابللوف  آقلای 
طالبلان بله دنبال رسلیدن به قدرت در افغانسلتان 
رونلد  یلک  از  کله  می خواهنلد  بلکله  نیسلتند، 
قلدرت ریلک شلوند. دموکراتیلک مسلاویانه در 

اظهلارات  ایلن  اینکله  ضملن  وزیلری  خانلم  املا 
داخللی  املور  در  مداخلله  را  روسلیه  ماینلدۀ 
افغانسلتان خوانلد، گفلت کله صللح از اولویت های 
حکوملت افغانسلتان اسلت؛ صلحلی کله رهلری و 
مالکیلت آن بله دسلت افغان هلا باشلد و منجلر بله 

گلردد. دایملی  آتش بلس 
ضمیلر کابللوف، در حاللی ایلن اظهلارات را بیلان 
کلرده کله دوناللد تراملپ، رییلس جمهلور ایلاات 
متحلده در اوایلل ماه سلتپمر گفتگوها بلا طالبان 

را اول متوقلف و سلپس لغلو کلرد.

پاسلخگوی مشلکات کنونلی وزارت باشلد، تهیله 
کلرد. در جلسله کمیته قوانین وزیلر عدلیه گزارش 
داد کله تهیله مقلرره معیلاری بلرای طلرز فعالیلت 
وزارت هلا و ادارات دولتلی و بله دلیلل اینکله مقرر 
نافلذ می توانسلت پاسلخگوی مشلکات کنونلی 
وزارت تحصیلات عاللی باشلد، تهیه شلده اسلت.

اداره،  سلام  رهلری  قانلون،  حاکمیلت  تحکیلم 
تنظلم رونلد فعالیت هلای وزارت تحصیلات عاللی 
عاللی،  تحصیلات  آموزشلی  نظلام  بهبلود  بلرای 
فراهلم آوری زمینله رشلد کملی و تحقیقلات مؤثلر 
دولتلی  عاللی  تحصیلات  مؤسسلات  در  علملی 
تطبیلق  و  اسلتخدام  رونلد  بهبلود  خصوصلی،  و 
اصاحلات اداری بله عنلوان اهلداف ایلن مقلرره 
تعریف شلده اسلت. اعضای کمیته پس از بحث و 
بررسلی مفصلل طرح مقلررۀ تنظیم وظایلف وزارت 
تحصیلات عاللی، بلا ارائله پیشلنهادات اصاحی 
را  آن  یادشلده،  طلرح  بهبلود  زمینله  در  خویلش 
ملورد تأییلد قلرار داد و بله وزارت عدلیله هدایلت 
داده شلد تا پیشلنهادات اصاحی اعضای جلسله 
عاللی درج  تحصیلات  وزارت  بلا  در هملکاری  را 
سلند کلرده و جهلت طی مراحلل بعدی بله کابینه 

ارسلال کنلد.

رئیس فیفا در وایت پکتیا 
به نفع یک تکت انتخاباتی کمپاین کرده است

ریاست جمهوری در واکنش به اظهارات نماینده ویژه 
روسیه برای افغانستان: جنگ طالبان نامشروع است

کمیته قوانین: معاینه پرده بکارت 
فقط به حکم محکمه ذی صاح ممکن است

سخنگوی وزارت خارجه به دلیل اظهارات غیرمسئوانه برکنار شد

ده ها نفری که در غزنی
 توسط طالبان گروگان گرفته شده بودند، آزاد شدند
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دیلروز سلخنگوی وزارت املور خارجله کله برخلاف 
سلفر  از  و  گفلت  سلخن  افغانسلتان  حکوملت  پالیسلی 
هیلات طالبلان به پاکسلتان و روع دو باره پروسله صلح 
اسلتقبال کلرد، از کارش برکنار شلد و بله خانه اش رفت. 
ایلن اقلدام اگرچله دیرهنلگام وللی نشلانگر علزم جلدی 
حکوملت در بازسلازی و اصاحلات در ایلن وزارت اسلت. 
وزارت خارجله از سلال هلا بدینسلو یلک جانبله و نله بله 
بله عنلوان  بلکله  افغانسلتان شلمول؛  اداره  عنلوان یلک 
دفلر سیاسلی یلک تنظیم جهلادی و مام سلفارت خانه 
دفاتلر  مثابله  بله  کشلور  از  خلارج  در  افغانسلتان  هلای 
سیاسلی یلک جنلاح از حکوملت افغانسلتان عملل کلرده 
بلا سلفارت  مهاجلرت  علام  در  کله  همله کسلانی  انلد. 
خانله هلای افغانسلتان در ارتبلاط بلوده انلد و کارهلای 
کنسلولی در ایلن ادارات انجلام داده انلد، ایلن مدعلا را 
تاییلد ملی کننلد. مسلوان وزارت خارجله در طلی سلال 
هلای گذشلته هلر بلار کله ملورد پرسلش و انتقلاد قلرار 
گرفتله انلد، یکلی از فرزندان و یلا اقارب رهلران جهادی 
و وکای مجللس را در یکلی از مناصلب پاییلن رتبله ایلن 
وزارت خانله منصلوب کلرده انلد و بدین طریلق خویش را 

از زیلر بلار انتقادهلا رهانلده انلد. 
بارهلا سلعی  اخیلر حکوملت  در طلول سلال هلای 
کلرده اسلت کله در شلیوه هلای اسلتخدام در ایلن وزارت 
خانله تغییلر بله وجلود آورد و اصاحاتلی انجام دهلد، اما 
بله دایللی موفق نشلده اسلت. چندیلن بار اباغیله ها و 
دسلتورالعمل هایلی به منظلور آوردن اصاحات به وزارت 
داشلته  دیپلاسلی کشلور گسلیل  دسلتگاه  یلا  خارجله 
اسلت، املا هر بار نلاکام مانده و مسلوان درجله اول این 
وزارت خانله بله ایلن اباغیه هلا و دسلتورالعمل ها وقعی 

اند.  ننهلاده 
بلدون شلک جایلگاه وزارت خارجله از جهاتلی بعلد 
از ریاسلت جمهلوری مهلم تریلن نهلاد یلک دوللت اسلت 
و در گذشلته هلای دورتلر وزیلر خارجله پلس از فلرد اول 
هلر کشلور مقلام دوم را داشلته اسلت. بله لحلاظ تاریخی 
کله  اسلت  داشلته  اهمیلت  قلدری  بله  خارجله  وزارت 
بهریلن و کاردان تریلن کلدر یلک کشلور در راس ایلن 
نهلاد قلرار ملی گرفته اسلت. به لحلاظ کارکرد نیلز وزارت 
خارجله تنهلا نهلادی اسلت کله بله هیچوجله نبایلد میان 
دیلدگاه مسلوان آن و پالیسلی هلای حکومت هلا تفاوت 
وجلود داشلته باشلد. وزارت املور خارجله در واقع تطبیق 
کننده پالیسلی ها و سیاسلت های یک کشلور در تعامل 

بلا دیگلر کشلورهای جهان اسلت. 
در روزهلای اخیلر چند رویلداد در عرصه بین امللی 
اتفلاق افتلاده اسلت که بله طور مسلتقیم با افغانسلتان و 
دیلدگاه هلای حکوملت افغانسلتان مرتبلط بلوده اسلت. 
سلفر هیلات طالبلان بله پاکسلتان یلک رخلدادی بلوده 
اسلت کله حکوملت افغانسلتان آن را در تقابلل بلا منافلع 
و مصاللح ملردم افغانسلتان و حتلی نقلض حاکمیت ملی 
کشلور دانسلته اسلت. املا سلخنگوی وزارت خارجله آن 
را بله فلال نیلک گرفلت و از آن اسلتقبال کلرد. در یلک 
رخلداد دیگلر یلک نوجلوان افغلان در یکلی از شلهرهای 
ایلران بله طلرز بلی رحانله و وحشلیانه ای مورد شلکنجه 
و ا هانلت قلرار گرفلت و تصاویلر آن در همله رسلانه هلای 
جهلان منعکلس شلد ولی وزارت خارجه کشلور بله عنوان 
نهلاد ارتباطلی بلا کشلورهای همسلایه، هیلچ واکنشلی 
در برابلر آن نشلان نلداد و در برابلر ایلن جنایلت سلکوت 
اختیلار کلرد. هلم چنیلن ماینلده خلاص ایلاات متحده 
بلدون هیلچ مشلوره ای بلا حکومت افغانسلتان به اسلام 
آبلاد سلفر کلرد و پروسله گفتگلو بلا طالبلان را در ایلن 
کشلور از ر گرفلت؛ وللی بلاز هلم وزارت خارجه نله تنها 
واکنلش منفلی نشلان نلداد بلکه از آن اسلتقبال کلرد، تا 
مایلل یلک تیلم انتخاباتلی را بله سیاسلت هلای اقلای 

خلیللزاد بله مایش بگلذارد. 
در ملام ملوارد فلوق وزارت خارجه هیچگاه پالیسلی 
عموملی دوللت افغانسلتان را منعکس نکرده اسلت. بلکه 
مطابلق دیلدگاه هلا و مایلات یلک جنلاح خلاص عملل 
کلرده اسلت. ایلن گونه عملکلرد وزارت خارجه نشلان می 
دهلد کله هنلوز در کشلور ملا جزایلر قلدرت وجلود دارد و 
حتلی وزارت خارجله کشلور از ملردم و دوللت افغانسلتان 
مایندگلی ملی کنلد. بنابرایلن اکنلون ایجاب ملی کند 
کله اصاحلات جلدی در وزارت خارجله بله وجلود آیلد و 
دسلتگاه دیپلاسلی و سیاست خارجی کشلور به معنای 
واقعلی کلمله از منافلع ملی افغانسلتان دفلاع و در خارج 

از کشلور از ملردم افغانسلتان مایندگلی کند. 

 

ډېللری برخلله یللې للله ګاونډيللو هېوادونللو پلله قاچاقللي 
توګلله هللرات وایللت تلله وارد شللوي وو راټللول کللړي او 

سللوځوي دي.
ډېللری  چللې  وایللي  فعللاان  مللدي  هللرات  د  بلخللوا 
زورواکللي او فاسللد خلللک هېللواد تلله قاچاقللي درمللل 
واردوي، خللو  حکومللت بایللد ددغلله ډول کړنللو مخلله 

ونیللي.
د هللرات یللوه مللدي فعللال ارف سللادات پللژواک تلله 
وویللل،: »للله بللده مرغلله قاچاقللي درمللل ډېللر دي او 
د یللادو درملللو د وارداتللو مخلله هېڅللوک نلله نیللي، 
حکومللت بایللد رحدونلله ټینللګ کللړي او د درملللو للله 

قاچللاق کوونکللو ره جللدي چلنللد وکللړي.
پلله همللدې حللال کللې د هللرات د واي ویانللد جیللاي 
فرهللاد زیاتلله کللړه چللې امنیتللي ځواکونللو تلله یللې دنللده 

د هللرات وایللت د عامللې روغتیللا مسللوولین وایللي چللې 
پلله دغلله وایللت کللې للله پاکسللتان څخلله قاچاقللي شللوي 
درمللل پلله ښللکاره ډول پلللورل کېللږي چللې دوی یللې 

اندېښللمن کللړي دي.
د مسللوولینو پلله خللره، ډېللری دغلله ډول درمللل بللې 
یللې  کارونلله  چللې  لللري  کیفیتلله  ټيللټ  یللا  کیفیتلله 

ناروغللان للله ګللواښ ره مللخ کللوي.
د هللرات وایللت د عامللې روغتیللا رییللس عبدالحکیللم 
منللا نللن پللژواک خللري اژانللس تلله وویللل، کلله څلله هللم 
هللره میاشللت د ښللار پلله کچلله للله درملتونونللو څللو ټنلله 
بللې کیفیتلله پاکسللتاي درمللل راټولللوي، خللو للله دې 
ره هللم د یللاد وایللت پلله بازارونللو کللې پلله کاي کچلله 

قاچاقللي درمللل پلللورل کېللږي. 
د منللا پلله خللره، د حکومتللي بنسللټونو د نلله نظللارت للله 
امللله، ډېللری قاچاقللي درمللل ددغلله وایللت پلله ولسللوالیو 

کللې وېشللل کېللږي او پلللورل کېللږي.
د هللرات وایللت د عامللې روغتیللا رییللس ټینللګار وکللړ 
چللې دغلله درمللل روغتیللا تلله مللر دي او حکومللت بایللد 

د سللوېي رحدونللو ډېللره څارنلله وکللړي.
هغلله زیاتلله کللړه: »للله بللده مرغلله چللې زمللوږ هېللواد پلله 
داسللې حالللت کللې قللرار لللري چللې خپلللې رحللدي 
کرښللې نلله ي کنټرولللوای؛ پلله ځانګللړې توګلله سللوېي 
کرښللې هېللڅ نلله کنټرولېللږي او هللره ورځ ډېللری درمللل 

پلله قاچاقللي ډول دغلله وایللت تلله راځللي.«
د هللرات دغلله سللمیه ییللز چارواکللي زیاتلله کللړه، د روان 
کال پلله جریللان کللې یللې للله ۱۲ ټنلله ډېللر درمللل چللې 

په هرات کې د قاچاقي درملو پلور روغتیايي مسوولین اندېښمن کړي

سللپارلې څللو دغلله وایللت تلله د قاچاقللي درملللو مخلله 
ونیللي.

هغلله وویللل: »د عامللې روغتیللا ریاسللت او نللورو اړونللدو 
د  بللازار  د  چللې  ده  دا  ارښللوونه  وایللت  د  تلله  ادارو 
نظللارت تللر څنللګ د بللې کیفیتلله درملللو د پلللور مخلله 

هللم ونیللي.«
د بهرنیللو بللې کیفیتلله درملللو للله وارداتللو اندېښللنې 
پلله داسللې حللال کللې دي چللې دا مهللال د هللرات پلله 
صنعتللي ښللار کللې د درمللل جوړونللې دوه کارخونللې 

فعالیللت کللوي.
سللیمه ییللز مسللوولین وایللي چللې دا دوه کارخونللې د ۷۰ 
قلملله درمللل جوړونللې وړتیللا لللري؛ خللو هللرات ښللار تلله 
د قاچاقللي درملللو د وارېدېللدو للله امللله اوس یللوازې ۱۶ 

قلملله درمللل تولیللدوي.  

محمد هدایت  

سرمقاله

ضرورت اصاحات جدی
 در دستگاه دیپلماسی کشور 



سـپس طالبان به دستور پاکسـتان سفرهای منطقه ای 
بـه کشـورهای روسـیه، ایـران و چیـن را روع کردنـد 
تـا آمریـکا را از ایـن طریـق، تحـت فشـار قـرار بدهنـد. 
از  امتیازگیـری  درصـدد  ابتـدا  از  کـه  طالبـان  گـروه 
امریـکا برای رسـیدن بـه اهداف و آرمان های پاکسـتان 
بودنـد، تـاش مودند بـا راه انـدازی سـفرهای خود به 
کشـورهای رقیـِب ایـاات متحـده، دوباره زمینـۀ گفتگو 
بـا امریـکا را فراهـم کننـد، زیـرا گان می کننـد چیزی 
را کـه از طریـق مذاکـره با امریکا به دسـت می آورند در 

جـای دیگـری میر نیسـت.
رانجـام ایـن اتفـاق افتـاد و خلیـل زاد مجبور شـد که 
دور جدیـد مذاکـرات صلـح را از پاکسـتان روع کنـد. 
پاکسـتان هم زمـان با سـفر خلیـل زاد به این کشـور، از 
طالبـان نیـز دعـوت کـرد که بـه پاکسـتان سـفر کنند. 
بـا ایـن اقدام پاکسـتان، آشـکار شـد که در پشـت پرده 

مذاکـرات صلح افغانسـتان، اسـام آباد قـرار دارد.
مذاکـره  امریـکا  بـا  باخـت  و  بـرد  موضـع  از  طالبـان 
کردنـد. ترمـپ کـه می خواسـت از مذاکـره بـا طالبـان 
را  امریـکا«  تاریـخ  جنـگ  طوانی تریـن  »پایـان  کارت 
بـه دسـت بیـاورد و آن را بـه رأی دهنـده گان امریکایـی 
بفروشـد،  در پایان کار به این نتیجه رسـید که سـندی 
کـه قرار اسـت واشـنگن با طالبـان امضا کنـد،  موضع 
او را در انتخابـات ایـاات متحـده نـه تنهـا کـه تقویـت 

می کنـد بلکـه آن را ضعیـف می سـازد. 
جملـه  از  جمهوری خـواه  حـزب  رهـران  از  بسـیاری 
سـفید  کاخ  ملـی  امنیـت  مشـاور  رایـس  کاندولیـزا 
در زمـان بـوش از سـندی کـه قـرار بـود واشـنگن بـا 
بـه سـود  را  آن  و  انتقـاد کردنـد  امضـا کنـد،  طالبـان 
امریـکا ندانسـتند. قتـل یـک افـر امریکایـی توسـط 
ایـن  بـه  را  ترمـپ  کابـل،  در  طالـب  انتحار کننـده ی 
نتیجـه رسـاند کـه امضـای توافق بـا طالبان هیچ سـود 
سیاسـی در کمپیـن انتخاباتـی سـال ۲۰۲۰ برایـش 
در  طالبـان  بـا  مذاکـره  طـرف دار  چهره هـای  نـدارد. 
دسـتگاه قـدرت امریـکا، نفوذ قابـل توجه دارنـد و بعید 
نیسـت مذاکـره بـا ایـن گـروه از سـوی واشـنگن از ر 

گرفتـه شـود. 
بـه  طالبـان  و  واشـنگن  مذاکـره ی  حـار  حـال  در 
اسـت. آغـاز شـده  پاکسـتان  در  غیـر رسـمی  صـورت 

اینبـار پاکسـتان بـا اسـتفاده از ایـن موضـوع کـه رونـد 
صلـح بـا طالبـان میتواند بـرای ترامـپ تکت برد باشـد 
بـا سـناریوی جدیدتـر میخواهـد طالبـان را بـا امریـکا 
نزدیـک کنـد و بـا ابـی چهرهـای طرفـدار مذاکـره بـا 
تـا  دارد  نظـر  در  امریـکا  قـدرت  دسـتگاه  در  طالبـان 
دوبـاره رونـد مذاکـرات را بـا میزبانـی خـود آغـاز کنـد. 
بعیـد نیسـت بـا بـازی جدیـدی کـه پاکسـتان بـه راه 
انداختـه پروسـه انتخابات افغانسـتان را هـم به چالش 

 . بکشد

)داخلـی  اقتصـادی  مافیـای  تجـارت  بـرای  ابـزاری  عنـوان  بـه  افغانسـتان  جنـگ   
مافیـای  و  جهـان  و  منطقـه  کشـور های  از  یـک  هـر  و  شـده  تبدیـل  خارجـی(  و 
می نماینـد.  دنبـال  افغانسـتان  در  را  خـود  منافـع  جنـگ،  ادامـه  در  خارجـی  و  داخلـی 
پاکسـتان بـه عنـوان حامـی طالبـان همـواره از آنهـا بـه عنـوان ابـزار برای کسـب منافـع خود 
اسـتفاده نمـوده و ایـن بار نیز با بـه راه اندازی درامه جدیـد و میزبانی از طالبـان می خواهد از طالبان 
بـه عنـوان ممثـان و بازیگـران فلم خـود اسـتفاده کند تا بـه منافع از قبل تعیین شـده خود برسـد.
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ارتبـاط گـروه طالبان با کشـورهایی ماننـد ایران، چین 
و روسـیه بـه این معنی اسـت کـه اگر امریکا بـه مذاکره 
بـا طالبـان مکیـن نکند، گزینه هـای دیگـری نیز روی 

میز اسـت تا پاکسـتان را به اهدافش برسـاند.
صلـح  و  هسـتند  صلـح  خواهـان  افغانسـتان  مـردم 
تـن  و  جـان  از  برآمـده  آرمانـی  و  دیرینـه  خواسـت 
میلیون هـا افغـان اسـت، امـا نـه بـه هـر قیمتـی و نـه 
بـه ارزش از دسـت دادن دسـت آوردهـای کـه بـا دادن 
درسـت  انـد.  آورده  دسـت  بـه  را  آن  قربانـی  هـزاران 
اسـت کـه ایـن جنـگ خامـان سـوز بیـش از 4 دهـه 

 یکـی از وظایـف عمـده اقتصاددانـان شـناخت و درک 
اسـت.  تولیـدی کشورشـان  و ظرفیـت حقیقـی  تـوان 
نیـروی  عرضـه  نظرداشـت حجـم  در  بـا  ظرفیـت  ایـن 
کار، سـطح بهـره وری نیـروی انسـانی، ذخیـره رمایـه 
و کیفیـت تکنولـوژی تعییـن می گـردد. قطعـا تخمیـن 
نیازمنـد  و  نیسـت  آسـانی  کار  ظرفیـت،  ایـن  دقیـق 
دسـرس پذیـری معلومات زیـادی راجع بـه متغیرهای 
فـوق اسـت؛ زیـرا هانگونـه که ما انسـان هـا از توان و 
ظرفیـت خـود درک دقیقـی نداریـم، از تـوان تولیـدی 
اقتصـاد خـود بـه معنای درسـت کلمـه نیز بـی خریم. 
در متـون علمی گاهـی تـاش می شـود بـا ذکـر مثـال 
هایـی ذهـن دانشـجویان را بـا ایـن مفهـوم از تولیـد 
ناخالـص داخلـی آشـنا سـازند. بـه عنـوان مثـال گفتـه 
هشـت  حـدود  کارگـر  یـک  تولیـدی  تـوان  می شـود 
اسـت  ممکـن  واقـع  در  ولـی  اسـت،  روز  در  سـاعت 
متفـاوت  شـده  یـاده  سـاعات  تعـداد  بـا  وی  عملکـرد 

باشـد.
 یعنی گاهی بیش از هشـت سـاعت و گاهی هم کمر 
از هشـت سـاعت توسـط کارفرما به کار گاشـته شود. 
مشـابه ایـن جریـان را می تـوان در مـورد یـک ماشـین 
آات کارخانـه ای و یـا یـک ابـزار تولیـدی تصـور مود. 
تـوان تولیـدی یـک دسـتگاه پرکـن یـا بسـته بنـدی در 
هنـگام مونتـاژ توسـط مهندسـین صنایـع بـرآورد شـده 
بـر روی کااهـای رمایـه ای درج می شـود. حـال  و 
ممکـن اسـت کارفرمـا از ایـن ابـزار بیـش از حـد مجـاز 
و گاهـی هـم کمـر از حـد مجـاز بهـره بـرداری کنـد. 
سـالیانه گروهی از متخصصین توسـط مقامات پولی و 
وزارت هـای مالیـه و اقتصـاد به کار گاشـته می شـوند 
تـا ارقـام و اعـدادی را پیرامـون ایـن ظرفیـت به دسـت 
آورنـد. اهمیـت ایـن بحـث زمانـی روشـن می گـردد که 
چنیـن اعـداد و ارقامـی، بـه عنـوان ماکـی بـرای قوت 
و ضعـف عملکـرد فعلـی ارزیابـی می شـود. اگـر چنین 
تخمیـن هایی وجود نداشـته باشـد، قضاوت نسـبت به 

عملکـرد کنونـی مـا امـری دشـوار خواهـد بود.
 یکـی از روش هـای مناسـب بـرای شناسـایی ظرفیـت 
حقیقـی اقتصـاد یـک کشـور، متغیـر هـای اشـتغال و 
بیـکاری اسـت. عمومـا گفته می شـود وقتـی اقتصادی 

قربانی هـای زیـادی از  مـردم کشـور گرفته و رنوشـت 
پـر از مشـقت و دشـوار را بـرای ایـن رزمیـن بـه بـار 
آورده اسـت. امـا مـردم مـا بـه هیـچ وجه مـی خواهند 
دوبـاره بـه عقـب برگردنـد و چیزهـای را کـه در این 18 

سـال بـه دسـت آوردنـد از دسـت دهنـد. 
جنـگ تحمیلـی در کشـور از سـوی گـروه طالبـان بـا 
همـکاری کشـور های منطقـه و جهـان بـر افغانسـتان 

تحمیـل شـده اسـت.
ایـن جنـگ تحمیلی زندگـی پر فراز و نشـیب و مملو از 
بدبختـی را طـی چندیـن دهـه برای مـردم افغانسـتان 

در حالـت ایـده آل، به تولید کااهـا و خدمات مروف 
اسـت، اشـتغال عوامـل تولیـد در سـطح کامـل آن قرار 
دارد. یعنـی برای هر کارگری با دسـتمزدهای مناسـب 
کار یافـت می شـود، بـرای هـر قطعـه زمیـن یـا رمایـه 
هـای مالـی و فیزیکـی متقاضـی بـا نـرخ های مناسـب 
وجـود دارد. از طرفـی نـرخ بیـکاری متناسـب بـا ایـن 
وضعیـت هـان نـرخ بیـکاری طبیعـی اسـت. در قـدم 
اول ممکـن اسـت چنیـن بـه ذهـن برسـد کـه در یـک 
وضعیـت ایـده آل، نـرخ بیـکاری بایـد صفر باشـد، ولی 
در ادامـه خواهیـم دیـد که چنین ذهنیتی غلط اسـت. 
شـغل  تغییـر  از  ناشـی  کار  نیـروی  بیـکاری  گاهـی 

. شـد می با
شـغلی  خـود  اختیـار  بـه  می خواهـد  فـردی  یعنـی   
را رهـا کـرده و در شـغل دیگـری روع بـه کار کنـد. 
وی در ایـن فاصلـه زمانـی اسـتعفاء تـا اسـتخدام نـو، 
بیـکاری اصطکاکـی  را  بیـکاری  بیـکار اسـت. چنیـن 
می گوینـد و حتـی در وضعیـت اشـتغال کامـل وجـود 
دارد. گاهـی ممکـن اسـت، بیـکاری نیروی کار ناشـی 
از فقـدان مهـارت و قابلیـت هـای مـورد نیـاز کارفرمـا 
در محیـط کار باشـد. یعنـی بیـکاری کارگـر نـه بـه این 
خاطـر اسـت کـه تقاضـای نیـروی کار از سـوی کارفرما 
وجـود نـدارد، بلکـه معلـول پدیـده تغییرات سـاختاری 
اسـت. یـک دهقـان، وقتـی از دهـات خـود بـه سـمت 
شـهر بـا آرزوی یافـن شـغل سـفر می کنـد، بایـد چنـد 
ماهـی را بـه یادگیـری مهـارت هـای ازم بـرای کار در 
کارخانـه اختصـاص دهـد. از ایـن بیـکاری بـه عنـوان 
بنابرایـن حتـی در  یـاد می شـود.  بیـکاری سـاختاری 
وضعیـت ایـده آل، نـرخ بیـکاری در حـدود پنـج الـی 
شـش فیصـد خواهد مانـد. یکی دیگـر از عائم نزدیک 
بـودن سـطح تولیـد بـه سـطح ایـده آل آن، وجـود نـرخ 
هـای مایـم تورم اسـت. تـورم را اگر به معنـای افزایش 
تعبیـری  بـه  و  هـا  در سـطح عمومی قیمـت  تدریجـی 
گـران شـدن کااهـا و خدمـات بدانیـم، این پدیـده در 
اگـر  قیمـت هـا  ارزیابـی می شـود. رشـد  منفـی  کل 
بـه صـورت افسـار گسـیخته و غیـر قابـل کنـرل اتفاق 
نیافتـد، بـرای تشـویق تولیدگران امری روری اسـت. 
نـرخ هـای تـورم مایـم که معمـوا کمـر از دو رقم اند، 

بـه بار آورده اسـت. 
تجـارت  بـرای  ابـزاری  عنـوان  بـه  افغانسـتان  جنـگ 
مافیـای اقتصـادی )داخلـی و خارجـی( تبدیـل شـده 
از کشـور های منطقـه و جهـان و مافیـای  و هـر یـک 
داخلـی و خارجـی در ادامـه جنـگ، منافـع خـود را در 

می ماینـد.  دنبـال  افغانسـتان 
پاکسـتان بـه عنـوان حامـی طالبـان همـواره از آنهـا به 
عنـوان ابـزار برای کسـب منافع خود اسـتفاده موده و 
ایـن بـار نیـز بـا بـه راه انـدازی درامـه جدیـد و میزبانی 
از طالبـان می خواهـد از طالبـان بـه عنـوان ممثـان 

و بازیگـران فلـم خـود اسـتفاده کنـد تـا بـه منافـع از 
قبـل تعییـن شـده خـود برسـد هانگونـه کـه جنگ در 
افغانسـتان بـه تجـارت مبـدل شـده بـود طالبـان نیـز 
توسـط تاجـران و مافیـای سیاسـی جهـان مخصوصـا" 
بهـره  مـورد  تجـاری  محصـول  عنـوان  بـه  پاکسـتان 

بـرداری قـرار می گیـرد.
بـا  طالبـان  نزدیکـی  بابـت  از  توانسـت  تـا  پاکسـتان 
امریـکا سـود بـرد تـا جـای کـه ایـن پروسـه بیـش از 9 
مـاه دوام مـود و در ایـن مـدت پاکسـتان بـا سـکوت 
و ابـزار خـود )طالبـان( توانسـت از کشـور های منطقـه 
نیـز منافـع قابـل ماحظـه ای را بدسـت آورد. امـکان 
آمریـکا،  و  طالبـان  بیـن  صلـح  توافق نامـه  امضـای 
به انـدازه ای نزدیـک بود کـه ایران، روسـیه و چین برای 

تضمیـن آن اعـام آمادگـی کردنـد.
وامـود  طـوری  پاکسـتانی  مقامـات  میـان  ایـن  در 
بـرای  فقـط  و  بی طـرف هسـتند  گویـا  کـه  می کردنـد 
پیرفـت پروسـه مذاکرات صلـح افغانسـتان، همکاری 
می کننـد. پاکسـتان بـا واگـذاری میزبانـی این پروسـه 
بـه قطـر سـود خوبـی بـه دسـت آورد، همچنان بـا رو به 
رو مـودن ایـن گروه با عربسـتان، چین، روسـیه، ایران 
و.. توانسـت بـه پـول خوبـی دسـت یابـد و بـرای جلـب 
گـروه  دانه درشـت های  سـفر  زمینـۀ  آمریـکا،  اعتـاد 
طالبـان از جملـه مابـرادر را جهـت گفتگوهـای صلـح 
بـا امریـکا در قطـر فراهم کـرد. این مذاکـراِت رمزآلود و 
کامـاً غیرشـفاف حـدود یک سـال پیـش توسـط زمی 
بـرای  امریـکا  وزارت خارجـه  ویـژه  خلیـل زاد ماینـدۀ 
صلـح افغانسـتان بـا هیئتـی از گروه طالبـان به رهری 

عبـاس اسـتانکزی کلیـد خـورد و ادامـه پیـدا کـرد.
از  یافـت  ادامـه  دور   9 کـه  مذاکـرات  ایـن  جزئیـات 
دیـد مـردم و حکومـت افغانسـتان کامـاً پنهـان بـود. 
پاکسـتان در این مدت با درج امارت اسـامی و بعضی 
دیگـر از خواسـته های خـود در پیش نویـس تفاهم نامـه 
بـا امریـکا، بـه مـراد خـود نزدیک گردیـده بـود و از این 
طریـق، میلیون هـا دالـر را از آمریـکا گرفـت. در ایـن 
سـناریو خلیـل زاد نقش سـازنده داشـت امـا زمانی که 
معاملـه افشـا شـد و اختافـات داخلـی در آمریـکا بـاا 
گرفـت، ناگهـان مذاکـرات از سـوی ترامپ متوقف شـد 

و ایـن روزنـۀ خوشـبختی بـه روی شـان بسـته شـد.
پاکسـتان کـه بـا توقـف ایـن رونـد، منافـع خـود را در 
خطـر دیـد، بافاصله بـرای از ر گیـری آن اقدام کرد. 
عمـران خـان نخسـت وزیر پاکسـتان درباره آغـاز مجدد 
ترامـپ  امـا  کـرد  ترامـپ گفتگـو  بـا  دوبـار  مذاکـرات، 

درخواسـت او را نپذیرفـت.
زمـاي كـه پاکسـتان از روع مجـدد مذاکـرات صلـح 
ناامیـد شـد، وزیـر خارجـه ایـن کشـور تهدیـد کـرد کـه 
اگـر ایـن رونـد آغـاز نشـود، اوضـاع امنیتی افغانسـتان 

می شـود. خـراب 

یکـی از سـوال هـای جـدی بحـث پیرامون دائـل بروز 
ایـن نوسـانات اسـت. اصـوا چـرا دوره هـای رونـق و 
رکـود در اقتصادهـا اتفـاق می افتـد و چـرا اقتصادهـا 

یـک مسـیر ثابـت و همـواری را می پیاینـد؟ 
فکـری  مکاتـب  سـوی  از  سـوال،  ایـن  بـه  جـواب  در 
اسـت  شـده  ارائـه  متعـددی  هـای  پاسـخ  اقتصـادی 
و هـر کـدام تـا حـدی توانسـته انـد بـه زوایـای تاریـک 
ایـن پدیـده روشـنی بیاندازنـد. کسـانی مثل شـومپیر 
از مکتـب اتریـش، ظهـور پدیـده هـای رونـق و رکـود را 
ظهـور نامنظـم قـر کارآفرین نسـبت می دهـد. به باور 
وی هـر گاه خاقیـت و نـوآوری پایـش بـه اقتصـاد بـاز 

می شـود، رشـد اقتصـادی بـر اثر کشـف و بهـره برداری 
از فرصـت هـای بکـر رعت می گیـرد. از سـویی هرگاه 
جمعیـت کارآفرینـان در جامعـه کـم می شـود، بـر اثـر 
فقـدان نـوآوری و کاهـش رمایـه گـذاری اقتصـاد هـا 

دوره هـای رکـود را تجربـه می کننـد. 
برخـی دیگـر ادوار تجـاری را بیشـر معلول بـازار مالی 
و انباشـت بدهـی یعنـی کریـدت می داننـد. دوره های 
و دوره هـای  اعتبـار  و  اخـذ بدهـی  رونـق دوره هـای 
در  قـدر  هـر  اسـت.  آن  بازپرداخـت  هـای  رکـود دوره 
دوره هـای رونـق اعتبـار و بدهی بیشـری خلق شـود، 
در دوره هـای رکـود بازپرداخـت و تصفیـه ایـن بدهـی 

هـا نفـس گیـر تـر خواهـد بـود. عـده ای هـم وجـود 
ایـن نوسـانات را بـه مسـائل روانـی و تغییـر انتظـارات 
خانوارهـا و واحدهـای تجاری نسـبت به آینده منتسـب 
می کننـد. هـر گاه خانوارها و واحدهای تجاری نسـبت 
بـه آینـده خوشـبین شـوند، مخـارج مرفـی و رمایـه 
گـذاری خـود را افزایـش می دهنـد و از طریـق افزایش 
در تقاضـای کل، رونـق در تولیـدات کل را رقم می زنند 
و هـر گاه نوعـی بدبینـی نسـبت بـه آینده بیـن عامان 
اقتصـادی حاکـم شـود، تصمیـات مرفـی و رمایـه 
گـذاری بـه رر تولید و بـا کاهش تقاضـای کل همراه 

بود.  خواهـد 
 

  محمد ظهیر شعبان

   عبداه غفاری

بازی جدید پاکستان در قبال صلح
سال چهاردهم  شماره  3849 دوشنبه   15 میزان  1398 7 اکتبر 2019

اهمیت شناخت ظرفیت بالقوه تولیدی کشورها؛
 از واقعیت تا ایده آل



کلمات زیر را در جدول پیدا کنید و دور آن خط بکشید

3115

 جواب شطرنج   2944

هنرو4

 بـه نقـل از روایتـی، رکـت سـون باکـس پروداکشـنز و 
ناسـله کمپانـی، برای سـاخت مسـتندی ریالـی به نام 
»پشـت جذابیـت« برای دیزنـی پاس همـکاری خواهند 

کرد.
جذابیـت  و  محبوبیـت  چگونـه  اینکـه  بـه  ریـال  ایـن 
دیزنـی و هدف هـای آن بـه واقعیـت پیوسـته و در طـول 
زمـان چـه تغییراتـی کـرده و اینکـه مخاطبـان چگونـه به 

آن جـذب شـدند، خواهـد پرداخـت.
دوایـن جانسـون، دنـی و هیرام گراسـیا، برایـان گویریز 
و کویـن هیـل از سـوی سـون باکـس پروداکشـنز، تهیـه 
کنـار  در  کـه  هسـتند  پـروژه  ایـن  اجرایـی  کننـدگان 
برایـان ولـک ویـس، رابیـن هـری و سیسـکو هنسـون 
از ناسـله کمپانـی حضـور دارنـد. ولـک ویـس عـاوه بـر 
تهیـه کنندگـی، کارگردانـی ایـن ریـال مسـتند را نیـز 

بـر عهـده گرفتـه اسـت.
ناسـله کمپانـی، پیش از این با ریال مسـتند »اسـباب 
بازی هایـی کـه مـا را سـاختند« بـرای نتفلیکـس موفـق 
ظاهـر شـده بـود. ایـن کمپانـی در حـال حـار بـرای 
را  تـو«  مـورد  در  شـدن  »دیوانـه  ریـال  هـم  سـونی 
می سـازد. سـون باکـس نیـز اخیـراً تهیـه کنندگـی فلـم   
سـینایی »ریـع و خشـن: هابـز و شـاو«، »جومانجـی: 
بـه جنـگل خـوش آمدیـد« و »رمپیـج« را بـر عهده داشـته 
و  اُ  از شـبکه اچ بـی  اسـت. ریـال »فوتبالیسـت هـا« 
تایتـان هـا«  »بـازی  تلویزیونـی دیگـر مثـل  برنامه هـای 
و »در جسـت و جـوی عدالـت« دیگـر آثـار ایـن کمپانـی 

 . ست ا

بـه نقـل از ورایتی، سـاموئل جکسـون بـه صحبت های 
مارتیـن اسکورسـیزی مبنـی بـر اینکـه فلم     هـای مارول 

سـینای واقعـی نیسـتند، واکنش نشـان داد.
مارتیـن  صحبت هـای  گفـت:  جکسـون  سـاموئل 
شـخصیت  بگویـم  کـه  اسـت  ایـن  مثـل  اسکورسـیزی 
فلـم      مـارول  فلم     هـای  نیسـت.  بامـزه  بانـی  باگـز 
هسـتند. ممکـن اسـت فلم     هـای او )اسکورسـیزی( را 

باشـد. نداشـته  دوسـت  کسـی  نیـز 
او همچنیـن ادامـه داد: هـر کس نظـری دارد و منظور 
مـن ایـن اسـت می توانیـم کسـی را از سـاخن فلـم     

کنیم. منـرف 
مـرد  کارگـردان  مصاحبـه  پـی  در  صحبت هـا  ایـن 
فلم     هـای  کـه  شـد  مطـرح  امپایـر  مجلـه  بـا  ایرلنـدی 
مـارول را بـه پارک هـای موضوعـی تشـبیه کـرده بـود.

اسکورسـیزی گفتـه بـود: می دانیـد تـاش کـردم، امـا 
باشـم،  اگـر صـادق  ببینـم.  را می توانـم  فلم     هـا  ایـن 
نزدیک تریـن تصـور مـن بـه ایـن فلم     ها بـا وجـود اینکه 
رایطـی  هـر  در  را  خـود  تـاش  همـه  آن  بازیگـران 
انجـام می دهنـد این اسـت کـه آن ها شـبیه پارک های 
موضوعـی هسـتند. ایـن فلم     هـا سـینایی نیسـت کـه 
دیگـر  انسـان های  بـا  آن  توسـط  می خواهـد  انسـان 

تبـادل داشـته باشـد.
جکسـون بـا تحسـین تایلـر پـری گفـت: هـر کسـی در 
مـورد کارهایـی کـه انجـام دهد و بـا موفقیت بـه امام 
ایـن  از  یکـی  تایلـر  می کنـد.  پـردازی  رویـا  برسـاند 
افـراد اسـت کـه تصـورات خـود را بـه واقعیـت نزدیـک 
کـه  نـدارد  را  تیـز هوشـی  ایـن  هـر کسـی  و  می کنـد 

العادسـت. قطعـا خـارق 
ایـن بازیگـر مـارول تاکیـد که شـخصیت محبـوب نیک 
فیـوری کـه در فلـم     سـینایی »مـرد عنکبوتـی:دور از 
»انتقامجویان:جنـگ  در  کوتاهـی  بخـش  و  خانـه« 
»پلنـگ  فلـم     سـینایی  در  بودیـم  آن  ابدیـت« شـاهد 
سـیاه« تـا کنـون حضـور نداشـته اسـت اگرچـه امیـد 

دارد ایـن اتفـاق در آینـده ای نزدیـک رخ دهـد. 

 دواین جانسون 
تهیه کننده دیزنی شد
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بهرین انیمیشن:

مدعیان اصلی: »فونان«، »چگونه اژدهای خود را آموزش دهید ۳«، »بدنم را 
از دست دادم«، »داستان اسباب بازی ۴«

مدعیان احتالی: »نفرت انگیز«، »روز دیگری از زندگی«، »یخ زده ۲«، 
»جاسوس ها در لباس شخصی«، »زندگی مخفی حیوانات خانگی ۲«، »هوا 

خوردن با تو«
بازیگر نقش مکمل مرد:

مدعیان اصلی: مت دیمون )فورد علیه فراری(، آنتونی هاپکینز )دو 
پاپ(، آل پاچینو )مرد ایرلندی(، جو پشی )مرد ایرلندی(، برد پیت )روز و 

روزگاری در هالیوود(
مدعیان احتالی:آلک بالدوین )بروکلین بدون مادر(، جیمی بل 

)راکتمن(، تیموتی شاامی )زن کوچک(، تام هنکس )یک روز زیبا در 
محله(، تریسی لت )فور علیه فراری(

بازیگر نقش مکمل زن:
مدعیان اصلی: آنت بنینگ )گزارش(، پنه لوپه کروز )درد و افتخار(، مارگو 

رابی )روز و روزگاری در هالیوود(، ارا درن )داستان ازدواج(
مدعیان احتالی: جودی دنچ )کتس(، اسکارلت یوهانسون )خرگوش 

جوجو(، مگی اسمیت )دانتون ابی(
بازیگر مرد:

مدعیان اصلی:کریستین بیل )فورد در برابر فراری(، آنتونیو باندراس )درد 
و افتخار(، آدام درایور )داستان ازدواج(، لئوناردو دی کاپریو )روز و روزگاری 

در هالیوود(، واکین فینیکس )جوکر(
مدعیان احتالی: ویلیام دفو )فانوس دریایی(، مت دیمون )فورد علیه 

فراری(، رابرت دنیرو )مرد ایرلندی(، رابرت پتینسون )فانوس دریایی(، برد 
پیت )به سوی ستارگان(

بازیگر زن:
مدعیان اصلی: آوکافینا )فیروال(، سینتا اریوو )هریت(، اسکارلت 

یوهانسون )داستان ازدواج(، رنی زولگر )جودی(
مدعیان احتالی: جنیفر هادسون )کتس(، لوپتیا نیونگو )ما(، سواریس 

رونان )زن کوچک(
بهرین کارگردانی:

مدعیان اصلی:پدرو آمودوار )درد و افتخار(، نوا بامبچ )داستان ازدواج(، 
بونگ جون هو )انگل(، مارتین اسکورسیزی )مرد ایرلندی(، کوئنتین 

تارانتینو )روز و روزگاری در هالیوود(
مدعیان احتالی: دکسر فلچر )راکتمن(، ماریل هلر )یک روز زیبا در 

محله(، فرناندو مالیک )دو پاپ(، تایکا وایتیتی )خرگوش جوجو(، تاد 
فیلیپس )جوکر(

بهرین فلم     :
مدعیان اصلی:یک روز زیبا در محله، فورد علیه فراری، زندگی مخفی، مرد 
ایرلندی، جوکر، داستان ازدواج، روز و روزگاری در هالیوود، انگل، دو پاپ

مدعیان احتالی: مب ِشل، گربه ها، خرگوش جوجو، فانوس دریایی، درد 
و افتخار، موج ها

طراحی صحنه:
مدعیان اصلی: »بروکلین بی مادر«، »روز و روزگاری در هالیوود«، »انگل«

مدعیان احتالی: »۱۹۱۷«، »یک روز خوب در محله«، »دانتون ابی«، 
»خرگوش جوجو«، »جوکر«، »جنگ ستارگان: خیزش اسکای واکر«، »فنچ 

طایی«، »مرد ایرلندی«، »زندگی شخصی دیوید کاپر فیلد«
طراحی لباس:

مدعیان اصلی: »اسم من دمیت است«، »جوکر«، »جودی«، »روز و 
روزگاری در هالیوود«، »راکتمن«

مدعیان احتالی: »۱۹۱۷«، »مصنصافه و متعادل«، »دانتون ابی«، »فورد 
در مقابل فراری«، »هریت«، »شیادان«، »خرگوش جوجو«، »زن کوچک«، 

»فانوس دریایی«، »بروکلین بدون مادر«، »مرد ایرلندی«، »هوانوردی«
فلم      های بین امللی:

مدعیان اصلی: »آتانتیکز«، »لوبیا«، »بی نوایان«، »درد و افتخار«، »انگل«
در بین مدعیان احتالی از نگاه این سایت، نام مستند »در جست و جوی 

فریده«، ماینده ایران نیز به چشم می خورد.
بهرین مستند:

مدعیان اصلی: »آپولو ۱۱«، »کارخانه آمریکایی«، »بزرگرین مزرعه 
کوچک«، »غار«، »دیگو مارادونا«، »لبه دموکراسی«، »ملکه فیل ها«، دریای 

سایه ها«
مدعیان احتالی: »همشهری کی«، »برای ساما«، »رزمین عسل«، 

 به نقل از ایندی وایر، هنوز یکی دوماه تا روع رسمی فصل جوایز 
سال ۲۰۱۹-۲۰۲۰ باقی مانده است. با توجه به لیست فلم      هایی 

که در جشنواره فلم      کن رقابت کردند گانه زنی درباره فلم      ها و نقش 
آفرینی هایی که به اسکار امسال راه پیدا می کنند، زود نیست.

جشنواره ساندنس نیز یکی دیگر از این جشنواره هاست که در دوره های 
قبل کاندیداهای زیادی در آن مایش داده شده اند. طبق معمول 

استودیوها محتمل ترین فلم      های خود برای حضور در اسکار را برای اکران 
پاییزی ذخیره کرده اند؛ بجز فلم      سینایی »ما« از کمپانی یونیورسال که 

جردن پیل کارگردان آن در اسکار دو سال گذشته با فلم      سینایی »برو 
بیرون« ۴ نامزدی اسکار از جمله بهرین فلم      و بهرین کارگردانی را کسب 

کرد.
مدعیانی که از سوی ایندی وایر در بخش های مختلف اعام شده به رح 

زیر است:
جلوه های ویژه:

مدعیان اصلی: »آلیتا فرشته جنگ«، »انتقام جویان: پایان بازی«، 
»شیرشاه«

مدعیان احتالی: »به سوی ستارگان«، »کاپیتان مارول«، »یخ زده ۲«، 
»مرد ماه جوزا«، »گودزیا: پادشاه هیوا ها«، »چگونه اژدهای خود را 

آموزش دهید ۳«، »مردعنکبوتی: دور از خانه«، »جنگ ستارگان: خیزش 
اسکای واکر«، »مرد ایرلندی«

سال چهاردهم  شماره  3849  د وشنبه   15 میزان  1398 7 اکتبر 2019

ثور
 دیگران بســیار خاق بخشنده و احساساتی هستند اما در عین حال گیج و 
فراموشــکار هستند.اگر با کسی قرار مهمی دارید بررسی کنید تا او فراموش 
نکرده باشــد و زمانش را دوباره هماهنگ کنید.بعــد از انجام این کارها می 

توانید انتظار لحظات رمانتیکی را داشته باشید.

جوزا
 کارهاي خاقیت و مسائل رمانتیك درحال حاضر زیاد وجود دارند، اما تا زماني 
که یك مشــکل طواني مدت خانوادگي به طور کامل حل نشود و همه راضي 
نشوند شما آرامش نمي گیرید. احتمال دارد در مورد یك رابطه جالب تغییراتي 

صورت بگیرد البته اگر مجرد هستید، افراد جدید وارد زندگي تان مي شوند.

سرطان
  امروز باید سریع تر فکر کنید. دوست ندارید به یك دوست دروغ بگویید و 
حقیقت نیز مهم اســت. در چنین موقعیتی بودن انصاف نیست، سعی کنید 

از سیاست خودتان استفاده کنید و گفتن آن حقیقت را به تاخیر اندازید.

اسد
  زماني خطرناك براي پول شماست. چرا که شما براي خرید ناگهاني مایلید 
بیرون بروید. بهتر است از کس دیگري خواهش کنید که خرید شما را انجام 
دهد و یا پولتان را همراهتان نبرید و در خانه بگذارید، ممکن است به طریقي 
امروز شگفت زده شوید، زماني که شریك زندگي تان کاري را انجام مي دهد، 

که شما انتظار آن را ندارید.
سنبله

  در روابط با همســرتان مستقل هستید.اگر قراری داشته باشید و کسی آن را 
به هم بزند،ناراحت می شــوید.بعضی افراد رفتار جالبی ندارند اما آنها را جدی 

نمی گیرید. 

حمل
 امروز بي حوصله هســتید و براي انجام کارها باید بیش از همیشــه تاش 

کنید. با اراده اي که دارید در همه کارها موفق مي شوید.

میزان
 انگار امروز دوباره پاهای شما به زمین می رسد و ناگهان دوباره واقع گراتر 
از دیروز می شــوید.این عالی اســت برای این که به انجام کارهای مهمی 
که در راس لیست شماست بپردازید.تنها مشکل دیدگاه شخصی است که 
دارای اختیار و قدرت اســت.او بسیار دیکتاتوروار و ریاست مابانه عمل می 

کند و شما این امر را دوست ندارید.
عقرب

 می توانید انتظار یك فرصت مالی یا کاری را داشته باشید.قبل از این که 
تصمیــم بگیرید به خوبی فکرکنید و اگــر عجله کنید خودتان را به خطر 
می اندازید.به مســائل و موارد کوچك توجه کنید،البته اگر می خواهید از 

همه چیز با خبر باشید.

قوس
  امروز ســتاره ها بنفع شــما نیستند .فایده اي ندارد که با آنچه که شما را 
آزارمي دهد بخواهید بجنگید چون امروز آسان تر است که مشکات دیگران 

را حل کنید تا این که به مشکل خود رسیدگي کنید. 

جدی
 شــما یکي از فعال ترین افراد هستید و آن قدر درگیر برنامه هایتان مي 
شوید که خوردن را فراموش مي کنید. البته، خودتان حتماً مي دانید که 
اگر ســامت نباشید، نمي توانید به خوبي کار کنید. سعي کنید بین خانه 
و کارهایتان تناسب برقرار کنید و اگرنه کساني را که به آن ها نیاز دارید 

از دست مي دهید.
دلو

 امروز روزی اســت که ناراحتی های کوچك می تواند به انفجار و مشاجره 
های بزرگ تبدیل شوند و شما هستید که باید تصمیم بگیرید شخصی را که 
دوست دارید آرام کنید یا اوضاع را وخیم تر کنید.شاید به این نتیجه برسید 

که زندگی کوتاه است و جالب نیست که خوش اخاق نباشید.

حوت
 وقتی که راهنمایی را جستجو می کنید و موقعی که مستقیم سازی را که 
بســیاری نمی توانند انجام دهند خیلی مهم است. اما در هفته های اخیر 
به نظر می رســید که در این شــعبده بازی نگهداری بشقاب های لرزان را 

مهار کرده اید.

ای

آویزهـ  اشکـ  بندرگاهـ  پریشانـ  تاجرانـ  ثاقبـ  چنارـ  جاذبهـ  حکمت 
ـ خوراک ـ داســتان ـ ذاتی ـ ریشه ـ زندان ـ ژرف ـ سوگند ـ شکنجه ـ 
صنوبــرـ  ضبطـ  طلعتـ  ظرافتـ  عقیــدهـ  غایلهـ  فرماندهـ  قدیمیـ  

کلیدان ـ گل افشان ـ لنگر ـ مهربان ـ نمایان ـ وفادار ـ هنگامه ـ یابنده.

ض ر ب ا ن و ا ز ش ث پ ح

ف د ن م ش و ه ل ف چ آ ب

خ ن ی ا گ ر د ک ب ر چ ص

ل ا ن د ی ط ن ص ا ا ژ ن

ا ض ظ خ ژ ی ر د ق گ ز ی

ز م ذ ث ز ا ه ح ی ا ق د

غ ر ض ن ا ن ر ب ل ه ه ل

س ش م و ی د ا ت س ا ا ا
ر ن ظ ی پ ص ن ش ل گ ج م
ا ک آ ت ر ع ل و ز ی آ و
م ا آ ه ل ژ ج ه ب ر ف ی

د و ل ت ی ا ر ا ب ر ک ش

حروف زیــر را ترکیب 
نمــوده و کلماتــی را 
بســازید کــه در آنها 
الزامًا حرف وسط جدول 

وجود داشته باشد.
  8 کلمه: متوسط 

 16 کلمه:  خوب
 25  کلمه: عالی 

عسل ـ سعادت ـ ترس ـ 
اسد ـ سال ـ سرد ـ درس 
ـ سر ـ سرا ـ ستار ـ  رسا 
ـ ســد ـ راس ـ راست ـ 
درست ـ دست ـ دستار ـ 

داسـ  رسالتـ  سدر.

سو
ر ن م

 بـه نقـل از ورایتـی، فلـم    سـینایی »پارازیـت« یـا هان 
نخـل  برنـده  هـو  جونـگ  بونـگ  کارگردانـی  بـه  انـگل 
طـای جشـنواره فلـم    کـن، برنـده بیسـت و هشـتمین 
جایـزه فلـم    بویـل بود کـه در کنار جشـنواره بیـن امللی 

فلـم    بوسـان برگـزار می شـود.
ایـن کمـدی سـیاه، شـش جایـزه از جملـه بهریـن فلـم    
را دریافـت کـرد. دیگـر جوایـزی کـه بـه ایـن فلـم    رسـید 
شـامل بهریـن بازیگـر نقش مـکل زن و مرد بـرای پارک 
فلم   نامـه  بهریـن  ایـون،  جونـگ  لـی  و  هـون  میونـگ 
بـرای بونـگ و همـکار نویسـنده اش هان جیـن، بهرین 

تصویـر بـرداری و بهریـن موسـیقی فلـم    می شـود.
رئیـس این جشـنواره گفـت: کارگردان بونـگ جونگ هو 
در حـال حـار بـرای مایـش فلـم   ش در آمریـکا حـار 
می شـود و مـا ایـن جایـزه را بـه صدهـا نفری کـه بر روی 

ایـن فلـم    سـینایی کار کرده انـد اهـدا می کنیم.
جایـزه بهریـن کارگردانـی ایـن جنشـواره بـه کیـم تـای 
در  و  رسـید  جـرم«  تاریـک  »شـکل  فلـم     بـرای  جیـون 
حالـی کـه کـی جونک بونـگ برای ایفـای نقـش در فلم    
»هتلـی نزدیـک رودخانـه« جایـزه بهریـن بازیگـر مـرد را 
دریافـت کـرد جئـون دو یئـون هـم بهریـن بازیگـر زن 

ایـن جشـنواره شـد.
فلـم    »بعـد از مـرگ مـن« دو جایـزه بهریـن کارگردانـی 
جایـزه  اسـت.  کـرده  دریافـت  را  زن  بازیگـر  بهریـن  و 
بهریـن بازیگـر جدیـد ایـن جشـنواره نیـز بـه سـونگ یو 

بیـن بـرای فلـم    »آخریـن بچـه رسـید«.
مهمریـن  از  یکـی  کـه  بوسـان  فلـم     جشـنوراه 
جشـنواره های جهانی اسـت و به عنوان اسـکار آسـیایی 
شـناخته می شـود، از تاریخ ۳ اکتـر )۱۱ مهر( کار خود 
را آغـاز کـرده و ۱۲ اکتـر )۲۰ مهـر( نیـز پایـان خواهـد 

یافـت. 

 »انگل«
 ۶جایزه جشنواره فلم    بوسان را دریافت کرد
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دیپلمات  میمادی،   ۱۹۶۱ سمال  ویمن  کنوانسمیون  بمر  بنما 
همای خارجمی و اعضمای خانمواده همای آنهما در کشمور میزبمان 
کمه  دولتمی  فقمط  و  هسمتند  برخموردار  قضایمی  مصونیمت  از 
مصونیمت را اعطما کمرده اسمت - در ایمن ممورد خماص، آمریمکا - 

ممی توانمد مصونیمت را لغمو کنمد.
پولیمس بریتانیما ممی گویمد کمه بمرای آغماز رونمد بازجویمی از 
سمفارت آمریمکا در لنمدن درخواسمت کمرد که مصونیمت قضایی 
مظنمون را لغمو کنمد که درخواسمت آنها رد می شمود و دیپلات 

آمریکایمی و هممرش خماک بریتانیما را تمرک ممی کننمد.
دومینیمک راب، وزیمر اممور خارجمه بریتانیما، بما ابمراز تاسمف از 
تصمیمم سمفارت آمریمکا در لنمدن، خواهمان تجدیمد نظمر در آن 
شمده اسمت. ایمن در حالیسمت کمه وزارت امور خارجمه آمریکا با 
ابمراز تاسمف عمیمق از فوت نوجموان بریتانیایی، گفته اسمت که 
تصمیمم دربماره مصونیمت قضایی دیپلات ها در سمطوح ارشمد 
گرفتمه ممی شمود. در بیانیمه صمادر شمده همچنین آمده اسمت: 

تماش بمرای مقابلمه بما افزایمش مموج اعراضمات ضمد دولتمی 
بما اسمتفاده از قانمون رایمط اضطمراری کمه در زممان اسمتعار 
بریتانیما بمر هانگ کانگ اجرا می شمد، اسمتفاده از ماسمک را در 
ایمن اعراضمات ممنوع کرد. وی روز گذشمته نیمز از تصمیم اش 
بمرای وضمع این قانمون در رایمط فوق العاده دفاع کمرد و گفته 
بمود کمه هانگ کانمگ وارد "یک دوره بسمیار سمیاه" و "خشمونت 
در  جمعمه  کننمده  تظاهمرات  همزاران  اسمت.  شمده  مفمرط" 
هانگ کانمگ در اعمراض بمه قانمون جدیمد ممنوعیت اسمتفاده 

رود  روی  بمر  اتیوپمی سمد عظیممی  اسمت  قمرار   
نیمل  آبمی احمداث کنمد. ۹۰ درصمد آب ممر از 
طریمق نیمل تامیمن می شمود و سماخت ایمن سمد 
از  بعمد  ممر  می کنمد.  بحمران  دچمار  را  ممر 
بی نتیجمه بمودن مذاکمرات بما اتیوپمی، خواسمتار 

اسمت. شمده  آمریمکا  میانجی گمری 
در  تما  اسمت  خواسمته  جهانمی  جامعمه  از  ممر 
بما اتیوپمی بمر ر سماخت  اختماف ایمن کشمور 
سمد نیمل میانجی گمری کنمد. وزارت آب و آبیماری 
ممر پمس از پایان یافمن دور جدیمد مذاکرات با 
اتیوپمی اعمام کمرد کمه گفتگوهما بمه دلیمل "عدم 
رسمیده  بن بسمت  بمه  اتیوپمی  انعطاف پذیمری" 

اسمت.
هیئمت اتیوپیایمی ماممی پیشمنهادات مربموط به 
آب رسمانی ممر را رد کرده و "هیمچ تضمینی" در 
ممورد چگونگمی مقابلمه بما خشکسمالی های آینده 

نداده اسمت.
رسمیدن  بمرای  خواسمتند  آمریمکا  از  مری هما 
بمه "توافمق عادانمه و متعمادل" بما اتیوپمی نقمش 
فعالمی ایفما كنمد. اتیوپی، سمودان و مر پیش تر 
بمرای حمل مناقشمه مذاکمره کمرده بودنمد امما این 

مذاکمره نتیجمه ای نمداده بمود.
 ۲۰۱۲ سمال  در  آبمی  نیمل  روی  سمد  سماخت 

 هورسمت زهوفمر ششمم اکتمر )۱۴ میمزان( بمه 
نریمه "بیلمد ام زونتماگ" گفته کشمورهای واقع 
در مرزهمای خارجمی اتحادیمه اروپا بمرای مدتی 

طوانمی تنهما گذاشمته شمده اند.
بمرای  کمه  پناهجویانمی  پیمش شمار  از مدتمی 
ورود بمه اروپما از طریمق ترکیمه خمود را بمه یکمی 
از جزیره همای یونمان می رسمانند به شمدت رو به 

افزایمش اسمت.
وزیمر کشمور آممان بمه تازگمی بمرای رسمیدگی 
بمه اوضماع و یافمن راه حلمی بمرای کنمرل مموج 
جدیمد پناهجویمان بمه ترکیمه و یونان سمفر کرده 

بود.
او می گویمد اگمر به کشمورها در مرزهای خارجی 
اتحادیمه اروپما کممک نشمود این احتمال وجود 

 رئمال روز شمنبه  4-2 برابمر گرانمادا پیروز شمد ولی 
تونمی کمروس دقیقمه 33 از ناحیمه سماق پای چپ 
دچمار مصدومیمت شمد و زیدان ترجیمح داد او را از 
زمیمن بیمرون بکشمد. سمتاره آمانمی در ایمن فصل 
در 99 درصمد دقایمق بمرای رئمال بمه میمدان رفتمه 
بمود و تنهما برابر ویارئال بمود که دقیقه 82 تعویض 

شمد. بمه جمای او لوکا مودریمچ وارد زمین شمد.
او بمرای دو بمازی تیمم ملمی آممان برابمر اسمتونی 
دلیمل  بمه  امما  بمود  شمده  دعموت  آرجانتایمن  و 

 راهمکار دیه گمو مارادونما پمس از قبمول سمه باخمت 
آرجانتایمن  اپاتمای  تیمم خیمناسمیا  در  متوالمی 
جمواب داد و او روز گذشمت اولین پیروزی اش را به 
عنموان رمربمی ایمن باشمگاه کسمب کمرد. دو گل 
دیرهنمگام بمه خیمناسمیا کممک کمرد کمه میزبمان 
خمود تیمم اودوی کمروز را با نتیجه 4 بر 2 شکسمت 
دهمد و بما کسمب اولیمن پیمروزی اش در ایمن فصل 
از قعمر جمدول 24 تیممی لیمگ دسمته اول فوتبال 
ترتیمب  ایمن  بمه  بمرود.  بماا  رده  یمک  آرجانتایمن 
خیمناسمیا کمه در 9 هفتمه سمپری شمده از لیمگ 
تنهما یمک تسماوی کسمب  آرجانتایمن  اول  دسمته 

کمرده بمود، 4 امتیمازی شمد.
خیمناسمیا کمه مارادونما مماه گذشمته هدایتمش را 
برعهمده گرفمت، ابتمدا 2 بمر صفمر از میزبمان خمود 
پیمش افتماده بمود اما بما دریافمت دو گل در آخرین 

 رئمال مادریمد روز گذشمته در برنابئو توانسمت 2-4 
بمر گرانمادا غلبه کنمد و به صدرنشمینی خمود ادامه 
دهمد. گل سموم رئال در ایمن بازی را لموکا مودریچ 
روی پماس ادن همازارد و بما شموتی اسمتثنایی بمه 
ممر رسماند. ربمه مودریمچ بمه قمدری محکمم بمود 
کمه هیمچ کاری از دسمت گلمر گرانمادا بمر می آمد. 
سمتاره کروات اسمتاد زدن سموپرگل به گراناداست. 
او 7 فمروری 2016) 18 دلمو 94( و در روزهمای 
آغازیمن حضور زیمدان روی نیمکمت مربیگری رئال 

آغماز  شمده اسمت. اتیوپمی با اجمرای پمروژه عظیم 
چهمار میلیمارد دالمری سمد نیمل، عمما تامین آب 

مری هما را بمه مخاطمره افکنمده اسمت.
مناسمبات ممر و اتیوپمی در سمایه پمروژه احداث 
ایمن سمد عظیمم رو به تیرگمی نهماده و حتی خطر 
یمک مناقشمه مسملحانه نیمز دو کشمور را تهدیمد 

می کنمد.
اتیوپمی تصمیمم دارد بما ایجماد ایمن سمد، تولیمد 

بمرق را در کشمور خمود دو برابمر کنمد.
نیمل  رودخانمه  روی  بمر  آبمی  نیمروگاه  تاسمیس 
صادرکننمده  بزرگریمن  بمه  را  اتیوپمی  می توانمد 

کنمد. تبدیمل  آفریقما  شماخ  در  بمرق 
ممر ۹۰ درصمد آب خمود را از طریق نیمل تامین 
می کنمد. از ایمن رو احمداث آن سمد را یمک اقمدام 

تهدیدآمیزمی دانمد.
می گمذرد،  آفریقما  کشمور  ده  از  کمه  نیمل  رود 
طوانی تریمن و مهمریمن رودخانمه آفریقما بمرای 

می شمود. محسموب  بمرق  و  آب  تأمیمن 
نیمل آبمی ولمی رودی اسمت کمه از دریاچمه "تانما" 
خارطموم،  در  و  می گیمرد  رچشممه  اتیوپمی  در 
پایتخمت سمودان به نیل سمفید می پیونمدد و نیل 
اصلمی را تشمکیل می دهمد و ایمن رود نهایتما بما 

گمذر از ممر بمه دریمای مدیرانمه می ریمزد.

دارد کمه بمه زودی شماهد ورود مموج جدیمدی از 
پناهجویمان از ایمن مرزها باشمیم که شماید ابعاد 

آن از چهمار سمال پیش گسمرده تر باشمد.
هورسمت زهوفمر گفتمه کمه بما هممکاری رئیمس 
آمانمی جدید کمیسمیون اتحادیه اروپما، اورزوا 
فون درایمن ممام تاش خمود را خواهمد کرد که 
بحمران سمال ۲۰۱۵ تکمرار نشمود. او افمزود کمه 
در ایمن مسمیر از حایمت کاممل آنمگا ممرکل، 

صدراعظمم آممان برخموردار اسمت.
در سمال  ممرکل  آنمگا  بماز"  "درهمای  سیاسمت 
۲۰۱۵ کمه ورود صدهما همزار پناهجمو بمه ایمن 
انتقماد شمدید  بما  بمه دنبمال داشمت،  را  کشمور 
محافظه کاران و راسمتگرایان آمان و کشمورهای 

اروپایمی روبمرو بمود.

داد. خواهمد  دسمت  از  را  دو  همر  مصدومیمت 
 تیمم پزشمکی رئمال اممروز مصدومیمت کمروس را 
تاییمد کمرد و ممدت زممان دوری او بیمن دو تما سمه 
هفتمه خواهمد بمود. رئمال پمس از وقفمه بازی همای 
ملمی بایمد بمه مصاف مایمورکا بمرود و کمروس قطعا 
ایمن بمازی را از دسمت خواهمد داد و حضمور او در 
ال کاسمیکوی 4 آبمان نیمز در هالمه ای از ابهمام 
قمرار دارد. سمتاره آمانمی قطعا همه تماش خود را 

خواهمد کمرد تما بمه ایمن بازی حسماس برسمد.

تسماوی  بمه  کار  دقیقمه 61،  و  اول  نیممه  دقیقمه 
کشمیده شمد. بما ایمن حمال دو گلمی کمه ویکتمور 
آیماا در دقیقمه 83 و ماتیماس گارسمیا در دقیقمه 
87 زدنمد بمه تیمم پایتخمت آرجانتاین برای کسمب 
پیمروزی کممک کرد، البتمه دو بازیکمن تیم گودوی 

کمروس در دقایمق 51 و 81 اخمراج شمدند.

نیمز توانسمت گل برتمری تیممش در زمیمن گرانمادا 
را دقیقمه 85 از فاصلمه 25 ممری بمه مر برسماند.

رئمال ابتمدا بما گل کریمم بنزمما پیمش افتماد ولمی 
امما  برابمر کمرد  را  کار  العربمی دقیقمه 61  یوسمف 
امتیماز  سمه  خمود  فوق العماده  شموت  بما  مودریمچ 
رئمال  کمرد.  واریمز  رئمال  حسماب  بمه  را  حسماس 
در آن فصمل بما وجمود کسمب 12 بمرد متوالمی در 
هفته همای پایانمی، بما یمک امتیاز اختاف از بارسما 

گرفمت. قمرار  دوم  رده  در 
از  زیمدان روز گذشمته و در نشسمت خمری پمس 
بمازی در ممورد سموپرگل مودریمچ گفمت: »خیلمی 
خوشمحال شمدم. مودریمچ ایمن نقطمه قموت را در 
خمود دارد کمه شموت های سمهمگینی روانمه دروازه 
او گلمی  یما چهمار سمال پیمش  حریمف کنمد. سمه 
باعمث  کمه  بمود  زده  گرانمادا  زمیمن  در  را  مشمابه 

پیمروزی مما شمد.« 

هشدار وزیر کشور آلمان
 نسبت به وقوع بحران جدید پناهجویان

مذاکره مصر و اتیوپی بر سر ساخت سد نیل  به بن بست رسید

خروج دیپلمات آمریکایی و همسرش از بریتانیا در پی تصادف مرگبار

ورزش

 دبیر بخش فرهنگ و هنر: حسین حیدربیگی
 کاریکاتوریست: خالق علی زاده

 دیزاین: مصطفی جعفری و مجتبی صالح
 مسوول ویب سایت: محمد حسین انصاری

دیپلمات  یمک  کمه  کمرده  تاییمد  آمریمکا  خارجمه  اممور  وزارت   
آمریکایمی و اعضمای خانمواده اش در پمی تصادفمی مرگبمار در 
بریتانیما کمه به کشمته شمدن یمک پر ۱۹ سماله منجر شمد، به 

ایماات متحمده برگشمته انمد.
همری داون، نوجموان بریتانیایمی، در اواخمر ماه اگسمت امسمال 
دیپلمات  ایمن  سماله   ۴۲ هممر  بما  ای  جماده  تصادفمی  در 

آمریکایمی کشمته شمد.
پولیمس محلمی می گویمد روز ۲۷ اگسمت در روسمتای کروتون، 
زن  ولمووی  خمودروی  انگلسمتان،  مرکمزی  نواحمی  در  واقمع 
آمریکایمی بما موتورسمیکلت کاوازاکمی همری داون تصمادف کرد 

کمه بمه ممرگ وی منجمر شمد.
پولیمس ممی گویمد زن آمریکایمی - کمه به خاطر حرفه شموهرش 
از مصونیمت دیپلاتیمک برخموردار اسمت - پمس از وقموع حادثه 
بما مامموران هممکاری کمرده و بمه آنها گفتمه بود که قصمد خروج 

از بریتانیما را ندارد.

 یمک روز پمس از متوقف شمدن فعالیت های مامی شمبکه ریلی 
هانگ کانمگ، مرکمز کنمرل ممرو اعمام کمرد کمه فعالیت همای 
ممرو در برخمی خطموط از ر گرفتمه شمده اسمت. ایمن مرکمز 
همچنیمن اعمام کمرد کمه برخمی ایسمتگاههای ممرو بمه علمت 
و  بموده  بسمته  همچنمان  زیماد"  بسمیار  خرابمکاری  و  "تخریمب 

فعالیمت نخواهنمد داشمت.
 روز)شمبنه ۵ سمپتمر( اعام شمد کمه فعالیت ماممی قطارهای 
تخریب همای  و  خشمونت ها  بعلمت  هانگ کانمگ  ریلمی  شمبکه 
ایسمتگاههای ممرو متوقمف شمده اسمت. مقاممات اداره حممل و 
نقمل هنگ کنمگ گفته بودند کمه می توانند زممان دقیقی برای 
بازگشمایی خطموط ممرو اعمام کنند.بمه گفتمه ایمن مقاممات تما 
زمانمی کمه مامموران تعمیر و نگهمداری مرو نتواننمد خرابی های 
ناشمی از تخریب های انجام شمده در ایسمتگاه های مرو توسمط 
ممرو  خطموط  کننمد،  مرممت  و  تعمیمر  را  کننمدگان  تظاهمرات 

بازگشمایی نخواهد شمد.
از سموی دیگمر قانون گمذاران دموکراسمی خمواه در هانگ کانمگ 
در تاشمند تما قانمون ممنوعیمت اسمتفاده از ماسمک را از طریمق 
دادگاه عالمی ایمن کشمور بمه چالمش بکشمند. پیمش از ایمن در 
تماش اولیمه، دادگاه عالمی هنگ کنگ درخواسمت ها بمرای لغو 

ایمن قانمون را رد کمرده بود.
قانمون  کمه  می گوینمد  امما  خمواه  دموکراسمی  قانون گمذاران   
ممنوعیمت ماسمک برخماف قانون اساسمی اسمت و آنان بما ارائه 
دایمل قانونمی جدیمدی، روز یکشمنبه تماش مجمددی در لغمو 

ایمن قانمون خواهنمد کمرد.
دموکراسمی خواه  قانون گمذار   ۲۴ رهمر  کمووک،  دنیمس 
قانمون  پرونمده  مهم تریمن  "ایمن  اسمت:  گفتمه  هانگ کانگمی 

اسمت". هانگ کانمگ  تاریمخ  در  اساسمی 
و در  پنجشمنبه  روز  از  اجرایمی هنمگ کنمگ  رئیمس  کمری م، 

"مصونیمت بمه نمدرت لغو می شمود."مقامات آمریکایمی گفته اند 
کمه بمه دایمل امنیتی و بمرای حفمظ "حریم خصوصمی"، هویت 

ایمن دیپلمات و هممرش را اعام ممی کنند.
شمارلوت چارلمز، ممادر همری داون، در مصاحبمه با بی بی سمی 
از زن آمریکایمی خواسمته اسمت کمه "بمه عنموان یمک ممادر" بمه 

بریتانیما برگمردد و بمه سمواات پولیمس پاسمخ بدهد.
خانمم چارلمز گفمت: "ما درک ممی کنیم که او چطمور می تواند 
بمه همیمن راحتمی سموار هواپیما بشمود و خانمواده مما را خمورد 

شمده رهما کند."

از ماسمک بمه خیابان هما رفتنمد کمه بمه خشمونت کشمیده شمد.
بمر اثمر ایمن تظاهرات هما فروشمگاه های زنجیمره ای، بانک هما و 

مراکمز تجماری اممکان فعالیمت را از دسمت دادنمد.
برخمی ایسمتگاه های ممرو در مرکمز هانگ کانمگ روز یکشمنبه 
نیز بسمته بود و سمایر ایسمتگاهها تنها تا سماعت ۹ شمب و سمه 

سماعت زودتمر از حالمت عادی بسمته می شموند.
قانمون ممنوعیمت اسمتفاده از ماسمک شمامل پوشماندن صورت 

بمه همر شمکلی حتمی با نقاشمی کمردن می شمود.

بحران هنگ کنگ؛
 آغاز به کار محدود مترو و تاش ها برای لغو قانون ممنوعیت ماسک

مودریچ استاد گل های استثنایی برابر گرانادا 

تونی کروس ال کاسیکو را از دست داد؟

اولین پیروزی مارادونا به عنوان مربی خیمناسیا

سال چهاردهم  شماره  3849  دوشنبه   15 میزان  1398 7 اکتبر 2019

ایننیمارتوقفناپذیروالورده:رسانههادرموردرئالداستانمیسازند
چهارمینگلدرسههفته

ایمن سمتاره سمنگالی لیورپمول در پایان در ممورد پنالتی اعام 
شمده بمر روی او در لحظمات پایانمی دیمدار برابمر لسمر پاسمخ 
عجیبمی داد و گفمت: "صادقانمه بگویمم، مما شایسمته پیمروزی 

در ایمن دیمدار بودیم!" 

فتمح الیمگا باید از سمد هر مانعی گذشمت.«
انتقمادات و بحمران در رئمال: »اینهما سماخته و پرداخته شما 
خرنمگاران اسمت. رسمانه ها در ممورد ما داسمتان می سمازند. 
مما بمه غیر از بمازی با پی اس جی که باختیم و تسماوی اخیر 
برابمر بمروژ، در دیگمر بازی هما مایمش بمدی ارائمه نداده ایمم. 
پمس از هشمت هفته صدرنشمین الیگا هسمتیم و هنوز برای 
صعمود از گروه ممان در لیمگ قهرمانمان شمانس های زیمادی 

داریم.« 

اول  گل  بمه  منجمر  کمه  او  بمه  میلمر  پماس  ممورد  در  مانمه 
لیورپمول شمد گفمت: "پماس میلمر روی گل اول بی نظیمر 
بمود. راسمتش خیلمی اتفماق نیفتماده بمود کمه میلمر بمه من 

بدهمد." گل  پماس 

سمانتی سمواری  اعتماد  بما  فصمل گذشمته  والمورده  فمده   
بمود کمه بمه ترکیمب اصلمی رئمال راه یافمت و پس از بازگشمت 

زیمدان نیمز جایمگاه خمود را حفمظ کمرد.
 پیرفمت او بمه قمدری چشممگیر بمود کمه در فصمل جماری 
توانسمته خمود را بمه عنموان یمک بازیکمن مهمم و تاثیرگمذار 

مطمرح کنمد.
 والمورده روز گذشمته بهریمن بمازی خمود بمرای رئمال را بمه 
مایمش گذاشمت و پماس گل دوم تیممش را بمه همازارد داد. 
سمتاره جموان اروگوئمه ای در پایمان بمازی گفمت: »بمه خاطمر 
کسمب ایمن پیمروزی خیلمی خوشمحام و معتقمدم کمه بمازی 
خوبمی انجمام دادیمم. خوشمحام کمه در ایمن پیمروزی نقمش 
زمیمن  در  را  توانمم  کمرده ام هممه  و همیشمه سمعی  داشمتم 
بگمذارم. خوشمبختانه از حایمت رمربمی و هم تیمی هایمم 

برخموردارم.
زیمدان از ممن می خواهمد روی بازیکمن مقابلمم فشمار بیماورم 
و توپگیمری کنمم. برابمر گرانمادا بمه خوبمی پمرس کردیمم و به 
4 گل رسمیدیم. ایمن پیروزی ما را صدرنشمین نگاه داشمت.« 
زجمر بمرای کسمب پیمروزی: »این اتفماق نباید رخ ممی داد. ما 
نبایمد برتمری 3-0 را بما 3-2 عوض می کردیم و می توانسمتیم 

رونمد خوب ممان را اداممه دهیم.
 نبایمد بمرای پیمروزی در برنابئو زجر بکشمیم ولمی خب، برای 

دیمدار سمخت  یمک  در  موفمق شمد  دیمروز  لیورپمول   
مقابمل لسرسمیتی پیمروز شمود تما عماوه بمر کسمب 
هشمتمین پیمروزی متوالمی، فاصلمه خمود را بما سمایر 

کنمد. حفمظ  مدعمی  تیم همای 
در ایمن دیمدار سمادیو مانه، سمتاره سمنگالی لیورپول، 
عملکمردی  فصمل  ایمن  بازی همای  اکمر  همچمون 
فوق العماده داشمت. او در ایمن دیمدار گل اول تیممش 
را بمه ممر رسماند و در دقایمق پایانمی نیمز یمک پنالتی 
بمرای لیورپمول گرفمت تما شماگردان کلموپ در دقیقمه 
95 نتیجمه تسماوی را بما پیمروزی عموض کننمد. مانمه 
پمس از ایمن دیمدار حسماس گفمت: "بمازی فوق العاده 
سمختی بمود. البتمه از قبل هم می دانسمتیم کمه بازی 
مقابمل لسمر دشموار خواهمد بمود. ایمن موضموع کمه 
چهارشمنبه همم یمک دیمدار سمخت در لیمگ قهرمانان 
اروپما انجمام دادیمم، بمه سمختی بمازی مقابمل لسمر 

کرد. اضافمه 
لسمر در ایمن بمازی خطرهمای زیادی ایجاد کمرد و در 
مقطعمی توانسمت بمازی را بمه تسماوی بکشماند ولی ما 
نما امیمد نشمدیم و تما آخمر جنگیدیمم و در نهایمت سمه 

امتیماز را از آن خمود کردیمم."

واکنشعجیبمانهدرموردپنالتیجنجالی

نیمار یمک بمار دیگمر موفق به گلزنمی برای پی اس جی شمد 
تما بمه تدریمج روزهمای تلمخ تابسمتان را بمه دسمت فراموشمی 

بسپارد.
پماری سمن ژرمن شمنبه شمب در هفتمه نهم رقابت همای لیگ 
فرانسمه بمه مصماف آنمژه رفمت. ایمن دیمدار کمه حسماس ترین 
پایمان  بمه  پاریسمی  تیمم  پیمروزی 0-4  بما  بمود  بمازی هفتمه 

رسید.
نیمار در ایمن دیمدار همم توانسمت در لحظمات پایانمی بمرای 
تیممش گلزنمی کنمد تما نشمان دهد کمه راه بماز کمردن دروازه 

حریفمان را در لحظمات پایانمی بمازی بمه خوبمی بلد اسمت.
نیمار در حالمی به روزهای خوبش برگشمته که در مام طول 
تابسمتان شمایعات حاکمی از تماش او بمرای جدایمی از پمی 
اس جمی بمود. گفتمه ممی شمد او حتمی حار شمده بخشمی 
از مبلمغ انتقالمش بمه بارسما را خمود بپمردازد؛ موضوعمی کمه 
خشمم شمدید هواداران پاری سمن ژرمن را به همراه داشمت. 
بمه طموری کمه در اولیمن بمازی خانگی بما حضور او، حسمابی 

از خجالمت ایمن ملی پموش برازیلمی درآمدند.
امما نیار بمی توجه به شمعارهای همواداران و انتقادهای تند 
و تیمزی کمه در ایمن ممدت از او شمده، در دیدارهمای اخیر 9 

امتیماز برای تیمش کسمب کرده اسمت.
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مزارشریف جال آباد

کابل غزنی بامیان

فراه هراتقندهار

 

بدیـن معنـی اسـت کـه نامـرده مسـئول ادارۀ 
فیفـا نـه بلکـه مسـئول یک نامـزد بوده اسـت."

در عیـن حـال عبدالرئـوف ثابـت یـک تـن از 
فعـاان مدنـی وایـت پکتیـا، بـه پـژواک گفتـه 
اللـه حمیـدی، ضمـن عضویـت  احسـان  کـه 
ادارۀ فیفـا در ریاسـت معـارف وایـت پکتیا نیز 

دارد. رسـمی  وظیفـه 
بـه گفتـۀ موصـوف بر اسـاس قانـون انتخابات، 
کـه  نـدارد  اجـازه  مامـور رسـمی دولـت  هیـچ 
کنـد؛  اشـراک  انتخاباتـی  هـای  نشسـت  در 
امـا ایـن اصـل قانـون، از سـوی احسـان اللـه 
حمیـدی مسـئول فیفـا در وایـت پکتیـا نقض 

شـده اسـت.
و  ثبـات  تیـم  کمپایـر  یـک  "وی  افـزود:  وی 
همگرایـی اسـت؛ در حالیکه وظیفـۀ فیفا را نیز 

بـه پیـش میـرد." ... ادامـه در ص -2 

اسـت. کشته شـدگان 
انـد  گفتـه  وایـت  ایـن  امنیتـی  مقام هـای 
کـه در ایـن درگیری هـا یـک ربـاز پولیـس 
کشـته شـده و دو ربـاز دیگـر زخمی شـده 

ند. ا

خـاف  موصـوف،  عمـل  ایـن  کـه  افـزود  وی 
قانـون انتخابـات و قوانین دیگر کشـور اسـت و 
بـا ایـن کار، مروعیت ادارۀ فیفا را زیر سـئوال 

اسـت. برده 
او افـزوده کـه فیفـا یـک ادارۀ بیطـرف اسـت و 
وظیفـۀ نظـارت از انتخابـات را بـر عهـده دارد و 
بایـد افـرادی در ایـن موسسـه کار کننـد که به 

اصـول آن متعهـد ماننـد.
او گفتـه کـه: "مـا احسـان اللـه حمیـدی را می 
شناسـیم کـه از چنـد سـال بدینسـو عضویـت 
ادارۀ فیفـا را دارد، در جریان انتخابات ریاسـت 
جمهـوری و پارمانـی، بـه صفـت مسـئول ایـن 
در جریـان  امـا  وظیفـه می کـرد؛  ایفـای  اداره 
انتخابـات گذشـته ریاسـت جمهـوری، بـه طور 
مسـتقیم به نشسـت کمپاینی عبدالله عبدالله 
رفتـه و بـه نفع این تیم سـخرانی کرده اسـت؛ 

نتیجـۀ ربات هوایـی و زمینی ایـن نیروها، 
۳۵ جنگجـوی طالبـان کشـته شـده و ۴۵ 

تـن دیگـر آنـان زخمـی شـده انـد.
کـه  افـزوده  بادغیـس  پولیـس  فرمانـده 
میـان  در  طالبـان  برجسـتۀ  فرمانـده  یـک 

فعـاان مدنـی و اعضـای تیـم دولـت سـاز مـی 
گوینـد کـه رئیـس ادارۀ فیفـا در وایـت پکتیـا، 
و همگرایـی  ثبـات  انتخاباتـی  تکـت  نفـع  بـه 

کمپایـن کـرده اسـت.
موسسـۀ انتخابـات آزاد و عادانـۀ افغانسـتان 
)فیفـا(، یـک ادارۀ غیرانتفاعـی اسـت کـه برای 
قانونی ساخن دموکراسـی از طریق انتخابات 
اشـراک  میـزان  بـردن  بلنـد  عادانـه،  و  آزاد 
رای دهنـدگان و افزایـش اعتـاد مـردم بـاای 
روندهای سیاسـی در کشـور فعالیـت می کند.

منـگل  خـان  گل  جنـت  پـژواک،  گـزارش  بـه 
رئیـس تکـت انتخاباتـی دولـت سـاز در وایـت 
پکتیـا گفـت که احسـان الله حمیدی مسـئول 
نشسـت  یـک  در  وایـت،  ایـن  در  فیفـا  ادارۀ 
کمپاینـی تکـت ثبات و همگرایـی حضور یافته 

و بـه نفـع ایـن تیـم سـخرانی کـرده اسـت. 

در  بادغیـس  وایـت  امنیتـی  مقام هـای 
نتیجـۀ  در  کـه  می گوینـد  کشـور  غـرب 
عملیـات زمینـی و هوایی نظامیـان افغان در 
مربوطـات مرکـز ایـن وایت، تلفات سـنگین 
اسـت.  شـده  وارد  طالبـان  جنگجویـان  بـه 
ريف اللـه چمتـو، قومانـدان امنيـه وایـت 
بـه  میـزان(  یک شـنبه)۱۴  روز  بادغيـس 
جنگجویـان  کـه  گفتـه  امریـکا  صـدای 
طالبـان نیم های شـنبه شـب باای شـاری 
پنـچ  در  پولیـس  نیروهـای  پوسـته های  از 
کیلومـری شـهر قلعه نـو ایـن وایـت حملـه 
کـرده کـه این درگیـری تا صبح روز یکشـنبه 

داشـت. ادامـه 
بـه گفتـه آقـای چمپـو ایـن حمـات طالبان 
در  و  شـده  دفـع  افغـان  نظامیـان  توسـط 

۳۵ جنگجوی طالبان در بادغیس کشته شدندرئیس فیفا در وایت پکتیا به نفع یک تکت انتخاباتی کمپاین کرده است

سال چهاردهم  شماره  3849 دوشنبه   15 میزان  1398 7 اکتبر  2019 قیمت 20 افغانی

بیماری های قلبی در ۱۷ سال گذشته افزایش یافته است

 

محیـط  حفاظـت  ملـی  اداره 
زیسـت، پان پنج سـاله جلوگیری 
و کاهـش آلودگـی هوای شـهر کابـل را منتر کرد. 
را مـورد  آلـوده کننـده  ایـن پـان کارکـرد اصنـاف 

می دهـد. قـرار  نظـارت  و  بررسـی 
ملـی  اداره  مسـلکی  معیـن  صدیقـی،  اللـه  عـزت 
میـزان   14 یکشـنبه  روز  زیسـت  محیـط  حفاظـت 
هنـگام نـر ایـن پـان گفت کـه مـام فعالیت های 
تفکیـک  اسـاس  بـر  و  بنـدی  اولویـت  پـان  ایـن 
در  بـا  و  مشـخص  ذیربـط  نهادهـای  مسـئولیت 
پـان؛ در کابینـه  زمـان تطبیـق  نظرداشـت مـدت 

شـد. تصویـب 
نقطـه  از  عمـل  پـان  ایـن  افـزود:  صدیقـی  آقـای 
نظـر منابـع تولیـد آلودگـی هـوا، مسـوولیت تطبیق 
فعالیت هـا و هاهنگـی اجـراات ارگان های ذیربط، 

بـه ۱۳ سـکتور تقسـیم بنـدی شـده اسـت. 
او عـاوه کـرد کـه پـان عمـل پنجسـاله بـه هـدف 
بهبـود هـوای بیـرون منـزل ترتیـب شـده کـه منابـع 
معیـاری  غیـر  سیسـتم  موجودیـت  را  آن  عمـده 
ترانسـپورت، اسـتفاده از مواد سـوخت غیر استندرد 
در وسـایط، سـوخت ذغـال سـنگ تصفیـه ناشـده 
و مـواد فسـیلی، عـدم مدیریـت کثافـات شـهری و 
تخلفـات محیـط زیسـتی بـه دلیـل تطبیـق نشـدن 
قوانیـن و مقررات محیط زیسـت، تشـکیل می دهد.

معیـن اداره ملـی حفاظـت محیـط زیسـت همچنان 
گفـت تطبیـق این پـان به گونه تعیین شـده اسـت 
تـا نهادهـای ذیربط گـزارش اجراات خـود از تطبیق 
پـان را در پایـان هـر مـاه بـه اداره ملـی حفاظـت 
محیـط زیسـت فرسـتاده و ایـن اداره پـس از جمـع 
عالـی  مقـام  بـه  را  آن  گزارش هـا،  ربـع وار  آوری 

ریاسـت جمهـوری ارایـه می کنـد.
اداره ملـی حفاظـت محیـط زیسـت بـه عنـوان اداره 
حفاظـت  کـه  اسـت  باورمنـد  اجرائیـوی  مسـئول 
شـهر  در  هـوا  آلودگـی  کاهـش  و  زیسـت  محیـط 
کابـل، تنهـا کار یـک یـا چنـد اداره ذیربـط دولتـی 
موسسـات  دولتـی،  نهادهـای  همـه  بلکـه  نیسـت 
نهادهـای  مدنـی،  نهادهـای خصوصـی، جامعـه  و 
اکادمیـک، علـا، رسـانه ها و مـردم مکلفیـت دارند 
هـوای  آلودگـی  از  جلوگیـری  و  کاهـش  زمینـه  در 

شـهر کابـل، همـکاری کننـد.
ایـن برنامـه بـا حضـور معیـن پالیسـی وزارت امـور 

وزارت صحـت مـى گويـد کـه بـه دلیـل کـم  توجهی 
دولت و شـهروندان در راسـتای درمـان بیاری های 
سـال   ۱۷ در  قلبـی  بیاری هـای  غیرسـاری، 

گذشـته، افزایـش یافتـه اسـت.
وزارت  اداری  و  مالـی  معـاون  زیـور   ماموسـی 
صحـت، کـه دیـروز )یکشـنبه، 14 میزان( درمراسـم 
گرامىداشـت ازروز جهنـى قلـب صحبـت مـى کـرد، 
گفـت کـه بیاری هـای غیـر سـاری، ۴۴ درصـد از 
مـرگ  و  میـر را در افغانسـتان تشـکیل می دهـد کـه 
از ایـن میـان، ۲۱ درصـد آن ناشـی از بیاری هـای 

قلبـی اسـت. 
نجیب اللـه صافـی ماینـده  سـازمان صحـی جهان، 
در ایـن مراسـم گفـت کـه عـدم توجـه در راسـتای 

شـهر کابـل می شـود. او پـان پنـج سـاله را یکی از 
ایـن کارهـا عنـوان کـرد.

روشـان ولسـمل معیـن وزارت شهرسـازی و اراضـی 
نیـز گفـت کـه مـا متعهـد بـه تطبیـق دقیـق پـان 
مذکـور هسـتیم و بـا سـاختان هایی کـه بـه شـکل 

می کنیـم. برخـورد  می شـود،  سـاخته  غیرمعیـار 
آقـای ولسـمل افـزود کـه بایـد معیارهای سـاختان 
وزارت  و  شـود  رعایـت  منزل هـا  بلنـد  در  سـازی 
شهرسـازی اجـازه فعالیـت بـه ایـن گونـه مکان هـا 

داد. نخواهـد 
ایـن اقـدام در حالـی صـورت می گیـرد کـه در شـهر 
دارد  وجـود  بلندمنـزل  هـزار  یـک  از  کمـر  کابـل 
غیـر  خانه هـای  در  شـهر  ایـن  سـاکنان  بیشـر  و 

می کننـد.  زندگـی  اپارمانـی 
بـر اسـاس گفتـه  والـی کابـل، حـدود 7 میلیـون تن 
در شـهر کابـل زندگـی می کنـد کـه بیـش از 470 
ایـن شـهر سـاخته شـده  در  نیـز  هـزار سـاختان 

بیاری هـای قلبـی در افغانسـتان خـر می دهد که 
ایـن بیاری هـا، سـاانه جـان ۱۷٫۵ میلیـون نفر را 

و  کابـل  شـاروالی  شـهری  خدمـات  معیـن  داخلـه، 
معیـن وزارت امـور شهرسـازی و اراضـی برگـزار شـده 

بود.
یعقـوب حیـدری والـی کابـل در ایـن نشسـت گفـت 
کـه صدهـا و یا هزاران داش خشـت پزی در سـاحات 
بـر  ده سـبز و پغـان فعالیـت می کننـد کـه عـاوه 
آلودگـی هـوا، صدمـات جـران ناپذیـری را بـا حفـر 

زمیـن، بـه محیـط زیسـت وارد کـرده اسـت.
بـا  دولتـی  نهادهـای  بایـد  کابـل،  والـی  بـاور  بـه 
همدیگـر همـکاری کننـد و اجازه ندهنـد که وضعیت 

محیـط زیسـت بیـش از ایـن بـد و تخریـب شـود.
معیـن مسـلکی اداره محیـط زیسـت نیز گفـت که ما 
می توانیـم مامـی مراکـزی کـه شـهر کابـل را آلوده 
می کننـد در یـک روز متوقـف کنیـم، ایـن کار نیـاز 

به زمـان دارد.
کارهایـی  نیـز  حـار  حـال  در  کـه  کـرد  عـاوه  او 
صـورت گرفته اسـت کـه باعث کاهـش آلودگی هوای 

جلوگیـری و درمـان بیاری های غیر سـاری از جمله 
بیاری هـای قلبـی، دلیـل افزایـش ایـن بیـاری  هـا 
اسـت. بـه اسـاس معلومـات او؛  در جریان ۱۷ سـال 
گذشـته، توجـه ازمی در راسـتای جلوگیری و درمان 
و وزارت  امـراض غیـر سـاری صـورت نگرفتـه اسـت 
صحـت و مؤسسـات خصوصـی، در ایـن مـدت تنهـا 

روی مهـار بیاری هـای سـاری مرکـز کـرده انـد.
بـه گفتـه او سـال قبـل، وزارت صحـت عامـه برنامـه 
 ای را بـه منظـور درمـان بیاری هـای غیـر سـاری و 
ایـن  امـا  گرفـت؛  دسـت  روی  قلبـی  بیاری هـای 
برنامـه تـا کنـون بـه دلیـل عـدم حایـت مالـی، بـه 

گونـۀ عملـی آغـاز نشـده اسـت.
افزایـش  از  حالـی  در  عامـه،  صحـت  وزارت 

اسـت.
می گوینـد،  زیسـتی  محیـط  کارشناسـان  اکنـون 
تـا زمانـی کـه حکومـت روشـی پـاک بـرای سیسـتم 
امـکان  نکنـد،  آمـاده  مـردم  خانه هـای  گرمایشـی 

نـدارد. وجـود  الودگـی  و  دود  کاهـش 
کـه  می  گویـد  زیسـت  محیـط  حفاظـت  ملـی  اداره 
گرفتـه  صـورت  قسـمت  ایـن  در  ابتدایـی  کارهـای 
رد  فصل هـای  در  گاز  قیمـت  کاهـش  کـه  اسـت 

اسـت. مـوارد  آن  از  یکـی 
امـا طی سـال های گذشـته نـه تنها اینکـه قیمت گاز 
در فصل هـای رد کاهـش نیافـت، بلکـه افزایش نیز 
داشـت و حکومـت نتوانسـت به صورت جـدی نظارت 

کند.
تاکیـد  امـا  زیسـت  محیـط  حفاظـت  ملـی  اداره 
می کنـد کـه بـا متخلفـان طبق احـکام ریـح قانون 
برخـورد می شـود و در مرحلـه بعـد اگر ادامـه داد، به 

و قضایـی معرفـی می شـوند. نهادهـای عدلـی 

در رار جهـان می گیـرد و ایـن رقـم، ۳۱ درصـد 
می دهـد. تشـکیل  را  جهـان  در  ومیـر  مـرگ   مـام 

اداره ملی حفاظت محیط زیست پان 5 ساله کاهش آلودگی هوا را منتشر کرد

مقام هـای محلـی در ننگرهـار اعام کردند که در پـی عملیات اخیر 
تصفیـه ای نیروهـای امنیتـی در ولسـوالی اچین، حـدود ۹۵ درصد 
از روسـتاهای ایـن ولسـوالی از وجـود جنگجویـان مربـوط بـه گـروه 

داعش پاکسـازی شده اسـت.
دفـر مطبوعاتـی والـی ننگرهـار روز یکشـنبه )14 میـزان( بـا نـر 
خرنامـه ای گفتـه کـه عملیـات پاک سـازی ولسـوالی اچیـن وایت 
ننگرهـار توسـط نیروهـای مشـرک امنیتی بـه پیش برده می شـود. 
ایـن  روسـتاهای  از  در  در حـال حـار ۹۵  کـه  افـزوده  خرنامـه 
ولسـوالی از وجـود داعـش تصفیـه شـده و برعـاوه صدهـا مایـن 

نیـز خنثـا شده اسـت. ایـن گـروه  جاسـازی شـده 
دفـر مطبوعاتـی والـی ننگرهـار اضافه کـرده که پس از پاک سـازی 
ولسـوالی اچیـن شـاری از باشـنده های ایـن ولسـوالی کـه بی جـا 

شـده بودنـد، آمـاده بازگشـت به خانه های شـان هسـتند.
بـه اسـاس خرنامه این دفر عملیـات تصفیه ای ولسـوالی اچین از 
وجـود گـروه داعـش تـا پاک سـازی کامـل این ولسـوالی ادامـه پیدا 

خواهـد کرد.
از پایگاه هـای اصلـی گـروه داعـش در  ولسـوالی اچیـن ننگرهـار 
افغانسـتان بـه شـار مـی رود. این گـروه ننگرهـار را پایتخت شـاخه 

خراسـان خـود عنـوان کرده اسـت.

مجلـس سـنا در واکنـش به دیـدار طالبان و خلیلزاد در اسـام آباد و 
احتـال از رگیری دوبـاره مذاکرات صلح افغانسـتان می گوید که 

پاکسـتان و امریکا خود را مالک افغانسـتان فکر نکنند.
روز  نشسـت  در  سـنا  مجلـس  اول  معـاون  ایزدیـار  علـم  محمـد 
هیـات  دیـدار  بـه  پیونـد  در  مجلـس  ایـن  میـزان(  یک شـنبه)14 
مذاکـرات  "ایـن  گفـت:  آبـاد  اسـام  در  زمی خلیلـزاد  و  طالبـان 
بـدون حضـور حکومـت افغانسـتان به معنی این اسـت کـه مالکیت 

بـه دسـت امریـکا و پاکسـتان باشـد؟"  افغانسـتان 
آقـای ایزدیـار خطـاب بـه حکومت افغانسـتان گفت کـه موضع خود 
را در ایـن خصـوص توحیـد کرده و با اتخاذ موقف روشـن به حامیان 
طالبـان بگویـد کـه حایت از تروریزم به شـا سـودی می رسـاند و 
بایـد از طریـق دسـتیابی بـه یـک راه حل مـروع منافع خـود را در 

افغانسـتان جستجو کنند.
یـک هیـات طالبـان بـه روز پنج شـنبه هفتـه گذشـته بـه اسـام آباد 
سـفر کـرد. همزمـان با ایـن زمی خلیلـزاد ماینـده ویـژه امریکا در 
امـور صلـح افغانسـتان نیـز در عیـن زمـان به پاکسـتان رفته اسـت. 
وزارت خارجـه پاکسـتان دیروز دیـدار مایندگان طالبـان و خلیلزاد 

را تاییـد کـرده، امـا جزئیات بیشـر نداده اسـت.
بـا ایـن وجـود، فضل هـادی مسـلم یار رئیـس مجلـس سـنا نیـز در 
نشسـت دیـروز ایـن مجلـس گفـت: "خطـر جـدی ایـن اسـت کـه 
تروریسـتان بـه کشـور حامـی تروریـزم رفتـه و بـا هیـات یـک کشـور 

دیگـر روی صلـح افغانسـتان بحـث می کننـد."
آقـای مسـلم یار بـا تاکید بـر این که هیـچ بیرونی می توانـد در روند 
صلـح افغانسـتان تصمیـم بگیـرد و اگـر تصمیـم بگیـرد هـم مـردود 
اسـت، افزود که دولت افغانسـتان متعهد به صلح در کشـور اسـت؛ 
امـا متاسـفانه گـروه تروریسـتی طالبـان به جـز نوکری اسـتخبارات 

بیرونـی، هیـچ تعهـدی به مـردم و کشـور ندارد.
او بـا اشـاره بـه اینکه مابـرادر حدود 10 سـال در پاکسـتان زندانی 
بـود تاکیـد کـرد: "اگـر طالبـان و مـا بـرادر آلـه دسـت خارجـی 
نیسـتند چگونـه بازهم به پاکسـتان رفتـه و به وزیر خارجه آن کشـور 
تحفـه می دهـد؛ این مسـاله هم دردآور اسـت و هم برای افغانسـتان 

خطرناک اسـت."
ایـن در حالـی اسـت کـه دونالـد ترامـپ بیشـر از یک ماه می شـود 
کـه مذاکـرات بـا طالبـان را پـس از 9 دور نشسـت در دوحـه قطـر، 

متوقـف و بـر اعـال فشـار بـر این گـروه تاکیـد کرد.
امـا؛ دیـدار دوبـاره خلیلـزاد و ماینـدگان طالبان در اسـام آبـاد بار 

دیگـر احتـال از رگیـری ایـن مذاکـرات را تقویـت کرده اسـت.
دولـت افغانسـتان می گویـد کـه ایـن نشسـت ربطـی به رونـد صلح 
افغانسـتان نـدارد و بـرای رهایـی دو شـهروند امریکایی بـوده که در 

اسـارت طالبـان بـر می برند.

اکثر بخش های اچین ننگرهار
 از وجود داعش تصفیه شد

واکنش مجلس سنا به دیدار طالبان و 
خلیلزاد در اسام آباد؛ پاکستان و امریکا مالک 

افغانستان نیستند


