
 

شـده  بازداشـت  فـرد  نـزد  از  کـه  آمـده  خرنامـه  در 
اسـت. افتـاده  پولیـس  بدسـت  نیـز  مهـات  مقـدار 

و  امنیتـی  نیروهـای  عملیـات  اخیـر  هفته هـای  در 
دفاعـی کشـور علیـه گروه هـای تروریسـتی افزایـش 
یافتـه و در ایـن عملیات هـا ده هـا تن از افـراد کلیدی 
گـروه تروریسـتی داعش و طالبان کشـته و بازداشـت 
شـدند و چندیـن ولسـوالی از کنرول آنها خـارج و به 
تـروف نیروهـای امنیتـی و دفاعـی در آمـده اسـت.

همچنـان وزارت داخلـه در خرنامـه جداگانـه گفتـه 
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نظرسـنجی ها حکایـت از پیـروزی قیـس سـعید در انتخابـات ریاسـت جمهـوری تونـس 
دارنـد. اسـتاد محافظـه کار دانشـگاه بـه عنـوان کاندیـد مسـتقل پـا بـه کارزار انتخاباتی 
گذاشـته بـود. قیـس سـعید بـا کسـب بیـش از ۷۰ درصـد آرا در انتخابـات پیـروز شـده 

است.
دموکراسـی نوپـای تونـس در برابـر یـک تحول بـزرگ قـرار دارد. در کمـر از چند هفته، 
مـردم تونـس بـه پای صندوق هـای رای رفتنـد تا پارمـان و همچنین رئیـس جمهور این 
کشـور را انتخـاب کننـد. دولـت حاکـم تونس، بازنـده اصلی ایـن انتخابات اسـت. حتی 

پیـش از روع دور دوم انتخابات ریاسـت جمهـوری ......
5

قیس سعید به عنوان رئیس جمهور جدید تونس انتخاب شد

شاخص های حکمرانی مطلوب در  
نظام اقتصاد سیاسی افغانستان

33

چرا ترکیه مبارزه را به سوریه 
منتقل کرد؟ 

حکمرانـی   هـای  شـاخص  از  برخـی  بررسـی  بـه  اول  قسـمت  در 
»دوران  زودی  بـه  کـه  گفتیـم  و  پرداختیـم  بانـک جهانـی  در  مطلـوب 
انتخابـات« بـه حیـث یـک دوران تحـول در جامعـه مـا تمـام مـی شـود و 
نتیجتـاٌ یـک دولـت بـا پشـتوانه و رای مردم انتخـاب می شـود. دولت هر 
چقـدر زودتر به تشـکیل کابینـه و معرفی آنها بپـردازد زیانهای اجتماعی 

ناشـی از سـرگردانی جامعـه نیـز کاهـش مـی یابـد و....

نقد و بررسی فلم باشد که روز 
موعد از راه برسد

4
هیاهوی پیش از وقت ممنوع

2سرمقاله 

رئیس جمهور: سطح همکاری میان نیروهای امنیتی کشور افزایش یافته است

وزارت داخله: یک فرمانده داعش در ننگرهار بازداشت شد

رئیـس  غنـی،  ارف  محمـد 
جمهـور کشـور می گویـد کـه سـطح 
هاهنگـی میـان نیروهـای امنیتـی و دفاعـی به گونه 

اسـت. یافتـه  افزایـش  "بی پیشـینه" 
جمهـوری  ریاسـت  ارگ  کـه  اعامیـه ای  اسـاس  بـر 
دیروز )دوشـنبه، 22 میـزان( منتر کرده، آقای غنی 
در دیـدار بـا جـرال آسـتین میلـر، فرمانـده عمومـی 
گفتـه  افغانسـتان  در  امریکایـی  و  ناتـو  نیروهـای 

اسـت کـه افزایـش سـطح هاهنگـی میـان نیروهای 
امنیتـی و دفاعـی افغانسـتان، باعـث پیـروزی آنها در 
عملیات هـا علیـه گروه هـای تروریسـتی شـده اسـت.

در ایـن دیـدار کـه شـام روز یکشـنبه در ارگ ریاسـت 
عمومـی  فرمانـده  اسـت،  شـده  انجـام  جمهـوری 
نیروهـای ناتـو و امریکایـی" از ظرفیـت و توانایی های 
دفاعـی  و  امنیتـی  نیروهـای  افـزون  روز  محاربـوی 
اخیـر  عملیات هـای  و  کـرده  سـتایش  افغانسـتان 

ایـن نیروهـا را بخاطـر رکـوب تروریسـت ها، موفـق 
اسـت."  خوانـده 

میـان  هاهنگـی  سـطح  افزایـش  کـه  افـزوده  او 
نیروهـای امنیتی و دفاعی افغانسـتان، دلیل پیروزی 
تروریسـتی  گروه هـای  علیـه  نـرد  میـدان  در  آنهـا 

اسـت.
ارگ ریاسـت جمهوری در اعامیه خود نوشـته اسـت 
کـه آقـای میلـر در این دیدار، گـزارش ارزیابی خود از 

در  پولیـس  خـاص  قطعـات  نیروهـای  کـه  اسـت 
نتیجـه عملیاتـی در ولسـوالی چـرخ وایـت لوگـر یک 

برده انـد. بیـن  از  را  طالبـان  گـروه  مخفـی گاه 
وزارت داخلـه افـزوده، در این عملیات مقدار سـاح و 
مهـات طالبان شـامل چهارمیل تفنگ چره ئی، سـه 
میـل اسـلحه یازده تیـره، سـه بکسـه مرمـی دهشـکه، 
600 فیـر مرمی دراگونـوف، یـک قاب دوربیـن هاوان 
و اسـناد مهـم ایـن گـروه نیـز بدسـت پولیـس افتـاده 

است.

ارگان هـای امنیتـی و دفاعـی افغانسـتان را بـا رئیس 
جمهور ریـک کرد.

"نیروهـای  کـه  اسـت  گفتـه  ناتـو  نیروهـای  فرمانـده 
در جنـگ  را  افغانسـتان دشـمن  دفاعـی  و  امنیتـی 
کلیـدی  افـراد  اواخـر  ایـن  در  و  داده انـد  شکسـت 
از بیـن برده انـد، همچنـان سـاحات  تروریسـت ها را 

زیـادی را از نـزد آنـان دوبـاره تـرف کـرده انـد."
از  ناتـو  دوامـدار  حایـت  از  غنـی  جمهـور  رئیـس 
نیروهـای امنیتـی و دفاعـی افغانسـتان تشـکر کـرده 
و افـزوده کـه ایـن نیروهـا در خـط مقـدم مبـارزه بـا 
و  همـکاری  راسـتا  ایـن  در  و  دارنـد  قـرار  تروریـزم 

اسـت. مهـم  جهانـی،  جامعـه  مشـرک  حایـت 
ایـن سـو، تحـت  بـه  از سـال 2014  ناتـو  نیروهـای 
نـام "ماموریـت حایـت قاطـع" در افغانسـتان حضور 
و  دهـی  مشـوره  آمـوزش،  روی  آنهـا  مرکـز  و  دارنـد 
افغانسـتان  دفاعـی  و  امنیتـی  نیروهـای  از  حایـت 
در جنـگ  مسـتقیم  بـه صـورت  نیروهـا  ایـن  اسـت. 
اشـراک می کنند. در سـال های گذشـته، انتقادات 
و  امنیتـی  نیروهـای  میـان  ناهاهنگـی  از  زیـادی 
دفاعـی کشـور مطـرح می شـد. امـا اکنـون مقامـات 
امنیتـی کشـور می گوینـد کـه بـا اصاحاتـی کـه در 
هاهنگی هـا  سـطح  آمـده،  به وجـود  ارگان هـا  ایـن 

بیشـر شـده اسـت.
در ماه هـای اخیـر نیروهـای امنیتـی کشـور چندیـن 
ولسـوالی کلیدی را در غزنی، بدخشـان، تخار، کندز 
و  گـروه طالبـان خـارج کردنـد  از کنـرل  فاریـاب  و 
تحـت تـرف دولـت در آمدنـد. مسـئوان می گوینـد 
کـه عملکـرد هاهنـگ ایـن نیروهـا، یکـی از دایـل 

پیـروزی آنهـا در برابـر گروه هـای تروریسـتی اسـت.

 تفسـیر عملیـات نظامـی ترکیـه در شـال رق 
سـوریه در مطبوعـات آمریـکا به صورت حملـه ای علیه 
کرد هـا، تضعیـف کننـده مبارزه بـا بقایای داعـش )و یا 
بـه اصطـاح دولـت اسـامی( و آسـیب زننـده بـه قابل 
اعتـاد بـودن آمریـکا نزد متحدیـن این کشـور ؛ باعث 

تاسـف اسـت. می بایسـت سـوء تفاهم.....

 

د افغانسـتان د هوايـي ځـواک 22 پیلوټانو چې د چک 
پـه جمهوریـت کـې پـه زده کـړه بوخـت وو، نـن يـې د 

فراعـت سـندونه تراسـه کړل.
دغـه مطلـب پـه هغـې خرپاڼـه چـې پـه پـراګ کـې د 
افغانسـتان د سـفارت لـه خـوا پـژواک خـري اژانس ته 

رالېـږل شـوې، راغـى دى.
رچينـه زياتـوي، پـه دې مراسـمو کـې پـه چـک کـې 
د  هېـواد  د  اریـوي  ګل  شـهزاد  سـفیر  افغانسـتان  د 
هوايـي ځـواک پیلوټانـو تـه چـې خپلـې زده کـړې یـې 
پـه بریالیتوب بشـپړې کـړي، د فراغت مبارکـي وویله او 
هغـوی تـه یـې د افغانسـتان د هوايـي ځـواک پـه ليکـو 

کـې د بریالیتـوب هيلـه وکـړه. 
نومـوړي د افغـان پیلوټانـو لپاره د دې روزنیـز پروګرام د 
برابرولـو لـه کبلـه د امریـکا د متحـده ایااتـو، ناټو تړون 
او پـه ځانګـړې توګـه د چـک جمهوریـت نـه مننـه وکـړه 
او هيلـه یـې څرګنـده کـړه چـې دا روزنیـز پروګرامونه به 

راتلونکـې کـې هـم دوام وکړي.
ده نـوي فـارغ شـویو افغـان پیلوټانـو تـه په خطـاب کې 
وویـل: "زه د خپـل هېـواد پر مـي اردو او هوايي ځواک 
افتخـار کـوم او پـر تاسـو ویـاړم چې پـه بریالیتـوب ره 
مـو خپلـې زده کـړې بشـپړې کـړې او بېرتـه هېـواد تـه 

ستنېږئ."
هغـه زیاتـه کـړه، سـوله د افغانسـتان د خلکـو اصـي 
غوښـتنه او د افغان دولت لومړیتوب دی، د افغانسـتان 
دولـت پـه هېـواد کـې د یـوې دایمـي او باوقـاره سـولې 

ټینګښـت تـه ژمـن دی.
د  جنـګ  روان  کـې  افغانسـتان  پـه  خـره،  پـه  ده  د 
اسـامي هېوادونـو او اسـامي منابعو له خـوا غیر مجاز 
بلـل شـوی او بایـد دا جنـګ او وینـه تویونـه پـای تـه 

ورسـیږي.
سـفر وايـي، د یـوې دایمـې او بـا وقـاره سـولې تراسـه 
د  ځواکونـه  امنیتـي  افغانسـتان  د  بـه  پـورې  کېـدو 
اسـاي قانـون او جمهوریـت د ارزښـتونو دفـاع کـوي.

ده،  خـاوره  فرصتونـو  د  افغانسـتان  وويـل،  اريـوي 
جمهوریـت  اسـامي  د  افغانسـتان  د  چـې  همداسـې 
سـیمې  د  افغانسـتان  چـې  وايـي  تـل  ولسـمر 
اقتصـادي، او تجـاري څلـورارې ده او ټولـو هېوادونـو 
د وصـل نقطـه ده او زمـوږ هېـواد د ازادۍ او ولسـواکۍ 

لـري. ځـواک  بالقـوه  لپـاره 
پـه خرپاڼـه کـې راغـي چـې پـه دې مراسـمو کـې د 
مـر  رډو  مرسـتيال  وزارت  دفـاع  د  جمهوريـت  چـک 
امريکايـي  د   ،)RADOMIRYAHODA( ياهـودا 
کمپنـۍ اسـتازي ليـزي کيـت )Leslie Keith(  او د 
 )Jan Roucek( ام براها رکت اسـتا.ی جان روسـیک

هـم ګـډون کـړى وو.

د افغـان پوسـټ چارواکـي وایـي چې د دغـې ادارې له 
نويـو خدمتونـو ره د کلنـي عوایـد کچـه يـې اتـه سـوه 

میلیونـه افغانیـو تـه لوړه شـوې ده.
دغـه څرګندونـې د افغـان پوسـټ رییـس احمـد وحیـد 
ویـس د تلـې پـه ۲۲ مـه د پوسـټ نړېوالـې ورځـې د 

مانځلـو پـه مراسـمو کـې وکـړې.
ده وویـل چـې پخـوا د افغـان پوسـټ ادارې د کلنـي 
عوايـدو کچـه ۱۴۵ ميليونـه افغانـۍ وه، خـو لـه نويـو 
لـوړه  تـه  اتـه سـوه ميليونـو  خدمتونـو ره دغـه کچـه 

ده. شـوې 
ټـول  چـې  وويـل  اړه  پـه  خدمتونـو  نويـو  د  نومـوړي 
افغانسـتان کـې دوى 46٣ پوسـټ خـوي فعالـه کـړي 

لـري.  ورتـه اس رى  ډېـرى خلـک  مهـال  دا  چـې 
هغـه د بېلګـې پـه توګه وويـل چې خلـک دا مهال خپل 
پاسـپورټونه د افغـان پوسـټ لـه ارې پـه اسـانۍ ره 

کوي. تراسـه 
د ویـس د معلوماتـو لـه مخـې، تـر اوسـه د ښـاروالۍ په 
مرسـته پـه ۱۷ ناحيـو کـې د موقعيت موندنې سيسـتم 
هـم فعالـه شـوى او دغـه لـړۍ بـه نـورو ناحيـو تـه هـم 

وغځـول ي.
شـخي  د  پوسـټ  افغـان  چـې  کـړه  زیاتـه  نومـوړی 
پوسـټونو ادارو پـه پرتلـه خلکـو تـه خدمـات پـه کمه بیه 

وړانـدې کـوي.
دی وایـې چـې اوس مهـال پوسـټ خونـې پـه عـري 
بڼـه جـوړې شـوي او لـه ارې يـې وایتونـه هم لـه مرکز 

نښـلول شـوي دي.
دغـه راز پـه دغه غونډه کـې د ولي جرګې د مواصاتو 
او مخابراتـو کمېسـيون غـړي غـام رور سـعادت وویل 
چـې پوسـټ د اړیکـو ټینګولـو لومړنـۍ وسـیله ده، خـو 

پـه افغانسـتان کـې يې خدمـات ډېر کمـزوري دي.

٢٢ يپلوټانو په چک هېواد کې د 
فراغت سندونه تراسه کړل

د افغان پوسټ ادارې د عوایدو 
کچه لوړه شوې

خبرونه

درصفحه2

کمیسیون مستقل انتخابات:

 مشخصات بیش از 1.7 میلیون  رای دهنده 
وارد سیستم شده است  

در  می گویـد  داخلـه  امـور  وزارت 
قطعـات  نیروهـای  عملیـات  نتیجـه 
پتی کـوت  ولسـوالی  مربوطـات  در  پولیـس  خـاص 
وایـت ننگرهـار یک فرمانـده گروه تروریسـتی داعش 
بازداشـت شـد. ایـن وزارت روز دوشـنبه ) 22 میزان( 
فرمانـده  ایـن  کـه  اسـت  گفتـه  نـر خرنامـه ای  بـا 
و در  نـام دارد  ابراهیـم"   " تروریسـتی داعـش  گـروه 
آبـاد  جـال  شـهر  در  تروریسـتی  مختلـف  قضایـای 

داشـت. دسـت 



کارتون روز

 

 

 

کمیسـیون مسـتقل انتخابات کشور  
اعـام کرد کـه از مجموع 22.5 هزار 
محل رای دهی، مشـخصات بیـش از 1.7 میلیون تن 
اسـت. شـده  سیسـتم  وارد 

رحیمـه ظریفـی عضـو کمیسـیون مسـتقل انتخابـات 
روز دوشـنبه 22 میـزان در یـک نشسـت خـری در 
کابـل گفـت که تاکنـون از 22588 محـل رای دهی، 
مشـخصات یـک میلیـون  و هفتصـد و سـی و هفـت 
هزار و هفتاد و هشـتاد رای دهنده وارد سیسـتم شـده 

است.
خانـم ظریفـی افـزود کـه تاکنـون آرای 3173 محـل 
رای دهـی شـارش نشـده و داخـل سیسـتم نشـده 

اسـت.
اعضـای کمیسـیون مسـتقل انتخابـات در 27 اسـد 
سـال جـاری بـا اکریـت آرا تعـداد ۵۳۷۳ مرکـز رای 
 ۱۱۱۱۹( محـل می شـد  دارای ۲۹۵۸۶  کـه  دهـی 

زنانـه-۱۸۴۶۷ مردانـه( تصویـب کـرد.
مسـتقل  کمیسـیون  عضـو  دیگـر  عبداللـه  موانـا 
انتخابـات در ایـن نشسـت گفت کـه از 29586 محل 
رای دهـی، 3018 محـل بـه دایـل مشـکوک بـودن، 
مسـدود شـده و 3980 محل دیگر باقی مانده اسـت.

بایومریـک شـده ای  آرای  کـه  عبداللـه گفـت  آقـای 
3980 محـل دیگـر اکنـون در حـال پروسـس اسـت 
و تـا سـه روز دیگـر بـه رور مرکـزی منتقـل می شـود.

کمیسـیون مسـتقل انتخابـات پیـش از ایـن گفته بود 
که بیش از 2.5 میلیون تن در انتخابات شـش میزان 
ریاسـت جمهـوری رکـت کرده انـد و نتایـج ابتدایـی 
آن را 27 میـزان )شـنبه هفتـه آینـده( اعـام می کنـد. 
از  بعـد  و  اسـت  باقیانـده  دیگـر  روز  چهـار  اکنـون 
انتخابـات رونـد وارد سـازی معلومـات بـه سیسـتم بـه 

کنـدی پیـش رفته اسـت.
مسـتقل  کمیسـیون  دیگـر  عضـو  یـک  زیـب  اورنـگ 
کـردن  وارد  در  تاخیـر  علـت  کـه  گفـت  انتخابـات 
معلومـات بـه سیسـتم، نابلـدی ناظـران و مشـکات 

بـود. تخنیکـی 

مقام هـای محلـی بدخشـان می گوینـد کـه در نتیجه 
یـک حملـه هوایی در ولسـوالی وردوج این وایت، دو 
غیرنظامی کشـته و شـش تـن دیگر زخمی شـده اند. 
روز  هوایـی  حملـه  ایـن  کـه  گفته انـد  مقام هـا  ایـن 
یـک شـنبه )21 میـزان( بـه هـدف آمـاج قـرار دادن 
انـدازی  راه  طالبـان  گـروه  فرمانـده  یـک  عطااللـه؛ 

نیـز، کشـته شـده اند. بـود کـه دو طالـب  شـده 
مقام هـا دربارۀ کشـته شـدن این فرمانـده طالبان در 

ایـن حمله، چیـزی می گویند.

شـکایات  سـمع  کمیسـیون 
وزارت،  شـش  سـنا؛  مجلـس 
ریاسـت پوهنتـون کابـل و شـاروالی کابـل را در 
پیونـد بـه قضایـای مختلـف، بـه څارنوالـی معرفی 

کـرد.
شـکایت  سـمع  کمیسـیون  رئیـس  زابلـی  زمـی 
در  میـزان(   22 )دوشـنبه،  دیـروز  سـنا  مجلـس 
یک نشسـت خـری گفت کـه اداره های یادشـده 
تحصیـات  زراعـت،  مالیـه،  هـای  وزارت  شـامل 
صنعـت،  و  تجـارت  شـهری،  انکشـاف  عالـی، 
پوهنتـون  ریاسـت  و  کابـل  شـاروالی  و  معـارف 
کابـل بـوده و در پیونـد بـه قضایـای مختلـف، بـه 

انـد. شـده  معرفـی  څارنوالـی 
بـه  کابـل  پوهنتـون  زمیـن  واگـذاری  قـرارداد 

امریکایـی پوهنتـون 
آقـای زابلـی در ایـن کنفرانـس خـری گفـت کـه 
وزیـر  فایـض  ریـف  میـادی،   ۲۰۰۶ سـال  در 
اسـبق تحصیـات عالـی، بـا پوهنتـون امریکایـی 
افغانسـتان قـراردادی را بـه امضـا رسـاند کـه بـه 
وزارت  بـه  مربـوط  زمیـن  جریـب   ۷۴ آن  اسـاس 
داراامـان  در  زراعـت  و  عالـی  تحصیـات  هـای 
کابـل، بـه پوهنتـون امریکایـی افغانسـتان واگذار 

. شد
او گفـت کـه بـه اسـاس ایـن قـرارداد، پوهنتـون 
 ۵۰ سـاانه  زمیـن،  ایـن  بـدل  در  بایـد  یادشـده 
بورسـیه تحصیلـی را بـه پوهنتـون کابـل مـی داد، 
همیـن  بـه  بایـد  شـده  واگـذار  زمیـن  انـدازه  بـه 
مسـاحت، زمیـن را بـرای پوهنتـون کابل در شـهر 
کابـل خریـداری مـی کـرد و تاسیسـات پوهنځـی 
هـای وترنـری و زراعـت کـه در آن زمـان در سـاحه 
تـازه  کـه  زمینـی  در  داشـت،  قـرار  داراامـان 

خریـداری مـی شـود اعـار مـی شـد.
وی افـزود: »پوهنتـون امریکایـی کـه مربـوط بـه 
حکومـت و نظامیـان امریـکا مـی شـود و بـه یـک 
رکـت شـخصی امریکایـی تعلـق دارد، نـه تنهـا 
کـه بـه تعهداتـش عمل نکـرده، بلکه مـوازی ۱۲۰ 
جریـب زمیـن را غصب کـرده و از آن اسـتفاده می 

کند.«
کـه  را  زمیـن  ۱۲۰جریـب  مـوازی  کـه  گفـت  او 
مـی  اسـتفاده  آن  از  امریکایـی  پوهنتـون  حـاا 
کنـد، ۹۶جریـب زمیـن آن مربـوط وزارت زراعـت 

و مالـداری و متباقـی مربـوط بـه پوهنتـون کابل و 
باشـد. مـی  عالـی  تحصیـات  وزارت 

بـه گفتـۀ موصـوف مسـئوان پوهنتـون امریکایی، 
بـه نشسـت هـای  مـاه گذشـته  تنهـا درچنـد  نـه 
کمیسـیون سـمع شـکایات مجلـس سـنا حـار 
وزارت  بـه  را  اش  ماینـده  حتـی  انـد،  نشـده 

انـد. نفرسـتاده  نیـز  عالـی  تحصیـات 
تحصیـات  وزارت  معیـن  »امـروز  گفـت:  زابلـی 
امـا جـواب  بودنـد؛  آمـده  زراعـت  وزارت  و  عالـی 
قانـع کننـده ارائـه نکردند؛ زیـرا آنها هـراس دارند 
کـه ایـن پوهنتـون مربوط بـه حکومـت امریکا می 

شـود.«
وی افـزود کـه دو سـال قبـل رئیـس جمهـور فعلی 
کشـور، یـک کمیتـه را بـه ریاسـت محمـد هایون 
قیومـی رپرسـت وزارت مالیـه و مشـاور ریاسـت 
جمهـوری موظـف سـاخته بود؛ تـا زمین هـای یاد 
شـده را از پوهنتـون امریکایـی مسـرد کنـد؛ امـا 
تـا کنـون حتـی جلسـه ایـن کمیتـه برگـزار نشـده 

است.
 زابلـی گفـت کـه وزیـر مالیـه بـا وجـود تقاضـای 
مکـرر کمیسـیون، حـار نشـد تـا در مـورد پاسـخ 

بدهـد.
موصـوف افـزود کـه کمیسـیون، امـروز بـه وزارت 
تحصیـات عالـی دسـتور داد کـه تـا زمـان رفـع 
ایـن  فعالیـت  امریکایـی،  پوهنتـون  مشـکات 

کنـد. اعـام  ممنـوع  را  پوهنتـون 
وی افـزود: »اگـر فعالیـت پوهنتون متوقف نشـود، 
کمیسـیون از پولیـس کمـک می گیرد تا کسـی را 
اجـازه ندهد کـه وارد محوطـه پوهنتـون امریکایی 

شود.«
پیونـد  در  شـکایات،  سـمع  کمیسـیون  رییـس 

ناظـران  از  شـاری  کـه  افـزود  زیـب  اورنـگ  آقـای 
تیم هـای انتخاباتـی کـه معلومات دقیـق ندارند باعث 
کنـدی کار مـا شـدند، ایـن افـراد بایـد بـا معلومـات و 

مطالعـه نظـارت کننـد.
بـه  معلومـات  انتقـال  کـه  کـرد  عـاوه  همچنیـن  او 
سیسـتم بـا حضـور ماینـدگان فنـی نامزدان ریاسـت 
"تحـت  انتخابـات   بـر  ناظـر  نهادهـای  و  جمهـوری 
نظارت شـدید" صورت گرفته اسـت. قرار اسـت تا سـه 

روز دیگـر مامـی مشـخصات وارد سیسـتم شـود.
ایـن عضـو کمیسـیون در ادامـه گفـت، هنگامـی کـه 
مامـی مشـخصات وارد سیسـتم شـد، آرای تکـراری 
و بـدون بایومریـک شناسـایی و آرای خـارج از وقـت 
)آرایـی کـه قبل از سـاعت هفت صبح و بعد از سـاعت 
از  باشـد(  شـده  اسـتعال  انتخابـات  روز  عـر   ۵

سیسـتم حـذف خواهـد شـد.
چهـار  کـه  می گویـد  انتخابـات  مسـتقل  کمیسـیون 
معیـار بـرای رای دهنـدگان معتر اسـت؛ عکـس رای 
دهنده، تعیین سـن رای دهنده، اسـتیکر رای دهنده 

و شـاره تذکـره رای دهنـده.
مسـئوان ایـن کمیسـیون می گوینـد کـه در صورتـی 
آرای اسـتفاده شـده ایـن مشـخصات را نداشـته و یـا 
تکـراری باشـد، بـه طـور اتوماتیـک توسـط سیسـتم 
حـذف می شـود. آنان همچنیـن تاکید کردنـد که آمار 
ارائـه شـده نهایـی نیسـت و رور مرکـزی آمـار نهایـی 
آرای معتـر بایومریـک شـده را بـرای مـا تشـخیص و 

نهایـی می کنـد.
حضـور  بـا  خـری  نشسـت  ایـن  کـه  اسـت  گفتنـی 
مامی اعضای کمیسـیون: حواعلم نورسـتانی رئیس، 
سـیدعصمتالله مـل معـاون، مسـافر قوقنـدی منشـی 
و عضـو، محمـد حنیـف دانشـیار، اورنگ زیـب، موانـا 
محمـد عبداللـه، رحیمـه ظریفـی و ایلوینـا روبنسـن 
رئیـس  ننـگ  الرحمـن  حبیـب  کمیسـیون،  اعضـای 
عمومـی، محمـد عثـان فروتـن معـاون عملیاتـی و 
اسـراتیژیک  ارتباطـات  معـاون  مصبـاح  شـاه  علـی 

داراانشـای ایـن کمیسـیون، برگـزار شـده بـود.

ورودج   ولسـوالی  باشـنده گان  حـال،  همیـن  در 
بـه  تـن   ۱۵ هوایـی  حملـۀ  ایـن  در  کـه  گفته انـد 
دیگـر،  تـن   ۱۵ و  باختنـد  جـان  کـودکان  شـمول 
زخـم برداشـته اند. امـا مقام هـای وزارت دفـاع ملـی 
حمـات  نتیجـۀ  در  غیرنظامیـان  کـه  می گوینـد 

شـده اند. زخمـی  و  کشـته  طالبـان،  موشـکی 
شـفاخانه  بـه  درمـان  بـرای  رویـداد  ایـن  زخمیـان 
دولتـی بـه شـهر فیض آبـاد، مرکـز وایـت بدخشـان 

یافته انـد. انتقـال 

بـه ایـن موضـوع و دفـاع نکـردن از ملکیـت هـای 
مکتـوب  خرنـگاران،  حضورداشـت  در  یادشـده، 
تحصیـات  مالیـه،  هـای  وزارت  معرفـی  هـای 
پوهنتـون  ریاسـت  و  مالـداری  و  زراعـت  عالـی، 

گرفـت بـه خوانـش  بـه څارنوالـی  را  کابـل 
سـیلوی  زمیـن  و  تاسیسـات  فـروش  تصمیـم 

مرکـز
زابلـی، در نشسـت دیـروز گفـت کـه سـهم داران 
سـلیوی مرکـز در کابل )وزارت انکشـاف شـهری و 
اراضـی، وزارت زارعـت و مالـداری، وزارت صنعـت 
و تجـارت، وزارت مالیـه و شـاروالی کابل(، تصمیم 
و  زمیـن  جریـب  یکصـد  مـوازی  کـه  انـد  گرفتـه 
قیمـت  بـدل  در  را  مرکـزی  سـیلوی  تاسیسـات 
ناچیـز در اختیـار پوهنتون خصوصـی کاردان قرار 

. هند د
او بـدون ارایـه جزییات در مـورد قیمت فروش این 
سـیلو گفـت: »برحکومـت صدا می کنـم که منافع 
ملـی ایجـاب مـی کنـد کـه ملکیـت هـای دولـت 
در ایـن رایـط انقابـی، بـا قیمت نـازل به فروش 

برسد.«
بهانـه  بـه  شـده  یـاد  ادارات  موصـوف،  گفتـه  بـه 
اینکـه گویـا این کار به اسـاس ماسـرپان صورت 
گرفتـه، مـی خواهنـد که تاسیسـات سـیلو و زمین 
آن را بـه سـکتور خصوصـی و آن هـم بـرای یـک 

پوهنتـون واگـذار کننـد.
زابلـی گفـت: »اداراتـی کـه در سـیلو سـهم دارند، 
گفـن  بـرای  کمیسـیون  ایـن  هـای  نشسـت  در 
چیـزی نداشـتند، بایـد جلو فروش آن گرفته شـود 
رنوشـت  بـی  سـیلو  ایـن  کارگـر   ۹۰۰ نبایـد  و 

شـوند.«
وی طـی نامـه رسـمی، ادارات یـاد شـده را نیـز به 

څارنوالـی معرفـی کرد.
منفکی یازده رئیس وزارت تجارت

رئیـس کمیسـیون سـمع شـکایات مجلـس سـنا 
گفت که رپرسـت وزارت صنعـت و تجارت، یازده 
رییـس عمومـی ایـن وزارت را در حاليکه هر کدام 
شـان تجربـه و تحصیـات عالـی داشـتند، بـدون 
اطـاع قبلـی بـه آنان برکنـار کرده و شـار دیگری 
را کـه توانایـی و تجربـه ندارنـد، اسـتخدام کـرده 

است.
سـمع  کمیسـیون  بـار  چندیـن  کـه  افـزود  او 

شـکایات، رپرسـت این وزرات را فـراه خواند؛ اما 
نشـد.   حـار 

وی ایـن کار وزارت صنعـت و تجـارت را جفـا در 
ایـن وزارت  و  ایـن وزارت خوانـد  حـق کارمنـدان 
را نیـز طـی مکتـوب رسـمی بـه څارنوالـی معرفـی 

. کرد
استخدام پانزده مشاور با معاش هنگفت

زابلـی همچنـان در نشسـت دیـروز، بـدون ارایـه 
جزییـات گفـت کـه میرویـس بلخـی وزیـر معـارف 
۱۵ تـن را به حیث مشـاور در ایـن وزارت با معاش 
۱۵۰ هـزار افغانـی تا ۲۰۰ هزار افغانی اسـتخدام 

کرده اسـت.
او مدعـی شـد  کـه کسـانی کـه با معـاش هنگفت 
بـه حیـث مشـاور اسـتخدام شـده انـد، تحصیات 
مـی  وزیـر  شـخص  نزدیـکان  از  و  ندارنـد  عالـی 

باشـند.
زابلـی افـزود کـه وزیر معـارف، به چندین نشسـت 
کمیسـیون سـمع شـکایات اسـتجواب شـده؛ امـا 

حـار نشـده تـا در مـورد پاسـخ بدهد.
موصـوف وزیـر معـارف را نیـز بـه څارنوالـی معرفی 
یادشـده  مشـاورین  اسـتخدام  مـورد  در  تـا  کـرد 

پاسـخ بدهـد.
نوریـه نزهـت سـخنگوی وزارت معـارف بـه پـژواک 
در  نیازمنـدی  اسـاس  بـه  مشـاورین  کـه  گفتـه 
بخـش هـای مختلـف ایـن وزارت اسـتخدام شـده 
شایسـتگی،  درنظرداشـت  بـا  نیـز  آنهـا  معـاش  و 

تجربـه و خدمـت آنهـا تعییـن شـده اسـت.
نکـرده  مشـخص  را  مشـاورین  معـاش  مقـدار  او 
گفتـه کـه مشـاوران، نـه تنهـا بـا وزیر معـارف بلکه 
بـا هیچ کـس از اعضای رهری ایـن وزارت، رابطه 

خویشـاوندی ندارنـد.

مجلس سنا هشت اداره را به څارنوالی معرفی کرد

کمیسیون مستقل انتخابات: 
مشخصات بیش از 1.7 میلیون رای دهنده وارد سیستم شده است

هشت غیرنظامی در حمله هوایی در بدخشان کشته و زخمی شدند
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آخریـن  انتخابـات  مسـتقل  کمیسـیون  اعضـای  دیـروز 
رونـد  و  جمهـوری  ریاسـت  انتخابـات  بـاره  در  معلومـات 
شـارش آرا را بـا رسـانه هـا در میـان گذاشـتند. بـر اسـاس 
آخریـن معلومـات اعضـای کمیسـیون تـا کنـون نتایـج بیـش 
22 هـزار و 500 محـل وارد رور مرکزی شـده اسـت که این 
تعـداد از محـات دارای یـک میلیـون و هفتصـد هـزار رای 
بـوده اسـت. نزدیـک بـه چهـار هـزار محـل نیـز باقـی مانـده 
اسـت کـه نتایـج آن هـا در روزهـای آینـده وارد رور مرکـزی 

کمیسـیون خواهـد شـد. 
سـفارت  از  برخـی  چنیـن  هـم  گذشـته  روزهـای  در 
بیـن  هـای  سـازمان  و  کابـل  مقیـم  خارجـی  هـای  خانـه 
امللـی از جملـه یونامـا از کار کمیسـیون هـای انتخاباتـی 
اعـان رضایـت کـرده انـد و از همـه طـرف هـای انتخاباتـی 
و کاندیـدان خواسـته انـد کـه از هـر گونـه قضـاوت پیـش از 
وقـت و اعـان نتایـج خیالی پرهیز کنند. در روزهای گذشـته 
کمیسـیون انتخابـات محـل رفـت و آمـد سـفرا و ماینـدگان 
کشـورهای خارجی و سـازمان های بین امللی بوده اسـت و 
همـه آن هـا روند کار در کمیسـیون انتخابـات و نحوه برخورد 

ایـن کمیسـیون هـا بـا آرای مـردم را تحسـین کـرده انـد.  
در ایـن میان امـا برخی تیم هـای انتخاباتی و هواداران 
رده پاییـن آن هـا هیاهو راه انداخته اند و به فضاسـازی های 
خیالـی دامـن مـی زننـد. بـه خیـال آنـان وقتـی کمیسـیون 
مسـتقل انتخابـات اعـان می کند کـه مثا تعـدادی از آرای 
اسـتعال شـده بـدون بایومریـک بـوده اسـت، مـام ایـن 
آرا متعلـق بـه یـک نامـزد اسـت و دیگـران دارای آرای پـاک 
هسـتند. در حالـی کـه از لحـاظ تخنیکـی چنیـن تصـوری 
اساسـا اشـتباه اسـت. زیـرا اوا؛ آرای بـدون بایومریـک در 
همـه نقـاط کشـور ممکـن اسـت وجـود داشـته باشـد. ثانیـا؛ 
آرای دارای بایومریـک هـم ممکن اسـت باطـل گردد و می 
تـوان بـه دسـتگاه هـای بایومریـک صددرصـد اعتـاد کرد. 
در هیـچ جـای دنیـا کـه دارای تکنولـوژی بسـیار پیرفتـه و 
مـدرن هسـتند، تـا کنـون بـه این دسـتگاه هـا اعتـاد کامل 
نشـده اسـت و گاهـی ممکـن اسـت بـزرگ تریـن تقلبـات از 
طریـق همیـن دسـتگاه هـا صـورت گیـرد. بـه خصـوص در 
کشـوری مثـل افغانسـتان که هیـچ یک از این دسـتگاه ها به 
انرنـت وصـل نیسـت و همـه چیـز بـه صـورت آفایـن صورت 
مـی گیـرد. ثالثا؛ ممکن اسـت برخی از آرای اسـتعال شـده 
از طریـق بایومریـک صـورت نگرفتـه باشـد ولـی آرای پاک و 
درسـت باشـد. بـه عنـوان مثـال در روز انتخابـات کمیسـیون 
انتخابـات فیصلـه کرد کـه اگر چنان چـه در برخی از محات 
بایومریـک نباشـد  مشـخصات رای دهنـدگان در دسـتگاه 
از طریـق لیسـت  بایـد  ایـن دسـتگاه آن هـا را نشناسـد،  و 
جداگانـه آرای شـهروندان گرفتـه شـود و کسـی به ایـن بهانه 
نبایـد از حقوق شـهروندی خـود محروم گـردد. بنابراین مام 
ایـن احتـاات باید مد نظـر گرفته شـود و از هرگونه قضاوت 

پیـش از وقـت خـودداری گردد. 
بـدون شـک تصمیـم گیرنـده اصلـی و داور نهایـی در 
مـوارد یادشـده و یـا هـر گونـه احتـال دیگـری کـه بتوانـد 
عدالـت را تامیـن کنـد، کمیسـیون هـای انتخاباتـی اسـت و 
تنهـا میکانیـزم مـورد وفـاق همـه بایـد سـازوکارهای قانونـی 
اسـت.  شـده  بینـی  پیـش  انتخابـات  قانـون  در  کـه  باشـد 
خـوش بختانـه در قانـون انتخابـات همـه چیـز پیـش بینـی 
شـده اسـت و ایـن کمیسـیون هـا بایـد بـه هـان شـکلی که 
تـا کنـون کار کـرده انـد و اعتـاد نهادهـای ناظـر و سـازمان 
بـه  را  بیـن امللـی و مایندگـی کشـورهای خارجـی  هـای 
انـد، وظیفـه خویـش را انجـام دهنـد و تحـت  دسـت آورده 
تاثیـر جوسـازی هـای تخیلی قـرار نگیرند. در ایـن میان تنها 
پاشـنه آشـیل کمیسـیون هـای انتخاباتی جهت گیـری های 
برخی از کمیشـران و کارمندان کمیسـیون هـای انتخاباتی 
هسـتند کـه بـه افکار عمومی گاهی سـیگنال هـای غلط می 
دهنـد. برخـی معلومـات ابتدایی و احیانـا احتالی گاهی از 
درون کمیسـیون توسـط برخـی از اعضـای کمیسـیون هـای 
انتخاباتـی و ناظـران تیـم هـای انتخاباتـی بـه هـواداران آن 
هـا داده مـی شـود کـه ذهـن آنـان را از واقعیـت منحـرف می 
پیـش  روز  دو  مطبوعاتـی  اعامیـه  در  یونامـا  اشـاره  سـازد. 
ایـن سـازمان مبنـی بـر لـزوم درک درسـت از رونـد شـارش 
از سـوی همـه  انتخاباتـی  و نحـوه کار کمیسـیون هـای  آرا 
کاندیـدان و هـواداران آن هـا، دقیقـا به همین موضـوع بوده 

است. 
هـا  آن  هـواداران  و  کاندیـدان  همـه  کـه  امیدواریـم 
بـه توصیـه هـای یونامـا توجـه جـدی کننـد و از هـر گونـه 
شـده  اسـتعال  آرای  نتایـج  در  قضـاوت  و  داوری  پیـش 
خـودداری کننـد. ایـن گونـه قضاوت هـا زمینه جنجـال های 
پسـاانتخاباتی را فراهـم مـی کننـد و کشـور را بـار دیگـر بـه 
بحـران سـوق مـی دهد. طبیعی اسـت که برخـی از تیم های 
انتخاباتـی فضـا را بـه همیـن سـمت مـی برنـد و بـه خصوص 
کننـد،  مـی  سـعی  هـا  رسـانه  و  مجـازی  فضـای  طریـق  از 
بـا چنیـن فضاسـازی  غوغاسـااری کننـد. تنهـا راه مقابلـه 
هـای خیالـی اتـکا بـه میکانیـزم هـای قانونـی و اعتـاد بـه 
نهادهـای قانونـی انتخابـات اسـت. همـه مکلـف هسـتند که 
بـه قضـاوت نهایـی کمیسـیون هـای انتخاباتـی و داوری آن 

هـا مکیـن کننـد. 

 

د کابينــې د يــو شــمېر وزيرانــو پــه ګــډون د افغانســتان 
او بريتانيــا د پانګونــې او ســوداګرۍ دويــم کنفرانــس پــه 

لنــدن کــې پيــل شــو.
ــار  ــدن ښ ــه لن ــه( پ ــه 22م ــې پ ــن )د تل ــس ن دا کنفران
ــوى،  ــل ش ــت پي ــه نوښ ــفارت پ ــتان د س ــې د افغانس ک
ــو  ــو وزيران ــې د څ ــتان د کابين ــې د افغانس ــه ک ــې پ چ
ترڅنــګ د دغــه هېــواد ســوداګرو هــم برخــه اخيســتې 

ده. 
ســوداګری  د  افغانســتان  د  کــې  کنفرانــس  پــه دې 
وزيــر  اقتصــاد  د  اجمــل احمــدي،  وزيــر  او صنايعــو 
      مصطفــی مســتور، د کانونــو وزيــره نرګــس نهــان، د 
کرنــې، مالــداری او اوبــو لګولــو وزيــر نصــر احمــد 
دراي، د ســوداګريزو خونــو اجراييــوي رييــس قديــر 
ــو  ــو د خون ــوداګريزو او صنايع ــې د س ــن، د بريتاني بهم

رييــس ســامون ويليــم وينــاوې وکــړې.
پــه بريتانيــا کــې د افغانســتان ســفر ســيد طيــب جــواد 
پرانيســتونکې وينــا کــې وويــل، لــه دې کنفرانــس څخــه 
موخــه د دواړو هېوادونــو ترمنــځ د ســوداګريزو اړيکــو 
پراختيــا، پــه بريتانيــا کــې د افغانســتان محصواتــو تــه 
بــازار موندنــه، د افغانســتان پــه کانونــو، کرنــې، برېښــنا 
ــي ډبــرو پــه ســکتورونو  ــدارۍ او قېمت او انــرژۍ، بانک
ــه  ــې ت ــوداګرو پانګون ــوي س ــه د بريتان ــې ت ــې پانګون ک

ــول دي. هڅ
هغــه زياتــه کــړه، افغانســتان پــه اقتصــادي او ســوداګر 
ۍ برخــو کــې ډېــر پرمختګونــه کــړي، هوايــي دهليزونــه 

د افغانستان او بريتانيا د پانګونې او سوداګرۍ کنفرانس پيل شو

محمد هدایت  

سرمقاله

هیاهوی پیش از وقت ممنوع

ــوي، د وســپنې  ــات ش ــادرات زي ــوي، ص ــتل ش پرانيس
ليکــې جوړېدوکارونــه پيــل شــوي او پانګونــې تــه زمينــه 

برابــره شــوې ده.
ــه هېــواد کــې د  ــو چــې پ ــاوري ي ــي: ))مــوږ ب جــواد واي
اقتصــادي پرمختــګ لپــاره خصــوي ســکتور تــه زمينــه 

برابــره شــوې ده.((
د افغانســتان د کانونــو او پټروليــم وزيــرې نرګــس نهــان 
يــاد کنفرانــس تــه  د کانونــو پــه برخــه کــې د شــته 

ــړل. ــات ورک ــه اړه معلوم ــو پ فرصتون
هغــې زياتــه کــړه، افغانســتان د نــړۍ پــه کچــه د کانونــو 
ــو لــه غنــي هېوادونــو څخــه دى او پــه  پــه برخــه کــې ي

ــه  ــګ ل ــادي پرمخت ــه اقتص ــي کچ م
ــه ده. ــو څخــه ممکن کانون

ــو وزارت  ــل، د کانون ــان ووي ــن نه مېرم
خپلــه  پــه  چــې  توانېــدى  دې  پــر 
برخــه کــې ازم اقدامــات او اصاحــات 
راوي او پانګــې اچونــې تــه يــې ازمې 

ــړې دي. ــرې ک ــانتياوې براب اس
وزيــر  صنعــت  او  ســوداګرۍ  د 
هــم  دوى  وويــل،  احمــدي  اجمــل 
ډېــر  کــې  برخــه  پــه  ســوداګرۍ  د 
پانګونــې  دي،  راوســتي  اصاحــات 
اچونــې او د ســوداګرو د راجسريشــن 
اســانتياوې  يــې  کــې  برخــو  پــه 

دي. کــړې  رامنځتــه 

پــه  اوو ميليــاردو       ډالــرو  ))مــوږ د  زياتــه کــړه:  هغــه 
ــدازه  ــو ان ــې د صادرات ــال دا چ ــرو. ح ــت ورادات ل ارزښ

اوس مهــال يــو ميليــارد ډالــره ده .((
د اقتصــاد وزيــر مصطفــى مســتور وويــل، د افغانســتان د 
ســيمه ييــزو همکاريــو د هــر اړخيــزې پاليســۍ پــه پايلــه 
ــا  ــروژې بشــپړې شــوې او ي کــې، ګــڼ شــمیر مهمــې پ

هــم د بشــپړېدو پــه حــال کــې دي.
ــا، هڅــې کــوي چــې منځنــۍ اســیا  ــه وين د نومــوړي پ
ــه ختیځــې اســیا ره ونښــلوي چــې د دې ســيمې د  ل
ــورا  ــاره خ ــګ لپ ــادي پرمخت ــات او اقتص ــه ثب اوږدمهال

ــتناکه دی. ــم او ارښ مه



ایـن موضـوع واقـف هسـتم کـه بازگشـت پناهنـدگان 
سـوری بـه صـورت امـن و داوطلبانـه بـه خانه هایشـان 
مـی بایسـت بـه دقـت برنامـه ریـزی و مدیریـت شـود. 
ایـن رونـد بایـد مطابـق بـا قوانیـن بیـن امللـی و بـا 
همـکاری سـازمان هـای ذیربـط سـازمان ملـل متحـد 
پیـش بـرده شـود. سـوریه از بافـت قومیتـی متنوعـی 
برخـوردار اسـت و تـا زمـان دسـتیابی بحران سـوریه به 
یـک راه حل سیاسـی، ازم اسـت مجالـس محلی قابل 

اجـراء و مبتنـی بـر مایندگـی تشـکیل شـود.    
بـا تروریسـم،  متعاقـب آخریـن عملیامـان در مبـارزه 
در مناطقـی کـه کردهـا در اکریـت قـرار دارنـد، ترکیه 
بـه منظـور منعکـس مـودن بافـت جمعیتـی، تشـکیل 
مجالـس مدیریتـی محلـی را کـه اکریـت آن را کردهـا 

تشـکیل مـی دهنـد تریـع مـوده اسـت. 
سـوریه ای هـا دیگـر مـی خواهنـد بـه خانـه هایشـان 
بـرای  مـا  از حـد سـختی کشـیدند.  بیـش  بازگردنـد. 
کمـک بـه ایجـاد رایـط صلـح آمیـز جهـت بازگشـت 
ابتکارعمـل  هایشـان  خانـه  بـه  پناهنـده  هـا  میلیـون 

انجـام مـی دهیـم.  
بـه  عملیامـان  حاکـم،  اشـتباه  هـای  درک  برخـاف 
یکپارچگـی  مسـئله، حفـظ  انسـانی  ابعـاد  بـر  مرکـز 
کشـور و تقویـت رونـد سیاسـی یـاری خواهـد مـود.

3

 تفسـیر عملیـات نظامی ترکیه در شـال رق سـوریه 
در مطبوعـات آمریـکا به صـورت حمله ای علیـه کرد ها، 
بـه  یـا  )و  داعـش  بقایـای  بـا  مبـارزه  کننـده  تضعیـف 
قابـل  بـه  زننـده  آسـیب  و  اسـامی(  دولـت  اصطـاح 
اعتـاد بـودن آمریـکا نـزد متحدیـن این کشـور ؛ باعث 
برطـرف  را  تفاهم هـا  سـوء  می بایسـت  اسـت.  تاسـف 
کنـم زیـرا اتحـاد 67 سـاله  ترکیـه بـا آمریـکا در ناتـو 

گـذرا، تاکتیکـی و یـا قابـل بحـث نیسـت.
ترکیـه ایـن عملیات را با هدف تامیـن امنیت ملی خود 
از طریـق از میـان برداشـن خطـری کـه تروریسـت ها 
در مناطـق مـرزی ایجـاد مـوده انـد آغـاز کرده اسـت. 
ایـن عملیات، سـوری هایی را کـه در آن مناطق زندگی 
می کننـد از زورگویـی گروهک هـای تروریسـتی نجـات 
و  ارضـی  مامیـت  علیـه  بـر  موجـود  تهدیـد  و  داده 
وحـدت سیاسـی سـوریه را از بیـن خواهد بـرد. این دو 
تحـول، بازگشـت امـن و داوطلبانـه ی سـوریه ای هایی 
را کـه از خانـه و کاشـانه خـود محـروم و آواره شـده اند 

تسـهیل خواهـد کرد.
کریـدوری  وجـود  خـود  مرزهـای  در  هیچـگاه  ترکیـه 
تحـت کنـرل یـک گروهـک تروریسـتی را نپذیرفت. ما 
بارهـا  از جملـه در مجمـع عمومـی سـازمان ملل ایجاد 
منطقـه امـن را پیشـنهاد کردیم. از آمریکا خواسـتیم تا 

دسـت از حایـت مالـی تروریسـت ها بـردارد.
 PYD/YPG  در حالـی کـه ماهیـت غیر قابـل تفکیـک
را  سـوریه  دموکراتیـک  نیروهـای  اصلـی  هسـته  کـه 
در   PKK تروریسـتی  گروهـک  از  تشـکیل می-دهنـد 
ترکیـه کـه از سـوی ایـاات متحـده آمریـکا، اتحادیـه 
اروپـا و ناتـو بـه عنـوان گروهـک تروریسـتی شـناخته 
شـده، از سـوی مقامـات آمریکایـی از جملـه یـک وزیـر 
دفـاع پذیرفتـه شـده، امـا بروکراسـی امنیتـی امریـکا 
موفـق بـه قطـع ارتباط خـود با گروهـی که بـه اختصار 

نشـد.  می شـود،  نامیـده   PYD/YPG

مخاطبیـن آمریکایـی مـا چنیـن اظهـار کردند کـه گویا 
در مـورد رورت خـروج ایـن نیرو هـا از مناطق همجوار 
مرز هـای مـا قانـع شـده انـد و مـا حتـی بـر روی تقویم 

ایـن رویـداد نیز توافـق کردیم.
تعهـد  بـا  آگسـت  مـاه  در  اخیـر  نظامـی  دیدارهـای   
PYD/  متقابـل در مـورد ایجـاد یـک منطقـه  امـن کـه

YPGاز آن خـارج خواهنـد شـد بـه پایـان رسـید. لیکن 

ایـاات متحده آمریکا نتوانسـت این توافـق را به نتیجه 
برسـاند و در مـا گـان قـوی مبنـی بـر اینکـه در حـال 
کسـب وقـت بـرای  هرچـه مسـتحکمر مـودن جایگاه 
گروهـک تروریسـتی در سـوریه می باشـد، برانگیخـت.

PYD/YPG شـاید بتوانـد خود را به صـورت گروه مبارز 

بین امللـی  کمک رسـان  نهادهـای  کـه  هنگامـی   
توسـعه   درحـال  و  فقیـر  کشـورهای  دادنـد  تشـخیص 
ماننـد افغانسـتان موانـع متعـددی پیـش روی توسـعه 
مطلـوب  حکمرانـی  مفهـوم  دارنـد  خـود  اقتصـادی 
را  خـود  جایـگاه    )Good Governance( خـوب  و 
توسـعه  و  رشـد  پیـران  عوامـل  از  یکـی  عنـوان  بـه 
بـه  کـرد.  پیـدا  مختلـف  اقتصادهـای  در  اقتصـادی 
عبارتـی حکمرانـی خـوب نقشـه راهی اسـت کـه پیش 
روی کشـورهای جهـان سـوم قـرار دارد و حرکـت روی 
ایـن نقشـه، تأمیـن کننـده منافـع کشـورهای مسـلّط 
زودی  بـه  کـه  گفتیـم  قبلـی  هـای  نوشـته  در  اسـت. 
در  تحـول  دوران  یـک  حیـث  بـه  انتخابـات«  »دوران 
جامعـه مـا مـام می شـود و دولـت آینـده افتغانسـتان 
هـر چنـد در ابتـدا در چالش هـای پسـا انتخاباتی قرار 
دارد امـا بـه مـرور دوران چالـش هـا بـه ر مـی آیـد و 
بایـد به رو سـامان دادن اقتصاد و جامعه افغانسـتان 
بپـردازد. در ایـن میـان هـر چـه ایـن دوران گـذر زودتر 
مـام شـود، زیانهـای اجتاعـی ناشـی از رگردانـی 
جامعـه نیـز کاهش مـی یابـد و جامعه زودتر مـی تواند 
از بسـر انتخابـات بلنـد شـود و هاننـد روزی کـه تازه 
روع شـده، روز خـود را بـا دولـت آینـده روع مایـد.

نظـر  از  کـه؛  شـد  بیـان  مطلـوب  حکمرانـی  تعریـف 
معنـای  بـه  خـوب  حکمرانـی   )۲۰۰۲( یونسـکو 
سـازوکارها، فرآیندهـا و نهادهایـی اسـت که به واسـطه 
آنهـا شـهروندان، گروه هـا و نهادهـای مدنـی، منافـع 
قانونـی  حقـوق  و  می کننـد  دنبـال  را  خـود  مدنـی 
خـود را بـه اجـرا در می آورنـد و تعهداتشـان را بـرآورده 
از  بعـد  نیـز  جهانـی  بانـک  میـان  درایـن  می سـازند. 

بـه جهانیـان بشناسـاند، ولیکـن در عیـن  بـا داعـش 
حـال تـدارک مـواد منفجـره بـرای PKK از سـوی ایـن 
گروهـک بـا حفـر تونل هایـی در خـاک ترکیـه نیـز یـک 
واقعیـت اسـت. عنـار ایـن گروهـک، داعشـی هـای 
آزاد شـده از زنـدان را بـه سـمت ترکیـه هدایـت کـرده 
منتـر  خـری  بی بی سـی     2017 نوامـر  در  انـد. 
کـرده  بـود مبنـی بـر اینکـه در اثنـای عملیـات ائتـاف 
بـرای آزادسـازی رقـه، نیرو هـای دموکراتیک سـوریه به 
منظـور فـراری دادن صدهـا تروریسـت داعـش بـه طور 

پنهانـی توافـق کـرده انـد.
بایـد کار را روع مـی کردیـم. برخـی  در مـورد امنیـت 
جمعیـت کـرد  سـوریه ابراز نگرانـی کردند. مایلـم تکرار 
و تأکیـد کنـم که مبـارزه ترکیه علیه کرد ها می باشـد. 
مبـارزه مـا علیـه تروریست هاسـت. القـای وضعیـت بـه 
صـورت »ترک هـا علیـه کرد هـا« بـا سـوء نیـت و اشـتباه 

می باشـد. کرد هـا دشـمن ما نیسـتند. 
و   PKK کـه  اسـت  تروریسـتی  سـازمانی  مـا،  هـدف 
در  و  برنـد  مـی  پیـش  اتفـاق  بـه  را  آن   PYD/YPG

مناطـق تحـت کنـرل خـود کـودک رباز هـا را مسـلح 
کـرده، مخالفیـن را رکـوب مـوده، بافـت جمعیتی را 

تغییـر داده و بـه اجبـار  ربازگیـری کـرده اسـت.
کرد ها، اعراب، مسـیحیان و سـایر کسـانی که زیر یوغ  
PYD/YPG رنـج مـی کشـند، هنگامی کـه آزادی خود 

را بـه دسـت آورنـد در وضعیـت بهـری قـرار خواهنـد 
گرفـت. »شـورای جهانـی آرامیـان« بارهـا بـر ایـن نکته 

تاکیـد دارد. 
پیش از روع این عملیات، مامی گام ها در راسـتای 
و  نظامیـان  غیـر  علیـه  بـه حداقـل رسـاندن خطـرات 
پیشـگیری از ایجـاد یـک بحران انسـانی را برداشـتیم.

 طـی چند سـال گذشـته ترکیـه تعداد قابـل توجهی از 
آوارگان شـال رق سـوریه اعـم از عـرب هـا، کردها و 

ترکمـن هـا را پناه داده اسـت.
بسـیاری از ایـن پناهندگان شـامل بیـش از 300 هزار 
کـرد از سـوی تروریسـت هـا از خانـه و کاشـانه خـود 

رانـده شـده اند.
 مـا در ترکیـه بـرای آنان امنیـت، رپناه و منبـع درآمد 
فراهـم کردیـم. نـان و خـوراک مـان را بـا آن هـا تقسـیم 
کردیـم و زمینـه اسـتفاده آنـان را از خدمـات عمومـی 
فراهـم آوردیـم. ترکیـه در زمینـه کمـک هـای انسـانی 
سـخاومندترین کشـور در دنیـا و در سـطح جهانـی و 

میزبـان بیشـرین تعـداد پناهنـده مـی باشـد. 
اعتـادی  قابـل  الگـوی  اخیـر  سـال  سـه  در  ترکیـه 
تشـکیل داده اسـت. عملیاتـی که ترکیه در شـالغرب 
سـوریه اعـم از عملیـات در جرابلـس و اطـراف آن در 

بررسـی هایـی کـه در زمینـه اقتصـاد سیاسـی انجـام 
داده اسـت بـه ایـن نتیجـه رسـیده اسـت کـه یکـی از 
شـاخص هـای ترکیبی اندازه و عملکرد دولت شـاخص 

. اسـت  حکمرانـی خـوب 
بانـک جهانـی حکمرانـی مطلـوب و خوب را بر اسـاس 
شـش شـاخص تعریـف مـی کند؛ شـاخص هـای بانک 
جهانـی توسـط کافمـن عبارتنـد از: حـق اظهـار نظـر 
دولـت،  بخشـی  اثـر  سیاسـی،  ثبـات  پاسـخگویی،  و 
کیفیـت قوانیـن ومقـررات، حاکمیـت قانـون، کنـرل 
فسـاد. در ذیـل بـه ترتیـب بـه معرفـی و تبییـن هر یک 
بانـک جهانـی گذارشـات  از نظـر  خواهیـم پرداخـت. 
متعـدد وجـود دارنـد کـه در آن ها وجـود نهـاد های بد 
از جملـه دایـل اصلـی شکسـت دولـت هـا و تضعیـف 

کارکـرد هـای بـازار شـناخته مـی شـوند.
شاخص اول: حق اظهار نظر و پاسخگویی 

اسـت  مشـخص  شـاره)۱(  جـدول  در  چنانچـه 
و  اعـراض  شـاخص   ۲۰۱۶ سـال  در  افغانسـتان 
پاسـخگویی رتبـه 21/18 را کـه بـه صـورت درصـدی 
مـرز  از  فاصلـه  اسـت. همچنیـن  کـرده  اسـت کسـب 
کشـور در شـاخص سهولت انجام کسـب و کار 38/10 

اسـت. بـوده  درصـد 
و  پاسـخگویی  و  اعـراض  درصـدی  رتبـه  جـدول۱: 

کار و  کسـب  انجـام  سـهولت  مـرز  از  فاصلـه 
شاخص دوم: ثبات سیاسی بدون خشونت

اسـت  مشـخص  شـاره)۲(  جـدول  در  چنانچـه 
اقغانسـتان در سـال ۲۰۱۶ شـاخص ثبـات سیاسـی 
رتبـه 9/62 را کـه بـه صـورت درصـدی اسـت کسـب 
کـرده اسـت کـه حکایـت از وضعیـت بسـیار نامسـاعد 

      نویسنده: مولوت چاووش اوغلو، وزیر امور خارجه جمهوری ترکیه
منبع: روزنامه نیویورک تایمز  

عفریـن  در  عملیـات  و   2016-2017 هـای  سـال 
وسـیعی  منطقـه  اسـت  داده  انجـام   2018 سـال  در 
ایـن  از  پـس  اسـت.  کـرده  پـاک  هـا  تروریسـت  از  را 
عملیات هـا جوامعـی کـه به سـبب وجـود تروریسـت ها 
متـرر گردیـده بودنـد زندگـی خـود را در صلـح و بـا 
بهـره بـری از یـک مدیریـت منظـم آغـاز مودنـد. 365 
هـزار پناهنـده بـه خانه هایشـان در شـالغرب سـوریه 

بازگشـته انـد. 
خدمـات عمومـی فراهم شـده شـامل تأسـیس مدارس 
بـرای بیـش از 230 هـزار دانـش آموز نیز می باشـد. 6 
بیارسـتان دارای 55 آمبوانـس در مناطـق آزاد شـده 
در شـالغرب سـوریه، زمینـه اشـتغال بیـش از دو هزار 
پرسـنل سـوریه ای و ترک را فراهم موده اسـت. تعداد 
بسـیاری تأسیسـات فرهنگـی- تفریحـی و تاسیسـات 
از یـک زمیـن فوتبـال احـداث گردیـده  اعـم  ورزشـی 
منظـور  بـه  و  شـده  سـازی  بهینـه  هـا  کارگاه  اسـت. 
تسـهیل تجـارت یـک دروازه مـرزی اسـت. بـا حایـت 
هـای مالـی، کشـاورزی و دامپـروری بـاز شـده اسـت. 
کـه  هایـی  ویرانـی  بـا  را  ترکیـه  قبلـی  عملیات هـای 
ائتـاف در رقـه به بار آورده اسـت مقایسـه کنیـد؛ آنگاه 
مشـاهده خواهیـد مود که عملیات مبارزه با تروریسـم 
را چقـدر بـه دقـت مدیریـت کـرده ایـم. تجربـه هـای 

کسـب شـده از ایـن عملیات هـا کمـک خواهـد مـود 
کـه ایـن بـار کارهـا را بهـر پیـش بریـم.                  

آن هـا  بـدون  کـه  ادعـا  ایـن  بـا   PYD/YPG و   PKK

مبـارزه بـا داعـش تـوان خـود را از دسـت مـی دهـد، 
از جامعـه جهانـی بـاج خواهـی مـی کننـد، در حالـی 
کـه مبـارزه بـا ایـن تروریسـت هـای وحشـی بـه ویـژه 
تـا زمانـی کـه متحـدان مـان تـا آخـر مقاومـت مـوده و 
بـه همـکاری خـود بـا ترکیـه ادامـه دهند،هرگـز دچـار 
ضعـف و شکسـت نخواهد شـد. مـا تنها ملتی هسـتیم 
کـه خـود علیـه داعـش وارد میدان جنگ شـده اسـت. 
بـا داعـش و سـایر گروهـک هـای تروریسـتی  مبـارزه 
بـا همیـاری و همـکاری همـگان ادامـه خواهـد یافـت. 
برخـی از کشـورهای اروپایـی در خصـوص صدور مجوز 
شـان  پیوسـته  داعـش  بـه  هموطنـان  اسـرداد  بـرای 
کمـی بـی میلـی نشـان      داده انـد. لکـن، آرزوی حل 
مشـکل مـی توانـد یک سیاسـت باشـد. آن هـا نیز می 
بایسـت بـاری را کـه سـهم خودشـان اسـت بـه دوش 

. بکشند
بازگشـت  زمینـه  معتقدیـم  ترکیـه  عنـوان  بـه  مـا 
پناهنـدگان سـوری بـه خانـه هایشـان و فراهـم مودن 
محیطی را که داعش و سـایر گروهک های تروریسـتی 
نتواننـد مجـدداً ظهـور ماینـد، آمـاده مـی سـازیم.  بـر 

دارد. زمینـه  ایـن  در  کشـور  جایـگاه 
فقـدان  و  سیاسـی  ثبـات  درصـدی  رتبـه  جـدول۲: 
خشـونت و فاصلـه از مـرز سـهولت انجـام کسـب و کار

شاخص سوم: اثر بخشی دولت 
جـدول۳: رتبـه درصـدی اثربخشـی دولـت و فاصلـه از 

مـرز سـهولت انجـام کسـب و کار
شاخص چهارم: کیفیت مقررات ونظارت 

اسـت  مشـخص  شـاره)۴(  جـدول  در  چنانچـه 
افغانسـتان در سـال ۲۰۱۶ شـاخص کیفیـت مقرراتی 
رتبـه ۶.۶۷ را که به صورت درصدی محاسـبه می شـود 
را کسـب کرده اسـت. ایـن امتیاز برای افغانسـتان یک 

مـره بسـیار ضعیـف تلقـی می شـود.
جـدول۴: رتبـه درصـدی کیفیـت مقـررات و فاصلـه از 

مـرز سـهولت انجـام کسـب و کار
شاخص پنجم: حاکمیت قانون

اسـت  مشـخص  شـاره)۵(  جـدول  در  چنانچـه 
افغانسـتان در سـال ۲۰۱۶ شـاخص حاکمیـت قانـون 
رتبـه 85/3 را که به صورت درصدی محاسـبه می شـود 
را کسـب کرده اسـت. ایـن امتیاز برای افغانسـتان یک 

مـره ضعیـف تلقـی می شـود.
جـدول۵: رتبـه درصـدی حاکمیـت قانـون و فاصلـه از 

مـرز سـهولت انجـام کسـب و کار
شاخص ششم : کنرل فساد

اسـت  مشـخص  شـاره)۶(  جـدول  در  چنانچـه 
افغانسـتان در سـال ۲۰۱۶ شـاخص کنرل فساد رتبه 
3/37 را کـه بـه صـورت درصـدی محاسـبه می شـود را 
کسـب کـرده اسـت. ایـن امتیـاز بـرای افغانسـتان یک 

تلقـی می شـود. مـره ضعیـف 

جـدول۶: رتبـه درصـدی کنـرل فسـاد و فاصلـه از مرز 
سـهولت انجام کسـب و کار

همـواره  حکمرانـی  شـاخص  مامـی  افغانسـتان  در 
منفـی بـوده انـد و از بیـن ۶شـاخص حکمرانـی مـورد 
بررسـی شـاخص هـای کارای دولت و کنرل فسـاد در 
وضعیـت نامناسـب تـری نسـبت بـه ۴ شـاخص دیگـر 

قـرار دارد . 
سیاسـی  اقتصـاد  منظـر  از  مطلـوب  حکمرانـی 

می سـا ا
در دیـدگاه اسـامی حکمرانی شایسـته مطرح اسـت و 
عبـارت اسـت از: فراینـد تصمیم گیری توسـط خداوند 
یـا انبیـا و نایبـان برحـق آنـان و اجـرای آن بـه منظـور 
نیـل افـراد و جامعـه بـر رفـاه آسـایش و تکامـل دنیـوی 
و سـعادت رسـتگاری اخـروی. بـه عبارتـی حکمرانـی 
انسـان  و  معرفتـی  بعـد هسـتی شناسـی  از  شایسـته 
شناسـی مدنظـر اسـت.  بنابرایـن، حکمرانی شایسـته 
مبتنـی بـر جهـان بینـی الهـی اسـت؛ یعنـی مبـدأ و 
معـاد. حکومـت بـا توجـه بـه ایـن تفکـر، اعـال قدرت 
از  بایـد دسـتورات را  مـی مایـد؛ یعنـی حکـم رانـان 
مبـدأ هسـتی بخـش بگیرنـد و در جهـت رفـاه دنیـوی 
و سـعادت اخـروی جامعـه انسـانی بـه کار بندنـد. بـه 
بیـان دیگـر، آنـان باید از زندگـی دنیوی بـه عنوان یک 
وسـیله برای رسـیدن به کـال اخروی اسـتفاده کنند. 

دولـت  وظایـف  مهمریـن  از  برخـی  اسـاس  ایـن  بـر 
مطلـوب در ایـن زمینـه از منظـر نظام اقتصاد سیاسـی 

اسـام بـه رح ذیـل اسـت.

• برقراری و استقرار امنیت.
• آموزش و پرورش همگانی و توسعه فرهنگی

• برقراری عدالت اجتاعی 
• تامین نیازمند های اجتاعی و تامین رفاه 

• تامیـن اولویـت هـای زندگـی مانند اشـتغال مسـکن 
تسـهیات ازم بـرای ازدواج جوانـان

• رشد اقتصادی جامعه
 در پایـان ازم بـه ذکـر اسـت کـه حکومـت از دیـدگاه 
اسـام،  در  دارد.  محتـوا  یـک  و  شـکل  یـک  اسـام، 
نشـده،  تعییـن  تفصیلـی  بـه صـورت  شـکل حکومـت 
بلکـه مطابـق زمـان و مـکان، بـه خـود مـردم واگـذار 
شـده اسـت. امـا از نظر محتـوا، دارای مشـخصه هایی 
اسـت کـه اگـر آن شـاخصه ها موجـود باشـد، حکومت 
شایسـته  حکمرانـی  از  نباشـد  اگـر  و  اسـت  شایسـته 

نیسـت.  خـری 
وسـیله  بـه  کلـی  صـورت  بـه  نیـز  هـا  شـاخص  ایـن 
خداونـد، و بـه صـورت تفصیلـی توسـط انبیـا و اولیـا 
بیـان گردیـده اسـت کـه بـرای همـگان حجیـت رعی 
دارد کـه برخـی از مهمریـن مـوارد آن از منظر اقتصاد 

سیاسـی اسـام بیـان شـد.
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  شاخص های حکمرانی مطلوب 
نظام اقتصاد سیاسی افغانستان
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 چرا ترکیه مبارزه را به سوریه منتقل کرد؟

 رتبه درصدی اعتراض و پاسخگویی و فاصله از مرز سهولت انجام کسب و کار: ۱جدول
 سهولت حکمرانی کشور

 ۰۲.۱۳ ۸۱.۱۲ افغانستان

 
 

 انجام کسب و کاررتبه درصدی ثبات سیاسی و فقدان خشونت و فاصله از مرز سهولت : ۲جدول
 سهولت انجام کسب و کار ثبات سیاسی و فقدان خشونت کشور

 ۰۱۶۸۳ ۲۶.۲ افغانستان

 

 

 رتبه درصدی اثربخشی دولت و فاصله از مرز سهولت انجام کسب و کار: ۳جدول
 سهولت انجام کسب و کار اثر بخشی دولت کشور

 ۳۱۲۸۳ ۶۲.۹ افغانستان

 
 

 و فاصله از مرز سهولت انجام کسب و کار رتبه درصدی کیفیت مقررات: ۴جدول
 سهولت انجام کسب و کار کیفیت مقرراتی کشور

 ۰۱۵۴۳ ۴۵.۴ افغانستان

 
 

 رتبه درصدی حاکمیت قانون و فاصله از مرز سهولت انجام کسب و کار: ۵جدول
 سهولت انجام کسب و کار حاکمیت قانون کشور

 ۵.۸۸۳ ۵۸.۵ افغانستان

 
 

 رتبه درصدی کنترل فساد و فاصله از مرز سهولت انجام کسب و کار: ۶جدول
 سهولت انجام کسب و کار کنترل فساد کشور

 ۱۳۸۳. ۳.۳. افغانستان
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هـدف

 کارگـردان کارکشـته سـینا بـار دیگـر بـه صحبت هـای 
بحث برانگیـز قبلـی خـود اشـاره کـرد و گفـت بـاور دارد 
فلم  هـای  از  موجـی  حملـه  مـورد  سـینا  سـالن های 

نیسـت. آنجـا  کـه جای شـان  شـده  واقـع  بـی ارزش 
فسـتیوال  اسکورسـیزی  مارتیـن  گاردیـن،  از  نقـل  بـه 
ادامـه دادن صحبت هـای  بـا  را  لنـدن  فلـم   بین امللـی 
بحث برانگیـز قبلـی خـود و همچنیـن دفـاع از رویـس 

بـرد. پایـان  بـه  نت فلیکـس  اسـریمینگ 
او کـه در یـک کنفرانـس خـری کنـار رابـرت دنیـرو و آل 
پاچینـو قبـل از پیش مایـش بین امللـی فلـم  جدیـدش 
»مـرد ایرلنـدی« که فلـم  اختتامیه فسـتیوال بـود صحبت 
می کـرد، یـک بـار دیگـر انتقـاد خـود از فلم  هـای سـبک 

مـارول را تکـرار کـرد و گفـت »آن هـا سـینا نیسـتند.«
موضوعـی  پـارک  فلم  هـای  آن هـا  گفـت:  اسکورسـیزی 
بـه  تبدیـل  سـینا  سـالن های  آن هـا  در  کـه  هسـتند 
اسـت.  متفـاوت  تجربـه ای  ایـن  می شـوند.  شـهربازی 
سـینا نیسـت، چیز دیگری اسـت و چه از آن ها خوشتان 
بیایـد چـه نـه، مـا نبایـد مـورد حملـه آن هـا قـرار بگیریـم.

ایـن کارگـردان قدیمـی هالیـوود گفـت بـه ایـن ترتیـب از 
صاحبـان سـالن های سـینا می خواهـد گامـی بردارند و 
کاری کننـد سالن های شـان فلم  هـای روایتـی بـه مایش 

بگذارند.

بـا یـک  اکتـر هـم در مصاحبـه ای  اوایـل  اسکورسـیزی 
مجلـه در ایـن مـورد صحبـت کـرده و از فلم  هـای مارولـی 
انتقـاد کـرده بـود. آن موقـع جیمـز گان و جـاس ودون 
همچنیـن  و  مارولـی  فلم  هـای  از  تعـدادی  کارگـردان 
سـاموئل ال. جکسـون به دفـاع از مـارول پرداخته بودند.

و  کـرد  دفـاع  نت فلیکـس  از  همچنیـن  اسکورسـیزی 
تجربـه سـنتی ماشـای  از  بایـد  اینکـه  بـا وجـود  گفـت 
از  بعـد  بشـود،  حایـت  سـینا  سـالن های  در  فلم  هـا 
اینکـه اسـتودیوهای سـنتی بـه خاطـر هزینه هـای بـاا از 
سـاخن »مـرد ایرلنـدی«   حایـت نکردنـد، نت فلیکس از 

او حایـت کامـل کـرد.
اسکورسـیزی گفـت: شـکی نیسـت کـه دیدن فلـم  همراه 
بـا جمعیـت واقعـا مهـم اسـت امـا مشـکلی وجـود دارد: 
بایـد فلـم  را بسـازیم. بـه نحـوی انـگار دیگر جا نداشـتیم 
و هیـچ فضایـی بـرای سـاخن ایـن فلـم  نبود اما داشـن 
حایـت رکتـی کـه می گویـد هیـچ دخالتـی می کنـد 
و اجـازه می دهـد فلـم  را طـوری کـه می خواهیـد بسـازید 
و فقـط در نهایـت فلم  تـان بایـد پـس از اکـران سـینایی 
اسـریم بشـود، چیـزی بـود کـه بایـد مخصوصـا در ایـن 

پـروژه قبـول می کردیـم.
»مـرد ایرلنـدی« داسـتان فرنـک شـیران بـا نقش آفرینـی 
دنیـرو را تعریـف می کنـد کـه یـک آدمکـش واقعـی مافیـا 
بـود. او مشـکوک بـه کشـن جیمـی هافـا )پاچینـو( یـک 
رییـس اتحادیـه بسـیار محبـوب در سـال ۱۹۷۵ اسـت.

گفتـه می شـود چند اسـتودیو بـه خاطر اینکـه هزینه های 
تکنولـوژی پیشـگامانه سـی جی آی »کاهـش سـن« بـرای 
جوان تـر کـردن شـخصیت ها در صحنه هـای فلـش بـک 
طوانـی بـاا بـوده از ایـن پـروژه کنـار رفته انـد. تخمیـن 
زده می شـود »مـرد ایرلنـدی« ۲۰۰ میلیـون دالـر  هزینـه 

بـاا آورده باشـد. 

 »انگل« کوریای جنوبی
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نوبت مهره های سفید است، شما باید با
 دو حرکت مهره سیاه را مات کنید.
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 فلـم  »جوکـر« فـروش کل آخـر هفتـه خـود را بـه ۶۰ 
میلیـون دالـر  رسـاند و یـک بـار دیگـر باکـس آفیـس 

آمریـکا را تسـخیر کـرد.
بـه نقـل از هالیـوود ریپورتـر، فلـم  »جوکـر« سـاخته تاد 
فیلیپـس یـک بـار دیگـر باکـس آفیـس آمریـکا را بـه 
تسـخیر خـود در آورد و تخمیـن زده می شـود کـه تـا 
پایـان امـروز فـروش کل آخـر هفتـه آن معـادل بـا ۶۰ 
میلیـون دالر  و بسـیار فراتـر از انتظارهای اولیه باشـد.

نقش آفرینـی  بـا  وارنـر  بـرادران  اسـتودیو  فلـم   ایـن 
میلیـون  روز جمعـه ۱۷  فقـط در  فینیکـس  خواکیـن 
دالـر  فروخـت و بـه ایـن ترتیب فـروش کل داخلی خود 

را بـه ۱۵۴.۷ میلیـون دالـر  رسـاند.
بـه ایـن ترتیـب »جوکـر« بـه سـادگی در صـدر باقـی 
مانـد البتـه فلم  »خانـواده آدامز« سـاخته ام جـی ام هم 
بـا فـروش قـوی ۳۲ میلیـون دالـر ی و عملکـردی فراتر 
از انتظارهـا در رتبـه دوم قـرار گرفتـه اسـت. ایـن فلـم  

جمعـه ۹.۷ میلیـون دالـر  فروخـت.
صداپیشـگان  آدامـز«  »خانـواده  انیمیشـن  فلـم   در 
پرسـتاره ای از جمله اسـکار آیزک و شـارلیز تـرون کنار 
کلویـی گریـس مورتـز، فیـن ولف هـارد و نیـک کـرول 

می کننـد. نقش آفرینـی 
فلـم   هفتـه  ناامیدکننـده  پـروژه  بزرگ تریـن  امـا 
بـا  گـران قیمـت »مـرد مـاه جـوزا« سـاخته انـگ لـی 
نقش آفرینـی ویـل اسـمیت بود کـه در آن نقـش قاتلی 
درجـه یـک را بـازی می کنـد کـه بـا نسـخه ای جوان تـر 
از خـودش مواجـه می شـود. لـی بـرای سـاخن ایـن 
فلـم  اکشـن از تکنولـوژی فلم بـرداری جدیـد اسـتفاده 
کـرده کـه باعـث شـده هزینـه سـاخت ایـن فلـم  حدود 

۱۴۰ میلیـون دالـر  باشـد.
ایـن فلـم  کـه بـه شـدت از جلوه هـای بـری اسـتفاده 
دالـر   میلیـون   ۷.۵ توانسـت  جمعـه  روز  در  می کنـد 
بفروشـد و انتظـار مـی رود کـه روی هـم رفتـه تـا پایـان 
امـروز حـدود ۲۰ میلیـون دالر  بفروشـد. ایـن در حالی 
اسـت کـه انتظـار فـروش حداقـل ۳۰ میلیـون دالـر ی 
داشـت.  خـود  اکـران  هفتـه  آخـر  نخسـتین  بـرای  را 
حـاا سـوال اینجاسـت کـه آیـا باکـس آفیـس خارجـی 

می توانـد ایـن فلـم  را نجـات بدهـد یـا خیـر.
سـینایی  اکـران  جدیدتریـن  کـه  »جکسـی«  فلـم  
سـی بی اس فلـم ز اسـت همیـن آخـر هفتـه از طریـق 
اینزگیـت اکـران ملی می شـود. انتظار مـی رود فروش 

اولیـه ایـن فلـم  در حـد ۳ میلیـون دالـر  باشـد. 

 در دنیـای تجـارت چـک و لگـدی کـردن تروریسـت ها، قـوه ی درک و آگاهـی 
اهمیـت بیشـری از واقعیـت دارد. ایـن بـاور و بن مایـه ی مضمونـی کمـدی 
راه  از  موعـود  روز  کـه  باشـد   « یعنـی   » موریـس  کریسـتوفر   « آقـای  تاریـک 
برسـد « ) he Day Shall Come ( اسـت و او ایـن پیـام را بـا ظرافـت متـه ی 
سـوراخ کننده ی زمیـن سـفت بـه مـا ارائـه می کنـد. شـوکه کننده ترین بخـش 
فلـم  ایـن اسـت کـه طنـز » موریـس « ریشـه های خـود در واقعیـت را دارد ) یـا 
هانطـور کـه کپشـن ابتدایـی اثر می گویـد » بر اسـاس صدها داسـتان واقعی 
«. همـه شـک دارنـد کـه دولـت ذاتـا بد اسـت امـا آن هـا هـم می تواننـد انقدر 

می تواننـد؟ باشـند،  رور 
» باشـد کـه روز موعـود از راه برسـد « هـر دو سـوی یـک داسـتان دسـتگیری 
تروریسـتی را شـامل می شـود؛ معانـدان و نیروهـای فانـون کـه قصـد دارنـد 
جلـوی اقـدام تروریسـتی را بگیرنـد. فلـم  بـه انـدازه ای کـه شـاید در ابتـدا بـه 
نظـر برسـد بـدون اضافـات نیسـت اگرچـه امـا زمانـی وجـود دارد که مشـخص 
می شـود هیچ کـس بـاور نـدارد کـه آیـا واقعـا حملـه ای در کار اسـت یا نـه. کل 
قضیه این اسـت که مقامات باید فردی را بازداشـت کنند و همه چیز را جوری 
شـکل بدهنـد کـه عـوام بـاور کننـد دالر هـای مالیـات آن هـا خـرج حفاظـت از 
از راه برسـد « فلـم  خشـن و  امنیت شـان می شـوند. » باشـد کـه روز موعـود 
عصبانـی ای اسـت – گاهـا بامـزه و طناز هم هسـت اما در زیرایه هایش بسـیار 

تلخ و خشـن اسـت.

» مـوزس ال شـباز « ) مارچانـت دیویـس ( رهـر یـک گروه کوچک در میامی اسـت 
کـه هـدف خـود را محافظـت از گروه هـای آمریکایـی – آفریقایـی از ر جایگزینـی 
طبقـات اجتاعـی در بافـت شـهری اعـام می کنـد. یـک جرثقیـل باابـر در هان 
نزدیکـی تبدیـل بـه نقطـه ی اصلی متمرکز شـدن خشـم او شـده اسـت. پیـروان او 
کـم انـد؛ همـرش » ونـوس « ) دنیـل بروکس (، دخرانشـان و چند دوسـت دیگر. 
امـا او دل و جرئـت یـک انسـان انقابـی را دارد و بـاور دارد کـه می توانـد جرقـه ی 
شـعله ای را بزنـد کـه پیامش را بـه جاهایی دور و دراز بـرد. او ۱۰۰ درصد مطمن 
نیسـت کـه ایـن کار را چگونـه انجـام خواهـد داد علی رغـم اینکـه صدای خـدا را از 
یـک اردک شـنیده اسـت. او بـه پـول احتیـاج دارد و فکـر می کند که تبدیل شـدن 

بـه یـک تاجر سـاح راه خوبـی بـرای افزایش درآمدش اسـت.
در همیـن حیـن پلیـس فـدرال بـه رهـری » کنـدرا گاک « ) آنـا کندریـک ( و 
رئیسـش » انـدی « ) دنیـس اوهیـر ( مصمـم انـد کـه با جمع کـردن تروریسـت ها از 
سـطح خیابـان جایـگاه خود را بـاز بیابند. برای ایـن کار آن ها افراد تـازه کاری مثل 
» مـوزس « را پیـدا می کننـد و بـرای آن هـا تلـه می کارنـد تـا اسـلحه ها و مب ها )ی 
قابـی ( بخرنـد. در ایـن مـورد وقتـی کـه » مـوزس « دو دل می شـود همـه چیـز بـه 
هـم می ریـزد. آن هـا در نهایـت فکـر می کننـد کـه او را تحـت مالکیـت خـود دارنـد 
و رایـط را جـوری رقـم می زننـد تـا او بتوانـد مواد هسـته ای بـه یک گـروه نئونازی 
بفروشـد امـا مشـخصا هیـچ چیـز خطرنـاک و کشـنده ای در داخـل ایـن گازهـای 
اشـک آور نیسـت و بـه همیـن دلیل جنگـی بیـن نیروهـای FBI و پلیس های محلی 

شـکل می گیـرد.
البتـه کـه » باشـد کـه روز موعـود از راه برسـد « یـک فلـم  کمـدی اسـت امـا رد 
پایـی از حقیقـت در حقارتـی کـه پلیـس فـدرال پرونده هایـش را مدیریـت می کنـد 
وجـود دارد. آن هـا بـه اعـداد عاقـه ی زیـادی دارنـد ) اعـداد بـه معنـی پرونده های 
موفقیت آمیـز ( و نـه اینکـه افـراد مـورد اتهـام قـرار گرفتـه واقعـا تهدیـدی بـرای 
جامعـه ی آمریکایـی انـد یـا نـه. آن هـا بـه دنبـال اهـداف سـاده ) سـاده بـه معنـی 
احمـق ( می رونـد. در بهریـن حالـت می تـوان » باشـد کـه روز موعـود از راه برسـد 
« را بـه عنـوان یکـی از بهریـن آثـار بـد ضـد سیاسـت های دولتـی دانسـت. من به 
یـاد » در حلقـه « ) in the loop ( افتـادم و ارتباطـات محسوسـی نیـز بیـن ایـن 
دو وجـود دارد. » موریـس « چهـار اپیـزود از ریـال » معـاون اول « ) Veep ( را 
کارگردانـی کـرده بـود کـه نویسـنده ی آن فلـم  نامه نویـس فلـم  » در حلقـه « بـوده 
اسـت. بازی هـای بـا کیفیـت سـطح کلـی اثـر را بااتـر می برنـد. » آنـا کندریـک « 
بـه عنـوان بزرگ تریـن اسـم حـار در میـان بازیگـران اثـر بر خـاف همیشـه بازی 
متفاوتـی از خـود نشـان داده اسـت. ردرگمـی او وقتـی که سـعی می کند منطق 
پسـت پروسـه ی گیـر انداخـن » مـوزس « را بفهمـد بسـیار رگرم کننـده اسـت. 
» مارچانـت دیویـس « در اولیـن حضـور سـینایی خـود » مـوزس « را تبدیـل بـه 

شـخصیتی گیـج امـا بسـیار کاریزماتیـک می کنـد.
» باشـد کـه روز موعـود از راه برسـد « باشـک کمـدی جذابـی اسـت امـا در راه 
رسـیدن بـه ایـن مسـئله واقعیتـی را هـم کـه از آن چشم پوشـی می کردیـم را بـه مـا 
یـادآوری می کنـد. روایـت در بیـن عوام این اسـت که نیروهای قانون سـخت تاش 
می کننـد تـا مـردم از چنگال نقشـه های تروریسـتی در امـان ماننـد. در حالی که 
ایـن تعریـف وظیفـه ی قانونـی آن هـا اسـت، فاصلـه ی بیـن ایـن ایـده آل و واقعیتی 
کـه در ایـن فلـم  بخشـی از آن را می بینیـم بسـیار زیـاد اسـت. بازیگـر » تـی. جی. 
میلـر « زمانـی گفـت ) در رایطی متفـاوت (:» کمدی تاثیرگذار باید تقریبا مشـابه 
بـا موضوعـی کـه بـا آن شـوخی می کنـد باشـد. اگـر آن را در ایـن موقعیـت قـرار 
دهیـم شـا متعجـب خواهیـد شـد کـه آیـا » باشـد کـه روز موعـود از راه برسـد « را 

بایـد در ژانـر کمـدی قـرار داد یا ترسـناک. 

 »جوکر« 
همچنان در صدر باکس  آفیس 

آمریکا

حمل
 امـروز صبـح بسـیار خسـته هسـتید و به همیـن دلیل زود عصبی می شـوید. سـعی 
کنیـد آرامـش خـود را حفـظ کنیـد تـا منجـر بـه دعـوا نشـود. از ماقـات عزیزانتان 
اجتنـاب کنیـد حتـی اگـر اصـرار کننـد. از فرصتی کـه دارید بـرای اسـتراحت کردن 

بیشـترین بهـره را ببرید.

ثور
 امـروز صبـح بـه دلیـل خسـتگی بیـش از حـد عصبی هسـتید. بایـد بـه آرامی پیش 
بروید.اگـر بـه همیـن سـرعت ادامه دهید دچار مشـکات سـامتی می شـوید. امروز 
بعـد از ظهـر بـا مشـکات مالـی مواجه خواهید شـد. امـا دلیلی بـرای نگرانـی وجود 

ندارد.

جوزا
 بـه نظـر مـی رسـد بایـد به یک سـفر بسـیار مهم برویـد که سـود زیادی برای شـما 
در آن وجـود دارد. بایـد آرامـش خـود را حفـظ کنید و از باابردن صـدای خود زمانی 
کـه می خواهیـد بـا افـراد بزرگتـر صحبـت کنیـد، اجتنـاب کنیـد. بـا مشـکاتی در 

زندگـی عاطفیتـان مواجه مـی شـوید. کمتر لجباز باشـید.

سرطان
 نیـاز بـه مبلغـی پـول داریـد. بـا مدیریتی کـه دارید مـی توانیـد آن را کسـب کنید. 
آرامـش خـود را حفـظ کنیـد و بـه اسـتراحت کـردن توجـه داشـته باشـید. احتمـاا 

دچار مشـکات گوارشـی شـوید.

اسد
 امـروز صبـح با مشـکاتی در برقراری ارتباطی تـان مواجه می شـوید.احتماا عصبی 
و ناراحـت باشـید. ماقـات هـای تجـاری و سـفر رفتـن را بـه زمـان دیگـری موکول 
کنیـد. همچنیـن از انجـام کارهایـی کـه نیاز بـه تمرکز و توجـه دارند امـروز اجتناب 

کنیـد. امـروز کارهـای خانگـی تان بسـیار خوب پیش مـی رود.

سنبله
 بـه یـک سـفر کاری خواهیـد رفـت. شـرایط خوبـی ندارید و زیـاده روی مـی کنید. 
دیـدگاه خـود را بـر دیگران تحمیـل نکنید وگرنه دچار دعوا می شـوید. شـرایط مالی 

تـان خیلـی خوب نیسـت اما دلیلـی بـرای نگرانی وجـود ندارد. 

میزان
  امـروز ممکـن اسـت از همـه انتقـاد کنید. سـعی کنید ایـن رفتار خـود را کنترل 
کنیـد. فـرق میانـه بـه هـدر رفتـن پـول و خـرج کـردن آن را بدانیـد. شـریک 
عاطفیتـان بـا خـرج کـردن پـول هایتـان موافق نیسـت. بـه عبارتی از دعـوا کردن 
اجتنـاب کنیـد و در هنـگام خریـد بـا یکدیگـر به مرکـز خریـد بروید. باید بیشـتر 

بـه نیازهـای شـریک عاطفیتـان توجه داشـته باشـید.

عقرب
 یکـی از بسـتگان خـارج از شـهر اخبار ناخوشـایندی را برای شـما به همـراه دارد. 
ایـن اخبـار شـما را ناراحـت مـی کنـد و برنامـه هایتـان را تغییر می دهـد. احتماا 
بـه یـک سـفر پیش بینـی نشـده ای برویـد. بـه دقـت رانندگی کنیـد، زیـرا که در 

خطر اتفاقات ناخوشـایند هسـتید.

قوس
 امـروز از شـانس خـود اسـتفاده نکنیـد زیـرا باعـث مـی شـود کـه تصمیمـات 
نادرسـتی را اتخـاذ کنیـد. اگـر مـی توانیـد رانندگـی نکنیـد و از مسـافرت رفتـن 
اجتنـاب کنیـد. زیـرا در خطـر اتفاقات ناخوشـایند هسـتید. سـعی کنیـد از بحث 

و دعـوا نیـز پرهیـز کنید.

جدی
  امـروز روز پـر مشـغله ای بـرای شماسـت. مشـکات زیـادی وجـود دارد که باید 
آنهـا را حـل کنیـد. در یـک زمان چندیـن کار را با یکدیگـر انجام خواهیـد داد. با 
مدیریتـی کـه داریـد از زمـان خود بیشـتر اسـتفاده خواهید کـرد. از خانـواده تان 

درخواسـت کمـک کنیـد اگر واقعا بـه آن نیـاز دارید. 

دلو
 امروز بسـیار محتاط باشـید زیرا در خطر اتفاقات ناخوشـایندی هسـتید و یا بیمار 
خواهیـد شـد. از زیـاده روی کـردن در محیـط کاری اجتنـاب کنید. بهتر اسـت که 
بـه سـفرهای طوانـی مـدت و مهمانـی ها نروید. ممکن اسـت احسـاس خسـتگی 

بیش از حد داشـته باشـید و در بحثی بسـیار عصبی شـوید.

حوت
 بـا رئیسـتان بحثـی خواهید داشـت که شـما را ناراحت میکنـد. نارضایتی خود را 
نشـان ندهیـد. احتمـااً بخواهید که بیشـتر مواظـب خودتان باشـید. تاش هایی 

کـه امـروز داریـد منجر به اتفاقات ناخوشـایند خواهد شـد.
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ـ گواه ـ لبریز ـ مسیر ـ نوبت ـ ورید ـ هیات ـ یواش.

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

وجود داشته باشد.
  6 کلمه: متوسط 

 12 کلمه:  خوب
 18  کلمه: عالی 

ـ دوست  ـ دست  دستیار 
ـ دور ـ داور ـ وارد ـ دارو 
ـ دیار ـ رادیو ـ درست ـ 
یادـ  رودـ  ســردـ  سرود 
ـ اســیدـ  سیدـ  دوایرـ  
درایت ـ دیو ـ دیوار ـ اسد 

ـ دارـ  دستار.

ا رشن
ز م ی

.D1  وزیر سفید 

برنـده نخـل طای کن مایشـی موفـق در آمریکا داشـت 
و حـاا تعـداد سـالن های مایش دهنـده آن هـم افزایـش 

پیـدا خواهـد کرد.
بـه نقـل از د رپ، بعـد از اینکـه فلم  »انگل« سـاخته بونگ 
سـاخت  فلـم   نخسـتین  بـه  تبدیـل  توانسـت  جون-هـو 
کوریـای جنوبـی بشـود کـه جایـزه نخـل طـای کـن را از 
آن خـود می کنـد، ایـن فلم  حـاا توانسـته چند رکـورد در 
باکـس آفیـس فلم  هـای مسـتقل آمریـکا از جملـه رکـورد 
بیشـرین میانگیـن فـروش یـک فلـم  خارجی بـه ازای هر 
پـرده سـینا را جابه جـا کنـد. بـا توجـه بـه اینکـه »انگل« 
توانسـت ۳۷۶۲۷۴ دالـر  بفروشـد و میانگیـن فروش خود 
بـه ازای هـر پـرده سـینا را بـه ۱۲۵۴۲۱ دالـر  برسـاند، 
ایـن فلـم  همچنین توانسـته بااتریـن میانگین فـروش به 
ازای هر پرده سـینای مام فلم  ها در سـه سـال گذشـته 
را بـه ثبـت برسـاند. آخرین بـار فلم  »اا لند« توانسـت در 
دسـامر سـال ۲۰۱۶ میانگینـی بااتـر بـه ثبـت برسـاند 
و از مایـش در پنـج پـرده سـینا بـه ازای هـر پـرده ۱۷۶ 
هـزار دالـر  کسـب کنـد. »انگل« حـاا هجدهمیـن فروش 
بـه ازای هـر پرده سـینا در تاریخ و هشـتمین میانگین را 

در میـان فلم  هـای ایـو اکشـن دارد.

پایـان رسـید در  بـه  کـه  آخـر هفتـه ای  »انـگل« در  فلـم  
سـه سـالن آرک ایـت هالیـوود، لس آنجلـس لندمـارک و 
آی اف سـی سـنر نیویـورک روی پـرده رفـت و همچنیـن 
سـالن  اکـران  هفتـه  آخـر  بهریـن  رکـورد  توانسـت 
کـه  قبلـی  از رکـورد  و  بشـکند  را هـم  آی آف سـی سـنر 
متعلـق بـه »پربچگی« ریچارد لینکلیر در سـال ۲۰۱۴ 
بـود پیشـی بگیـرد. این فلم  که در سـایت جمـع آوری نقد 
راتـن تومیتـوز امتیـاز ۹۹ درصـد را دارد، داسـتان یـک 
خانـواده فقیـر کـره ای را تعریـف می کنـد که بـا حقه بازی 
نـزد خانـواده یـک معـار ثرومنـد شـغل پیـدا می کنند و 
رابطه شـان بـا یکدیگـر را از کارفرمایان جدیدشـان پنهان 
می کننـد. حقه گـری آن هـا بـرای مدتـی کار می کنـد امـا 
یـک اتفـاق غیرمنتظـره باعث برخوردی خونیـن بین آن ها 

می شـود.
از هفتـه آینـده مایـش »انـگل« به ۲۵ تا ۳۰ پرده سـینا 
گسـرش پیـدا می کنـد و عـاوه بـر سـالن های جدیـد در 
لـس آنجلـس و نیویـورک ایـن فلم  در بوسـتون، شـیکاگو، 

سـن فرانسیسـکو و واشـنگن هـم پخش می شـود. 

  و



ی گلر مغضوب رئالی ها  رکورد 200 کلین شیت برا

ــوب دروازه  ــش در چارچ ــرد ضعیف ــل عملک ــه دلی ــوا ب کورت
رئــال مــورد انتقــاد هــواداران ایــن تیــم قــرار گرفتــه و حتــی 
ــی  ــای اعراض ــوت ه ــروژ، س ــا کاب ب ــازی ب ــان ب در جری
زیــادی علیــه او در ورزشــگاه شــنیده شــد. رکــورد 200 
کلیــن شــیت مــی توانــد مرهمــی بــرای کورتــوا در بحبوحــه 

ــال باشــد.  روزهــای تلخــش در رئ

ــه ثبــت 12 کلیــن شــیت در 43  ــال او تنهــا موفــق ب در رئ
ــازی شــده اســت. ب

ــه  ــو ب ــم  و اتلتیک ــی بلجی ــم مل ــیت او در تی ــن ش ــار کلی آم
ــال او  ــی در رئ ــت ول ــازی اس ــر 1.99 و 2.07 ب ــب ه ترتی
ــن  ــک کلی ــه ی ــق ب ــازی موف ــه طــور متوســط هــر 3.59 ب ب

ــت.  ــده اس ــیت ش ش

 تیبــو کورتــوا بــا بســته نــگاه داشــن دروازه خــود در بــازی 
مقابــل قزاقســتان، بــه رکــورد 200 کلیــن شــیت در دوران 

فوتبالــش دســت یافــت.
زمیــن  در  شــد  موفــق  گذشــته  روز  بلجیــم   ملــی  تیــم 
ــتمین  ــن هش ــد. ای ــت یاب ــری 0-2 دس ــه برت ــتان ب قزاقس
ــورو 2020  ــی ی ــا در دور مقدمات ــم ی ه ــی بلجی ــرد متوال ب
بــود. شــیاطین رخ اروپــا همــه بــازی هــای خــود را پیــروز 
ــو  ــاره تیب ــن شــیت دوب ــل توجــه، کلی ــه قاب ــد. نکت شــده ان
ــازی  ــن ب ــر از اولی ــه غی ــود. ب ــم  ب ــن بلجی ــا پیراه ــوا ب کورت
ایــن مرحلــه کــه بلجیــم  3-1 بــر روســیه غلبــه کــرد و دنیــس 
ــد، او در  ــوا ش ــردن دروازه کورت ــاز ک ــه ب ــق ب ــف موف چریش
ــن دروازه  ــه داش ــته نگ ــه بس ــق ب ــدی موف ــازی بع ــت ب هف

ــت.  ــده اس ــود ش خ
کورتــوا حــاا رکــورد 200 کلیــن شــیت در دوران فوتبالــش 
را بــه ثبــت رســانده اســت. او در 154 بــازی بــرای چلســی 
موفــق بــه 58 کلیــن شــیت شــد. در اتلتیکــو او 154 بــازی 

انجــام داد و 76 بــار کلیــن شــیت کــرد.
ــوا 40 در   در تیــم ملــی بلجیــم ، رکــورد کلیــن شــیت کورت
ــوا  ــگاه کورت ــن باش ــی اولی ــک یعن ــت. در خن ــازی اس 78 ب
ــا  ــرد ام ــیت ک ــن ش ــار کلی ــام داد و 14 ب ــازی انج او 45 ب
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دوره جدیـد پارمـان اسـت. سـال جدیـد پارمانـی بـا نطـق 
مراسـم  مـام  در  سـنتی  مراسـم  ایـن  می شـود.  روع  ملکـه 

افتتـاح پارمـان ادامـه می یابـد.
پیـش از ایـن نطـق، ملکـه بریتانیا طی مراسـمی کـه چند صد 
سـال قدمـت دارد بـا کالسـکه سـلطنتی از کاخ باکینگهـام بـه 

وست مینسـر )مقـر پارمـان( می رود.
در ایـن نطـق ملکـه بریتانیـا قوانینـی را کـه دولـت می خواهـد 
بـه تصویـب پارمـان برسـد اعـام می کنـد. بنـا بـه سـنت، این 
قوانیـن آتـی را ملکـه در حضـور ماینـدگان دو مجلـس عـوام و 

اعیـان اعـام می کنـد. 
نطـق ملکـه سـالی یـک بـار اسـت امـا چـون تـرزا مـی نخسـت 

 ادامـه از صفحـه 1... شکسـت حـزب حاکـم این کشـور 
آشـکار شـده بود.

رئیـس جمهـور جدید تونس، قیس سـعید نـام دارد. این 
اسـتاد بازنشسـته رشـته حقوق به عنوان کاندید مستقل 
در انتخابـات ریاسـت جمهـوری رکـت کـرده بـود. بـر 
نظرسـنجی  مرکـز  از سـوی  شـده  اعـام  نتایـج  اسـاس 
امرهـود، قیـس سـعید موفـق به کسـب ۷۲ و نیـم درصد 

از آرا شـده اسـت. 
حـدود  را  او  موفقیـت  زیگـا،  نظرسـنجی  موسسـه 
۷۷ درصـد اعـام کـرده اسـت. بـه ایـن ترتیـب، رقیـب 
شکسـتی  بـه  تـن  ناگزیـر  قـروی،  نبیـل  او،  انتخاباتـی 
سـنگین داده اسـت. گفتـه می شـود کـه نتایـج رسـمی 
انتخابـات دور دوم ریاسـت جمهـوری تونس ظرف دو روز 

آینـده اعـام خواهـد شـد.
رای جوانان تونس به سعید

انتخابـات  پایـان  از  پـس  تونـس  مـردم  از  نفـر  هـزاران 
بـه خیابان هـا آمدنـد تـا پیـروزی قیـس سـعید را جشـن 
بگیرنـد. مـردم در تونـس، پایتخـت این کشـور، اقـدام به 
آتش بـازی و همچنیـن بـوق زدن ممتـد خودروها مودند.

و  حایـت  از  کوتـاه  سـخرانی  یـک  در  سـعید  قیـس 
از آغـاز  او  ایـن کشـور تشـکر کـرد.  پشـتیبانی جوانـان 

گفـت. سـخن  تونـس  تاریـخ  در  جدیـدی  فصـل 
بـر اسـاس نظرسـنجی ها حـدود ۹۰ درصـد از جوانـان 
سـعید  قیـس  بـه  را  خـود  رای  سـال،   ۲۵ تـا   ۱۸ بیـن 
داده انـد. سـعید گفـت: »پـروژه ما بـر رکن آزادی اسـتوار 

اسـت. زمـان رسـپردگی فرارسـیده اسـت.«
اعراض نبیل قروی

بـه  کـه  سـعید  قیـس  انتخاباتـی  رقیـب  قـروی،  نبیـل 
اتهـام پول شـویی و فسـاد مالـی بـه زنـدان افتـاده بـود، 
روز چهارشـنبه نهـم اکتـر از زنـدان آزاد شـد. او مدعـی 
شـده اسـت که بـرای رکـت در کارزار انتخاباتی فرصت 

بسـیار اندکـی در اختیـار داشـته اسـت. 
نبیـل قـروی و قیـس سـعید روز جمعه ۱۲ اکتـر در یک 
قـروی  برابـر هـم ظاهـر شـدند.  تلویزیونـی در  مناظـره 
اتهامـات وارده دربـاره پول شـویی و فسـاد مالـی را بـی 

بـه گفتـه پولیس محلـی در ایالت اوتـار پرادش 
شـده  متولـد  تـازه  نـوزاد  هنـد،  شـال  در 
دخـری، زنده در در یک گور پیدا شـده اسـت. 
آبینـان دان سـینگ،  رئیـس پولیـس محلـی، بـه 
خرنـگاران گفـت یکـی از اهالی روسـتا به طور 
تصادفـی نـوزادی را کـه در گـوری بـه عمق نود 
سـانتی مـر زنـده دفـن شـده بـود، پیـدا کـرده 
اسـت. ایـن مـرد خـود در حـال دفـن نـوزداش 
بـود کـه دقایقـی پـس از تولـد فـوت کـرده بود. 
پولیـس تحقیـق دربـاره ایـن اتفاق را آغـاز کرده 

است.
اوتـار  ایالـت  در  بـه خرنـگاران  سـینگ  آقـای 
پـراداش گفـت:  "سـعی می کنیـم والدیـن نوزاد 
را پیـدا کنیـم. احتـال می دهیـم زنـده بگـور 

کـردن نـوزاد بـه خواسـته آنهـا بـوده اسـت."

اسـاس خوانـده و آن را بخشـی از ترفندهـای انتخاباتـی 
مخالفـان خـود ارزیابی کرده اسـت. قروی پرونده سـازی 
علیـه خـود را اقدامـی بـا "انگیزه هـای سیاسـی" خوانده 

است.
اصاح سیستم انتخاباتی و قانون اساسی

قیـس سـعید بـر آن اسـت تـا بـا تغییـر قانـون اساسـی 
تونـس، سیسـتم انتخاباتـی ایـن کشـور را تغییـر دهـد. 
قیـس سـعید حقوق دان و آشـنا با مسـائل ناظـر بر قانون 

اساسـی اسـت، امـا تجربـه زمامـداری نـدارد.
او در سـخرانی های انتخاباتـی خـود بـه مـردم تونـس 
وعـده داده بـود کـه در صـورت پیـروزی هـم علیـه فسـاد 
مالـی پیـکار خواهـد کرد و هم دسـت به اصاح اساسـی 
قانـون اساسـی و قانـون انتخابات این کشـور خواهد زد.

نامتمرکـز  سیاسـی  سـامانه  یـک  برپایـی  خواسـتار  او 
اسـت و مایـل اسـت تـا بـه نهادهـای محلـی آزادی عمل 

بدهـد.  بیشـری 
نیروهـای  شـار  در  سـعید  قیـس  دیگـر،  سـوی  از 
مخالفـان  از  جملـه  از  و  اسـت  تونـس  محافظـه کار 
رسـخت همجنس گرایـی و نیـز احیـای مجـازات اعدام 
زنـدان در  تونـس، همجنس گرایـی مجـازات  اسـت. در 

دارد. پـی 
و  میانـه رو  حـزب  پشـتیبانی  از  او  رابطـه،  همیـن  در 
اسـام گرای نهضـت برخـوردار بوده اسـت. حـزب نهضت 
در انتخابـات پارمانـی موفـق به کسـب بیشـرین میزان 
کرسـی ها شـده بـود. امـا این حزب بـرای تشـکیل دولت 

نیـاز بـه ائتـاف بـا احـزاب دیگـر دارد.
تونـس یگانـه کشـور عربـی اسـت که پـس از بهـار عربی 
دموکراتیـک  اصاحـات  بـه  اقـدام   ۲۰۱۱ سـال  در 
بـا  ایـن کشـور  جامعـی در سـطح کشـور کـرده اسـت. 
مشـکل  بـا  از جملـه  و  عدیـده ای  اقتصـادی  مشـکات 

می کنـد. نـرم  پنجـه  و  دسـت  گسـرده  بیـکاری 
نارضایتـی در بیـن مـردم تونـس در حـال افزایش اسـت. 
همیـن نارضایتـی باعـث آن شـده بود که در دور نخسـت 
انتخابـات ریاسـت جمهـوری در تونـس، تنهـا ۴۵ درصد 

از واجدیـن حـق رای بـه پـای صندوق هـا بروند.

پولیـس نـوزاد را بـه بیارسـتان منتقـل کـرده 
اسـت.

نسـبت شـار دخـران به پـران در هنـد یکی 
در  زنـان  اسـت.  جهـان  در  پایین ترین هـا  از 
هسـتند.  روبـرو  جنسـیتی  تبعیـض  بـا  جامعـه 
خانـواده هـا بـه ویـژه در مناطق فقیـر،  به دخر 

بـه عنـوان یـک بـار مالـی نـگاه می کننـد. 
فعـاان حقـوق زن در هنـد می گوینـد ترجیـح 
خانواده هـا به داشـن پـر به این معنی اسـت 
کـه در طـی سـالها میلیون هـا دخـر در دوران 
جنینـی سـقط شـده اند یـا در نوزادی جانشـان 
گرفتـه شـده اسـت. اگرچـه بیشـر جنین هـای 
تعییـن  غیرقانونـی  کلینک هـای  در  دخـر 
نـوزاد  امـا کشـن  جنسـیت سـقط می شـوند، 
دخـر بعـد از تولـد اتفـاق غیرمعمولـی نیسـت.

قیس سعید به عنوان رئیس جمهور جدید تونس انتخاب شد

یافت نوزاد دختر زنده به گور شــده در هند نجات 
ارتش سوریه وارد شهر کردنشین تل تمر شد

ورزش
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کـه  کـرد  اعـام  سـوریه  حکومـت  رسـمی  رسـانه   
سـاعاتی پـس از توافـق با نیروهـای کـرد، نیروهای 
نظامـی ارتـش ایـن کشـور وارد شـهر تـل مـر در 

شـده اند. سـوریه  رق  شـال 
شـهر تـل مـر تـا پیـش از ایـن تحـت کنـرل دولت 
محلـی شـال سـوریه تحـت هدایـت کردهـا قـرار 
داشـت. نیروهـای نظامـی ارتـش سـوریه بـا ورود به 
ایـن شـهر در محـدوده توپخانـه ارتـش ترکیـه قـرار 

گرفته انـد. 
کردهـای سـوریه مـی گوینـد کـه دولـت این کشـور 
بـا اعـزام ارتـش به مـرز شـالی بـرای جلوگیـری از 
عملیـات تهاجمـی ترکیـه علیـه آنهـا موافقـت کـرده 

است. 
دولـت  ارش  مقامـات  از  یکـی  کـرد  جیـا  بـدران 
خودگـران شـال رقـی سـوریه بـه رویـرز گفـت: 
"بعـد از اینکـه آمریکایی هـا از منطقـه رفتنـد و بـه 

حملـه ترکیـه چـراغ سـبز نشـان دادنـد، مـا مجبـور شـدیم به 

 ملکـه بریتانیـا بـا نطـق خـود سـال جدیـد پارمـان را افتتاح 
کـرد. در این نطق، خـروج بریتانیا از اتحادیـه اروپا )برگزیت( 
در سـی و یکـم اکتر )هفـده روز دیگر(، برقـراری نظامی تازه 
در ماهیگیـری، کشـاورزی و تجـارت پـس از برگزیـت، برنامـه 
بـر  اقتصـادی جدیـد  یـک  و عادانـه،  مهاجرپذیـری مـدرن 
محـور رشـد اقتصـادی و حفظ بودجـه عمومـی از الویت های 

دولـت بریتانیـا خواهـد بود.
ملکـه بریتانیـا در مجلـس اعیـان گفـت: "الویـت دولـت مـن 
خـروج بریتانیـا از اتحادیـه اروپـا در سـی و یکـم اکتر اسـت. 
دولـت مـن قصـد دارد بـرای رابطـه ای جدید بـا اتحادیه اروپا 

بـر اسـاس تجـارت آزاد و همـکاری دوسـتانه تـاش کند."
کـه  فرصتـی  از  دولـت  ارشـد  مدیـران  گفـت  بریتانیـا  ملکـه 
خـروج بریتانیـا از اتحادیـه اروپـا ایحـاد می شـود بـرای ایجاد 
نظامـی جدیـد در ماهیگیـری، کشـاورزی و تجـارت اسـتفاده 
خواهند کرد.حل مسـئله جرائم خشـن، بهبـود نظام قضائی، 
قانـون جدیـدی برای خشـونت خانگـی، فراهم بـودن فرصت 
برنامـه  بازنشسـتگی،  حقـوق  جوانان،بهبـود  بـرای  آمـوزش 
درازمـدت بـرای بخشـهای انـرژی، حمـل و نقـل و دیجیتال و 
اقدامـات محیط زیسـتی بـرای مقابله با گرم شـدن کره زمین 
از دیگـر الویت هـای دولـت بریتانیـا بـود کـه در نطـق ملکـه 
الیزابـت دوم انعـکاس داشـت. از سـاعاتی دیگـر ماینـدگان 
مجلـس عـوام بحث و گفتگـو را در باره این پیشـنهادی روع 
مـی کننـد کـه تا اخـر هفتـه ادامـه خواهـد داشـت. در پایان 

مباحـث ایـن برنامـه بـه رای پارمـان گذاشـته خواهد شـد.
بوریـس  بریتانیـا،  ولیعهـد  چارلـز  شـاهزاده  مراسـم  ایـن  در 
جانسـون، نخسـت وزیـر، جرمی کوربین رهـر احزاب مخالف 

و مانیـدگان مجلـس عـوام و اعیـان حضـور داشـتند.
نطـق ملکـه )یـا شـاه( به دولـت فرصـت می دهـد اولویت های 
پیـش روی خـود را مشـخص کنـد و بخشـی از مراسـم افتتاح 

توافـق اولیـه، یـک توافـق نظامـی اسـت، در بـاره جنبه سیاسـی 
آن گفتگـو نشـده کـه در مراحـل بعـدی مطـرح می شـود." امـا 
ایلنـور چویـک یکـی از مشـاوران ارشـد رجـب طیـب اردوغـان 
رئیـس جمهـور ترکیـه به بی بی سـی گفـت چنین توافقـی صورت 

نگرفتـه و ارتـش سـوریه هـم در مـرز بـا ترکیـه حضـور نـدارد.
او گفـت: "اگـر آنهـا جایـی در منطقـه باشـند جنوب مـرز ترکیه و 

بیـرون منطقـه امـن ما خواهـد بود. 
مـا داریـم یـک منطقـه امـن در داخـل سـوریه ایجـاد می کنیـم، 
بـه عمـق سـی کیلومـر و در طـول مـرز ترکیـه. بنابرایـن آنچه ما 
اان می بینیـم ایـن اسـت کـه آنهـا می خواهند با تروریسـت های 
کـرد یعنـی یگان هـای مدافـع خلـق و حـزب اتحـاد دموکراتیـک 
سـوریه بـه توافـق برسـند، امـا در حـال حار همـه اینها شـایعه 
اسـت. مـا تحـرک نیـرو می بینیـم. آنهـا در مـرز نیسـتند. مـا در 

هسـتیم." مرز 
وی همچنیـن گفـت کـه خواسـتار برگـزاری نشسـتی بـا آمریـکا 
دولـت  حکومـت  علیـه  بـر  مشـرک  نیـروی  یـک  ایجـاد  بـرای 

اسـت. داعـش  بـه  اسـامی موسـوم 

وزیـر قبلـی خواسـتار یک دوره دو سـاله پارمانی بـود تا بتواند 
بـر خـروج بریتانیـا از اتحادیه اروپا )برگزیـت( مرکز کند، ملکه 

در سـال 2018 نطـق افتتـاح دوره جدید پارمان نداشـت.
و  می نویسـند  وزارتخانه هـا  ارشـد  مدیـران  را  ملکـه  نطـق 
ملکـه بریتانیـا آن را از تخـت سـلطنتی مجلـس اعیـان قرائـت 
می کنـد. طـول نطـق بسـتگی بـه تعـداد قوانیـن پیشـنهادی و 
اعـام سیاسـت هایی مثـل سیاسـت خارجـی دارد امـا معمـوا 

حـدود ده دقیقـه طـول می کشـد. 
ایـن شـصت و پنجمیـن نطـق ملکـه الیزابـت دوم بـرای افتتاح 
پارمـان بـود. ملکـه بریتانیـا در سـال های 1959 و 1963 بـه 

دلیـل بـارداری نطـق نکرد.

سال جدید پارلمان بریتانیا با نطق ملکه افتتاح شد

گرفت  رئال اوج  جو ال کاسیکو متشنج شد؛ نگرانی 

 انتقاد از ولز به خاطر رفتار غیرحرفه ای با ستاره یونایتد
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طلـب  اسـتقال  ران  نهایـی  حکـم  اعـام   
کاتالونیـا کـه در مجمـوع بـه بیـش از 100 سـال 
زنـدان محکـوم شـده انـد، بازتابی بسـیار منفی در 

داشـت. بارسـلونا 
ایـاات  نهایـی ران جدایـی طلـب  امـروز حکـم 
 2017 سـال  از  کـه  آنهـا  و  شـد  اعـام  کاتالونیـا 
در حبـس موقـت بـه ر مـی بردنـد، اکنـون بایـد 
برنـد.  ر  بـه  زنـدان  در  را  سـال   10 حداقـل 
ایـن  بـه  واکنـش  در  و  امـروز  بارسـلونا  باشـگاه 
حکـم بیانیـه ای صـادر کـرد و خواسـتار آزاد شـدن 
زندانیـان شـد. جـرارد پیکـه و ژاوی هرنانـدز نیز به 
ایـن حکـم واکنـش منفـی نشـان دادنـد در حالـی 
بـه  بارسـلونا  معتقدنـد  اسـپانیا  پایتخـت  در  کـه 
عنـوان یک باشـگاه ورزشـی بایـد به دور از مسـائل 

باشـد. سیاسـی 
در عمـل امـا اینگونـه نیسـت و سـال هاسـت کـه 
ورزشـگاه نوکمـپ زمـان بـازی هـای خانگی بارسـا 
بـه مکانـی بـرای ابـراز عقایـد احـزاب جدایی طلب 

کاتالونیـا تبدیـل شـده اسـت.
ایـن  اعـام  از  پـس  بارسـا  خانگـی  دیـدار  اولیـن 
آبـان( برابـر رئـال  حکـم، روز شـنبه 26 اکتـر)4 
 1 سـاعت  اسـت  قـرار  بـازی  ایـن  بـود.  خواهـد 
بعداظهـر بـه وقـت محلـی برگـزار شـود و باشـگاه 
ال  متشـنج  احتـاا  جـو  نگـران  حـاا  از  رئـال 

اسـت.  کاسـیکو 
طبـق ادعـای مـارکا، مسـئوان رئال قصـد دارند از 
اتحادیـه الیـگا تقاضـا کننـد تـا نیروهـای امنیتـی 
محـل  هتـل  اطـراف  نیـز  و  ورزشـگاه  در  حـار 
اقامـت تیـم دو برابـر شـود بـه خصـوص اینکـه بـه 
دلیـل سـاعت برگـزاری بـازی، رئـال مجبـور اسـت 

یـک روز زودتـر وارد بارسـلونا شـود.
دیـداری کـه بـه خـودی خود حسـاس اسـت، حاا 
رایطـی متشـنج به لحاظ سیاسـی نیـز پیدا کرده 
اسـت. تـب بـازی 12 روز مانـده بـه برگـزاری بیش 
از حـد تصـور بـاا رفتـه و رئـال نگـران ایـن قضیـه 

است.

راغ گزینه هـای دیگـر برویـم که گفتگو با دمشـق و مسـکو بود، 
بـرای پیـدا کـردن راه حل و جلوگیـری از حمات ترکیـه." . "این 

 سـتاره سـابق تیم ملـی انگلیـس از کادر فنی تیم 
ملـی ولـز بـه دلیـل بیـرون نکشـیدن دنیـل جیمز 
سـتاره ایـن تیم از میـدان بعد از ربه شـدید وارد 
شـده بـه ر او و بی حرکـت افتادنـش روی زمیـن 
انتقاد کرد. رایان میسـون، سـتاره سـابق تیم ملی 
انگلیـس می گویـد در جریـان دیـدار دیشـب ولز و 
کرواشـیا در  مقدماتـی یـورو2020 کـه بـا تسـاوی 
1-1 به پایان رسـید زمانی که دنیل جیمز، سـتاره 
یونایتـدی ولـز بعـد از ربـه ای کـه در درگیـری با 
مدافـع حریـف بـه رش وارد شـد، بی حرکت روی 
زمیـن افتـاده بـود و گـان می رفـت بیهوش شـده 
اسـت، کار کادر فنـی ولـز در بیرون نکشـیدن او از 

زمیـن غیـر حرفـه ای و خطرناک بوده اسـت.
در صحنـه مورد اشـاره دنیل جیمـز بی حرکت روی 
بیهـوش  و همـه گـان می کردنـد  افتـاده  زمیـن 
شـده اسـت. بازیکنـان ولـزی بـه رعـت بـه کنـار 
زمین اشـاره کردند و خواسـتند کادر پزشـکی برای 

رسـیدگی بـه او وارد زمیـن شـود. اما بعـد از بیرون 
بـردن او از زمیـن و مداوایـی ریع در کنـار زمین، 
کادر فنـی ولـز اجـازه داد جیمـز به بـازی برگردد و 
تـا انتهـا در زمیـن باشـد. ایـن تصمیمی اسـت که 

میسـون را عصبانـی کرده اسـت.
سـتاره سـابق انگلیـس در ایـن بـاره گفـت:" دنیل 
جیمـز بیهـوش روی زمیـن افتـاده بـود. ولـی سـه 
دقیقـه بعـد بـه او اجـازه دادنـد بـه زمین برگـردد". 
جیمـز بعـد از بـازی گفـت در آن صحنـه بیهـوش 

نشـده بـوده و حالـش خـوب اسـت. 
بـه  پاسـخ  در  هـم  ولـز  رمربـی  گیگـز  رایـان 
خرنـگاران گفـت:" دنیـل جیمـز زمیـن خـورد و 
روی زمیـن ماند. راسـتش را بخواهیـد او کمی هم 
نقـش بـازی می کرد. کادر پزشـکی ما بـه راغش 
رفـت. مـا بیـن دو نیمـه از او یـک ری آزمایـش 
گرفتیـم کـه همـه آنهـا را بـه درسـتی انجـام داد. 

حـال دنیـل خـوب اسـت".

ــی اش از پــی اس جــی صــادر شــود. ــا مجــوز جدای ت
ــه  ــود ک ــاات ب ــل و انتق ــان نق ــه پای ــی ب ــای منته در روزه
ــر پــی اس  ــا نــار الخلیفــی مدی بارتومئــو رئیــس بارســا ب
جــی در موناکــو دیــدار کــرد و پــس از آن مشــخص شــد کــه 
بارســا هــم شانســی بــرای جــذب نیــار نخواهــد داشــت. 
نیــار تــا پیــش از 20 آگوســت کــه رئــال رســا بــه پــی اس 
جــی اطــاع داد از جــذب وی منــرف شــده، بــا رخیــو 
ــاش  ــود. او ت ــداوم ب ــاس م ــال در م ــان رئ ــوس کاپیت رام
داشــت از طریــق کاپیتــان پرنفــوذ رئــال، مســیر انتقالــش 
بــه جمــع کهکشــانی هــا را همــوار کنــد. نیــار همچنیــن 
بــا هموطنــان رئالــی اش مارســلو و کاســیمیرو نیــز مــاس 
بــا او در مــورد  داشــت و آخریــن بازیکنــی کــه نیــار 

ــه رئــال صحبــت کــرد، لــوکا مودریــچ بــود. پیوســتنش ب
ــای  ــام راه ه ــا م ــاس ه ــن م ــاع از ای ــا اط ــال ب ران رئ
جــذب نیــار را بررســی کردنــد ولــی در رایطــی کــه 
ــورو را مــی  ــون ی ــر 200 میلی ــغ ب ــه ای بال ــال او هزین انتق
طلبیــد و بــه ایــن بایــد دســتمزد بــاای نیــار را هــم اضافــه 
کــرد و در حالــی کــه گــرت بیــل و خامــس هیــچ عاقــه ای 
ــر ایــن شــد  بــه تــرک رئــال نداشــتند، در نهایــت نتیجــه ب

کــه از جــذب نیــار دســت بکشــند. 
رئــال روز 20 آگوســت بــه لئونــاردو مدیــر ورزرشــی پــی اس 
ــذب  ــا در راه ج ــا بارس ــاع داد ت ــوع را اط ــن موض ــی ای ج

نیــار تــک و تنهــا شــود. 

بارســلونا تنهــا تیمــی بــود کــه تــا روز آخــر نقــل و انتقــاات 
تــاش داشــت تــا نیــار را بــه خدمــت بگیــرد امــا واقعیــت 
ــی  ــتاره برزیل ــت، س ــت آگوس ــا روز بیس ــه ت ــت ک ــن اس ای
بیشــر مایــل داشــت بــه رئــال مادریــد ملحــق شــود 
ــی  ــزی جدای ــر چی ــر از ه ــار مهم ــرای نی ــلونا. ب ــا بارس ت
از پــی اس جــی بــود و او دو گزینــه رئــال و بارســلونا را 
بــرای ایــن مهــم مدنظــر داشــت امــا تــا هفتــه آخــر نقــل و 
انتقــاات بیشــر تــاش او بــرای پیوســن بــه رئــال بــود و 
بــرای ایــن منظــور حتــی بــا 4 بازیکــن بــزرگ رئــال نیــز در 
ــال  ــا پــس از اینکــه متوجــه شــد رئ ــود ام مــاس مــداوم ب
از تــاش بــرای جــذب او دســت کشــیده، تصمیــم گرفــت 
تــا بــه حــرف دوســت صمیمــی خــود لیونــل مســی گــوش 
دهــد و پیشــنهاد بارســا را جــدی تــر بگیــرد. نیــار حتــی 
حــار شــده بــود خــودش 20 میلیــون یــورو پرداخــت کنــد 

 مــارکا امــروز در گزارشــی ویــژه در مــورد تابســتان جنجالی 
و پرحاشــیه نیــار ادعــا کــرد کــه او تــا 20 آگوســت قصــد 

داشــت بــه رئــال مادریــد بپیونــدد و نــه بارســلونا.
نقــل و انتقــاات تابســتانی 2019 بــه طــور قطــع بــا نیــار 
بــه یــاد آورده خواهــد شــد. فــوق ســتاره برزیلــی کــه تصمیم 
خــود بــرای جدایــی از پــی اس جــی را گرفتــه بــود، قصــد 
داشــت بــه الیــگا برگــردد. رئــال و بارســا انتظــار او را مــی 
کشــیدند ولــی در نهایــت بــا توقعــات مالــی بــاای پــی اس 
جــی ایــن انتقــال ممکــن نشــد و نیــار در پاریــس مانــد. 
او دو روز پیــش و در نشســت خــری قبــل از بــازی برزیــل و 
نیجریــه تاییــد کــرد کــه تحــت هــر رایطــی مــی خواســت 
ــی شــدن  ــی پــس از ماندن ــی اس جــی جــدا شــود ول از پ
دیگــر بــه چیــزی جــز موفقیــت بــا پاریســی هــا فکــر مــی 

کنــد.

 عجیب ولی واقعی؛  التماس نیمار برای پیوستن به رئال
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مزارشریف جال آباد

کابل غزنی بامیان
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وزارت صحـت عامـه بـه منظور محـو پولیـو، کمپاین 
فرعـی معافیـت دهـی را آغـاز کـرد. در ایـن کمپاین 
پنـج روزه قـرار اسـت 8.5 میلیـون کـودک در 324 

ولسـوالی کشـور واکسـین شوند.
ایـن  کـه  می گویـد  کشـور  عامـه  صحـت  وزارت 
می شـود  انـدازی  راه  سـاحاتی  اکـر  در  کمپایـن 
امسـال  اوایـل  بـه شـار محـدود کـودکان در  کـه 
رسـیدگی شـده اسـت. این کمپاین روز دوشنبه 22 
میـزان آغـاز و قـرار اسـت تـا 26 میـزان ادامـه یابد.

حمداللـه محـب مشـاور امنیـت ملـی مـی گویـد که 
اعضـای پارمـان ماینـدگان مـردم و قانـون سـازان 
ارزش  خوبـر  و  بیشـر  همـه  از  آنـان  و  هسـتند 
قانـون را مـی داننـد و در عملـی مـودن آن کمـک 

و همـکاری ماینـد.
دیـروز  کـه  امنيـت  شـوراى  دفـر  خرنامـه  در 
)دوشـنبه، 22 میـزان( منتـر شـده، آمـده اسـت، 
میـان  اخیـر  مشـکل  بـه  پیونـد  در  محـب  آقـای 
یکتعـداد از اعضـای مجلـس ماینـدگان و پولیـس، 
ديدارهـاى جداگانـه بـا بعضـی از وکيـان و رهـری 

اسـت. داشـته  داخلـه  امـور  وزارت 
منبـع افـزوده، درا يـن ديـدار مشـاور امنیـت ملـی 
کشـور تاکیـد کـرده که هیـچ کس حق ندارد کسـی 
را توهیـن مایـد؛ اما پولیس مکلفیـت دارد تا قانون 

را بـاای همـه یکسـان تطبیـق کنند. 
محـب در دیـدار جداگانـه بـا وزیـر امـور داخلـه و 
معین ارشـد امنیتی از ایشـان خواسـته تا منسوبین 
امنیتـی را متوجه سـازند که اگر مشـکلی در جریان 

درب  بـه  واکسـیناتوران  هنگامی کـه  خواسـت، 
خاطـر  بـه  را  کودکشـان  و  می آینـد  منازل شـان 
واکسـین حـار کنند تـا در مقابل این مـرض وقایه 

شـوند.  محافظـت  و 
او گفـت کـه در مناطـق که کمپاین های سـاحوی را 
در مراکـز صحـی محلی بـه راه انداخته ایـم، از مام 
پـدران و مـادران می خواهیـم کـه کودکشـان را بـه 
ایـن مراکـز بیاورنـد و در مقابـل ایـن مـرض آنـان را 

کنند. واکسـین 

کشـور  عامـه  صحـت  وزیـر  فیـروز  الدیـن  فیـروز 
از  "مـا  گفـت:  کمپایـن  ایـن  آغـاز  مناسـبت  بـه 
در  کـه  پولیـو  واکسـین  کمپایـن  در  طوانـی  وقفـه 
بخش هـای از کشـور به وجـود آمد نگران هسـتیم. از 
ایـن بابـت کـودکان زیـادی در معـرض خطـر ویروس 
پولیـو قـرار گرفته انـد. ایـن بسـیار زیـاد مهـم اسـت 
کـه مـا کـودکان بـاز مانـده را در مقابل این واکسـین 

کنیـم."  وقایـه 
خانواده هـا  مـام  از  کشـور،  عامـه  صحـت  وزیـر 

وظیفـه بـروز مـی کنـد، از نرمش کار گرفتـه و با مردم 
رفتـار خـوب کنند.

ماینـدگان در کنـار مشـکل بـه میان آمـده به بعضی 
از موضوعـات دیگـر که در بخـش امنیتی و اجرائیوی 

وجود دارد، نیز اشـاره کرده اسـت.
آنها یک سلسـله پیشـنهادات را در رابطه به وسـایط، 
اسـلحه و محافظیـن شـان ریـک کـرده انـد کـه از 
سـوی مشـاور امنیـت ملـی تعهـد از اجـراات قانونـی 

در ایـن مـورد داده شـد.
در ایـن دیدارهـا هياتـی موظـف شـده کـه بـا هيـات 
ادار مجلـس ماینـدگان در مـورد حـل مشـکات بـه 
وجـود آمـده کار کنـد. گفتنـى اسـت، سـه روز قبـل 
در سـاحه پلچرخـى شـهر کابـل بعـد از آن بـن وکا 
مـى  پوليـس  کـه  آمـد  میـان  بـه  برخـورد  پوليـس  و 

خواسـت موترهـاى وکاء را تـاى ماينـد.
در پـى ايـن مسـئله، حـدود 6١ تـن از وکاء ولـى 
جرگـه يـازده بجه شـب جلسـه اضطـرارى دایـر کرد و 

وزيـر داخلـه را احضـار مودنـد.

مـرض  یـا  پولیـو  کـه  می گویـد  عامـه  صحـت  وزارت 
در  را  کـودکان  و  نبـوده  تـداوی  قابـل  اطفـال  فلـج 
مـام زندگـی فلـج می کنـد. تنهـا راهی کـه می توان 
اطفـال در مقابـل پولیو وقایـه و محافظت کرد، هانا 
واکسـین کـردن مـام اطفـال بـا دو قطـره واکسـین 
پولیـو در هـر دور کمپایـن الـی سـن پنـج سـالگی 
اسـت. اطفـال بـا هـر دوز اضافـی واکسـین، بیشـر 
در مقابـل ایـن مـرض وقایـه می شـود. واکسـین های 
متواتـر کمـک می کنـد که یـک معافیت قـوی را برای 

طفـل و مـام جامعـه ایجـاد کنـد.
ایـن وزارت همچنیـن می گویـد کـه واکسـین پولیـو 
مصئـون و موثـر اسـت و کدام عـوارض جانبـی منفی 
نـدارد. ایـن واکسـین از سـوی علـای مشـهور دینی 
بـه سـطح ملـی و بیـن امللی مـورد تائید قـرار گرفته 
اسـت. واکسـین کـردن مـام اطفـال زیـر سـن پنـج 
سـال بـه شـمول اطفـال مریـض و نـوزاد در رار 
کشـور بـه خاطـر متوقف کـردن ویـروس پولیو بسـیار 

اسـت. مهم 
بـر اسـاس آمارهـای وزارت صحت عامه، از آغاز سـال 
20١9 میـادی تاکنون، ١6 کـودک در حوزه جنوب 
کشـور به ویـروس پولیو/ فلـج اطفال مبتا شـده اند.

وزیـر صحـت عامـه گفت کـه ١6 کودک کـه از جمله 
١5 تـن آنهـا در حـوزه جنـوب )8 تـن در ارزگان، 5 
تـن در هلمنـد و 2 تـن در قندهـار( و یـک تـن آنهـا 
در وایـت کـر حـوزه رق توسـط ویـروس پولیو فلج 

شـده اند.
گفتنـی اسـت که ناامنـی و تبلیغات منفـی در برخی 
از مناطـق دور افتـاده کشـور باعـث شـده اسـت کـه 
شـاری زیـادی از خانواده هـا مانع تطبیق واکسـین 

پولیو شـوند.

هشتونیممیلیونکودکواکسینپولیومیشوند

محب:
 وکا باید در تطبیق قانون همکارى کنند

رکـت  بـه  بـس  ملـی  تصـدی  حقوقـی  شـخصیت  تغییـر  طـرح 
مسـافربری ملـی بـس در نشسـت دیروزشـورای وزیـران پیشـنهاد 

شـده اسـت. 
گـزارش  اجرائیـه،  ریاسـت  دوم  معـاون  محمدخـان  انجنیـر 
کمیسـیون موظـف در بـاره تغییـر شـخصیت حقوقی تصـدی ملی 
بـه رکـت مسـافر بری ملی را به نشسـت روز دوشـنبه)22 میزان( 

شـورای وزیـران ارائـه کـرده اسـت.
محمدخـان گفتـه که اسـاس نامۀ تغییر شـخصیت حقوقی تصدی 
ملـی بـس از سـوی وزارت مالیـه ترتیـب و بـه وزارت ترانسـپورت 

راجع شـده اسـت.
گفتـه می شـود کـه تغییر شـخصیت حقوقی این تصـدی به منظور 

بهبود کار آن از سـوی حکومت روی دسـت گرفته شـده است.
عبداللـه عبداللـه رییـس اجرائیـه حکومـت بـه وزارت ترانسـپورت 
هدایـت داده اسـت تـا ایـن مبحـث را هرچـه زودتـر بـه نشسـت 

کنـد. پیش کـش  کابینـه 
اقتصـاد،  وزارت  وزیـران،  شـورای  دیـروز  نشسـت  در  همچنیـن، 
گـزارش ربـع سـوم پروژه  هـای انکشـافی سـال مالـی ١398 را بـه 

جلسـه ارایـه کـرده اسـت.
بـر بنیـاد گـزارش ایـن وزارت، 6١3 پـروژه در سـال جـاری در نظر 
گرفتـه شـده کـه از مجمـوع ایـن پروژه هـا کار 20 پـروژه تـا اکنـون 

تکمیـل شـده و 456 پـروژۀ دیگـر هنـوز زیر کار اسـت.
وزارت اقتصـاد گفتـه کـه از مجمـوع پروژه هـا کار ١30 پـروژه یـا 

متوقـف اسـت و یـا در پروسـۀ تـدارکات قـرار دارد.
ایـن وزارت گفتـه کـه تـا اینجـای سـال جـاری مالـی، 42 درصـد 
کار پروژهـای انکشـافی پیرفـت داشـته و 53 فیصـد بودجـۀ آن 

مـرف شـده اسـت.
همچنیـن، وزارت مالیـه گـزارش عملکرد بودجه ربـع اول الی ختم 
ربـع سـوم سـال مالـی ١398 را بـه جلسـه ارایـه کـرد. بـر بنیـاد 
گـزارش، در ایـن مـدت، ١47 میلیـارد افغانـی یعنـی 64 درصـد 

عوایـد جمـع آوری شـده اسـت.
ایـن در حالـی اسـت کـه بانک جهانـی بـرای عواید افغانسـتان در 

سـال جـاری، ١95 میلیـارد افغانـی هـدف تعیین کرده اسـت.

مقام هـای وزارت تجـارت و صنابـع افغانسـتان در دیـدار بـا رئیـس 
کمپنی هـای دولتـی آذربایجـان روی تقویـت تجـارت نفـت و گاز 

میـان دو کشـور گفتگـو کرده انـد. 
اجمـل احمـدی رپرسـت وزارت صنعـت و تجـارت در دیـدار بـا 
عبداللـه یـوف رییـس کمپنی هـای دولتـی آذربایجـان خواسـتار 
تقویـت و انکشـاف روابـط تجارتـی به ویژه نفت و گاز شـده اسـت.

آقـای احمـدی ابـراز امیدواری کرده کـه دولت آذربایجـان با ایجاد 
تسـهیات بیشـر بـرای تاجـران افغـان، صـادرات نفـت و گاز بـه 

افغانسـتان را بیشـر سازد.
وزارت صنعـت و تجـارت افغانسـتان گفتـه کـه اگر صـادرات نفت و 
گاز آذربایجـان بـه افغانسـتان بیشـر شـود، قیمـت نفـت و گاز در 

بازارهـای افغانسـتان کاهـش خواهـد یافت.
ایـن در حالـی اسـت کـه سـه روز پیش نیز شـاهین مصطفـی وزیر 
خارجـه آذربایجـان نیـز گفتـه بـود کـه در ایـن اواخر تجـارت میان 

افغانسـتان و آذربایجـان 30 درصـد افزایـش یافته اسـت.
آقـای مصطفـی افزوده که پیـش از این میزان معامـات تجاری دو 

کشـور 23 درصد بود و هم اکنون به 53 درصد رسـیده اسـت.
او تاکیـد کـرده کـه دو کشـور تـاش دارد تـا روابـط تجـاری خود را 

بیشـر از ایـن انکشـاف دهد.

تصدیملیبسبه
شرکتمسافربریملیبس

تغییرناممیکند

افغانستان و آذربایجان براى تقویت 
تجارت نفت و گاز گفتگو کردند


