
  

نتیجـه  در  می گویـد  ملـی  دفـاع  وزارت 

عملیـات هوایـی نیروهـای امنیتـی و دفاعـی 

کشـور در والیـت زابـل مـا حمـدو، یکـی از خطرناکرتیـن 

فرماندختـم گـروه طالبـان و مسـئول نظامـی این گـروه برای 

ولسـوالی شـینکی زابـل کشـته شـد اسـت.  ایـن وزارت روز 

یکشـنبه )19، عقـرب( با نـر خربنامه ای گفته کـه در ادامه 

مـا حمـدو،  دیـروز  زابـل، صبـح  والیـت  در  رازق  عملیـات 

مسـئول نظامی گروه طالبان برای ولسـوالی شـینکی همراه 

بـا دو تـن از محافظانـش کشـته شـدند.

وزارت دفـاع افـزوده: "ما حمـدو، پان گـذار اصلی حمات 

انفجـاری و ماین گـذاری ، انتقـال دهنـده مـواد انفجـاری و 

همچنـان مسـئول سـاخنت ماین هـا و موتربـم بـرای والیـت 

زابـل بـود و روابـط نزدیـک بـا اعضـای القاعده داشـت."

بـه گفتـه وزارت دفـاع، تاکنـون در نتیجـه عملیـات رازق در 

والیـت زابـل سـاحات و اراضی زیـادی از وجود گـروه طالبان 

پاکسـازی شـده و تلفات سـنگین نیز به این گروه وارد شـده 

اسـت.عملیات رازق در مـاه میـزان سـال جـاری در والیـت 

زابـل آغـاز شـده و تاکنون ادامه دارد. ایـن عملیات به یادبود 

از اولیـن سـالیاد کشـته شـدن عبدالـرازق اچکـزی، فرمانده 

پولیـس والیـت قندهار آغاز و »رازق« نام گذاری شـده اسـت. 

جرنال رازق در بیست وششـم میزان سـال گذشـته در حمله 

یـک نفـوذی گروه طالبان در مقر والیت قندهار کشـته شـد.

زابـل از والیت هـای ناامـن کشـور بـه شـار مـی رود و گـروه  

طالبـان در ایـن والیـت فعالیـت گسـرتده دارد

همچنـان وزارت دفـاع بـا نـر خربنامـه جداگانه گفته اسـت 

کـه در درگیـری میـان نیروهای امنیتی  کشـور و جنگجویان 

والیـت  معـروف"   " ولسـوالی  مربوطـات  در  طالبـان  گـروه 

کندهـار 9 عضـو گـروه طالبـان کشـته شـده اند. بـر بنیـاد 

خربنامـه، ایـن درگیـری زمانی آغاز شـد کـه گـروه طالبان بر 

ولسـوالی معـروف والیت کندهار حمله کردنـد که با مقاومت 

شـدید نیروهـای امنیتـی و دفاعی کشـور روبرو شـدند که در 

نتیجـه 9 عضـو گـروه طالبان در این درگیری کشـته شـدند. 

بـه گفتـه خربنامـه در ایـن درگیـری نیروهـای هوایـی کشـور 

هـم اشـرتاک داشـنت و همرزمـان زمینـی خویـش را حایت 

و  امنیتـی  نیروهـای  عملیـات  اخیـر  ماه هـای  در  کردنـد. 

دفاعـی کشـور علیـه گـروه طالبـان شـدت یافتـه و تاکنـون 

تلفـات سـنگین را بـر این گـروه وارد کردند و تعـداد زیادی از 

ولسـوالی ها را نیـز از کنـرتول گـروه طالبـان خـارج کردنـد و 

بـه تـروف نیروهـای امنیتـی و دفاعـی درآمده اسـت.

عبداللـه عبداللـه رئیـس اجراییـه حکومـت وحـدت ملـی و 

یکـی از نامـزدان انتخابـات ریاسـت جمهـوری، در پـی آغاز 

رونـد بـاز شـاری آرا، گفـت کـه اگـر رونـد بازشـاری متوقـف نشـود، نتیجه 

ایـن رونـد را منی پذیـرد.

کـرده  اعـام  عقـرب(   19 )یکشـنبه  دیـروز  انتخابـات  مسـتقل  کمیسـیون 

اسـت کـه رونـد بازشـاری آرا با حضـور ناظریـن نامـزدان انتخابات ریاسـت 

جمهـوری، نهادهـای ناظر بر روند انتخابات، مشـاهدین ملـی و بین املللی 

و رسـانه ها؛ در دفاتـر والیتـی ایـن کمیسـیون رسـاٌ آغـاز شـد.

آقـای عبداللـه امـا در همیـن روز در یـک گردهایـی اعرتاضـی در کابـل 

گفـت که از کمیسـیون مسـتقل انتخابـات می خواهیم روند بازشـاری آرا را 

متوقـف کنـد، اگـر متوقـف نشـود، نتیجـه را منی پذیریـم.

او افـزود کـه کمیسـیون در مرحلـه اول باید رسنوشـت 300 هـزار رای مبهم 

و باطـل و نزدیـک بـه 2500 صنـدوق فاقد اطاعات بایومرتیک را مشـخص 

. کند

امـا کمیسـیون بـا نـر اعامیه ای خـرب از آغاز رونـد بازشـاری داده و گفته 

اسـت کـه در رونـد بازشـاری قـرار اسـت در 34 والیـت کشـور بیشـرت از ۸ 

هـزار و ۲۰۰ محـل بازشـاری و تفتیـش شـود.

تیـم دولـت سـاز بـه رهـربی محمـد ارشف غنی رئیـس جمهور کشـور و یکی 
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امـارات متحـده عربـی خواسـتار گفت وگـوی ایـران بـا قدرت هـای جهانـی و همچنیـن 

کشـورهای منطقـه خلیـج فـارس شـده اسـت. بـه بـاور وزیـر مشـاور دولـت امـارات در 

امـور خارجـه گزینه هـای روی میـز تنهـا محـدود بـه جنـگ و یـک "توافـق هسـته ای بد" 

منی شـوند.

امـور خارجـه خواسـتار  در  عربـی  متحـده  امـارات  دولـت  وزیـر مشـاور  قرقـاش،  انـور 

تنش زدایـی در منطقـه شـده اسـت. قرقـاش گفتـه اسـت کـه ایـران بایـد بـا قدرت هـای 

جهانـی و همچنیـن کشـورهای منطقـه بـر رس یـک توافـق جدیـد بـه مذاکـره بپـردازد.

روز یکشنبه ۱۹ عقرب )۱۰ نوامرب( ...

5

امارات متحده عربی از ایران خواست به پای میز مذاکره بازگردد

پیش شرط های صلح پایدار در  
افغانستان

33

نقش فرهنگ سیاسی در نهادینه سازی 
و نابودی مردم ساالری در کشور

 
 صلح به معنی آشـتی سـازش و دسـت کشـیدن از جنگ را می دهد 

و در اصطـاح محیـط خـود و مردم خـود را در امن آوردن صلح اسـت. به 

ایـن معنـی کـه حاصـل آرامش فکـری متکی بر ثبـات و برخـورد مثبت با 

چالش هـای محیـط تـوام بـا رضایت خاطـر افـراد در جامعه اسـت. صلح 

بـه مفهـوم ضـد جنـگ اسـت کـه جنـگ مـوارد کینـه، دشـمنی، توطئه، 

انتقـام جویـی، سـرخوردگی، بـی ثباتـی و نظایـر آنهـا را بوجود مـی آورد، 

اما مسـئله این اسـت...

بهترین های ۲۰۱۹ 
سینمای اروپا

4

بحران آفرینی به نفع هیچ کس نیست

2سرمقاله 

در  مردم سـاالر  سیاسـی  نظـام  یـا  دموکراسـی 

جوامـع رشقـی یـک پدیـده خارجـی )غربـی( تلقـی 

جهـان  مخصوصـاً  رشقـی  کشـورهای  زیـرا  می شـود 

اسـام در امـر مدیریـت سیاسـی بـه گونه رفتـار منوده 

اسـت که در آن بیشـرت نخبگان مذهبی یا نظامی روی 

قـدرت بـوده اسـت ...

 

»مېـک« د تقاعـد لـه ادارې غواړي چـې د تقاعد د ثبت 

لـه نوي سيسـتم رسه ټولـې دولتي ادارې ونښـلوي او د 

متقاعدینـو شـکایتونو اورېـدو تـه ټیلېفونی کرښـه جوړه 

کړي. 

د  مبـارزې  د  وړانـدې  پـر  فسـاد  اداري  د  راز  دغـه 

څارنـې او ارزونـې ګـډه کمېټـه )مېـک( د تقاعـد ادارې 

اورېـدو  شـکایتونو  د  چـې  کـوي  ورتـه  سپارښـتنه  تـه 

کمېسـیون کـې د متقاعدینـو ټولنـې غـړو تـه هـم برخه 

ورکـړي.

د مېـک پـه راپـور کې چې کاپـي یې نن )د لـړم ۱۹مه( 

پـژواک خـربي اژانس ترالسـه کړې، راغيل چـې په دط 

اداره کـې لـه ۲۰۱۳ میـادي کال راهیسـې د پـام وړ 

اصاحـات راغيل دي.

رسچینـه لیکـي چـې د څارنـې او ارزونـې کمېټـې پـه 

۲۰۱۳ کال کـې تقاعد شـوو کسـانو تـه د تقاعد حقونو 

د ورکـړې پـه بهري کـې د اداري فسـاد د زيامنننو ارزونه 

تررسه کـړې وه.

مېـک د یـادې ارزونې له مخې لیکـي چې د ناڅرګندو، 

بـې ربطـه او قسـمي متضـادو حقوقـي اسـنادو لـه امله 

د تقاعـد خزينـې لـوی رياسـت کارکوونکـو تـه فرصـت 

برابـر شـوی و څـو حقوقـي اسـناد پـه خپلـه خوښـه او 

ګټـه تفسـري کـړي او وکاروي.

رياسـتونو  بېابېلـو  د  چـې  زیاتـوي  رسچینـه  راز  دغـه 

د  شـتون،  تداخـل  وظيفـوي  د  ترمنـځ  امريتونـو  او 

تقاعـد شـوو د ډېټـا سـاتلو لپـاره د کمـزوري )کاغـذي( 

سيسـتم شـتون، د تقاعـد امتيازاتـو ترالسـه کولـو لپـاره 

د غوښـتنليک وړانـدې کولـو او د امتيازاتـو د ورکـړې 

لـوی  پـه  تقاعـد خزينـې  پروسـې د  پېچلـې  او  اوږدې 

رياسـت کـې چارواکـو تـه د نـاوړه اغېـز فرصـت برابـر 

کـړی و.

مېـک لیکي: »د قانوين اسـنادو ناڅرګندتيا، جوړښـتي 

تداخـل او اوږدو پروسـو لـه املـه اداري فسـاد تـه جـوړ 

د  کړيـو  مفسـدو  چـې  و  شـوی  رامنځتـه  چاپېريـال 

جعـيل پېژندپاڼـو پـر مـټ د خيـايل متقاعدينـو پـه نـوم 

د تقاعـد حقونـه ترالسـه کـول. خـو له بل پلـوه، حقيقي 

متقاعدينـو د ثبـت او هغـوی تـه د امتيازاتـو د ورکـړې 

پروسـې پـه قصـدي ډول ځنـډول کېـدې او متقاعديـن 

د تقاعـد خزينـې لوی رياسـت د کارکوونکـو د تند، غري 

مسـلکي او نـاوړه چلنـد رسه مـخ وو.«

پـه دغـه رياسـت کـې د څارنـې او ارزونـې کمېټـې د 

تـر خپرېـدو  راپـور  اصـيل  د  زيامنننـو  د  فسـاد  اداري 

وروسـته پـه ۶ کلونـو کـې د افغانسـتان حکومـت او د 

تقاعـد خزينـې لـوی رياسـت د اداري فسـاد مشـخص 

شـوو زيامنننو د رسـېدنې په موخه يو شـمېر اصاحايت 

ګامونـه پورتـه کـړي دي.

رسچینـه زیاتـوي چـې د تقاعـد خزينـې لـوی رياسـت 

پـه ماليـې وزارت کـې مدغـم شـو، د تقاعـد حقونـو د 

مقـررې پـه تعديلولو رسه د کار قانـون او د تقاعد حقونو 

د تنظيـم پخوانـۍ مقـررې ترمنـځ حقوقـي ابهامـات لـه 

منځـه تلـيل، پـه یـاد ریاسـت کـې د تقاعـد حقونـو د 

ورکـړې پخوانـی کاغـذي سيسـتم پـر نـوي برېښـنايي 

سيسـتم بـدل شـوی، د پروسـې ۸ پړاوونـه ۴ تـه راکـم 

شـوي، د تقاعـد د ټولـو پړاوونـو د تـررسه کولـو لپـاره يـو 

محـل ټـاکل شـوی، ۸۶ دولتـي ادارې او ۱۱ واليتونه د 

تقاعـد د ثبـت دغـه نوي سيسـتم رسه نښـلول شـوي او 

خپلـه ډيټا په برېښـنايي بڼه سـپاري. د ټولو ۱۶۵۶۴۱ 

متقاعدينـو لـه ډلـې ۱۴۶۲۶۹ )۸۸ سـلنه( کسـان پـه 

نـوي سيسـتم کـې ثبـت  او  بايومرتيـک ډول تصديـق 

شـوي دي.

پـه ۲۰۱۰  زیاتـوي چـې دغـه اصاحـات چـې  مېـک 

بانـک  نړيـوال  د  وو،  شـوي  پیـل  کـې  کال  میـادي 

تقاعـد  د  افغانسـتان  "د  ماتـړ  تخنيکـي  او  مـايل  پـه 

د تنظيـم او خونديتـوب شـبکې پـروژې" پـه تـرڅ کـې 

دي. شـوي  تـررسه 

رسچینـه لیکـي چـې د یـادو اصاحاتـو په راوسـتو رسه 

د درغليـو، اداري فسـاد او انسـاين تېروتنـو مخـه نيـول 

شـوې ده.

د څارنـې او ارزونـې کمېټـه، د تقاعـد خزينـې پـه لـوی 

پوهېـږي  اصاحاتـو  شـوو  رامنځتـه  پـر  کـې  رياسـت 

او سـتاينه يـې کـوي، او ټینـګار کـوي چـې د تقاعـد 

د ثبـت لـه نـوي سيسـتم رسه د ټولـو والیتونـو دولتـي 

ادارې ونښـلول يش او د تقاعـد خزينـې لـوی رياسـت 

پـه چـوکاټ کـې يـوه ټيليفوين کرښـه جوړه شـی، څو د 

متقاعدينـو شـکايتونه ثبـت او رسـيدنه ورتـه ويش.

د  تـه  کـوي چـې شـکايتونو  هـم  دا سپارښـتنه  مېـک 

رسـيدنې کميسـيون کـې د متقاعدينـو د ټولنـو غـړو ته 

هـم برخـه ورکـړل يش.

 

مېک: د متقاعدینو شکایتونو 

اورېدو ته دې ټیلېفوين کرښه 

جوړه يش

 

خبرونه

دیگـر از نامـزدان ریاسـت جمهـوری، از آغـاز بـه کار رونـد بـاز شـاری آرا 

اسـتقبال کـرده اسـت و گفتـه اسـت کـه ایـن رونـد بایـد زودتـر از ایـن آغـاز 

می شـد. کمیسـیون مسـتقل انتخابـات حـدود یـک هفتـه پیـش گفتـه بـود 

کـه رونـد بازشـاری آرا را آغـاز می کنـد اما این رونـد بنا به دالیـل نامعلومی 

تـا روز یکشـنبه آغاز نشـد.

اکنـون کـه ایـن رونـد آغـاز شـده اسـت، تیـم ثبـات و همگرایـی بـه رهـربی 

عبداللـه عبداللـه خواسـتار توقـف آن شـده و هشـدار داده اسـت کـه اگـر 

پاسـخ مثبـت داده نشـود، اقدام هـای بعـدی را روی دسـت خواهـد گرفـت.

آقـای عبداللـه در ایـن گردهایـی اعرتاضـی گفـت: "امیدواریم کمیسـیون 

جدیـت و قاطعیـت مـردم افغانسـتان را دسـت  کـم نگیرنـد... مـا درصـدد 

برهـم زدن رونـد انتخابـات نیسـتیم... مـا طرفـدار بحـران نیسـتم... حـرف 

مـا مسـاملت آمیـز اسـت اما قاطـع، نـرم می گوییم اما تـا آخر رسش ایسـتاد 

می شـویم."

انتخابـات،  در  گیرنـده  تصمیـم  مراجـع  کـه  کـرد  تاکیـد  عبداللـه   آقـای 

بایـد مطابـق  نهادهـا  ایـن  امـا تصامیـم  اسـت  انتخاباتـی  کمیسـیون های 

باشـد. طرزالعمل هـا  و  قوانیـن 

کمیسـیون مسـتقل انتخابـات آرای معتـرب در انتخابات ریاسـت جمهوری را 

یـک میلیـون و هشـتصد و چهـل و سـه هـزار رای اعام کرده اسـت.

عبدالله:اگرروندبازشماریآرامتوقفنشود،نتیجهرانمیپذیریم

درصفحه2

وزارت دفاع: یکی از خطرناکترین 
فرماندهان طالبان در زابل کشته شد

روندبازشماریآرادروالیاتآغازشد



 

کارتون روز 

 

 

کمیسیون مسـتقل انتخابات اعالم 

کرده کـه روند تفتیش و بازشـاری 

آرا در دفاتـر والیتـی ایـن کمیسـیون رسـا آغـاز شـده 

است.

مسـتقل  کمیسـیون  کـه  اعالمیـه ای  اسـاس  بـر 

منتـر  عقـرب(   19 )یکشـنبه،  دیـروز  انتخابـات 

کـرده، رونـد بازشـاری آرا بـا حضـور ناظریـن نامزدان 

انتخابـات ریاسـت جمهـوری، نهادهـای ناظر بـر روند 

انتخابـات، مشـاهدین ملـی و بین املللی و رسـانه ها، 

آغـاز شـده اسـت.

کمیسـیون مسـتقل انتخابـات گفتـه اسـت کـه قـرار 

اسـت در روند بازشـاری، آرای بیش از 8 هزار و 200 

محـل رای دهـی، در 34 والیـت کشـور، بازشـاری و 

تفتیش شـود.

و  بازشـاری  رونـد  انتخابـات  مسـتقل  کمیسـیون 

تفتیـش آرا را در حالـی آغـاز کـرده کـه تیـم ثبـات و 

خواسـتار  عبداللـه،  عبداللـه  رهـری  بـه  همگرایـی 

رونـد شـده اسـت. ایـن  توقـف 

آقـای عبداللـه دیـروز در یـک گردهایـی در خیمـه 

لویـه جرگـه گفت کـه اگـر رونـد بازشـاری آرا متوقف 

آقـای  تیـم  منی پذیـرد.  را  رونـد  ایـن  نتیجـه  نشـود، 

عبداللـه همچنین گفته اسـت که ناظریـن اش را برای 

نظـارت از رونـد بازشـاری منی فرسـتد.

امـا کمیسـیون مسـتقل انتخابـات در واکنـش بـه این 

ده هـا رشکت سـاختانی و قراردادی مدعی هسـتند 

کـه وزارت مالیـه از پرداخـت بودجـه هـزاران پـروژه 

رشکت هـای  بـه  والیـت   34 در  دولـت  سـاختانی 

می کنـد. امتنـاع  قـراردادی 

طرف هـای  سـاختانِی  رشکـت  ده هـا  مسـئوالن 

قـراردادی دولـت روز یکشـنبه )19 عقـرب( در یـک 

تجمـع اعرتاضـی در کابـل، وزارت مالیه را بـه امتناع 

پروژه هـای  هزینـه  افغانـی  میلیاردهـا  پرداخـت  از 

دولتـی متهـم کردنـد.

احمـد ضمیـر، مسـئول رشکـت هـالل حمـزه یکی از 

معرتضـان در گفتگـو بـا خرنـگاران مدعـی شـد کـه 

از هفـت مـاه بـه ایـن سـو، وزارت مالیـه از پرداخـت 

امتنـاع  قراردادی هـا  بـه  دولتـی  پروژه هـای  بودجـه 

کـرده اسـت. 

او افـزود کـه کار اکـر پروژه هـای سـاختانی دولـت 

در 34 والیـت 40 تـا 70 درصـد بـه پیش رفته اسـت 

از  گذشـته  مـاه  هفـت  طـول  در  مالیـه  وزارت  امـا 

پرداخـت هزینـه ایـن پروژه هـا امتناع کـرده و به بهانه 

آوردن متوسـل شـده اسـت.

بـه گـزارش جمهـور، احمـد ضمیـر ترصیـح کـرد کـه 

مسـئوالن وزارت مالیـه در پاسـخ بـه درخواسـت اخذ 

بودجـه از سـوی رشکت هـای قـراردادی گفته انـد کـه 

بودجـه یـاد شـده در جریـان انتخابـات مرصف شـده 

اسـت. پروسـه برگـزاری انتخابـات ریاسـت جمهوری 

6 میـزان بالـغ بر11 میلیـارد افغانی هزینه برداشـت 

کـه از ایـن میـان نزدیک بیش از 6 میلیـارد افغانی را 

وزارت مالیـه پرداخـت کرد.

نتایـج  کـه  گوینـد  مـی  سـنا  مجلـس  اعضـای 

انتخابـات بایـد در زمـان معیـن آن اعـالم شـود؛ 

زیـرا بـرای مذاکـرات صلح بایـد حکومـت منتخب 

باشـد.  داشـته  وجـود  نیرومنـد  و 

 19 )یکشـنبه،  دیـروز  سـنا،  مجلـس  اعضـای 

عقـرب( والدت حـرت محمـد )ص( را به یکدیگر 

و متـام افغـان هـا و مسـلان هـا تریـک گفتند و 

آراسـتگی بـر اخـالق محمـد)ص( را، راه حل متام 

مشـکالت خواندنـد.

صدیقـه بلخـی عضـو مجلـس سـنا گفـت: "متـام 

افغـان هـا بایـد خـود شـان را بـا اخـالق محمـدی 

آراسـته مناینـد و راهـى را تعقیـب مناینـد کـه آن 

مبـارک، بـه آن امـر کـرده اسـت."

از  را  قلـب شـان  کـه  هـا خواسـت  افغـان  از  وی 

نفـاق، تبعیـض و کـدورت خالـی نگهدارنـد و برای 

وحـدت ملـی در کشـور کار کننـد.

هـا  تلویزیـون  بخصـوص  هـا  رسـانه  از  نامـرده 

تقاضـا کـرد کـه همیشـه بخصـوص در روز مولـود 

رشیـف، برنامه هـاى مختلف سـیرت و اخالق نبی 

کریـم)ص( را تهیـه منایند؛ تا دیگـران آن را گوش 

کـرده و بـه آن عمـل مناینـد.

انارکلـی هرنیـار مناینـدۀ اهل هنود و اهل سـکها 

در مجلـس سـنا نیـز میـالد حـرت محمـد)ص( 

پیامـر معظـم اسـالم را بـه همـه تریـک گفت.

وی از کمیسـیون مسـتقل انتخابـات خواسـت که 

زمـان  در  را  جمهـوری  ریاسـت  انتخابـات  نتایـج 

معیـن آن اعـالم کننـد.

قـرار اسـت کـه نتایـج ابتدایـی، در ۲۳ عقـرب و 

نتیجـه نهایـی آن در ۱۵ قـوس اعـالم شـود.

بـه گفتـۀ هرنیـار؛ مذاکـرات صلـح بـا اعـالم نتایج 

نتایـج  کـه  اسـت  رضور  دارد،  رابطـه  انتخابـات 

تـا  گـردد؛  اعـالم  آن  معیـن  زمـان  در  انتخابـات 

و  قـوی  یـک حکومـت  از سـوی  مذاکـرات صلـح 

منتخـب بـه پیـش بـرده شـود.

لطـف الله بابا عضو مجلس سـنا نیز از کمیسـیون 

مسـتقل انتخابات خواسـت که نتایـج انتخابات را 

موضـع تیـم ثبـات و همگرایـی گفتـه اسـت کـه ایـن 

کمیسـیون مکلف اسـت که کارش را بر اسـاس قانون 

بـه پیـش برد.

ذبیـح اللـه سـادات، یکـی از سـخنگویان کمیسـیون 

مسـتقل انتخابـات در گفتگو با رسـانه ها، از تیم ثبات 

و همگرایـی خواسـته کـه ناظرین خود را بـرای نظارت 

از روند بازشـاری آرا بفرسـتد.

او افـزوده کـه امیدوار اسـت این تیـم در روزهای آینده 

و  کنـد  همـکاری  انتخابـات  مسـتقل  کمیسـیون  بـا 

ناظران خود را بفرسـتد، اما در غیر آن نیز، کمیسـیون 

مسـتقل انتخابـات مکلـف بـه تطبیـق طرزالعمل هـا 

اسـت و بـر اسـاس ایـن طرزالعمل ها، روند بازشـاری 

آرا بـه پیش مـی رود.

انتخابـات ریاسـت جمهـوری کشـور بـه تاریـخ ششـم 

مسـتقل  کمیسـیون  بـود  قـرار  شـد.  برگـزار  میـزان 

انتخابـات نتایـج ابتدایـی ایـن انتخابـات را بـه تاریـخ 

27 میـزان و نتایـج نهایی را به تاریـخ 16 عقرب اعالم 

. کند

امـا ایـن کمیسـیون اعـالم کرد کـه به دلیل مشـکالت 

تخنیکـی و دقـت در تأمیـن شـفافیت، قـادر بـه اعالم 

نتایـج در زمـان تعییـن شـده نیسـت و گفت کـه نتایج 

هفتـه  )پنجشـنبه  عقـرب  تاریـخ 23  بـه  را  ابتدایـی 

نتایـج  اعـالم  دقیـق  زمـان  می کنـد.  اعـالم  جـاری( 

نهایـی هنـوز مشـخص نشـده اسـت.

از  کـه  پروژه هـای  حکومـت،  قـراردادی  طـرف  ایـن 

پرداخـت هزینه هـای آن امتناع شـده اسـت را مربوط 

بـه متـام سـکتورها از جملـه، معـارف، شهرسـازی و 

انکشـاف دهـات خوانـد.

خـودش  کـه  معرتضـان  از  دیگـر  یکـی  همزمـان 

کـه  شـد  مدعـی  کـرد،  معرفـی  خـان  سـعادت  را 

پـروژه  بودجـه هـزاران  افغانـی  میلیـارد  بـر10  بالـغ 

سـاختانی دولـت در جریـان هفـت مـاه گذشـته بـه 

اسـت. نشـده  پرداخـت  قـراردادی  طرف هـای 

رشکـت  مسـئول  شـاهین،  محمـد  همچنـان 

میلیون هـای  کـه  شـد  مدعـی  آرشـی  سـاختانی 

افغانـی بودجـه چندیـن پـروژه سـاختانی دولـت که 

از سـوی رشکت هـای متعلـق بـه وی در حـال تطبیق 

اسـت پرداخت نشـده اسـت.او گفت ایـن پروژه ها در 

والیـات بغـالن، قنـدوز و بدخشـان قـرار دارنـد.

شـاهین تاکیـد کـرد کـه تنهـا وزارت معـارف از بابـت 

 400 بـر  بالـغ  سـاختانی اش  پروژه هـای  تطبیـق 

سـاختانی  رشکت هـای  برخـی  از  افغانـی  میلیـون 

بدهـکار اسـت.

صورتی کـه  در  کردنـد،  تاکیـد  معرتضیـن  ایـن 

پروژه هـای  بودجـه  عاجـل  صـورت  بـه  مالیـه  وزارت 

قـراردادی  رشکت هـای  بـه  را  دولـت  سـاختانی 

پروژه هـای  تطبیـق  رشکت هـا،  ایـن  نکنـد  پرداخـت 

دولتـی را متوقـف کـرده و بـه اعرتاضات مدنـی ادامه 

داد. خواهنـد 

وزارت مالیـه تاکنـون بـه ایـن ادعاهـای رشکت هـای 

سـاختانی واکنشـی نشـان نـداده اسـت.

در  زمـان معیـن آن اعـالم منایـد؛ زیـرا بخاطـر آن، 

مذاکـرات صلـح متوقف گردیده اسـت.

مذاکـرات نـه ماهـۀ صلـح بیـن طالبـان و امریـکا 

جمهـوری  رئیـس  سـوی  از  مرحلـه،  نـه  از  پـس 

زملـی  اواخـر  ایـن  در  امـا  شـد؛  متوقـف  امریـکا 

خلیلـزاد مناینـدۀ خـاص امریـکا، دوباره سـفرهای 

خویـش را در ایـن خصـوص بـه برخـی کشـورها 

آغـاز کـرده اسـت. همچنـان قـرار اسـت در آینـدۀ 

مناینـدگان  رشکـت  بـا  نشسـت  یـک  نزدیـک، 

طالبـان، حکومـت افغانسـتان و برخی سیاسـیون 

انـدازی شـود. راه  در چیـن  افغانسـتان، 

لطـف اللـه بابا گفـت: "جنگ، روزانـه از ما قربانی 

مـی گیـرد و هـر روز ده هـا افغـان بیگنـاه کشـته 

مـی شـوند، به این رونـد باید نقطۀ پایان گذاشـته 

نتایـج  توانـد  زمانـی مـی  شـود، مذاکـرات صلـح 

مثبـت و خـوب داشـته باشـد کـه طالبـان و یـک 

بنشـینند  میـز  پشـت  منتخـب،  قـوی  حکومـت 

بررسـی  را  حـل  راه  موجـود  مشـکالت  بـرای  و 

مناینـد."

نیـز  سـنا  مجلـس  رئیـس  مسـلمیار  هـای  فضـل 

هـر  کـه  افـزود  و  تریـک گفـت  را  پیامـر  میـالد 

باشـد. داشـته  نبـوی  اخـالق  بایـد  مسـلان 

وی از افغـان هـا خواسـت که با یـک روحیۀ ملی و 

یـک صـدا، به کشـور و مردم خـود خدمت کنند.

وی نیز از کمیسـیون انتخابات خواسـت که نتایج 

انتخابـات را در زمـان معین اعالن مناید.

وی افـزود: "بـه هـر انـدازه کـه نتایـج انتخابـات به 

تعویـق انداختـه مـی شـود، بیـن افغـان هـا نفـاق 

و بدبختـی بیشـرت مـی شـود، همچنـان نامـزدان 

انتخابـات ریاسـت جمهـوری نیـز بایـد نتایجـى را 

که از سـوی کمیسـیون اعالم میشـود، قبول کنند 

و از تشـنج اسـتفاده نکننـد."

ایـن درحالـی اسـت کـه عبداللـه عبداللـه نامـزد 

کـه  گفـت  دیـروز  جمهـوری،  ریاسـت  انتخابـات 

ایـن کار  بایـد متوقـف شـود؛ زیـرا  آرا  بازشـاری 

نـدارد. مروعیـت 

مجلس سنا: 
نتايج انتخابات رياست جمهوری بايد به زودی اعالم شود

روند بازشماری آرا در والیات آغاز شد
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دیـروز داکـرت عبداللـه عبداللـه رییـس تیـم انتخاباتـی 

ثبـات و همگرایـی و از کاندیدان پیشـتاز انتخابات ریاسـت 

لویـه جرگـه  تـاالر  جمهـوری در جمـع هـواداران خـود در 

بـه تصمیـم کمیسـیون انتخابـات مبنـی بـر آغاز بازشـاری 

آرا در سـطح والیـات کشـور اعـرتاض کـرد، امـا گفـت کـه 

طرفـدار بحـران نیسـت و اعرتاضـات احتالـی او و تیمـش 

در قبـال تصامیم کمیسـیون های انتخاباتی مسـاملت آمیز 

خواهـد بـود. البتـه او تهدیـد کـرد کـه اعرتاضش نـرم خواد 

بـود، امـا تـا آخـر به پـای حرف خـود خواهـد ایسـتاد و مثل 

سـال 2014 کوتـاه نخواهـد آمـد. 

سـخنان رییـس اجرایـی حکومـت وحـدت ملـی علـی 

آن وجـود  بـر جدیـت  بینـی هایـی کـه مبنـی  پیـش  رغـم 

داشـت بـه گفتـه خـودش نـرم و مسـاملت آمیـز بـود. حتـی 

هـای  شـبکه  در  عبداللـه  عبداللـه  هـواداران  از  برخـی 

اجتاعـی بـه آدرس وی انتقـاد کـرده انـد کـه چرا دیـروز در 

نخسـتین حرکـت اعرتاضـی تیـم ثبـات و همگرایـی از زبان 

زور و تهدیـد بیشـرت سـخن نگفته اسـت و از نـگاه این طیف 

او بـا سـخنان دیـروزش، هـواداران خـود را نـا امیـد سـاخته 

اسـت و نتوانسـته اسـت رعـب و هـراس را در اردوگاه تیـم 

رقیـب بـه انـدازه کافـی تزریـق کنـد. 

از مجمـوع حرکـت اعرتاضی و سـخنان دیروز رهر تیم 

ثبـات و همگرایـی چنیـن فهمیـده مـی شـود کـه آن هـا هم 

انگیزه کافی برای بحران سـازی ندارند و از فرط نابسـامانی 

هـای سیاسـی خسـته انـد. واقعیت نیـز همین اسـت که در 

افغانسـتان تنهـا دشـمنان بیرونـی و گـروه های تروریسـتی 

بـه دنبـال بحـران هسـتند و در داخـل نظـام هیـچ کسـی 

طرفـدار بحـران نیسـت و همه مـی دانند که بحران به سـان 

آتشـی اسـت کـه وقتـی در جنـگل بیفتـد، تـر و خشـک را 

خواهد سـوزاند. بدبختانه و به عبارتی خوشـبختانه همگان 

تجربـه کافـی از چهـل سـال منازعـه و بحـران دارنـد و دود 

بحـران هـای متوالـی در چشـم همـگان رفتـه اسـت. از این 

جهـت مسـلا هیـچ کسـی جـز گـروه هـای مـزدور و ایـادی 

بیگانـگان طرفـدار بحـران سـازی و بحـران آفرینـی نیسـت. 

طبیعـی اسـت کـه داکرت عبداللـه و همراهان سیاسـی او به 

انـدازه کافـی تجربـه سیاسـی و نظامـی دارنـد و هـم چنین 

در برقـراری نظـم سیاسـی موجـود تـالش کـرده انـد و نظام 

سیاسـی فعلـی مـا بـه نحـوی محصـول تـالش هـای آن هـا 

نیـز هسـت. سـخنان دیروز داکـرت عبداللـه به هـان اندازه 

کـه شـک و تردیـد در نهادینـه شـدن دموکراسـی و مسـیر 

مـردم افغانسـتان ایجاد کـرد به هان نسـبت امیدوارکننده 

نیـز بـود. بنابرایـن امیدواریم کـه همه گروه های سیاسـی و 

تیـم هـای انتخاباتی مصالح کالن کشـور و رسنوشـت آینده 

مـردم افغانسـتان را مـد نظـر قـرار داده و از هرگونـه حرکتی 

کـه بـه سـود دشـمنان مـردم افغانسـتان متـام شـود پرهیـز 

 . کنند

هنـوز  و  دارد  قـرار  سـختی  رشایـط  در  مـا  کشـور 

بنیادهـای نظـام سیاسـی مـا در معرض آسـیب هـای جدی 

تریـن  بـزرگ  منزلـه  بـه  افراطیـت  و  تروریسـم  دارد.  قـرار 

دشـمن افغانسـتان در پـی ایجـاد آشـوب بیشـرت و کشـتار 

مـردم افغانسـتان هسـتند. گـروه طالبـان و حامیـان آن در 

آسـتانه انتخابـات ریاسـت جمهـوری سـعی بسـیار کردنـد 

تـا ایـن رونـد ملـی و رسنوشـت سـاز را مختـل کننـد، امـا 

حکومـت و همـه تیـم هـای انتخاباتـی بـا مشـارکت در ایـن 

پروسـه موفـق شـدند کـه بـر اراده دشـمن فایـق آینـد. مهم 

تـر از کاندیـدان و تیـم های انتخاباتی، مردم افغانسـتان در 

بدتریـن رشایـط ممکـن بـه پای صنـدوق هـای رای رفتند تا 

رسنوشـت آینـده کشـور را رقـم بزننـد. تصمیـم مـردم مبنـی 

بـر اشـرتاک در پروسـه انتخابـات کشـور را از یـک گسسـت 

تاریخـی دیگـر نجات داد و افق روشـنی را فـراروی تاریخ ما 

نهـاد. اینـک وظیفـه همـه جناح هـای سیاسـی و کاندیدان 

انتخابـات ریاسـت جمهوری اسـت کـه به اراده و عزم راسـخ 

مـردم احـرتام بگذارنـد و از هـر گونه حرکتی کـه موجبات نا 

امنـی و بحـران را فراهـم کنـد، خـودداری کننـد. 

البتـه اعـرتاض، انتقـاد و توسـل به حرکت هـای مدنی 

حـق همـه مـردم اسـت و هیـچ کسـی  نبایـد از حرکت های 

اعرتاضـی و انتقـادی هراس داشـته باشـد. از این نگاه همه 

جنـاح هـای سیاسـی و تیـم هـای انتخاباتـی حـق دارند که 

بـه عملکـرد نهادهـای قانونی کشـور اعرتاض کننـد و بدین 

ترتیـب بـه شـفافیت و تامین عدالت کمک کنند. اما سـمت 

و سـو دادن حرکـت هـای اعرتاضـی بـه سـمت خشـونت و 

اسـتفاده از زبـان خشـونت و نفـرت افکنانـه بـه طـور آشـکار 

برخـی  متاسـفانه  اسـت.  دشـمن  آسـیاب  بـر  آب  ریخـن 

هـواداران و طرفـداران تیـم هـای انتخاباتی بـه خصوص در 

فضـای مجـازی بـه سـم پاشـی و نفـرت افکنـی دسـت مـی 

زننـد کـه ایـن گونه اعـال بـه هیچوجه بـه مصلحت کشـور 

و مـردم افغانسـتان نیسـت. امیدواریـم کـه همـه کاندیـدان 

و رهـری تیـم هـای انتخاباتـی رشایـط و وضعیت شـکننده 

کشـور را درک کننـد و از هـر گونـه عملی که به تنفر بیشـرت 

و نفـاق فـزون تـر یـاری رسـاند، پرهیـز کنند. 

کــه هوايــي رشکتونــه د افغانســتان د ملکــي هوایــي 

ــه  ــې رس غړون ــې بی ــه ټاکل ــو ل ــوا د ټکټون ــه خ ــد ل چلن

وکــړي، قانــوين چلنــد بــه وررسه ويش.

د افغانســتان د هوايــي چلنــد اداره وايــي، د مســافرو 

ســتونزو او د الوتکــو لګښــتونو تــه پــام ټولــو کورنیــو 

ــوي دي.  ــاکل ش ــې ټ ــوې بی ــه ن ــو ت پروازون

ــه  ــو ت ــي ازادي راډی ــم رحیم ــد قاس ــې ادارې ویان د دغ

ــه شــکایتونو وروســته  وویــل، دغــه تصمیــم د مســافرو ل

ــوی دی. ــول ش نی

د رحیمــي پــه خــره، هــر رشکــت چــې لــه ټاکلــې بیــې 

رسغړونــه وکــړي، قانــوين چلنــد بــه وررسه ويش.

دی وایــي: "هــر رشکــت چــې د هوايــي چلنــد د ملکــي 

ادارې لــه نرخنامــې رسغړونــه وکــړي، مــوږ د هغــې 

کړنــالرې لــه مخــې چــې پــه دې برخــه کــې شــته، لــه 

افغان هوایي رشکتونو ته د ملکي هوایي چلند ادارې ګواښ

سرمقاله

بحران آفرینی به نفع هیچ 
کس نیست

محمد هدایت 

رسغړوونکــي رشکــت رسه قانــوين چلنــد کــوو، مناینــده 

ــري  ــاز ل ــو امتی ــت خرڅول ــې د ټک ــه چ ــۍ او رشکتون ګ

ــدام کــوو چــې  ــوري، مــوږ اق ــه پل ــه بی ــه ګران او ټکــټ پ

ــلب يش." ــې س ــاز ی امتی

د  او  احمــد  اوســېدونکی شــبیر  د بدخشــان والیــت 

هــرات هغــه پروېــز نظــري د هوايــي رشکتونــو د پروازونــو 

د ټکټونــو د بــې ســاري پورتــه کېــدو پــه اړه ازادي راډیــو 

تــه وايــي، هوايــي رشکتونــو د ازاد بــازار او د لویــو الرو لــه 

ناامنــۍ پــه ګټــې اخیســتنې د پروازونــو د ټکټونــو بیــې 

دوه برابــره لــوړې کــړي دي.

دوی وایــي: "د الوتکــې ټکــټ پــه والیــت کــې ډېــر پورتــه 

دی، رسه لــه دې چــې لــه بدخشــانه تــر کابلــه ټکــټ ۹۰ 

امریکايــي ډالــر دی، خــو رشکتونــه یــې لــه ازاد بــازاره په 

اســتفادې تــر ۱۳۰ ډالــرو پــه خلکــو پلــوري."

شرکت های ساختمانی به توقف کار هزاران پروژه دولتی هشدار دادند

ــه  ــئ، وب ــه الړ ش ــازار ت ــه ب ــوړه ده، ک ــه ل ــه بی "د ټکټون

وینــئ چــې یــو ټکــټ څومــره ګــران دی، بېوزلــه خلــک 

پــه الوتکــه کــې د تللــو تــوان نــه لــري، کــه پــر ځمکــه 

الړ شــو نــو وژل کېــږو، دولــت هېــڅ پاملرنــه نــه لــري."

مســؤل  خپرونــو  د  رشکــت  هوايــي  اریانــا  د  خــو 

دغــه  وویــل،  تــه  راډیــو  ازادي  فراصــت  عبداملتیــن 

رشکــت پــه ټــول هېــواد کــې د هوایــي چلنــد د ریاســت 

لــه نرخنامــې رسه ســم خپــل ټکټونــه پلــوري.

دی وایــي: "زمــوږ رســمي دفــرت پــه ټــول هېــواد کــې د 

ــوري،  ــه پل ــې رسه ســم ټکټون ــه نرخنام ــد ل ــي چلن هواي

خــو څــوک چــې پــه بــازار کــې لــه دوم او درېیــم الســه 

ټکــټ اخــي، ممکــن ګــران وي."

د ملکــي هوايــي چلنــد د ادارې د ویانــد د معلوماتــو 

لــه مخــې، د نــوې نرخنامــې پــه ټاکلــو کــې د رشکتونــو 

اقتصــادي وضعیــت او د مســافرو ســتونزې پــه پــام کــې 

نیــول شــوي دي.

د قاســم رحیمــي پــه خــره، کــوم مســافر چــې لــه 

هوايــي رشکتونــو شــکایت لــري، کولــی يش چــې دوی 

تــه مراجعــه وکــړي، څــو ســتونزو تــه یــې رســېدنه ويش.

ــم  ــې رسه س ــه هغ ــرو او ل ــل ل ــوږ طرزالعم ــل: "م ده ووی

عمــل کــوو، هــر هېــوادوال چــې شــکایت لــري، کولــی 

چــې  رايش  تــه  ادارې  چلنــد  هوايــي  د  چــې  يش 

ســتونزې تــه یــې رســېدنه ويش."

ــا او  ــم د اریان ــه تصمی ــي، دغ ــد اداره واي ــي چلن د هواي

ــو د اســتازو پــه موجودیــت او  کام ایــر د هوايــي رشکتون

ــام کــې  ــه پ ــايت لګښــتونو پ ــو د عملی ــي رشکتون د هواي

ــوی دی. ــول ش ــو رسه نی نیول

 

وزارت اطالعـات و فرهنـگ مـی گویـد کـه یک اثر 

باسـتانی قاچـاق شـدۀ "پیـر بودایـی" بـه هانـگ 

کانـگ، دوبـاره بـه افغانسـتان تسـلیم داده شـده 

اسـت.  در خرنامـه ای کـه از سـوی ایـن وزارت 

منتـر شـده ، آمـده اسـت؛ ایـن اثـر تاریخـی کـه 

مربـوط بـه قـرن سـوم تـا چهـارم میـالدی و از آثـار 

دورۀ پیـر بودایـی خوانـده مـی شـود، بـه  محمـد 

رسـول بـاوری معـاون وزارت اطالعـات و فرهنـگ، 

)يـک  از سـوی گریـل شـاین  کانـگ  هانـگ  در 

هـوادار افغانسـتان(، تسـلیم داده شـد.

ایـن  در  بـاوری،  آقـای  کـه  اسـت  افـزوده  منبـع 

مراسـم از نامـرده تشـکر کـرد و افـزود کـه از راه 

کـرد. خواهـد  حفاظـت  آن  از  ديپلاتیـک، 

بـاوری تاکیـد کرد کـه وزارت اطالعـات و فرهنگ، 

متعهـد اسـت کـه ايـن آثـار قاچـاق شـده را دوباره 

بـه افغانسـتان برگردانند.

شـاین در ایـن مراسـم گفتـه اسـت کـه ایـن اثـر 

و  آورده  دسـت  بـه  قبـل  سـال  چنـد  را  تاریخـی 

فهمیـده بود که این اثر مربوط افغانسـتان اسـت؛ 

امـا تاکنون فرصت مناسـب به دسـت نیـاورده بود 

کـه ایـن اثـر را دو بـاره بـه افغانسـتان برگردانـد.

وزارت اطالعـات و فرهنـگ مـی گوید کـه این اثر، 

در کتـاب بیـن املللـی یونسـکو ثبـت و راجسـرت 

شـده و در کتـالک موزیـم ملـی افغانسـتان نیـز 

عکـس آن موجـود اسـت و در موزیـم ملـی، آثـار 

مشـابه دیگـر بـه ایـن اثـر نیـز وجـود دارد.

منبـع افـزوده اسـت که این اثـر، از جملـه آثارهاى 

مشـرتک منطقه محسـوب می شـود، کـه به زودی 

بـه منایـش  انتقـال و در موزیـم ملـی  بـه کشـور 

گذاشـته خواهد شـد.

يک اثر قاچاق شده بودايی دوباره به افغانستان تسلیم داده شد



تالش هـا می توانـد دسـتربد بـه آرای مـردم باشـد البته 

خـود همیـن مـردم اسـت کـه در همـکاری بـا یکـی از 

جناح هـا بـه چنیـن اقدامـی مبـادرت می کننـد و ایـن 

ویژگـی خاصـه شـال یـا جنـوب کشـور نیسـت.

ج- غلبـه تئـوری توطئـه در رفتـار سیاسـی: البتـه 

تئـوری توطئـه تنهـا در افغانسـتان رایـج نیسـت؛ بلکـه 

در بسـیار کشـورهای هم جـوار و حتـی جهـان اول نیـز 

را  توطئـه  تئـوری  تاریخچـه  اسـت.  مرسـوم  امـر  ایـن 

به پـای اسـتعار پیـر )بریتانیـای کبیـر( ختـم می کنند 

اقدامـات  از  ناشـی  را  دوپهلـو  رفتارهـای  متامـی  و 

آن قـدرت جهانـی در قـرن نوزدهـم و نیمـه اول قـرن 

بیسـتم مـی داننـد امـا ایـن تئـوری در منطقـه ای کـه 

افغانسـتان موقعیـت دارد، شـاخ و برگ هـای کوچـک 

نیـز پیـدا منـوده اسـت. ذهنیـت اکرثیـت شـهروندان 

در  حکومـت داری  و  حاکـم  شـخص  مـورد  در  کشـور 

کشـور، بـر ایـن اسـت کـه فـردی بـه بلندتریـن مقـام 

کشـوری می رسـد کـه حایـت خارجی هـا را بـا خـود 

بسـیار  نقـش  می توانـد  موضـوع  ایـن  باشـد.  داشـته 

کشـور  در  مردم سـاالری  نهادینه سـازی  در  مخـرب 

بـازی منایـد زیـرا تـوده مـردم چنیـن دیدگاهـی را باور 

می کننـد و اعتادبه نفـس و ارزش قـدرت رأی خـود را 

از دسـت می دهنـد و دیگـر بـه مبـارزه مسـاملت آمیـز 

سیاسـی بـی بـاور می شـوند و آنـگاه بـه دنبـال راه های 

بدیـل می رونـد کـه کارشـکنی در انتخابـات، دسـتربد 

بـه رأی مـردم و ده هـا مـورد دیگر را مناسـب ترین روش 

می پندارنـد. البتـه این تئـوری چنـان در فرهنگ مردم 

افغانسـتان نهادینه شـده اند که متامی رفتارهای سـایر 

شـهروندان را نیـز در این قالب تفسـیر می کنند. وقتی 

عـده بـرای احقـاق حقوقشـان تظاهـرات کننـد، بخش 

دیگـر از شـهروندان کشـور آن هـا را برچسـب مـزدوری 

کشـورهای بیگانـه می زننـد و یا در گوشـه کشـور واقعه 

تروریسـتی رخ می دهـد، بخـش از شـهروندان کشـور 

متهـم می شـوند کـه حامـی تروریسـم و شورشـگری در 

کشـور هسـتند.

بنابرایـن فرهنگ سیاسـی در یک جامعه، نقش بسـیار 

مردم سـاالری  نابـودی  یـا  نهادینه سـازی  در  مهمـی 

فرهنگـی  ظرفیت هـای  وقتـی  تـا  دارنـد.  کشـور  در 

قوانیـن،  نقـض  کارشـکنی،  تقلـب،  اجتاعـی  و 

باورمنـدی بـه تئـوری توطئـه در جامعـه وجود نداشـته 

باشـد، نخبـگان سیاسـی منی تواننـد بـه ایـن سـادگی 

روندهـای بزرگـی ملـی ماننـد انتخابـات را بـه گـروگان 

بگیرنـد و یـا در آن دسـتربد بزننـد. برای نهادینه سـازی 

مردم سـاالری در کشـور، بلـوغ سیاسـی شـهروندان از 

اساسـی ترین مؤلفه هـای انکارناپذیر به شـار می رود.

بـه  صلـــح  فرهنـــگ 
بـه  احتـــرام  معنــــای 
رعایـت  انسـانی،  کرامـت 
پایبنـدی  بشـر،  حقـوق 
انسـان  مشـروع  آزادی  بـه 
ز نفـرت،  ا هـا، جلوگیـری 
حـل  و  جنـگ  خشـونت، 
از طریـق شـیوه  منازعـات 
عـدم  بـر  مبتنـی  هـای 
آشـتی،  ماننـد  خشـونت 
مذاکـره، میانجـی گـری و 

اسـت. مصالحـه 
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 دموکراسـی یـا نظـام سیاسـی مردم سـاالر در جوامـع 

رشقـی یـک پدیـده خارجـی )غربـی( تلقـی می شـود 

زیـرا کشـورهای رشقـی مخصوصـاً جهان اسـالم در امر 

مدیریـت سیاسـی بـه گونـه رفتـار منـوده اسـت کـه در 

آن بیشـر نخبـگان مذهبی یا نظامـی روی قدرت بوده 

اسـت و کمـر اتفـاق افتـاده اسـت کـه مردم سـاالری 

به صـورت عینـی منـود یافتـه باشـد. اکـرث کشـورهای 

امـروزی جهان اسـالم زاده کنـش و واکنش قدرت های 

میـالدی  بیسـتم  و  نوزدهـم  قـرن  در  اسـتعاری 

اسـت. بریتانیـا، روسـیه تـزاری و فرانسـه از مهم تریـن 

قدرت هـای اروپایـی محسـوب می شـوند کـه در تعیین 

مرزهای ملی و شـکل گیری بسـیار از کشـورهای جهان 

اسـالم به گونه مسـتقیم نقـش داشـته اند. دخالت این 

قدرت هـای اروپایـی در جهـان اسـالم دارای دو وجهـه 

بـوده اسـت. در برخـی از کشـورهای جهـان سـوم بـه 

شـمول رسزمین هـای اسـالمی، اروپایی هـا نظام هـای 

شـهرهای  از  کـه  بودنـد  آورده  وجـود  بـه  را  سیاسـی 

مروپـل )لنـدن، پاریـس یـا سـنت پرزبـورگ( دسـتور 

مناطـق  و حتـی حـکام  مسـتقیم دریافـت می کردنـد 

اسـتعار زده اروپایی هـا بودنـد کـه شـبه قاره هند یکی 

قدرت هـای  دخالـت  دوم  نـوع  بـود.  منونه هـا  ایـن  از 

اسـتعاری در جهـان سـوم بـه گونـه غیرمسـتقیم بـود 

یعنـی حـکام بومـی به عنـوان عروسـک های قدرت های 

اروپایـی عمـل می کردنـد و افغانسـتان از نـوع دوم بود 

بریتانیـا  سیاسـت های  از  افغانـی  حـکام  بیشـر  کـه 

متأثـر بودنـد. مرزهـای ملـی افغانسـتان در اواخـر قرن 

نوزدهـم توسـط بریتانیای کبیر و روسـیه تزاری ترسـیم 

امـروزی  جغرافیـای  قومی-فرهنگـی  تنـوع  کـه  شـد 

افغانسـتان لحـاظ نشـد و یکـی از دالیـل پیچیدگـی 

مـروع  نگرفـن حکومـت  قـوام  و  مدیریـت سیاسـی 

و مقتـدر را می تـوان در همیـن تنـوع قومی-فرهنگـی 

بسـیاری  در  گـری  اسـتعار  منـود.  جسـتجو  کشـور 

کشـورها پیامدهـای متعـددی در قبـال داشـت و نحوه 

شـکل گیری نظـام سیاسـی پـس از اسـتقالل یکـی از 

میراث هـای قدرت هـای اروپایـی در جهـان سـوم بـود. 

به سـوی  اسـتقالل  از  پـس  ایـن کشـورها  از  بسـیاری 

کشـورها  ایـن  همـه  امـا  یافتنـد  سـوق  مردم سـاالری 

نتوانسـتند مردم سـاالری را بـرای مدت طوالنـی تجربه 

بـه  نوظهـور  مردم سـاالری های  ایـن  اکـرث  و  مناینـد 

ایـن  برخـی  یافتنـد. در  اسـتحاله  دیکتاتـوری جدیـد 

کشـورها نظامیـان از طریـق کودتـا قـدرت سیاسـی را 

قبضـه منودنـد و در برخـی کشـورها کسـانی کـه بـه 

گونـه دموکراتیـک بـه قـدرت رسـیده بودنـد بـه گونـه 

عمـل کردنـد کـه راه بـرای تداوم قدرتشـان هموار شـد 

 صلـح بـه معنی آشـتی سـازش و دسـت کشـیدن از 
جنـگ را مـی دهد و در اصطـاح محیط خود و مردم 
خـود را در امـن آوردن صلـح اسـت. بـه ایـن معنـی 
کـه حاصل آرامـش فکری متکـی بر ثبـات و برخورد 
مثبـت بـا چالش هـای محیط تـوام با رضایـت خاطر 
افـراد در جامعـه اسـت. صلـح بـه مفهـوم ضـد جنگ 
اسـت کـه جنـگ مـوارد کینـه، دشـمنی، توطئـه، 
نظایـر  و  ثباتـی  بـی  سـرخوردگی،  جویـی،  انتقـام 
آنهـا را بوجـود مـی آورد، امـا مسـئله ایـن اسـت که 
هریـک از مـوارد مزبـور بـه تنهایی می توانـد صلح را 
براسـاس تعریـف سـازمان ملل، فرهنـگ صلح عبارت 
از مجموعـه ی ارزش هـا، نگرش هـا، رفتارها و روش 
هـای زندگـی اسـت کـه خشـونت را نفی مـی کند و 
از منازعـه و درگیـری پیـش گیـری مـی کنـد و می 
کوشـد ریشـه هـای درگیـری را شناسـایی کنـد و از 
طریـق گفتمـان و گفتگو بیـن افراد، گـروه ها و ملت 

هـا آنهـا را حـل کند. 
راه هـای رسـیدن بـه صلـح عادالنـه و پایـدار در یک 
جامعـه بایـد فرهنـگ صلـح ایجـاد گـردد. فرهنـگ 
صلـح بـه معنـای احترام بـه کرامـت انسـانی، رعایت 
حقـوق بشـر، پایبندی بـه آزادی مشـروع انسـان ها، 
جلوگیـری از نفرت، خشـونت، جنـگ و حل منازعات 

و بـه حـکام مادام العمـر تبدیـل شـدند و حتـی قـدرت 

را خاندانـی سـاختند. افغانسـتان ازجملـه کشـورهای 

نشـده  مسـتعمره  مسـتقیم  گونـه  بـه  کـه  اسـت  بـوده 

مردم سـاالری  شـاهد  نیـز  اسـتقالل  از  پـس  و  اسـت 

نبـوده بلکـه دیکتاتـوری مطلـق در کشـور حاکـم بود تا 

این کـه از 1964 الـی 1973 کشـور بـه گونـه محـدود 

محمـد  کودتـای  امـا  منـود  تجربـه  را  مردم سـاالری 

داود بـا حایـت ارتـش، موجـب سـکتگی در ایـن نظم 

بـه  را  وقفـه چنـد دهـه ای  و  نیم بنـد شـد  مردم سـاالر 

میـان آورد. در زمان ریاسـت جمهـوری داود خان، دوره 

چهارده سـاله حکومـت کمونیسـتی و یـک دهه آشـوب 

و  مجاهدیـن  از  اعـم  اسـالم گرایان  داخلـی  و جنگـی 

طالبـان، در افغانسـتان کمریـن نشـانه مردم سـاالری 

و  آمریـکا  لشکرکشـی  از  پـس  این کـه  تـا  نشـد  دیـده 

در  نظـم سیاسـی جدیـد  افغانسـتان،  بـه  متحدانـش 

کشـور برقـرار شـد کـه بـه لحـاظ نظـری دموکراتیـک 

می منـود؛ امـا در عمـل چالش هـای عمـده بـر رس راه 

ایـن نظـم جدیـد وجـود داشـته اسـت. پرسشـی که در 

اینجـا مطـرح می شـود این اسـت کـه فرهنگ سیاسـی 

چـه  کشـور  در  مردم سـاالری  برقـراری  در  افغانسـتان 

نقشـی داشـته اسـت؟

از  یکـی  انتخابـات  مردم سـاالر،  کشـورهای  در 

مهم تریـن مؤلفه هـای سیاسـی بـه شـار مـی رود کـه 

اعـال حاکمیـت می پردازنـد  بـه  مـردم  آن  از طریـق 

از طریـق شـیوه هـای مبتنی بـر عدم خشـونت مانند 
آشـتی، مذاکـره، میانجـی گـری و مصالحه اسـت. در 
فرهنـگ صلـح تـاش می شـود تـا از هـر راه ممکن 
زمینـه زندگـی مسـالمت آمیـز و احتـرام متقابـل بـا 
از پیـش شـرط هـای صلـح  یکدیگـر و همپذیـری 

پایـدار در  کشـور مـا فراهـم گردد. 
1ـ حکومت داری خوب

حکومتـداری خـوب ـ بـا ویژگـی هـای؛ مشـارکت، 
موثریـت  قانـون،  حاکمیـت  پاسـخگویی،  برابـری، 
و شـفافیت و صلـح الزم و ملـزوم یکدیگرنـد. بـدون 
حکومتـداری خـوب نمـی تـوان توقـع تامیـن صلـح 
دانسـت  بایـد  داشـت.  را  کشـور  یـک  در  پایـدار 
کـه بـدون فراهـم کـردن زمینـه رفـاه و بهزیسـتی 
اجتماعـی در یـک کشـور نمـی تـوان صلـح را بـرای 

تامیـن کـرد. آنجـا  درازمـدت در 
2ـ تأمین منافع ملی و جمعی

یکـی دیگـر از پیـش  شـرط هـای رسـیدن بـه صلح 
دایمـی ایـن اسـت که دولت بـرای تامیـن منافع ملی 
و جمعـی تـاش کنـد و چتـر حمایتی را بـرای همه 
شـهروندان کشـور بـه صـورت عادالنـه و بـه دور از 

رفتـاری هـای تبعیض-آمیـز، پهـن نماید. 

محمد سالم ناجی   

پیش شرط های صلح پایدار در افغانستان

نقش فرهنگ سیاسی در نهادینه سازی و نابودی مردم ساالری در کشور

و مـردم افغانسـتان بـه تأسـی از ایـن مهـم چنـد بـار 

به پـای صندوق هـای رأی رفته انـد امـا نتیجـه مطلـوب 

کـه به طـور بایدوشـاید موردقبـول مـردم بـوده باشـد، 

مـردم  سیاسـی  فرهنـگ  اسـت.  نیامـده  دسـت  بـه 

راسـتای  در  اساسـی  عوامـل  از  یکـی  افغانسـتان 

کنشـگری سیاسـی مـردم کشـور بـوده اسـت. فرهنـگ 

سیاسـی بـا طـرق ذیـل می توانـد در نهادینه سـازی یـا 

شکسـت مردم سـاالری در کشـور نقـش بـازی منایـد:

الـف- عقالنیـت سیاسـی: مهم تریـن رشط الزم بـرای 

نهادینـه شـدن مردم سـاالری در یـک جامعـه عقالنیت 

سیاسـی اسـت. ایـن موضـوع بـه آن معنـا اسـت کـه 

مـردم بـه مرحله از درک و فهم رسـیده باشـند که بدون 

بـه درک منافـع فـردی و جمعـی خـود  واسـطه قـادر 

باشـند. تا زمانی که عقالنیت سیاسـی در کشور حاکم 

نشـده باشـد، نخبـگان سیاسـی به راحتـی می تواننـد 

مـردم را فریـب دهنـد و مکانیسـم های قانونـی را دور 

بزنند. تا وقتی مردم به بلوغ سیاسـی نرسـیده باشـند، 

برقـراری نظـم مردم سـاالر در جامعـه یـک امـر واهی به 

نظـر می رسـد زیـرا همـه مـردم توقـع دارنـد کـه قواعـد 

بـازی سیاسـی رعایـت شـود امـا ناخـودآگاه به گونـه ای 

رفتـار می کننـد کـه زمینـه نقـض قاعـده بـازی فراهـم 

می شـود. بـرای مثال می تـوان رفتـار پولی شـهروندان 

را در برابـر موضـوع انتخابـات و آرایشـان، منونـه ای از 

عـدم بلـوغ سیاسـی آن ها دانسـت. آن ها بر ایـن باورند 

کـه بـا اخـذ مقـدار ناچیـز پـول، در برابـر رأیشـان کـه 

تصـور می کننـد معاملـه عادالنـه اسـت، بـه رسنوشـت 

فـردی و جمعـی خـود بـازی می کننـد.

ب- پذیـرش بردوباخـت در بـازی: در متامی بازی ها 

بـه شـمول بـازی سیاسـی همیشـه بردوباخـت وجـود 

دارد. در نظام هـای ریاسـتی معمـوالً یک طـرف پیـروز 

نظام هـای  اکـرث  در  اسـت.  بازنـده  دیگـر  طـرف  و 

پارملانـی نیـز قضیـه بـه این گونـه اسـت البتـه گاهـی 

پیـروزی  احـزاب  از  هیچ یکـی  کـه  می افتـد  اتفـاق 

قطعـی حاصـل منی کننـد و بـه حکومـت ائتالفـی تـن 

هنـوز  افغانسـتان،  سیاسـی  فرهنـگ  در  می دهنـد. 

پذیـرش بردوباخـت بـه گونـه الزم نهادینه نشـده اسـت 

کـه  آن هسـتند  بـر  انتخاباتـی همیشـه  و جناح هـای 

برنده شـده اند و حتی اگر شکسـت شـان حتمی شـود، 

در آن صـورت نیـز بـه پیروزی رقیب اعـراف منی کنند. 

وقتـی ایـن موضوع بسـیاری جنجالـی در من فرهنگ 

سیاسـی یـک جامعـه نهفته باشـد، به سـختی می توان 

از نهادینـه شـدن مردم سـاالری در یـک جامعـه حـرف 

بـه میـان آورد زیـرا تا وقتـی ادعای حقانیت همیشـگی 

خـودی وجـود داشـته باشـد، زمینـه پذیـرش شکسـت 

خـودی و برندگـی رقیـب فراهم منی شـود. بـرای مثال 

می تـوان گفـت جناح هـای انتخاباتـی کشـور هرکـدام 

به انـدازه تـوان خـود تـالش می کننـد کـه از شکسـت 

خـود و پیـروزی حریـف جلوگیـری کننـد. یکـی از ایـن 

بـه  وابسـته  افغانسـتان  مـردم  واقعـی  ملـی  منافـع 
جمهوریـت و حقـوق شـهروندی اسـت و بـه همیـن 
جهـت نظـام مبتنی بـر انتخابات، جمهوریـت، حقوق 
بشـر، حقـوق زنـان و آزادی بیان جزء اساسـی و خط 

سـرخ دولـت و مـردم افغانسـتان تقلـی مـی گـردد.
 دولـت بایـد در جهت برآورده کـردن نیازمندی های 
ضـروری جامعه کـه امنیت، اشـتغال، تحصیل، رفاه و 
آبادانی کشـور اسـت، از تمام ظرفیت هـا و توانمندی 

های خود اسـتفاده کند. 
دولـت روابـط متقابـل مثبـت را در میان همه اقشـار 
جامعـه ایجـاد کـرده و بـه همـه ارزش هـا و باروهای 
شـهروندان احتـرام بگـذارد و همـه آنهـا را تشـکیل 
دهنـده و از عناصـر اصلـی هویت ملـی  و جمعی هم 

سـاکنان کشـور بداند.
 2ـ معیارهای تشخیص دوست و دشمن

آنچـه که بـرای تامیـن صلح پایـدار در کشـور کمک 
و  از دوسـت  مـی کنـد، تشـخیص و درک درسـت 
دشـمن بـرای یـک دولـت اسـت. دولـت بایـد بـرای 
دوسـت و دشـمن تعریـف ارائـه کنـد و بگویـد کـه 
دوسـتان دولـت دارای چـه معیـاری اسـت؟ و نیـز 
بـرای دشـمنان هـم تعریف ارائـه دهد کـه دارای چه 

معیارهـای اسـت. 
اگـر کشـورها و گـروه های ضـد دولت مرکزی اسـت 
بایـد تشـخیص داده شـده و معیارهـای را آنـان بـاز 
تعریـف کنـد و در بحـث تعامـل و روابـط مثبـت بـا 
تحـرکات ضـد دولتـی، این کشـورها و گـروه ها دیگر 
معنـی نـدارد و در تفسـیر و تعبیـر بـرادران ناراضـی 
نظـر صـورت گیـرد.  تجدیـد  و کشـورهای دوسـت 
کشـورها و گـروه هـای کـه دوسـت دولت اسـت باید 
بـا آنـان روابط نیک و تعامات سـازنده داشـته باشـد 
و روابـط متقابـل در جهـت حمایـت از آنـان و قـدم 
برداشـته شـود و دولـت را در جهـت تامیـن صلـح 

دایمـی و پایـدار تقویـت کننـد.
3ـ مانع دخالت کشورها در نا امنی

یکـی دیگـر از پیـش شـرط های کـه می توانـد برای 
تامیـن صلـح و آرامـش در کشـور کمک کنـد، تحت 

فشـار قـرار دادن کشـورهای مداخله گر اسـت.
صبنا بر تحلیل بسـیاری از آگاهان مسـایل سیاسـی، 
از دولـت هـا خواسـتار شـدند کـه تـا بـا اسـتفاده از 
حضـور آمریـکا و دیگـر قـدرت هـای بـزرگ جهانـی 
فشـار  گـر،  مداخلـه  کشـورهای  بـر  افغانسـتان،  در 
وارد کنـد تـا از حمایـت طالبـان و از ادامـه ناامنـی 

در افغانسـتان، دسـت بردارنـد، امـا دولـت افغانسـتان 
برایـن خواسـته ها توجه نکـرد. رفتار سیاسـی ضعیف 
سـبب  دخـل  ذی  کشـورهای  بـا  افغانسـتان  دولـت 
شـده اسـت کـه ایـن کشـورها بـا اسـتفاده از طالبـان 
بـه عنـوان ابـزار اعمال فشـار بر افغانسـتان به کشـتار 
شـهروندان غیـر نظامـی ایـن کشـور همچنـان برایـن 
بـازی سیاسـی تـا بـرآورده شـدن خواسـته هایش در 
افغانسـتان ادامـه خواهـد داد. دولـت هـای ذی نفـوذ 
در سـال هـای گذشـته میلیاردهـا دالر برای مبـارزه با 
ترویـزم از آمریـکا دریافـت کرده اسـت، امـا در مقابل 
هیـچ اقـدام مثبتـی بـرای تامیـن امنیـت در منطقـه 
انجـام نـداده اسـت، مـی توانـد از آمریـکا بـه عنـوان 
قطـع کـردن  بـا  کـه  بخواهـد  اسـتراتیژیک  شـریک 
کامـل کمـک هـای نقـدی بـه آنـان فشـار وارد کنـد. 
آمریـکا در امـر صلـح پایـدار و آغـاز مذاکره مسـتقیم 
بیـن دولـت افغانسـتان و طالبان نهایت تـاش خود را 
بـه کار گرفتـه اسـت. آمریـکا یـک متحد اسـتراتژیک 
دولـت افغانسـتان اسـت و در طـول سـالیان گذشـته 
بـا هـم منافـع مشـترک داشـته و بـه طـور مشـترک 
مبـارزه علیه تروریـزم و افراطیت را دنبال کرده اسـت 
و در ایـن راه قربانـی هـای فراوانی داشـته اند و اکنون 
بـرای برقـرار صلـح نیـز بـه طـور متحـد و مشـترک 

دارند. همـکاری 
نتیجه گیری

در نهایـت صلـح پایـدار و آشـتی مورد حمایـت دولت 
و مـردم افغانسـتان کـه مبتنـی بـر تامیـن امنیـت و 
آرامـش و آبادانـی افغانسـتان اسـت. پیش شـرط های 
کـه بـرای صلـح در نظـر گرفـت و روی آن تاکید کرد. 
مذاکـرات صلـح، بایـد در سـطح بیـن االفغانـی مطرح 
باشـد، حکومت مرکـزی به عنوان جانـب اصلی برخی 
اقداماتـی مثبـت را جهـت صلح بـا گروه هـای مخالف 
داشـته و همکاری کرده و اعتمادسـازی را در راسـتای 

موفقیـت صلـح انجام داده اسـت. 
دولـت بایـد در چارچوب قوانین کشـور اعـام آمادگی 
کنـد، امـا از طـرف دیگر کـه گروه هـای مخالف دولت 
و مـردم افغانسـتان، خشـونت را کاهـش داده و تن به 
برقـراری آتـش بـس بدهنـد و آغـاز مذاکره مسـتقیم 
کـه کلید اصلی اعتمادسـازی اسـت و موفقیت صلح را 
تضمیـن می کنـد. صلح بـدون یکـی از طرفین)دولت 
و طالبـان(، صلـح یـک جانبـه و غیـر عملی اسـت که 
متاسـفانه تاکنـون پروسـه ای کـه آغاز شـده بـه طور 
عمـده بین نماینـدگان ایـاالت متحده آمریـکا و گروه 
طالبـان ادامـه پیـدا کـرده و جانـب دولت افغانسـتان 
در آن دخالـت نداشـته اسـت کـه ایـن نـوع مذاکـره 
بـی معنـی خواهـد بـود، در مذاکرات صلح بایـد جانبه 

اصلی دولت افغانسـتان باشـد.
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»مـرد  سـینامیی  فلـم   کارگـردان  اسکورسـیزی  مارتیـن   

جشـنواره  هـری  دسـتاورد  عمـر  یـک  جایـزه  ایرلنـدی« 

کـرد. دریافـت  را  نیویـورک  مسـتند 

بـه نقـل از هالیـوود ریپورتـر، جشـنواره مسـتند نیویـورک 

بـا نـام »Doc NYC« شـناخته می شـود و از ۶ نوامـر کار 

خـود را آغـاز کرده و ۱۵ نوامر )۲۴ عقـرب( نیز اختتامیه 

خـود را پشـت رس خواهد گذاشـت.

ایـن رویـداد به پنـج نفر از افـراد خالق در دنیای مسـتند 

بـه دلیـل همکاری هـای آن هـا تجلیل کـرد. عـالوه بر این 

اسـتیون بوگنـار و جولیا ریچـرت که جایزه تعالی مسـتند 

و  بودنـد  کـرده  دریافـت  آمریکایـی«  »کارخانـه  بـرای  را 

مارتیـن اسکورسـیزی و مایکل اپتد )کارگـردان فلم  دخرت 

معدنچـی ذغـال سـنگ( جوایز یـک عمر دسـتاورد هری 

ایـن جشـنواره را دریافـت کردند.

پروداکشـن  هایـر  رشکـت  صاحبـان  بـاراک  و  میشـل 

هسـتند  آمریکایـی«  »کارخانـه  مسـتند  کننـدگان  تهیـه 

کـه داسـتان کارگـردان یـک کارخانـه اتومبیـل سـازی را 

روایـت می کننـد. مارتیـن اسکورسـیزی نیـز امسـال یـک 

مسـتند زندگـی نامـه ای از بـاب دیلـن بـه نـام »منایـش 

تنـدر رولینـگ: داسـتان بـاب دیلـن بـه روایـت مارتیـن 

بـود. سـاخته  اسکورسـیزی« 

اسکورسـیزی در سـال ۲۰۰۵ نیـز یـک مسـتند دیگـر از 

ایـن شـخص سـاخته بـود کـه داسـتان تبدیل شـدن باب 

دیلـن از دانـش آمـوزش فـراری از تحصیـل به یک سـتاره 

مسـتند  در  اسکورسـیزی  می کـرد.  روایـت  را  موسـیقی 

جدیـدش کنرست هـای دیلن را به تصویر کشـیده اسـت. 

ایـن کنرست هـا در سـالن ها و شـهرهای کوچـک برگـزار 

می شـد و هـدف او برقـراری رابطـه نزدیـک بـا هوادارنـش 

اسـت. بوده 

آخریـن فلـم  مارتیـن اسکورسـیزی بـا نـام »مـرد ایرلندی« 

در حـال اکـران اسـت و هفته های آینده بـر روی رسویس 

اسـرتیم نتفلیکـس قـرار خواهـد گرفـت کـه از مدعیـان 

اسـکار ۲۰۲۰ محسـوب می شـود.

جایزه دستاور هنری جشنواره 
نیویورک برای کارگردان »مرد 

ایرلندی«

هـدف

 فلـم  سـینامیی “روزی روزگاری در هالیـوود” جدیدترین 

سـاخته کوئنتیـن تارانتینـو پـس از نزدیـک به گذشـت از 

یـک مـاه اکران بـا فروشـی معـادل ۳۷۰ میلیـون دالر  در 

رتبـه بیسـتم جدول فـروش جهانی ایسـتاد.

بـه  تارانتینـو”  “کوئینتیـن  سـینامیی  سـاخته  آخریـن 

سـینامی  بازیگـران  بهرتیـن  از  برخـی  حضـور  واسـطه 

جهـان یکـی از آثـار مطرحی اسـت کـه از ۲۶ مـاه جوالی 

۲۰۱۹ اکـران بیـن املللـی خـود را آغـاز کـرده اسـت. 

روزی روزگاری در هالیـوود، نهمیـن فلـم  بلنـد تارانتینـو 

اسـت و داسـتان آن در سـال ۱۹۶۹ و شـهر لس آنجلس 

نـام  بـه  تلویزیونـی  بازیگـر  رخ می دهـد و داسـتان یـک 

ریـک دالتـون را دنبـال می کنـد کـه بـه همـراه بدلـکار 

خـود، کلیـف بوث در جسـتجوی راهی برای سـاخت یک 

فلـم  و موفقیـت در هالیـوود هسـتند.

در آخریـن سـاخته تارانتینـو جمعـی از سـتارگان هالیوود 

همبـازی شـده انـد. “آل پاچینو”، “برد پیـت”، “لئوناردو 

دی کاپریـو” نـام سـه بازیگـر مطرحـی اسـت کـه در ایـن 

فلـم  بـازی داشـته اند. 

بازیگـر مطـرح سـینامی هالیـوود کـه  رابـی«  »مـارگارت 

تجربه هـای متفاوتـی همچـون “نقطـه مترکـز”، “جوخـه 

انتحـار”، “گـرگ وال اسـرتیت” و “تـارزان” در کارنامـه 

دارد نیـز بازیگـر نقـش اول زن ایـن فلـم  اسـت.

داکوتا جانسـون، کرت راسـل، جیمز مارسـدن، تیم راث، 

کلیـف کالینز و مایکل مدسـن از دیگـر بازیگران مطرحی 

هسـتند کـه در فلـم  جدیـد کارگـردان “بیـل را بکـش” به 

ایفـای نقـش پرداخته اند.

جدیـد  واکنشـی  در  پیـش  چنـدی  تارانتینـو  کوئینتیـن 

خانـواده  دربـاره  فلـم ی  سـاخت  دربـاره  منتـر  اخبـار 

چارلـز منسـن را رد کـرد و گفـت کـه ایـن فلم  بـه اتفاقات 

می پـردازد.  ۱۹۶۹ سـال 

فلم  تارانتینو بیستمین فلم  پرفروش 
جهان در سال ۲۰۱۹ شد

بن استیلر برای اپل سریال می سازد
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 بازی با اعداد              3045
کلمات زیر را در جدول پیدا کنید و دور آن خط بکشید

3396    بازی با کلمات  

نوبت مهره های سفید است، شما باید با
 دو حرکت مهره سیاه را مات کنید.

 شطرنج                                       3127

 جواب شطرنج   3126  
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سال چهاردهم  شماره  3878 دو شنبه   20 عقرب  1398 11 نوامبر 2019

حمل
 بـه نظـر مـی رسـد کـه مصمـم هسـتید تا مشـکالت بـه تعویـق افتـاده تـان را حل 
کنیـد. بـه ایـن منظـور چندیـن کار را همزمـان انجـام خواهیـد داد مبلـغ عمـده ای 
پـول خـرج خواهیـد کرد. بـه عبارت دیگر نیـاز دارید کـه اولویت های خـود را مرتب 

کنیـد و زمانتـان را سـازماندهی کنیـد تـا بـه اهداف خود دسـت پیـدا کنید. 

ثور
 تمایـل داریـد کـه بیـش از حد ریسـک کنیـد. احتیاط کنیـد و از زیـاده روی کردن 
اجتنـاب کنیـد. امـروز بـرای سـفرهای خانوادگـی روز مطلوبـی اسـت. از جایـی کـه 
اصـال انتظـارش را نداشـته ایـد پولـی دریافـت میکنید. توصیـه های شـریک عاطفی 

تـان را در نظـر بگیرید.

جوزا
 عالقـه منـد هسـتید کـه هـر کاری را انجـام دهیـد. امروز حس ششـم بسـیار باالیی 
داریـد و همیـن موضـوع باعـث می شـود که برنامـه های تـان را با موفقیت بـه پایان 
برسـانید. فرصتـی داریـد کـه کار جدیـدی را آغـاز کنید کـه باعث اثبـات خودتان در 

جامعـه می شـود. دوسـت و شـریک عاطفیتان از شـما حمایـت خواهند کرد. 

سرطان
 بـه نظـر می رسـد که سرشـار از انـرژی هسـتید و می توانیـد تمام کارهایـی که می 
خواهیـد را انجـام دهیـد. در حالـی که بایـد احتیاط کنید و بیشـتر مواظـب خودتان 
باشـید. امـروز بعـد از ظهـر مهمـان هایـی از خـارج از شـهر خواهیـد داشـت. سـعی 
کنیـد بـرای تاثیرگـذاری بیشـتر زمانتـان را مدیریـت کنیـد و تعـادل را رعایت کنید

اسد
 تغییـرات عمـده ای امـروز در بخـش هـای تجاری و حرفـه ای رخ می دهـد. فرصت 
خوبـی داریـد کـه روابط دوسـتانه تـان را قـوی کنید. مهارت هـای برقـراری ارتباطی 
تـان امـروز عالـی اسـت و زمـان خوبـی برای پیوسـتن بـه مشـارکت ها می باشـد. از 

ایـن شـرایط مطلوبی کـه دارید بیشـترین بهـره را ببرید. 

سنبله
 زمانـی را بـرای پـروژه هـای قدیمـی مخصوصـا تجـاری اختصـاص دهیـد. فرصـت 
خوبـی داریـد کـه مبلـغ عمـده ای پـول بـه دسـت آوریـد و خودتـان را در جامعـه 
اثبـات کنیـد. خونسـردی خودتـان را حفـظ کنیـد. نتایج بـه زودی به نفع شـما خود 

را نشـان خواهـد داد

میزان
 تغییراتـی را باالخـره ایجـاد خواهیـد کـرد که بـرای آن برنامه ریزی کـرده بودید. 
مـی توانیـد در انجـام تمـام کارهایتـان موفـق شـوید. بـه دقـت گـوش کنیـد تـا 
ببینیـد خانـواده چـه چیـزی بـرای گفتـن دارنـد. بهتـر اسـت کـه از بحـث و دعوا 
در ارتبـاط بـا مشـکالت مالـی اجتنـاب کنید. انقدر سـخت نیسـت که خونسـردی 

خـود را حفـظ کنید.
عقرب

 بـه نظـر مـی رسـد که زمـان خوبـی بـرای اجـرای برنامـه هـای کاری جدید می 
باشـد. پـول هـای خوبـی در روز هـای آینـده نزدیـک در انتظـار شماسـت. رابطـه 
بسـیار عالـی بـا دوسـتان تـان خواهیـد داشـت. از بحـث و دعـوا بـا خانـواده تـان 
اجتنـاب کنیـد زیـرا تمایـل داریـد کـه دیـدگاه خـود را بـر آنهـا تحمیـل کنیـد. 

بیشـتر با سیاسـت باشـید.
قوس

 بـا مدیریتـی کـه داریـد مـی توانیـد وظایـف سـخت در محیـط کاری تـان را بـا 
موفقیـت بـه اتمـام برسـانید. در انتخـاب کلمات تان دقـت کنید مخصوصـاً زمانی 
کـه بـا رئیـس و همکارانتـان صحبـت مـی کنیـد. سـعی کنید بیشـتر اسـتراحت 

. کنید

جدی
 در انجــام کارهایتان بســیار موفق خواهیــد بود،اما همکارانتــان از این موضوع 
خوشحال نیستند. امروز بعد از ظهر شریک عاطفیتان از شما ناراحت است به دلیل 
اینکه زمــان زیادی را به کار کردن اختصاص میدهید. ترجیح می دهید که واضح 

درباره آن صحبت کنید. امشب مهمان خواهید داشت.

دلو
بـرای تکمیـل کارهـای مهمی که داریـد عصبی هسـتید مخصوصـاً در اول صبح. از 
اطرافیانتـان بیـش از حـد انتقـاد نکنیـد احتیاط کنید. بـا مدیریتی کـه دارید امروز 
بعـد از ظهـر حالتان خوب می شـود مخصوصـاً زمانی که دوسـتانتان را مالقات می 

کنیـد. و بـرای یک سـفر خانوادگـی برنامه ریـزی خواهید کرد. 

حوت
 امـروز خسـته هسـتید و برنامه هـای زیـادی بـرای اجـرا کـردن داریـد. نگـران 
نباشـید: بـه زودی همـه آنهـا را اجـرا خواهیـد کـرد. فرصـت خوبی داریـد که در 
انجـام کارهـای سـخت موفـق شـوید. بـا ایـن حـال وضعیت مالـی تان بـه زودی 
نتیجـه بخـش خواهد شـد. بهتر اسـت کـه از حدس و گمـان مالی اجتنـاب کنید
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آرامیدنـ  اجتماعـ  بتکدهـ  پاشیدهـ  تامینـ  ثاقبـ  جذابیتـ  چراگاهـ  
حوادث ـ خانگاه ـ دقایق ـ ذوات ـ ریشه ـ زرخرید ـ ژنده ـ سوار ـ شیره 
ـ صنم ـ ضایع ـ طیاره ـ ظلم ـ عقرب ـ غوغا ـ فلق ـ قمر ـ کونســرو ـ 

گریان ـ الله ـ میانبر ـ نخبه ـ وحشت ـ هسته ـ یادآور.

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

وجود داشته باشد.
 11 کلمه: خوب 

 22 کلمه: متوسط 
 34  کلمه: عالی 
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D2         فیل سفید 

 بـن اسـتیلر بـرای کارگردانـی رسیـال جدیـدی بـا عنوان 

»جدایـی« بـرای کمپانـی اپـل انتخاب شـد.

بـه نقـل از هالیـوود ریپورتـر، بـن اسـتیلر و آدام اسـمیت 

جدیدتریـن چهره هایـی هسـتند که به کمپانـی اپل برای 

تولیـد محصـوالت تلویزیونـی پیوسـته اند. در حالـی کـه 

بـن اسـتیلر بـه عنوان کارگـردان و تهیه کننـده اجرایی در 

رسیـال جدیـد تلویزیـون اپـل بـه نـام »جدایـی« انتخـاب 

شـده، آدام اسـکات نیـز بازیگـر و از تهیـه کننـدگان ایـن 

رسیـال خواهـد بـود. این رسیال ۱۰ قسـمتی کـه در ژانر 

تریلـر سـاخته می شـود تـالش کمپانـی صنایـع لومـان را 

در مرکـز توجـه قـرار می دهـد. ایـن کمپانـی تـالش دارد 

توازنـی بیـن دو مسـئله کار و زندگی در سـطحی متفاوت 

ایجـاد کنـد. در ایـن رسیـال اسـکات در نقـش کارمندی 

بـه نـام »مـارک« بازی می کنـد. او کارمندی با گذشـته ای 

تاریـک اسـت کـه تـالش دارد تـا دوبـاره خـودش را جمـع 

و جـور کند.

ایـن  اجرایـی  تهیه کننـده  و  نویسـنده  اریکسـون  دن 

رسیـال اسـت. بـن اسـتیلر بـه تازگی رسیـال کوتـاه »فرار 

بـه دامنـورا« را سـاخت کـه بـرای آن نامـزدی امـی بـرای 

او  بهرتیـن کارگردانـی را در سـال ۲۰۱۸ کسـب کـرد. 

همچنیـن تهیـه کننـده اجرایـی درام »بـه سـوی تاریکی« 

»تلخی هـای  و  »زولنـدر«  اسـتوایی«،  »تنـدر  بـود.  هـم 

واقعیت« تجربه کارگردانی وی در عرصه سـینام هسـتند.

اسـکات بـه تازگـی در رسیـال تحسـین شـده »دروغ های 

خـوب«،  »جـای  بازیگـر  او  شـد.  دیـده  بـزرگ«  کوچـک 

سـاخت  بـود.  هـم  میـش«  و  گـرگ  »منطقـه  و  »شـبح« 

»جدایـی« از چنـد مـاه پیـش مطـرح بـوده اسـت.تی وی 

پـالس اپـل از یکـم نوامر بـا پرداخـت ماهانـه ۵ دالر  کار 

خـود را رشوع کـرده اسـت. ایـن پلتفـورم میلیاردهـا دالـر  

اوریجینـال هزینـه  آوردن فلم نامه هـای  بـه دسـت  بـرای 

کـرده تـا ارزش مـرف کننـدگان اپـل را نشـان دهـد. 

 

 وودی آلـن از شـکایت ۶۸ میلیـون دالـر ی اش علیـه کمپانی آمـازون به دلیل 

تعلیـق ۴ قـرارداد رصف نظر کرد.

بـه نقـل از ورایتـی، وودی آلـن از شـکایتی کـه علیـه آمـازون کـرده بـود رصف 

نظـر کـرد. ایـن شـکایت بـرای تعلیق قـرارداد سـاخت ۴ فلم  بـه دلیل جنبش 

»هشـتگ مـن همینطـور« طرح شـده بـود. وکالی آلن فـاش نکرده انـد که در 

ایـن شـکایت بـا چه مبلغـی به توافـق رسـیده اند. آلن در مـاه فوریـه از آمازون 

ادعاهـای بی اسـاس دخرتخوانـده  اسـای  بـر  آمـازون  ادعـا کـرد  و  شـکایت 

۲۵ سـاله وی مبنـی بـر آزار جنسـی در کودکـی از سـوی پدرخوانـده اش، 

قراردادهایشـان را بـه حالـت تعلیـق درآورده اسـت. آلـن ادعـا کـرد آمـازون 

 در سـی و دومیـن دوره اهـدای جوایـز »فلـم  اروپـا« فلم  هـای مارکـو بلوچـی، 

رومـن پوالنسـکی و پـدرو آملـادوار بیشـرتین نامـزدی را از آن خـود کردنـد.

بـه نقـل از روایتـی، »خائـن« مارکو بلوچـی، »یک افرس و یک جاسـوس« رومن 

پوالنسـکی و »درد و افتخـار« پـدرو آملـادوار در راس رقابـت سـی و دومیـن 

جوایـز فلـم  اروپـا بـرای سـال ۲۰۱۹ قـرار گرفتند.

هـر یـک از ایـن فلم  ها با کسـب ۴ نامـزدی در بخش های اصلـی از امیدداران 

کسـب جوایز مهم سـینامی اروپا هسـتند. این نامزدها با رای بیش از ۳۶۰۰ 

تـن از اعضـای آکادمـی فلـم  اروپا انتخاب شـده اند و باید تا ۷  دسـمر منتظر 

مباننـد تـا برنـدگان جوایـز در برلیـن معرفـی شـوند. در عیـن حال »سـوگلی« 

یورگـوس النتیمـوس و »پرتـره یـک بانو در آتش« سـاخته سـلین سـیاما با سـه 

نامـزدی هـر یک در مـکان بعدی جای گرفتند. »بینوایـان« الج لی و »خرابکار 

سیسـتم« نـورا فینگشـتایت نیز هـر یک با ۲ نامـزدی اصلی در فهرسـت جای 

گرفتنـد. »سـوگلی« در عیـن حـال یـک نامـزدی در بخش کمدی کسـب کرد 

در حالـی کـه »بینوایان«  در میان بخش دیسـکاوری برای تازه  از راه رسـیده ها 

نشسـت. نامـزدی پوالنسـکی با فلم  »یک افرس و یک جاسـوس« یـک روز پس 

از آن کـه جنجـال زیـادی بـرای یـک ادعـای تجاوز دیگـر علیه وی مطرح شـد 

جالب توجـه بود.

اسامی نامزدها چنین است: 

بهرتین فلم  اروپا

»یـک افـرس و یـک جاسـوس« سـاخته رومـن پوالنسـکی محصولـی از فرانسـه 

و ایتالیا.»بینوایـان« سـاخته الج لـی از فرانسـه. »درد و افتخـار« سـاخته پـدرو 

آملـادوار از اسـپانیا. »خرابـکار سیسـتم« سـاخته نـورا فینگشـتایت از آملـان. 

»سـوگلی« سـاخته یورگـوس النتیمـوس از بریتانیـا و ایرلنـد. »خائن« سـاخته 

مارکـو بلوچـی محصولـی از ایتالیـا، آملـان، فرانسـه و برازیل

بهرتین کارگردان اروپا.

پـدرو آملـادوار بـرای »درد و افتخار«.مارکـو بلوچـی بـرای »خائن«.یورگـوس.

النتیمـوس بـرای »سـوگلی«.رومن پوالنسـکی بـرای »یک افرس و یـک خائن«.

سـلین سـیاما بـرای »پرتره یـک بانـو در آتش«

بهرتین بازیگر زن اروپا

اولیویـا کلمـن برای »سـوگلی« از بریتانیـا و ایرلند.ترنی دیرهـومل برای »ملکه.

قلب هـا« از بلجیـم و سـویدن. نومـی مرالنـت و آدل هنـل برای »پرتـره یک بانو 

در آتـش« از فرانسـه. ویکتوریـا میروشـنیکنکو بـرای »قد بلند« از روسـیه. هلن 

زنـگل بـرای »خرابکار سیسـتم« از آملان

بهرتین بازیگر مرد اروپا

 شکایت ۶۸ میلیون دالر ی وودی آلن از آمازون حل و فصل شد

سینمای اروپا بهترین های ۲۰۱۹ 

آنتونیـو بانـدراس بـرای »درد و افتخـار« از اسـپانیا.ژان دوژاردن بـرای »یـک 

افـرس و یـک جاسـوس«  از فرانسـه و ایتالیـا. پی یرفرانچسـکو فاوینـو بـرای 

»خائـن« از ایتالیـا. لـوان گلباخیانـی بـرای »و بعـد مـا رقصیدیـم« از سـوئد و 

فرانسه.آلکسـاندر شـی یر بـرای »گوندرمـان«  از آملـان. اینگـوار سیگوروسـون 

بـرای »یـک روز سـفید سـفید« از ایسـلند و دامنـارک

بهرتین فلم نامه نویس اروپا

پـدرو آملـادوار بـرای »درد و افتخـار«. مارکـو بلوچی، لودویـکا رامپولدی، والیا 

سـنتال و فرانچسـکو پیکولـو بـرای »خائن«. رابـرت هریس و رومن پوالنسـکی 

بـرای »یـک افـرس و یـک خائـن«. الج لـی، جیوردانـو جدرلینـی، آلکسـیس 

ماننتـی بـرای »بینوایـان«. سـلین سـیانا بریـا »پرتـره یک بانـو در آتش«

مستند اروپایی

»بـرای سـاما« سـاخته واد الکاتب، ادوارد واتس از بریتانیـا و آمریکا. »رسزمین 

عسـل« سـاخته لوبومیـر اسـتفانوف و تامـارا کوتوسـکا از مقدونیـه شـاملی. 

و چـک  لتونـی، سـوییس  از  مانسـکی  ویتالـی  پوتیـن« سـاخته  »شـاهدان 

سـلواکی. »سـلفی« ساخته آگوستینو فرنته از فرانسـه و ایتالیا. »ناپدید شدن 

مـادرم« سـاخته بنیامینـو بارِسـی از ایتالیـا و آمریکا

هنـگام عقـد قـرارداد از ایـن مشـاجره مطلـع بـود و بـه ایـن دلیـل او حداقـل 
تقاضـای غرامتـی ۶۸ میلیـون دالـر ی را دارد. آمـازون اکران »یـک روز بارانی 

در نیویـورک« را بـرای سـال ۲۰۱۸ لغـو و پـس از آن قرارداد سـه فلـم  دیگر را 

لغـو کـرد. ایـن مسـایل پـس از جنجالی کـه درباره واینسـتین ایجاد شـد، رخ 

داد. وکالی آمـازون بـا تاکیـد بـر ایـن کـه بسـیاری از بازیگران از همـکاری با 

آلـن در گذشـته ابـراز تاسـف کردنـد و اعـالم کردنـد در آینده بـا وی همکاری 

نخواهنـد کـرد، گفتنـد ایـن تصمیـم گرفتـه شـد. آنهـا افزودند این مشـکالت 

موجـب شـد تـا آمازون به این نتیجه برسـد کـه در نتیجه این مناقشـات هرگز 

منی تواننـد سـودی از اجـرای ۴ قـرارداد کسـب کننـد. کمپانـی وودی آلن با 

اکـران بین املللـی »یـک روز بارانـی در نیویـورک« در پاییـز امسـال، بیـش از 

۱۱.۵ میلیـون دالـر  کسـب کرد. این فلم  هنوز در آمریکا اکران نشـده اسـت.

کمدی اروپایی

»دیـت و لوییـس« سـاخته نیکالس بندیکسـن از دامنارک. »سـوگی« سـاخته 

یورگـوس النتیمـوس از بریتانیـا و ایرلنـد. »تل اویـو در آتـش« سـاخته سـامح 

زوآبـی از لوکزامبـورگ، فرانسـه، بلجیـم و ارساییل

کشف اروپایی- جایزه فیپرشی

»آنیـارا« سـاخته هوگو لیلجـا، پال کاگرمـن از سـویدن و دامنارک.»آتالنتیس« 

سـاخته متـی دیـوپ از فرانسـه، سـنگال، بلجیـم. »نقطـه کـور« سـاخته تـووا 

نووتنـی از نـاروی و دامنارک.»ایرنـا« سـاخته نـادژدا کوسـوا از بلغارسـتان. 

»بینوایـان« سـاخته الج لـی از فرانسـه. »ری و لیـز« سـاخته ریچـارد بیلینگام 

از بریتانیـا

فلم  کوتاه اروپا

»سـگ ها بـرای پرنده هـا پـارس مـی کننـد« سـاخته لنـور تلِـس از پرتـگال. 

»نوسـازی« سـاخته جیـری هاولیسـک و اونـدرج نـواک از جمهـوری چـک 

سـلواکی. »هدیـه کریسـمس« سـاخته بوگـدان مورانـا از رومانیـا و اسـپانیا

»مصیبت هـای شـگفت انگیـز بانـوی سـنگی« سـاخته گابریـل آبرانتـس از 

فرانسـه و پرتـگال. »آب هندوانـه« سـاخته ایرنـه مـورای از اسـپانیا

ارزشـ  زاریـ  نازـ  نمایش 
ـ نما ـ امین ـ نام ـ مزار ـ 
ناشر ـ نماز ـ امن ـ امیر ـ 
راز ـ مار ـ شام ـ ریا ـ یار 

ـ ماشین.
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بـا  رویـرز  خربگـزاری   ...1 صفحـه  از  ادامـه   

انـور  اظهـارات  بـه  ابوظبـی  از  گزارشـی  انتشـار 

امـور  در  امـارات  دولـت  مشـاور  وزیـر  قرقـاش، 

جلسـه  در  قرقـاش  اسـت.  پرداختـه  خارجـه 

بـه سیاسـت ها و  ابوظبـی  امـارات در  راهـربدی 

رویکـرد ایـران در منطقه خلیـج فارس و همچنین 

در ارتبـاط بـا فعالیت هـای هسـته ای ایـن کشـور 

اسـت. اشـاره کـرده 

برجامـی  تعهـدات  کاهـش  چهـارم  گام  اجـرای 

 پولیـس در فرانسـه حـدود ۱۶۰۰ مهاجر را از دو اردوگاه موقت 

در شـال پاریس، بیرون رانده اسـت.

بـا اشـاره بـه برگـزاری سـوپرجام اسـپانیا در عربسـتان  مـارکا 

سـعودی می گویـد بـه دو تیم فینالیسـت ایـن رقابتها هـر کدام 

12 میلیـون یـورو و بـه دو بازنـده مرحلـه نیمه نهایـی هـر کـدام 

8.9 میلیـون یـورو پرداخـت می شـود. 

بـه برگـزاری  بـا اشـاره  روزنامـه اسـپانیایی مـارکا در گزارشـی 

سـوپرجام امسـال اسـپانیا در عربسـتان سـعودی و شـهر جـده 

ایـن کشـور از ایـن رقابتهـا بـا عنـوان رقابـت میلیـون دالری یاد 

کـرده و می گویـد در ایـن رقابتهـا کـه از هشـتم تـا دوازدهـم 

ژانویـه در جـده برگزار می شـود بـه دو تیم فینالیسـت، هر کدام 

12 میلیـون یـورو پـاداش نقـدی پرداخـت خواهـد شـد. البتـه 

رس دو بازنـده نیمه نهایـی رقابتهـا هـم بـی کاله نخواهـد مانـد و 

آنهـا هـم هـر یـک 8.9 میلیـون یـورو دریافـت می کننـد. از این 

گذشـته فدراسـیون فوتبـال اسـپانیا هـم بـه خاطـر میزبانـی از 

ایـن رقابتهـا در خـاک عربسـتان از ایـن کشـور مبلغـی معـادل 

بـه گـزارش رسویـس جهانـی بی بی سـی، اقـدام روز پنجشـنبه 

پولیـس یکـی از بزرگریـن عملیـات پاکسـازی سـال های اخیر 

مـارکا می گویـد  کـه  کـرد  دریافـت خواهـد  یـورو  میلیـون   50

رصف  فدراسـیون،  ایـن  در  شـده  گرفتـه  تصمیـم  اسـاس  بـر 

رسمایه گـذاری در فوتبـال پایـه اسـپانیا خواهـد شـد. تفـاوت 

از  چـه  اسـپانیا  گذشـته  سـوپرجامهای  بـا  امسـال  سـوپرجام 

نظـر مالـی و چـه از نظـر فوتبالـی بسـیار  قابل توجه اسـت. در 

گذشـته سـوپرجام یـک بـازی بـود کـه در ابتـدای فصـل برگزار 

از  خـود  سـهم  تنهـا  آن  در   رشکت کننـده  تیـم  دو  و  می شـد 

بلیط فروشـی و حـق پخـش تلویزیونـی را بعـد از پرداخت درصد 

حـق فدراسـیون بـه دسـت می آوردنـد. 

و  مادریـد  رئـال  مثـل  تیمهایـی  رشایـط،  بهریـن  در  حتـی 

بارسـلونا از سـوپرجام چیـزی در حـدود 3 میلیـون یورو بدسـت 

می آوردنـد. 

امـا شـکل برگـزاری سـوپرجام حـاال تغییر کـرده و چهـار تیم در 

آن رشکـت می کننـد، درسـت شـبیه فرمتی که سـالها اسـت در 

 بـازی دوسـتانه تیـم ملـی زنـان انگلیـس و آملـان در ومبلـی با 

رکوردشـکنی متاشـاچیان حارض در اسـتادیوم همراه شده و به 

یـک مسـابقه خـاص و بـه یـاد ماندنی تبدیل شـد.

افسـانه ای  اسـتادیوم  در  روز شـنبه  انگلیـس  زنـان  ملـی  تیـم 

ومبلـی در یـک بـازی دوسـتانه بـه مصـاف آملـان، قهرمـان دو 

دوره جـام جهانـی زنـان رفت و بـا نتیجه 2-1 مغلوب شـد. ولی 

مهم تریـن لحظـه ایـن بـازی دقیقـه 66 مسـابقه بـود، زمانـی 

کـه از بلندگوهـای ورزشـگاه اعالم شـد کـه متاشـاچیان حارض 

در اسـتادیوم موفـق بـه ثبـت رکـورد شـده اند: حضـور 77768 

متاشـاچی بـرای متاشـای ایـن دیـدار. ایـن در حالی اسـت که 

تیـم ملـی زنـان انگلیـس47 سـال پیـش در نوامـرب 1972 بعد 

از پنجـاه سـال ممنوعیـت برگـزاری مسـابقات فوتبـال زنـان در 

ایـن کشـور اولیـن دیـدار خـود را برگـزار کـرد. آمـاری از تعـداد 

متاشـاچیان آن اولیـن بـازی در دسـت نیسـت ولـی می تـوان 

مطمـن بـود کـه تعـداد متاشـاچیان چیـزی در حـد 75هـزار 

اسـت. نبوده 

 آخریـن بـاری که تیـم ملی زنان انگلیس در ومبلـی که از آن به 

عنـوان خانـه فوتبـال یـاد می شـود بـه میـدان رفتـه بود بـه پنج 

سـال پیـش برمی گشـت. رکوردشـکنی تعـداد متاشـاچی های 

اهمیـت  زمانـی  بـازی دیـروز  ومبلـی در  اسـتادیوم  حـارض در 

بیشـری پیـدا می کنـد کـه در نظـر داشـته باشـیم ایـن رکـورد 

بـرای  اسـتادیوم  ایـن  از رکـورد متاشـاچیان حـارض در  حتـی 

متاشـای دیـدار تیم ملـی انگلیس و برازیـل در املپیک 2012 

لنـدن کـه 70هـزار نفـر بـوده هـم پیشـی گرفتـه اسـت. بعـد از 

فینـال جـام جهانـی برگـزار شـده در اسـتادیوم ومبلـی کـه بـا 

حضـور 90هـزار نفـر انجـام شـده و بـا پیـروزی انگلیـس مقابل 

آملـان و اولیـن و تنهـا قهرمانی انگلیسـی ها در جـام جهانی به 

پایـان رسـید، و بعـد از فینال املپیک زنان در اسـتادیوم ومبلی 

در املپیـک 2012 لنـدن کـه بیـن آمریـکا و جاپان برگزار شـد 

و هشـتاد هـزار نفـر را بـه اسـتادیوم کشـاند، دیـدار دیـروز زنان 

رقابتهـای بسـکتبال مـورد اسـتفاده قـرار می گیرد. 

دو مسـابقه نیمه نهایـی در روزهای هشـتم و نهـم ژانویه در جده 

برگـزار می شود.قرعه کشـی ایـن رقابتها فردا در مقر فدراسـیون 

فوتبـال اسـپانیا در مادریـد انجام می شـود. والنسـیا و بارسـلونا 

بـه عنـوان قهرمان هـای جـام حذفی و اللیـگا و اتلتیکـو مادرید 

و رئـال مادریـد بـه عنـوان تیمهـای دوم و سـوم اللیـگا در ایـن 

قرعه کشـی حضـور خواهند داشـت. 

در قرعه کشـی خـربی از سـیدبندی یـا هیـچ نوع تقسـیم بندی 

دیگـری نخواهـد بـود. جـده، بـه عنـوان دومیـن شـهر بـزرگ 

بـر  اسـت.  تورمننـت جدیـد  ایـن  میزبـان  سـعودی  عربسـتان 

اسـاس گـزارش مارکا، فدراسـیون فوتبال اسـپانیا از مسـئولین 

عربسـتان سـعودی درخواسـتهایی داشـته کـه از مهمرین آنها 

حضور زنان متاشـاچی در ورزشـگاه بوده اسـت. هنوز مشـخص 

نیسـت پاسـخ عربسـتان بـه ایـن درخواسـت چـه بـوده اسـت.

رئیـس جمهـوری فرانسـه در واکنـش بـه اقـدام اخیـر جمهوری 

اسـالمی در نقض دوباره توافق هسـته ای موسـوم بـه برجام، آن 

را خطرنـاک نامید.

بـه گـزارش رویـرز، امانوئـل مکـرون، رئیـس جمهوری فرانسـه، 

روز چهارشـنبه ۱۵ عقـرب در واکنـش بـه نقـض اخیـر برنامـه 

جامـع اقدام مشـرک، موسـوم به برجام، از سـوی ایـران، گفت 

کـه ایـن نخسـتین بار اسـت کـه ایران نیـت خود برای خـروج از 

برجـام را بـه وضـوح نشـان می دهد.

آقـای مکرون در شـش ماه گذشـته تالش داشـت که بـا مذاکره 

بـا ایـران و آمریـکا، توافـق برجـام را حفـظ کنـد؛ امـا جمهـوری 

اسـالمی پیشـنهادهای او را رد کـرد. بـه رغـم ادامـه اعراضـات 

کشـورهای اروپایـی و ایـاالت متحـده نسـبت بـه نقـض دوبـاره 

توافق هسـته ای توسـط ایـران، گزارش هـا حاکی از آغـاز تزریق 

گاز اورانیـوم بـه سـانریفیوژها در تأسیسـات هسـته ای فـردو 

است.

بـه گـزارش رویـرز، تلویزیـون دولتـی ایـران روز چهارشـنبه ۱۵ 

عقـرب گـزارش داد کـه این کشـور رشوع به تزریـق گاز اورانیوم 

بـه سـانریفیوژها در تأسیسـات هسـته ای فـردو كـرده و به این 

ترتیـب بـار دیگـر توافـق هسـته ای سـال ۲۰۱۵ را نقـض کرده 

اسـت. براسـاس توافـق هسـته ای ایـران بـا قدرت هـای بـزرگ 

جهـان، اجـازه غنـی سـازی در فـردو وجود نـدارد.

ایـن اقـدام ایـران بـرای افزایـش میـزان غنـی سـازی اورانیـوم 

در حالـی اسـت کـه مایـک پمپئـو، وزیـر خارجـه آمریـکا، بـه 

کارگیـری سـانریفیوژهای پیرشفتـه توسـط تهـران را ادامه باج 

خواهـی هسـته ای جمهـوری اسـالمی از جهان دانسـت و ابراز 

امیـدواری کـرد اروپا به کارزار فشـار حداکـری آمریکا بپیوندد.

سـخنگوی وزارت خارجـه آمریـکا هـم اقـدام ایـران را منونـه  ای 

»اخـاذی هسـته  بـرای  از کارهـای جمهـوری اسـالمی  آشـکار 

ای« توصیـف کـرد. مـورگان اورتـگاس در بیانیـه ای کـه سـه 

شـنبه شـب ۱۴ عقـرب بـه وقـت واشـنگنت منتـرش کـرد، گفـت 

نقـش مسـتقل  ایفـای  از  ایـاالت متحـده ضمـن حایـت  کـه 

آژانـس بیـن املللـی امتـی، منتظـر گـزارش آژانس در ایـن باره 

می مانـد. همچنیـن بنیامیـن نتانیاهـو، نخسـت وزیـر ارسائیل، 

تصمیـم جمهـوری اسـالمی مبنـی بـر آغـاز غنـی سـازی پنـج 

درصـدی اورانیـوم در تاسیسـات فـردو را محکـوم کـرد.

سـه عضـو جمهوری خـواه رسشـناس کنگـره آمریـکا در واکنـش 

بـه گام تـازه ایـران در کاهش تعهدات خود به توافق هسـته ای، 

بـا صـدور بیانیـه ای از دولـت پرزیدنـت ترامـپ خواسـتار لغـو 

وضـع  بـرای  تـالش  و  ایـران  هسـته ای  معافیت هـای  کامـل 

تحریم هـای بیـن املللـی شـدند.

همچنیـن فرانسـه در واکنـش بـه نقـض دوبـاره برجـام توسـط 

ایـران، ضمـن اعـالم اینکـه »منتظر گـزارش آژانس بیـن املللی 

امتـی خواهـد بـود«، از جمهـوری اسـالمی خواسـت از تصمیـم 

اخیـر خـود بـرای کاهـش تعهداتـش در توافـق برجـام، برگردد.

وزیـر خارجـه بریتانیـا هم اعـالم کرد که تصمیم ایـران برای گام 

جدیـد در کاهـش تعهـدات بـه برجـام یـک تهدید بـرای امنیت 

از خـارج کـردن  پـس  ترامـپ  پرزیدنـت  اسـت.  بریتانیـا  ملـی 

آمریـکا از توافـق امتـی موسـوم بـه برجـام، تحریم هـای آمریـکا 

ترامـپ  پرزیدنـت  بازگردانـد. همچنیـن دولـت  را  ایـران  علیـه 

در راسـتای سیاسـت فشـار حداکـری، تحریم هـای بیشـری 

علیـه ایـران اعـال کرده اسـت. با افزایـش تحریم هـای آمریکا 

علیـه ایـران، تهـران نیـز گام بـه گام تعهـدات خـود در برجـام 

را نقـض کـرده اسـت. کشـورهای اروپایـی کـه تـالش کـرده اند 

تهـران خواسـته  از  را حفـظ کننـد،  برجـام  پیـان هسـته ای 

بودنـد از نقـض بیشـر مفـاد برجـام خـودداری کنـد. در حـال 

حـارض صنایـع نفـت ایران به طـور کامل از سـوی آمریکا تحریم 

شـده اسـت. همچنیـن بخش هایـی از صنایع پروشـیمی ایران 

و همچنیـن خریـد و فـروش برخـی فلـزات تحریـم شـده اسـت.

انقـالب  پاسـداران  سـپاه  همچنیـن  آمریـکا  متحـده  ایـاالت 

و  داده  قـرار  تروریسـتی  گروه هـای  فهرسـت  در  را  اسـالمی 

متعاقـب آن بخش هـای دولتـی ایـران کـه بـا سـپاه در متـاس 

هسـتند را بـه تدریـج بـه فهرسـت تحریم هـا اضافه کرده اسـت.

مایـک پمپئـو وزیـر خارجـه آمریـکا اول خـرداد سـال گذشـته با 

اعـالم راهـربد جدیـد آمریـکا در قبـال ایـران، ۱۲ رشط ایـاالت 

کـه  برشـمرد  را  اسـالمی  جمهـوری  بـا  توافـق  متحدهـربای 

جمهـوری  از  متحـده  ایـاالت  خواسـته های  فهرسـت  واقـع  در 

اسـالمی یـا بـه عبارتـی جزئیات تغییـر رفتـار رژیم ایران اسـت.

و  تروریسـم  از  حایـت  توقـف  شـامل  رشوط  ایـن  از  برخـی 

خـودداری از اقدامـات مخـرب در منطقه نظیـر حایت از حزب 

اللـه لبنـان و دخالـت در کشـورهای منطقـه اسـت.

عنوان شـده اسـت.

بسـیاری از مهاجـران اهـل آفریقـا و یـا افغانسـتان بـوده انـد و 

خانواده هـا و کـودکان نیـز در میـان آنها دیده می شـوند. حدود 

۶۰۰ مامـور پولیـس، مهاجـران را بـا اتوبـوس به مراکـز پذیرش 

مهاجـران منطقـه پاریـس منتقـل کردند.

حـدود  و  گرفـت  صـورت  بارانـی  هوایـی  در  پولیـس  عملیـات 

بـه وقـت محلـی آغـاز شـد. سـاعت ۶ بامـداد 

در عملیـات پولیـس دو اردوگاه موقـت کـه مهاجـران بـا برپایی 

چادرهایـی در زیرگـذرگاه هـای یـک جـاده کمربنـدی اطـراف 

پایتخـت ایجـاد کـرده بودنـد، هـدف قـرار گرفت.

بـه گـزارش بـی بـی سـی، در سـال هـای اخیـر، اردوگاه هـای 

کشـورهای  اسـت.  شـده  ایجـاد  پاریـس  اطـراف  در  مشـابهی 

اروپایـی در واکنـش بـه مـوج ورود پناهجویـان در سـال ۲۰۱۵ 

سیاسـت هـای مهاجرتـی سـختگیرانه تری را پیـش گرفتـه انـد.

دادن  پایـان  بـرای  عـراق  نخسـت وزیر  تـالش   

بـه اعراضـات گسـرده مـردم نتیجـه ای در پـی 

نداشـته اسـت. در ادامه ناآرامی هـا در بغداد خرب 

از کشـته و مجـروح شـدن عـده  دیگـری منتـرش 

شـده اسـت. ناآرامی  هـا در دیگـر نقـاط عـراق نیز 

انتظامـی  نیروهـای  خشـن  دارد.برخـورد  ادامـه 

عـراق به مـوازات تالش هـای عـادل عبداملهدی، 

نخسـت وزیر عـراق بـرای متفـرق کـردن معرضان 

و پایـان دادن بـه ناآرامی هـا و اعراضـات نیـز تـا 

کنـون نتیجـه ای بـه همـراه نداشـته اسـت.

روز شـنبه ۱۸ عقـرب )نهم نوامـرب( بغداد و برخی 

دیگـر از نقـاط عـراق بـار دیگـر شـاهد تظاهـرات 

گسـرده مـردم بـود. خربگـزاری رویرز با انتشـار 

گزارشـی از بغداد خرب از کشـته شـدن دسـت کم 

نهـم  روز  اعراضـات  نفـر دیگـر در جریـان  پنـج 

نوامـرب در ایـن شـهر داده اسـت. برخـی از منابع 

شـار کشته شـدگان را بیشـر و تـا ۹ نفـر ذکـر 

و هنـد  بنـگالدش  نفـر در  از دو میلیـون  بیـش   

مناطـق  از  بولبـول  طوفـان  رسـیدن  بخاطـر 

شـده اند. تخلیـه  مسکونی شـان 

ایـن طوفـان عـر روز شـنبه بـه جزیره سـاگر، در 

بنـگال غربـی هنـد رسـید و پیش بینـی شـده کـه 

موج هایـی بـه ارتفـاع ۲ مـر داشـته باشـد.

بـه گـزارش رسـانه ها تـا ایـن لحظـه ۲ نفـر بـر اثـر 

ایـن طوفـان کشـته  شـده اند.

و  بندرهـا  از  بسـیاری  در  رسـانی  خدمـات 

از  و  هنـد  در  طوفـان  بـه  نزدیـک  فرودگاههـای 

جملـه فـرودگاه پـر رفت و آمـد بین املللـی کلکته 

اسـت. شـده  متوقـف 

مونـگال  نام هـای  بـه  بنـگالدش  بـزرگ  بنـدر  دو 

پروازهـای  و  نیـز تعطیـل شـده اند  و چیتاگونـگ 

نیـز متوقـف شـده اسـت. فـرودگاه چیتاگونـگ 

بـه  بنـگالدش  حـوادث  وزیـر  کـال،  شـاه 

سـاکنان  کـه  اسـت  گفتـه  فرانسـه  خربگـزاری 

تخلیـه شـده از مناطق بـه ۵۵۰۰ پناهگاه منتقل 

ند. شـده ا

ماماتـا بانرجـی، از مقامات مسـئول ایاالت بنگال 

غربـی هنـد نیـز پیـش از رسـیدن طوفـان بـه این 

منطقـه، از مـردم خواسـته بود تا خونـردی خود 

را حفـظ کنند.

خانـم بانرجی نوشـته بـود: "لطفا وحشـت نکنید، 

بـا مسـئوالن  خونـردی خـود را حفـظ کنیـد و 

 بارسـلونا در شـبی درخشـان لیونل مسـی، موفق 

شـد بـا نتیجـه 4-1 سـلتاویگو را شکسـت بدهد.

آبـی و انـاری هـا کـه در دیدارهـای اخیـر نتایـج 

ناامید کننده ای داشـتند، در دیدار شـب یکشنبه 

او،  تریـک  هـت  و  مسـی  لیونـل  درخشـش  بـا 

توانسـتند بـه یـک پیـروزی پـرگل برسـند.

در ابتـدا ایـن بازیکنـان بارسـا بودنـد کـه ابتـکار 

عمـل را در دسـت گرفتنـد امـا در ایجـاد موقعیـت 

گلزنـی توفیق خاصی نداشـتند تـا اینکه در دقیقه 

شدند.مسـی  پنالتـی  رضبـه  یـک  صاحـب   ،21

پشـت رضبـه قـرار گرفـت و برخالف جهـت حرکت 

دروازه بـان، حسـاب کار را 1-0 کـرد.

تیـم میهـان در دقیقه 42 به گل تسـاوی رسـید. 

روی یک رضبه آزاد پشـت محوطه جریمه بارسـلونا 

بـود کـه اوالسـا بـا رضبـه ای متاشـایی، تـوپ را به 

گوشـه دروازه فرسـتاد. امـا در حالـی کـه بـه نظـر 

مـی رسـید نیمـه اول بـا تسـاوی بـه پایـان خواهـد 

رسـید، در وقـت هـای تلـف شـده، ایـن مسـی بود 

ایـران کـه از روز پنجشـنبه هفتم نوامرب آغاز شـد، 

بـه نگرانی هـای بین املللـی دامـن زده اسـت.

جملـه  از  و  نفتکش هـا  بـه  حملـه  آن  بـر  افـزون 

حملـه بـه نفتکش هـا در نزدیکـی سـواحل فجیره 

از یکسـو و حملـه بـه تاسیسـات نفتـی عربسـتان 

از سـوی دیگـر، بـه تنش بیشـر در منطقـه دامن 

زده اسـت. آمریـکا ایـران را مسـئول ایـن حمـالت 

جمهـوری  کـه  اسـت  حالـی  در  ایـن  می دانـد، 

اسـالمی ایـران ایـن موضـوع را تکذیـب می کنـد.

کـرده اند: شـش نفـر در بغداد و سـه نفر در بره 

جـان باختـه اند.گفتـه می شـود کـه این افـراد در 

اثـر اصابت گلولـه جان خود را از دسـت  داده اند. 

افـزون بـر آن، بـر اسـاس اطالعاتی کـه رویرز در 

از  بیـش  کـرده،  منتـرش  بغـداد  از  گـزارش خـود 

۱۵۰ نفـر دیگـر نیـز در جریان تظاهـرات روز نهم 

نوامـرب مجـروح شـده اند.

عقب راندن معرتضان

گرفـنت  بهـره  بـا  شـنبه  روز  انتظامـی  نیروهـای 

از  بخشـی  شـده اند  موفـق  خشـونت  و  قهـر  از 

معرضـان را از نقـاط مرکـزی بغداد عقـب برانند.

روزهـای  اقدامـات  همچـون  عملیـات،  ایـن  در 

پیـش از آن، نیروهـای انتظامـی از گلولـه و گاز 

اشـک آور اسـتفاده کرده اند.پولیـس بغـداد اعـالم 

کـرده اسـت کـه نیروهـای انتظامی همـه  پل های 

موجـود بـر رود دجلـه را بـه اسـتثنای یـک پـل به 

تـرف خـود درآورده انـد.

 

همـکاری الزم را بـرای گرفنت کمـک انجام دهید 

و در عیـن حـال آمـاده باشـید و مراقب بـوده و در 

مکان هـای امـن باشـید".

هواشناسـان پیش بینـی کرده انـد که ایـن طوفان 

بـه سـمت شـال حرکـت کـرده و قدرتـش را از 

بدهد. دسـت 

ایـن طوفـان می توانـد بادهایـی بـا رسعـت ۱۲۰ 

و  باشـد  داشـته  سـاعت  بـر  کیلومـر   ۱۵۰ تـا 

موج هـای عظیمـی در دریـا و رودخانه هـا ایجـاد 

کنـد.

بزرگریـن  بـه  خـودش  مسـیر  در  طوفـان  ایـن 

جنـگل مانگـرو دنیـا و خانه برب بنگال که نسـلش 

رو بـه انقـراض اسـت خواهـد رسـید.

مقامـات هنـدی اعـالم کرده انـد کـه کشـتی ها و 

هواپیاهـای ارتـش در حالـت آمـاده بـاش بـرای 

کمـک در مواقـع اضطـراری هسـتند.

سـواحل بنـگالدش همواره مورد هجـوم طوفان ها 

در  اسـت  توانسـته  کشـور  ایـن  امـا  اسـت  بـوده 

سـال های اخیـر تعـداد جان باختـگان را کاهـش 

دهد.

در  موقـع  بـه  هشـدار  اقدامـات،  ایـن  از  یکـی 

خصـوص طوفـان اسـت کـه بـه مسـئوالن زمـان 

مناسـب برای تخلیه کردن مناطق را داده اسـت.

همچنیـن پناهگاههای بیشـری بـرای محافظت 

از سـاکنان محلی سـاخته شـده است.

کـه گل دوم خـود و تیمـش را بـه مثـر رسـاند. بـاز 

هـم روی یـک رضبـه آزاد بـود کـه سـتاره آرژانتینی 

پشـت تـوپ قـرار گرفـت و رضبـه بـی نقصـش بـه 

جایـی رفـت کـه کاری از دسـت دروازه بـان حریف 

سـاخته نبـود و بـه ایـن ترتیـب، نیمه اول بـا برتری 

2-1 بارسـلونا بـه پایـان رسـید. در دقیقـه 48، بـار 

دیگـر مسـی توانسـت دروازه سـلتا را بـاز کنـد. بار 

دیگـر روی یـک رضبه آزاد از پشـت محوطه جریمه 

بـود کـه رضبـه سـتاره آرجانتاینی بـا عبـور از دیوار 

دفاعـی، وارد دروازه شـد.

امـا رسانجـام در دقیقـه 85، بارسـا بـه گل چهـارم 

رسـید. روی ارسـال دمبلـه بـود که توپ بـا دخالت 

مدافـع حریـف به بوسـکتس رسـید و او هـم با یک 

رضبـه محکـم، گل چهـارم بارسـلونا را بـه نـام خود 

ثبـت کـرد و در نهایـت بازی با نتیجه 4-1 به سـود 

بارسـلونا بـه پایان رسـید. با این پیروزی بارسـا 25 

امتیـازی شـد و بـه لطـف تفاضل گل بهر نسـبت 

بـه رئـال، در صـدر جدول قـرار گرفت.

امارات متحده عربی از ایران خواست به پای میز مذاکره بازگردد

چندین کشته و ۱۵۰ مجروح دیگر در ادامه اعتراضات عراق

طوفان موجب تخلیه دو میلیون نفر در هند و بنگالدش شد

بارسلونا 4-۱ سلتا: سه امتیاز با هت تریک مسی

پولیس فرانسه صدها مهاجر را از شمال پاریس خارج کرد

بـه امتـام  بـا برتـری 0-3 رئـال مادریـد  نخسـت 

رسـید. در هـان ابتـدای نیمـه دوم ادن هـازارد 

بـا حرکتـی انفـرادی مـی توانسـت گل چهـارم را 

بـه مثـر برسـاند، امـا مدافعـان ایبـار بـا حضـور به 

موقـع اجـازه ایـن اتفـاق را بـه وی ندادند.

امـا حمـالت رئـال مادریـد ادامـه یافـت و این تیم 

در دقیقـه 59 بـه گل چهـارم دسـت یافـت. پاس 

بـه بیـرون مودریـچ بـا رضبـه متاشـایی فدریکـو 

والـورده وارد دروازه ایبـار شـد. 

در نهایـت نیمـه دوم کـم هیجـان ایـن دیـدار نیز 

بـه امتـام رسـید و رئـال مادریـد بـا ارائه منایشـی 

فـوق العـاده در 45 دقیقـه نخسـت بـا چهـار گل 

ایبـار را مغلـوب کـرد.

منایشـی  ارائـه  بـا  شـد  موفـق  مادریـد  رئـال   

کنـد. مغلـوب  را  ایبـار  گل  چهـار  بـا  مقتدرانـه 

نتایـج  اخیـر  هـای  هفتـه  در  کـه  مادریـد  رئـال 

خوبـی گرفتـه و چنـد روز قبل موفق شـد در لیگ 

قهرمانـان نیـز بـا شـش گل مقابل گاالتـارسای به 

پیروزی دسـت یابد، شـنبه شـب نیز کار دشواری 

بـرای غلبـه بـر ایبـار نداشـت و هـان نیمـه اول 

کار حریـف را متـام کـرده و در نهایـت 0-4 ایبـار 

را شکسـت داد.

امـا در دقیقـه 17 رئـال مادرید به گل اول دسـت 

شـلوغی  در  مودریـچ  و  والـورده  رضبـات  یافـت. 

در  و  دفـع شـد  ایبـار  مدافعـان  توسـط  محوطـه 

نهایـت کریـم بنزما موفق شـد با رضبـه ای زمینی 

از گوشـه محوطـه دروازه را بـاز کنـد.

امـا حمـالت رئـال مادریـد ادامـه یافـت و این تیم 

دو دقیقه بعد به گل دوم رسـید. با متوقف شـدن 

ادن هـازارد در  محوطـه، کهکشـانی هـا صاحـب 

یـک رضبـه پنالتی شـدند کـه رسخیو رامـوس آن 

را تبدیـل بـه گل کـرد. امـا ایـن پایـان کار نبـود و 

در دقیقـه 29 ایـن بـار لوکاس واسـکز در محوطه 

متوقـف شـد و رئـال مادرید یک بـار دیگر صاحب 

یـک رضبـه پنالتی شـد که این بـار کریـم بنزما با 

نواخـنت رضبـه ای خـالف جهـت موفق بـه گلزنی 

بـرای تیمـش شـد. در لحظـات پایانـی نیمـه اول 

و روی ارسـال کوتـه، انریـخ مـی توانسـت یکی از 

گل هـای رئـال مادریـد را پاسـخ دهـد، امـا رضبه 

نیمـه  و  رفـت  بیـرون  بـه  دروازه  بـاالی  از  او  رس 

ایبار ۰ - 4 رئال مادرید؛ گلباران کردن مزه داده

ومبلی را تسخیر کردند شبی که زنان 

ورزش
حواشی سوپرجام میلیون دالری اسپانیا در عربستان

سال چهاردهم  شماره  3878 دو شنبه   20 عقرب  1398 11 نوامبر 2019

انگلیـس و آملان، سـومین بازی پرمتاشـاچی اسـتادیوم ومبلی 

اسـت. بوده 
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١٦٠٠ دوسيه تصرف زمين هاى دولتى درهرات به نهادهاى 
عدلى و قضايى سپرده شد افزایش ۱۲درصدی حاصالت جلغوزه در افغانستان

سال چهاردهم  شماره  3878 دوشنبه   20 عقرب  1398 11 نوامبر  2019 قیمت 20 افغانی

وزارت مالیـه کشـور می گوید که در 

نـه ماه سـال جاری میـادی، عواید 

مالیاتـی و گمـرکات به ۱۶۵ میلیارد افغانی رسـیده 

اسـت کـه 11 درصـد افزایـش را نسـبت بـه زمـان 

مشـابه سـال گذشـته نشـان می دهد.

ولیـد متیـم، معیـن عوایـد و گمـرکات وزارت مالیـه 

روز یکشـنبه 19 عقـرب در یـک نشسـت خـری در 

کابـل گفـت کـه میزان مجموعـی عواید جمـع آوری 

شـده تااکنـون ۱۱ درصـد افزایـش را در مقایسـه بـا 

سـال گذشـته نشـان می دهـد. 

آقـای متیـم افـزود، مطابق اهـداف داده شـده "آی.

میلیـارد   123 شمسـی   1394 سـال  در  ام.اف" 

افغانـی، سـال 1395 بـه 132 میلیـارد و در سـال 

1396 بـه 152 میلیارد و در سـال 1397 شمسـی 

173 میلیـارد افغانی می رسـید. همچنین در سـال 

خاطـر  بـه  شـده  تعییـن  اهـداف  مطابـق   1398

تعییـن  افغانـی  میلیـارد   188 عوایـد  جمـع آوری 

شـده بـود که الـی ماه سـپتامر 5 میلیارد بیشـر از 

هـدف تعییـن شـده عوایـد بـه دسـت آمـد."

  )IMF(گفتنـی اسـت کـه صندوق بیـن املللی پـول

سـقف عوایـد مالـی و گمـرکات کشـور بـرای سـال 

هـدف  افغانـی  میلیـارد  دوصـد  را   ۱۳۹۸ مالـی 

تعییـن کـرده اسـت.

معیـن عوایـد و گمـرکات وزارت مالیـه هـر چند خر 

از افزایـش عوایـد داد امـا گفت که برخـی از عوامل 

از جملـه انتخابات باعث شـده که جمـع آوری عواید 

کشـور بـا تاثیـرات منفی روبرو باشـد.

بیشـر عوایـد بـه دسـت آمـده، از گمـرکات کشـور 

اسـت. وزارت مالیـه می گویـد کـه مبـارزه جـدی بـا 

فسـاد اداری باعـث شـده اسـت کـه ایـن رقـم بـاال 

بـرود، امـا هنـوز راه درازی بـرای مبـارزه بـا فسـاد 

دارد. وجـود 

معیـن ایـن وزارت می گویـد کـه شـاری از تاجـران 

بـرای فـرار مالیاتـی، میـزان محمولـه خـود را کمـر 

کارهـا  ایـن  اکنـون جلـوی  کـه  گـزارش می دادنـد 

گرفتـه شـده اسـت.

نیـز  تخنیکـی  بخـش  در  کـرد،  خاطرنشـان  متیـم 

امسـال حاصـات باغ هـای انـار در والیت فراه 

بـه سـال  نسـبت  یـازده درصـدی  افزایـش  بـا 

تُـن رسـیده  بـه ۱۴۵ هـزار مریـک  گذشـته، 

اسـت.عبداملنان متیـن رئیس زراعـت، آبیاری 

و مالـداری فـراه بـه پـژواک گفتـه کـه در ایـن 

والیـت در بیـش از۸۲۸۴ هزارهکتـار زمین باغ 

انـار ایـن  محصـوالت زراعتـی مـی گویـد کـه 

والیـت امسـال از کیفیـت خـوب تـر برخـوردار 

اسـت، امـا قیمـت آن نسـبت به سـال گذشـته 

اسـت. نکـرده  تغییـری 

بـه گفتـه وی، امسـال نیـز چون سـال گذشـته 

در ایـن والیـت یـک کیلـو گـرام انـار اعلـی بـه 

نـام "سـوزک" حـدود ۲۵ افغانـی فروختـه مـی 

شود.

کشـور روی دسـت گرفتـه شـده و تفـاوت عایداتـی، 

قابـل ماحظـه ای در پـی خواهـد داشـت.

او همچنیـن افـزود کـه افـرادی قصـد داشـتند تـا 

موبایـل و موترهـای زرهـی را بـه صورت قاچـاق وارد 

کشـور کننـد تـا بـدون پرداخـت مالیـه بـه صـورت 

غیرقانونـی وارد کابـل شـود، ایـن محموله هـا اکنون 

مصـادره شـده و قـرار اسـت طـی مراحـل شـود.

آمنـه احمـدی، رئیـس عمومـی عوایـد نیـز گفت که 

مـدت زمـان تصفیه مالـی، مالیه دهنـدگان پیش از 

آن زمانگیـر بـود، اکنـون به ۲۱ روز که ۱۶۸ سـاعت 

کاری را در بـر مـی گیـرد، کاهش یافته اسـت.

پیـش از ایـن مالیـه دهنـدگان برای تصفیـه مالیات 

نیـاز  مالـی  حایـوی  سـند   ۱۳ ارایـه  بـه  شـان 

داشـتند، امـا اکنـون ایـن رونـد بـه ۵ سـند کاهـش 

یافتـه اسـت.

معیـن وزارت مالیـه نیـز گفت آن شـار رشکت هایی 

کـه جـواز دریافت کرده اند و از چند سـال به اینسـو 

فعالیـت تجارتـی ندارند، جوازشـان متدیـد نخواهد 

شـد و قـرار اسـت لیسـت ۵۰ هـزار رشکـت از ایـن 

دسـت، بـا وزارت مالیـه رشیک شـود.

هـرات،  والیـات  بـه  شـدن  صـادر  بـر  عـاوه 

کابـل  و  بادغیـس  غـور،  هلمنـد،  نیمـروز، 

نیـز  پاکسـتان  بـه  تجـار  توسـط  تُـن  هـزاران 

اسـت.  شـده  صـادر 

انـار  باغـداران  از  تـن  یـک  آغـا  گل  حاجـی 

افزایـش  از  خرسـندی  ابـراز  ضمـن  فـراه  در 

نسـبت بـه سـال گذشـته پنجـا درصـد کاهش 

افغانـی   ۵۰ کیلوگـرام  یـک  امسـال  و  یافتـه 

فروختـه مـی شـود. باغـداران قندهار شـکایت 

دارنـد کـه پاکسـتان بر انـاری که به پاکسـتان 

صـادر می شـود، تکـس را بلند بـرده و در کنار 

خـراب شـدن کیفیـت انار، این مشـکل سـبب 

شـده اسـت کـه قیمـت انـار نسـبت بـه سـال 

گذشـته کاهـش یابـد.  

نصـب ترازوهـای دیجیتالـی در بندر نیمـروز در حال 

انجـام اسـت کـه این امر سـبب خواهد شـد کـه وزن 

بـه  و  انسـانی  بـدون دخالـت  محموله هـای تجـاری 

شـکل دقیـق گـزارش شـود و ایـن گـزارش در مرکـز 

ثبـت خواهد شـد. همچنیـن ترازوهـای دیجیتالی به 

ننگرهـار هم رسـیده که بـه زودی نصب خواهد شـد.

از  برخـی  افـزود،  همچنیـن  مالیـه  وزارت  معیـن 

اجنـاس  باعـث می شـد  کـه  قدیمـی  پروسـیجرهای 

بـرده شـده و  بیـن  از  بی کیفیـت وارد کشـور شـود، 

یـک سلسـه تغییـرات مثبت خصوصـا در بنادر رشقی 

هـای انـار وجـود دارد و امسـال ۱۴۵هـزار تُـن 

حاصـل داشـته اسـت.

او مـی گویـد کـه سـال گذشـته از۷۸۴۰ هـزار 

هکتـار زمیـن باغ هـای انـار بیـش از ۱۳۰ هزار 

تُـن حاصـل برداشـت شـده بود. 

فـراه  والیـت  انـار  امسـال  کـه  افزایـد  مـی  وی 

وی از حکومـت مـی خواهـد کـه باغـداران انـار 

فـراه را در بازاریابـی بهـر همـکاری کنـد تا انار 

بـه قیمـت مناسـب فروخته شـود.

ایـن درحالـی اسـت کـه به اسـاس یـک گزارش 

دیگـر، امسـال در والیـت قندهار نیـز حاصات 

انـار ۲۰ درصـد افزایـش یافته اما آفـات طبیعی 

بـه هفتـاد درصد ایـن انار زیان رسـانده اسـت.

بـه اسـاس گـزارش، قیمت انـار قندهار امسـال 

حاصالت انار فراه يازده درصد افزايش يافته است

رسپرسـت وزرای مالیه و تجارت برای دومین بار برای پاسـخ گویی 

در نشسـت عمومی مجلس سـنا حارض نشـدند. این مسـاله خشم 

اعضای ایـن مجلس را برانگیخت. 

 19( یک شـنبه  روز  سـنا  مجلـس  رئیـس  مسـلم یار  فضل هـادی 

در  داد  هشـدار  تجـارت  و  مالیـه  وزرای  رسپرسـت  بـه  عقـرب( 

صورتی کـه در نشسـت روز یکشـنبه آینـده ایـن مجلـس حـارض بـه 

پاسـخ گویی نشـوند بـه دلیل رسکشـی از قانـون به لوی سـارنوالی 

معرفـی خواهنـد شـد. 

در نشسـت دیـروز مجلـس سـنا رسپرسـت وزرای مالیـه و تجـارت 

پاسـخ گویی در مـورد  بـرای  افغانسـتان  بانـک ملـی  و رسپرسـت 

وضعیـت اقتصادی کشـور دعوت شـده بودند؛ امـا هایون قیومی 

و اجمـل احمـدی رسپرسـت وزرای مالیـه و تجارت به مجلس سـنا 

حضـور نیافتـه بودند.

عـدم حضـور ایـن رسپرسـت وزرا بـا واکنـش تنـد سـناتوران مواجه 

شـد. سـناتوران، عـدم حضـور رسپرسـت وزرای مالیـه و تجـارت را 

متـرد از قانـون و بـی اعتنایـی بـه مجلـس سـنا خواندند.

بـه گـزارش جمهـور، محمـد علـم ایزدیـار معـاون اول مجلـس سـنا 

گفـت: "عـدم حضـور رسپرسـت وزرای مالیـه و تجـارت در مجلـس 

سـنا متـرد از قانـون اسـت؛ زیـرا قانـون اساسـی بـه مجلـس سـنا 

صاحیـت نظـارت از عملکـرد حکومـت و نهادهـای حکومتـی را 

داده و مسـئوالن مکلـف بـه پاسـخ گویی هسـتند."

آقـای ایزدیـار افـزود کـه مجلس سـنا به خاطر مشـکات شـخصی 

بانـک  سـناتوران، رسپرسـت وزرای مالیـه و تجـارت و رسپرسـت 

مرکـزی را اسـتجواب نکـرده اسـت و آنـان بـا بی اعتنایی بـه منافع 

مـردم بـرای پاسـخ گویی حـارض منی شـوند.

او تاکیـد کـرد کـه بـا رسپرسـت وزرای مالیـه و تجـارت بـر بنیـاد 

قانـون برخـورد جـدی می شـود؛ زیـرا هـر مسـئولی کـه در برابـر 

قانـون قـرار بگیـرد بایـد رسجایـش نشـانده شـود.

بـا ایـن وجـود، فضل هـادی مسـلم یـار رئیـس مجلـس سـنا یـک 

هفتـه دیگـر نیـز به رسپرسـت وزرای مالیـه و تجارت فرصـت داد تا 

در نشسـت روز یکشـنبه آینـده ایـن مجلـس حـارض شـوند در غیـر 

آن بـه سـارنوالی معرفـی خواهنـد شـد.

آقـای مسـلم یار بـه کمیسـیون تقنینـی مجلـس سـنا هدایـت داد 

تـا دالیـل و اسـناد معرفی ایـن رسپرسـت وزرا را به لوی سـارنوالی 

آماده سـازد.

ایـن در حالـی اسـت کـه رسپرسـت وزرای مالیـه و معـارف هفتـه 

گذشـته نیـز در مجلـس عمومـی سـنا فراخوانـده شـده بودنـد؛ اما 

آنـان حـارض بـه پاسـخ گویی نشـدند.

وزارت امـور داخلـه اعـام کـرده اسـت کـه فردی 

کـه سـه قاضـی والیـت پکتیـا را تـرور کـرده بـود، 

در نتیجـه حملـه هوایـی کشـته شـد.

سـه قاضـی و یـک کارمنـد محکمـه اسـتیناف والیـت پکتیـا روز 

پنجشـنبه 16 عقـرب در والیـت لوگـر توسـط افـراد طالبان کشـته 

. ند شد

وزارت امـور داخلـه روز یکشـنبه 19 عقـرب بـا نـر خرنامـه ای، 

نوشـته اسـت کـه قاتل این سـه قاضـی در نتیجه حملـه هوایی در 

مربوطـات ولسـوالی محمـد آغـه والیـت لوگر کشـته شـد.

بـه نقـل از خرنامـه، در ایـن حملـه یـک فرمانـده کلیـدی گـروه 

طالبـان همـراه بـا چهـار تروریسـت دیگـر نیـز کشـته شـدند.

بـه گفتـه وزارت داخلـه ایـن قاضی هـا زمانـی کشـته شـدند کـه از 

والیـت پکتیـا بـه طـرف کابـل در حرکـت بودنـد کـه مسـیر راه در 

والیـت لوگـر توسـط ویـس الدیـن کشـته می شـود.

اسـت  نوشـته  اعامیـه جداگانـه  نـر  بـا  نیـز  ملـی  دفـاع  وزارت 

کـه در نتیجـه درگیـری میـان نیروهـای امنیتـی و گـروه طالبـان، 

مولـوی محمودرحیـم قاضـی نام نهـاد طالبان برای ولسـوالی های 

چهارگانـه اندخـوی فاریـاب کشـته شـده اسـت.

ایـن وزارت گفتـه کـه عـاوه بـر ایـن قاضـی نـام نهـاد؛ فـدا محمد 

مشـهور بـه آتـه مـراد کـور یکـی از فرماندهـان گـروه طالبـان برای 

ولسـوالی قرغـان نیز کشـته شـده اسـت.

در خرنامه آمده اسـت که در این درگیری دو شـهروند ازبکسـتانی 

و 5 عضـو دیگـر گروه طالبان در قریه مهراب وسـلدوزتپه ولسـوالی 

قرغان کشـته شده اند.

تصفیـوی  مشـرک  آغازعملیـات  از  کـه  می گویـد  دفـاع  وزارت 

نیروهـای امنیتـی و دفاعـی در ولسـوالی های چهارگانـه اندخوی، 

تاکنـون 40 عضـو گـروه طالبان به شـمول 7 فرمانـده کلیدی این 

گـروه کـه دو تـن آنان شـهروند ازبکسـتان بودند، کشـته شـده اند.

هشدار مجلس سنا به سرپرست وزراى ماليه 
و تجارت؛ به سارنوالى معرفى مى شويد

وزارت داخله:
 قاتل سه قاضى واليت پکتيا کشته شد

شـده و آن فرد، از سـوی نهادهای عدلی و قضایی 

بـه عنـوان غاصب مـورد پیگرد قـرار خواهد گرفت.

امـا رسدار بهـادری عضـو شـورای والیتـی هـرات 

والیـت  درایـن  زمیـن  غصـب  رونـد  کـه  گفـت 

دارد. ادامـه  همچنـان 

موصـوف افـزود کـه تـا حـاال بـا غاصبین، بـه گونۀ 

جدى برخورد نشـده و زمیـن ها از چنگ  غاصبان  

واپس گرفته نشـده اسـت.

ایـن حـال، جیانـی فرهـاد سـخنگوی والـی  بـا 

هـرات، غصـب زمیـن در ایـن والیت را یک پروسـۀ 

پیچیـده خوانـد؛ امـا گفت که مبـارزه جـدی برای 

بازپـس  گـرى زمیـن هـای غصـب شـده در ایـن 

والیـت، جریـان دارد. وی افـزود کـه در چند سـال 

اخیـر، هـزاران جریـب زمیـن از چنـگ غاصبیـن 

پـس گرفتـه شـده و عاملیـن آنهـا  نیـز از سـوی 

نهادهـای عدلـی و قضایـی مجـازات شـده انـد.

امـا موصـوف، در ايـن مـورد آمـار دقيـق و جزييات 

بيشـر ارايـه نکرد.

اصلـه نهـال جلغـوزه را شـامل پـان داشـتیم کـه 

یـک بخـش ایـن پـروژه رشوع شـده و اکنـون دوام 

دارد."

سـخنگوی وزارت زراعـت کشـورهمچنان گفته که 

صـادرات جلغـوزه از طریـق دهلیز هوایـی به چین 

ادامـه دارد و ایـن میـوه خشـک افغانسـتان بـازار 

مناسـب در مارکیت هـای کشـورهای بیرونـی پیدا 

کرده اسـت.

آقـای رسـتمی تنهـا در سـال گذشـته  بـه گفتـه 

۱۶هـزار تـن جلغـوزه بـه چین صادر شـده اسـت.

وزارت زراعـت می گویـد کـه جنگل هـای جلغـوزه 

در والیت هـای خوسـت، پکتیـا، پکتیـکا، لغـان، 

کـر، نورسـتان، ننگرهـار، کاپیسـا و کابـل وجـود 

دارد کـه در نزدیـک بـه ۴۴هـزار هکتـار زمیـن را 

احتـوا می کنـد.

از  بيـش  کـه  گویـد  مـی  هـرات  اراضـی  ریاسـت 

27 هـزار جریـب زمیـن دولتـی درايـن واليـت در 

تـرف افـراد قـرار دارد، که در پيوند بـه اين زمني 

هـا 1600 دوسـيه بـه نهادهـاى عـدىل و قضايـى 

سـپرده شـده اسـت.

حـارث اخـرزاده رئیـس ادارۀ اراضـی هـرات، کـه 

نشسـت  یـک  در  عقـرب(   19 )یکشـنبه،  دیـروز 

درنتيجـۀ  کـه   گفـت  کـرد  مـى  خـری صحبـت 

بررسـی هـای انجـام شـدۀ ایـن اداره، افـرادى کـه 

ايـن زمـني هـا را تـرف منـوده انـد، شناسـايى 

گرديـده انـد.  وی افـزود کـه پـس از بررسـی اداره 

هـای عدلـی و قضایـی، واضح خواهد شـد که چه 

تعـداد ایـن زمین هـا غصـب شـده اسـت وعاملیـن 

آن، تحـت پیگـرد قرارخواهنـد گرفـت.

او گفـت: "مـا بيش از 1600 دوسـیه را تشـخیص 

کردیـم و ایـن ها کسـانی هسـتند کـه زمیـن ها را 

تـرف کـرده انـد؛ حـاال مـا منـى توانیـم بگويیـم 

کـه ایـن هـا غاصب هسـتند؛ چرا کـه این افـراد از 

لحـاظ حقوقـی، یـک سـندی را بـرای شـان ارایـه 

مـی کننـد، و پـس از بررسـی اداره هـای عدلـی و 

قضایـی، معلـوم خواهد شـد که چقدر اسـناد آنان 

اسـت." معتر 

بـه گفتـۀ وى؛ در صـورىت کـه اسـناد ایـن افـراد 

معتـر نباشـد و ایـن افـراد نتواننـد در مـدت یـک 

مـاه، اسـناد شـان را ارايـه کننـد، زمیـن اسـرداد 

وزارت زراعـت افغانسـتان می گویـد کـه برداشـت 

حاصـات جلغـوزه نسـبت به سـال گذشـته ۱۰ تا 

۱۲ درصـد افزایـش یافتـه اسـت.

اکـر رسـتمی، سـخنگوی وزارت زراعـت روز یـک 

 شـنبه)۱۹ عقـرب( بـه صـدای امریـکا گفتـه کـه 

امسـال ۲۴هـزار تن جلغوزه برداشـت شـده اسـت 

که نسـبت به سـال گذشـته یک هـزار تـن افزایش 

را نشـان می دهد.  آقای رسـتمی افزوده که وزارت 

زراعـت بـر احیـای مجدد جنـگات در بسـیاری از 

والیت هـا بـه ویـژه در پکتیـا و پکتیـکا مترکـز کرده 

و تـا اکنـون صد هـا اصلـه نهـال جلغـوزه را در ایـن 

جنـگات غـرص کرده اسـت.

او گفتـه کـه: "مـا در قـدم اول روی حفاظـت از 

در  و  می کنیـم  کار  جلغـوزه  جنـگات  سـاحات 

قسـمت احیای مجدد، امسـال غرس ۶.۴ میلیون 

وزارت مالیه: عواید کشور ۱۱ درصد افزایش یافته است


