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قانون  از  نظارتی  صالحیت  حذف 
مردم  ضرر  به  والیتی  شوراهای 
در  تا  خواست  و  است  افغانستان 
این مورد تجدید نظر شود. دژکوهی 
شوراهای  نمایندگان  که  افزود 

والیتی با...

به شوراهای والیتی حق نظارت 
داده شود/ مقبل بازهم نیامد

یادداشت

باز هم ملت افغان و افتخاری که 
حق آنان است!

در پاسداشت از اخالق جوانمردانِه 
جوانان وطن

کسب  برنده  افغانستان  فوتبال  ملی  »تیم 
جایزه اخالق جوانمردانه ورزشی فیفا در سال 

2013 شد. 
فوتبال  ملی  تیم  ها،  رسانه  گزارش  به 
فوتبال  تاریخ  در  بار  نخستین  برای  افغانستان 

کشور، برنده جایزه جهانی شد. 
براساس اعالم فدراسیون جهانی در مراسمی 
که روز دوشنبه )ساعت 22:30 به وقت محلی 
کابل( در شهر زوریخ انجام شد، بهترین بازیکن 
و مربی در سالی که گذشت،  انتخاب شدند و 
به تیم ملی فوتبال افغانستان به عنوان بهترین 
تیمی که اخالق جوانمردانه ورزشی را رعایت 

کرده،  نیز جایزه داده  شد. 
فدراسیون بین المللی فوتبال)فیفا( درتوضیح 
علت اعطای جایزه بازی جوانمردانه سال 2013 
افغانستان نوشته است؛« فوتبال  به فدراسیون 
افغانستان در یک سال گذشته با توجه ویژه به 
فوتبال پایه، ساختن زیرساخت ها برای توسعه 
فوتبال در سراسر کشور و همچنین راه اندازی 
لیگ حرفه  ای فوتبال با وجود اثرات باقی مانده 
از یک دهه جنگ، گام های مهمی در توسعه این 

ورزش برداشته است.« 
خبر فوق که سراسر شور و شادی و شعف 
می باشد، با قاطعیت می توان گفت که برای بار 
دیگر در سال جاری، دل ملیونها تن از افغانهای 
افسرده و دردمند را شاد، محکم و استوار کرد. 
مردمی که در طول چهل سال، به جز جنگ و 
ویرانی و کشتار عزیزان شان را شاهد نبودند و 
در این سالهای حرمان و حسرت و اندوه، گاهی 
هم گل لبخند بر لبان کبود آنان نقش نسبته 
بود، برای بار نخست این جوانان فوتبالیست تیم 
بی  افتخارآفرینی  و  قهرمانی  با  که  بودند  ملی 
بدیل خویش، دامن دامن شادمانی و لبخند را 

تقدیم دلهای رنجور مردم خویش کردند.
جوانان برومند و ورزشکار تیم ملی کریکت 
بر  شان  پی  در  پی  های  پیروزی  با  و  کشور 
حریفان در سطح منطقه و جهان، عامل دومی 
بودند در سال جاری که توانستند غبار ناشادی 
و اندوه را از رخسار مردم زجر دیده خویش دور 
به  را  شان  افتخار  و  پیروزی  گلهای  و  ساخته 

سوی آنان پرتاب کنند!.
با همه  افتخار،  و  پیروزی  این  و  بار  این  اما 
افتخارات و پیروزی هایی که جوانان افغان و در 
هر زمینه و رشته ورزشی و علی و غیر آن کسب 
کرده اند، یک تفاوت عمده، اساسی و بنیادین 
دارد. این نوبت خبر از کسب فضایل اخالقی و 
انسانی است؛ حرف از در اختیار گرفتن کاپ و 
مدال بازی جوانمردانه در میادین ورزشی است.
کاپی که به کمتر کشوری داده می شود و 
و  بازی  واسطه  تقلب،  گونه  هیچ  آن،  اخذ  در 
پارتی گری، هیچگاهی و ابداً راه و جایی ندارد. 
اگر چه کسب این مقام فراتر از تصور برخی از 
همسایگان، بر آنها سنگین و گران آمد تا جاییکه 
و  ناخوشنودی  نتوانستند  آن،  خبر  پخش  در 
حسادت خویش را پنهان دارند؛ اما در عوض، 
بودند رسانه هایی از همین همسایگان و سایر 
جهان که بدون تعصب و دلسوزانه خبر افتخار و 
پیروزی ملت افغانستان را منعکس کرده و سعی 
را سهیم  ما خویش  مردم  شادمانی  در  کردند 
کنند. پیروزی ها و افتخارات پی در پی مردم 
از زمینه ی عاطفی و احساسی آن،  ما جدای 
گویا و رساننده چند پیام جدی و مهم نیز است. 
یکی از آن پیامها این است که مردم افغانستان 
بر رغم انبوهی از مشکالت اقتصادی، امنیتی، 
اجتماعی- فرهنگی و بسیاری از معضالت طاقت 
استعداد  از  جمعی،  و  شخصی  دیگر  فرسای 
بالقوه در هر زمینه و رشته ای، برخوردار است.
ادامه در صفحه 2

انتخابات فصل محک زدن قدرت 
واقعی احزاب

اسالمی  حزب  رهبر  حکمتیار؛  گلبدین 
حزب  این  هواداران  و  اعضا  از  فراخوانی،  در 
جمهوری  ریاست  انتخابات  در  که  خواسته 
شرکت  افغانستان  آینده  والیتی  شوراهای  و 

کنند.
سخنگوی  بهیر؛  غیرت  آوا،  گزارش  به 
و  منسوبین  همه  است:«به  گفته  حزب  این 
متعهدین حزب اسالمی هدایت داده شده که 
در انتخابات آینده نقش بارزی داشته باشند.«

پیش از این حزب اسالمی تاکید داشت که 
امکان  کشور،  در  خارجی  نیروهای  حضور  با 
برگزاری انتخابات شفاف و عادالنه وجود ندارد 
و به همین دلیل انتخابات  قبلی را »نمایشی« 

توصیف می  کرد.
شبه نظامیان تحت فرمان گلبدین حکمتیار 
با  کشور  در  خارجی  نیروهای  آغاز حضور  از 
حال جنگ  در  دولت  نیروهای  و  نیروها  این 

بوده اند.
براساس نامه ای که در آن دستور به اعضای 
حکمتیار  گلبدین  شده،  اعالم  اسالمی  حزب 
گفته است:«کارت رای بگیرید و در انتخابات 
نامزدهایی را  شوراهای والیتی شرکت کنید. 
انتخاب کنید که یا منسوب به حزب اسالمی 
داشته  مثبت  نظر  حزب  مورد  در  یا  باشند 
جلوگیری  بد  نامزدهای  پیروزی  از  و  باشند 
تحلیلگران  فراخوان،  این  به  توجه  با  کنید.« 
موضع  این  به  نسبت  اکثرا  فعاالن سیاسی  و 
بینانه  خوش  و  مثبت  های  واکنش  گیری 
نشان داده و تاکید کرده اند که فراخوان تازه 
پیام  این  حامل  تواند  می  حکمتیار  گلبدین 
مهم به همه کسانی باشد که در اندیشه کسب 
قدرت از طریق مبارزه مسلحانه و راه اندازی 
خون ریزی و خشونت هستند که این روش، 
نمی تواند منجر به کامیابی و دست یافتن به 

قدرت در افغانستان امروز شود.
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دیدگاه

مجهزشدن  از  بلخ  والیت  عامه  ریاست صحت  مسؤوالن 
شفاخانه این والیت به تجهیزات مدرن طبی خبر داده می 
به سفر  تداوی شان مجبور  برای  گویند که دیگر مریضان 

به خارج از کشور نخواهند بود. 
امراض  کنترول  بخش  مسؤول  شریفی؛  اسداهلل  داکتر 
با  مصاحبه  در  بلخ  والیت  عامه  صحت  ریاست  ساری 
افراد  از  بسیاری  حاضر  حال  در  که  گفت  آوا،  خبرگزاری 
نداشتن  به دلیل  شان  تداوی  مختلف،  امراض  به  مبتال 
تجهیزات طبی در شفاخانه های کشور صورت نمی گیرد.

هزینه  به  بلخ  والیت  عامه  ریاست صحت  که  افزود  وی 
جاپان  کشور  که  را  مدرن  طبی  تجهیزات  دالر  میلیون   7
به شفاخانه 400 بستر والیت بلخ اعطا کرده وارد نموده و 
به زودی جهت مداوای بیماران به کار گرفته خواهد شد. 
مدرن  وسایل  شامل  تجهیزات  این  که  افزود  شریفی 
مخصوص  های  ماشین  قلب،  گراف  های  ماشین  جراحی، 
دیالیز)تصفیه کننده خون(، میزهای جراحی و دیگر وسایل 

نیاز می باشد.  طبی مورد 
متخصصان  برخی  که  ساخت  خاطرنشان  همچنین  وی 
هندی نیز جهت آموزش استفاده از این وسایل به دکتران 

افغان به این والیت آمده اند. 
به گفته شریفی مجهزشدن شفاخانه حوزه ای والیت بلخ 
خدمات  که  شد  خواهد  باعث  پیشرفته  تجهیزات  این  با 

ارائه گردد.  درمانی مناسب تری به بیماران 
تجهیزات  این  راه اندازی  و  نصب  با  که  کرد  تصریح  وی 
دیگر  بیماران  از  درصد   ۸0 به  نزدیک  پزشکی،  جدید 
کشور  از  خارج  به  تداوی  برای  که  بود  نخواهند  مجبور 

نمایند.  سفر 
صحی  پرسونل  خدمات  ارائه  بهبود  از  همچنین  او 
شفاخانه ها و مراکز صحی در سایر ولسوالی ها و شهر مزار 
هنگام  در  مادران  میر  و  مرگ  که  افزود  کرده  یاد  شریف 
والیت  در  ماالریا  مرض  و  فصلی  و  ساری  امراض  والدت، 
پولیو  چون  امراضی  و  یافته  ای  مالحظه  قابل  کاهش  بلخ 

نیز در این والیت کامال مهار شده است. 
تربیه  و  مرکز صحی  11 ساختمان جدید  اعمار  شریفی 
تطبیق  ولسوالی ها،  و  قریه جات  در  محلی  های  قابله 
واکسین های سراسری امراض ساری و اکمال سایر مراکز 
صحی به داروهای مورد نیاز را از جمله دستاوردهای این 

دانست. ریاست 

وی افزود که این خدمات قبل ار فرارسیدن فصل سرما 
بارندگی  از  ناشی  مشکالت  بروز  از  جلوگیری  منظور  به  و 
های شدید به صورت رایگان برای مردم ارائه شده است. 

انواع گروپ های  به  نیازمندی  آنکه  داکتر شریفی ضمن 
در  دانست  شفاخانه  هر  اولیه  های  ضرورت  از  را  خون 
عین حال همکاری مردم والیت بلخ در اهدای خون برای 

نمود. را توصیه  نیازمند  بیماران 
بانک  جدید  ساختمان  اعمار  با  به زودی  که  افزود  وی 
حل  نیز  خون  سازی  ذخیره  مشکل  شفاخانه  این  خون 

خواهد شد. 
نیز  را  توبرکلوز  بیماران  افزایش  ادامه  در  شریفی  آقای 
افزایش  به  توجه  با  که  داشت  اظهار  خوانده  کننده  نگران 
به  مرض  این  به  مبتال  بیماران  تداوی  توبرکلوز  بیماران 

صورت رایگان در مراکز صحی صورت می گیرد. 
به  که  افرادی  از  آن دسته  که  کرد  توصیه  مردم  به  وی 
به  فرصت  زودترین  به  باید  می شوند  مصاب  بیماری  این 

نمایند.  اختصاصی آن مراجعه  مراکز 
به گفته مسؤوالن ریاست صحت عامه والیت بلخ شرکت 
کیفیت  تثبیت  از  پس  دارند  مجوز  که  دارو  واردات  های 
وارد  اجازه  ریاست  این  مسؤوالن  سوی  از  شان  داروهای 

کردن دارو را دارند. 
بی  غذاهای  و  داروها  که  داد  هشدار  حال  عین  در  او 
عرضه  والیت  این  در  غیرقانونی  صورت  به  که  کیفیت 
می گردد، بررسی شده و تیم قوانین حفظ الصحه محیطی 
این ریاست آن را مورد بازخواست قرار داده و متخلفان به 

ارگان های قضایی معرفی می گردند. 
از سوی کشور  که  تجهیزاتی  و  وسایل  که  است  گفتنی 
به شفاخانه حوزه ای شهر مزار شریف  جاپان خریداری و 
سوی  از  افغان  متخصصان  آموزش  از  پس  شده  اهدا 
به  خدمات  ارائه  منظور  به  و  نصب  هندی،  متخصصان 
وعده های مسؤوالن  بر  بنا  که  فعال خواهند شد  مریضان 
صورت  نزدیک  بسیار  آینده  در  کار  این  شفاخانه  این 

گرفت.  خواهد 
این در حالی است که چندی قبل داکتر میرویس ربیع؛ 
تن  چندین  اعزام  از  نیز  بلخ  والیت  عامه  صحت  رییس 
علوم  و  فنون  فراگیری  منظور  به  والیت  این  پزشکان  از 
جدید پزشکی و آشنایی با وسایل مدرن طبی به برخی از 

کشورهای پیشرفته جهان خبر داده بود.

استقبال سناتوران از موضع تازه حکمتیار 

درباره انتخابات
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 هدف از بعثت پیامبر)ص(

تکامل بشریت است

هدف از رسالت پیامبر بزرگوار اسالم راهنمایی بشر به 
سوی تکامل است؛ زیرا انسان در ذات خود برای تکامل 
خلق شده است و به همین دلیل در هر زمان به هدایتگر 

و راهنما نیازمند است. 
باسعادت  والدت  سالروز  از  آوا،  خبرگزاری  گزارش  به 
ناجی بشریت پیامبر خاتم)ص( در اداره شهرداری کابل روز 
سه شنبه با حضور علما و روحانیون و مسؤولین شهرداری 

کابل تجلیل شد. 
حجت االسالم مهدی شیخ زاده؛ یکی از علمای کشور 
در این مراسم گفت که با آمدن پیامبر بزرگوار اسالم )ص( 
انقالب شگفت انگیزی در تاریخ زندگی بشریت رخ داد و 
رسول گرامی اسالم با تعلیمات آسمانی خود انسان ها را 

از خطر سقوط در دریای جهالت و سردرگمی نجات داد. 
اسالم  بزرگوار  پیامبر  رسالت  از  هدف  که  گفت  او 
انسان در ذات  راهنمایی بشر به سوی تکامل است؛ زیرا 
خود برای تکامل خلق شده است و به همین دلیل در هر 

زمان به هدایتگر و راهنما نیازمند است. 
موالنا محمد نبی؛ امام جمعه مسجد جامع پل خشتی 
کابل نیز که در این محفل صحبت می کرد گفت که پیامبر 
بزرگوار اسالم)ص( به تاریخ ۵۷۱ میالدی مصادف با عام 
الفیل دیده به جهان گشود. او گفت که نور پیامبر آخر زمان 
در حالی از افق حجاز درخشید که جهل و تاریکی و ظلم و 
بی عدالتی و اوهام و خرافات بر جامعه بشری، به خصوص 

شبه جزیره عربستان سایه افکنده بود. 

به گفته این عالم دینی، پیامبر بزرگوار اسالم)ص( برای 
هدف بزرگی به عنوان هدیه الهی در جامعه بشری تقدیم 
شد. موالنا محمد نبی افزود که پیامبر اسالم)ص( در برابر 
تمام مشکالت جسمی و فشارهای روحی و همچنین سه 
سال زندان در شعب ابوطالب و محاصره سخت اقتصادی 
تا  از دعوت خود برنداشت؛  ایستادگی کرد و هرگز دست 
زمانی که حکومت اسالمی را در مدینه منوره پایه گذاری 
کرد. او زندگی پیامبر)ص( را زندگی قرآنی خواند و گفت 
که راه و روش آنحضرت به دلیل قرآنی و وحیانی بودن تا 

قیامت، باقی و پاینده خواهد بود. 
کابل  شهرداری  خدماتی  معین  علومی؛  منصور  حاجی 
با وجود  افتخاری که خداوند)ج(  بیانیه خود گفت:  در  نیز 
مقدس پیامبر)ص( به امت اسالمی بخشید به هیچ قومی 
پیامبر  بعثت  از  پس  که  گفت  همچنین  او  نکرد.  ارزانی 
بزرگوار اسالم)ص( اختالفات قومی و نژادی از بین رفت؛ 
و  مقام  قریشی  کنار سید  در  را  تا جایی که بالل حبشی 
باشند  او گفت که مسلمانان توجه داشته  جایگاه بخشید. 
که عمل کردن به سیره و روش پیامبر)ص( نه تنها روز 
در حقیقت  زمانی  و  در هر عصر  بلکه  آنحضرت؛  والدت 
تجلیل از آنحضرت است. به باور وی، اگر مسلمانان درست 
به جامعه  به خود و هم  به قرآن و سنت عمل کنند هم 
کریم،  قرآن  ختم  با  این محفل  اند.  کرده  دین خدمت  و 
بزرگوار  پیامبر  وصف  در  مولودی خوانی  و  سرایی  مدیحه 

اسالم)ص( همراه بود.

3 

غزن��ي  والیت��ي  ش��وراي  اعض��اي 
مي گوین��د ک��ه طالب��ان خارجي به 
خص��وص عرب ها و پاکس��تانی ها از 
روستاهاي دوردست غزني به عنوان 

بستری مناسب جهت...

روستاهاي غزني بستری براي 
فعالیت تروریست های پاکستانی 

و عرب
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ادامه از صفحه یک ادامه از صفحه یک

 انتخابات فصل محک زدن قدرت
واقعی احزاب

امروزه افغانستان دولتی دارد که دارای نیروهای 
مسلح مشروع و متکی به مردم است، قانون اساسی 
مردم  منتخب  پارلمان  داراست،  را  مردم  مصوب 
دارد، دارای نهادهای تعریف شده دموکراتیک و ملی 
است، رسانه های همگانی و آزاد دارد که از دولت 
نقد می کنند و در راستای تامین حقوق مردم تالش 
می ورزند، آزادی های قومی و مذهبی دارد و...؛ٰ 
بنابراین همه چیز دولت کنونی مشروعیت و وجود 
انتخاب و حمایت مردم  از رای و  و حضور خود را 
می گیرد؛ بر این اساس، مقابله با چنین دولتی به 
یک معنا مقابله با کلیت ملت افغانستان و ضدیت 

با آرمان های بنیادین جامعه سیاسی کشور است.
در این شکی نیست که در برخی عرصه ها مانند 
برگزاری  اساسی،  قانون  تطبیق  فساد،  با  مبارزه 
این  و  دارد  وجود  مشکالتی  و...  شفاف  انتخابات 
و  اذعان  آنها  به  نیز  خود  دولت  که  است  چیزی 
تواند  نمی  هیچگاه  امر  این  اما  کند؛  می  اعتراف 
به همین  ببرد؛  زیر سؤال  را  نظام  کلی  مشروعیت 
نقطه  یک  مثابه  به  آینده  انتخابات  به  مردم  دلیل 
عطف و امید، چشم دوخته و انتظار می رود فعاالنه 
این  به  و  پرجوش در آن شرکت کنند  و  پرشور  و 
ترتیب به مخالفت های مسلحانه ای که با دولت می 
شود نه بگویند و به صلح و آرامش و مبارزه سیاسی 

مسالمت آمیز، رای تایید بدهند.
گلبدین  اخیر  تصمیم  مسایل،  این  به  توجه  با 
حکمتیار نیز می تواند یک تصمیم هشیارانه و مبتنی 
بر درک شرایط سیاسی کشور و گرایش واقعی مردم 
از  شد.  خواهد  مواجه  استقبال  با  مطمئنا  و  باشد 
سوی دیگر این تصمیم، موضع آنهایی را که از راه 
درگیری های مسلحانه، ترور، خشونت، تفنگ و زور 
می خواهند بر سرنوشت مردم حاکمیت پیدا کنند 
و دولت را مغلوب نمایند تضعیف خواهد کرد و این 
پیام را به آنها می رساند که جنگ و خشونت و ترور، 

راه حل نیست و نمی تواند به نتیجه ای برسد.
پیام  این  حامل  واقع  در  آقای حکمتیار  تصمیم 
روشن است که انتخابات بهترین و تنها عرصه محک 
که  است  احزابی  سیاسی  محبوبیت  و  قدرت  زدن 
از  که  است  چیزی  این  و  اند  قدرت  کسب  مدعی 
هیچ راه دیگری به شمول ترور و انفجار و انتحار و 

بمب گذاری فراهم نمی شود.
به  اسالمی  حزب  که  آنجایی  از  دیگر  جانب  از 
مسلح  گروه  دومین  حکمتیار،  گلبدین  رهبری 
شود،  می  محسوب  طالبان  از  بعد  دولت  مخالف 
حکمتیار  آقای  تازه  فراخوان  شود  می  بینی  پیش 
زمینه  در  موجود  های  نگرانی  کاهش  بر  بتواند 
فعالیت  از  و  بگذارد  تاثیر  آینده،  انتخابات  امنیت 
های مسلحانه در برابر این روند مهم ملی، به صورت 

چشمگیری بکاهد.

 معاون سیاسی وزارت امور خارجه با سفیر جمهوری چک
در کابل دیدار کرد

ادامه از صفحه اول /بسیار شگفت و حتی غیر قابل 
با  مقایسه  و در  افغان  است که جوانان  باور  و  تصور 
جوانان کشورهای همسایه و منطقه و حتی جهان، با 
ادوات و امکانات در حد صفر، یک بار مقام قهرمانی 
جام ملتهای جنوب آسیا را کسب می کنند و دیگر بار، 
قهرمان بازی جوانمردانه در سراسر جهان می شوند!!.

حال اگر فرض کنیم جوانان ورزشکار ما از امکانات 
و تجهیزاتی در حد امکانات جوانان سایر کشورها بهره 
مند می بودند، ممکن بود چه تحولی در عرصه ورزش 
وقوع  به  کشور،  هنری  و  علمی  های  عرصه  سایر  و 

بپیوندد؟!
پیام دوم خودباوری مردم و جوانان کشور است. از 
پیروزی های اخیر جوانان وطن به این واقعیت می 
توان رسید که آنها خود و استعداد و توانمندی های 
خویش را باور کرده اند و از طرفی، این واقعیت تلخ 
اند که فقط و فقط به  با جان و دل پذیرفته  نیز  را 
استعداد و امکانات شخصی خویش باید اتکا کنند؛ چرا 
که در کشور آنان، مقامات و دولتمردان، فاقد هر گونه 
انگیزه و هدِف خدمت به گزینه هایی هستند که می 

تواند یک کشور و ملت را باال و باال تر بکشد.
پایانی آن است که جوانان  و  نهایی  پیام  نهایتاً  و 
و سایر مردم کشور به این نتیجه رسیده اند که در 
کشوری مانند افغانستان که دولتمردان و حکومتگران 
باید  اند،  لمیده  خویش  فراموشی  و  غفلت  سایه  در 
خود، گلم خویش را از آب بکشند و منتظر نمانند تا 
دستی از آستین دولتمرد و رهبری و با هدف کمک 
به رشد و شکوفایی ورزشی، علمی و هنری این ملت و 
این سامان بی سامان، براید و خدای ناکرده و از روی 
سهو و خطا، کاری برای این ملت و کشور بکنند و 
یا - نعوذباهلل- گرهی از گره های کور جوانان این مرز 

و بوم را با سر انگشت مهر و درایت بگشایند.
در پایان ضمن اظهار خرسندی و شادمانی عمیق 
بازی  کِپ  کسِب  در  وطن  جوانان  افتخارآفرینی  از 
را  پیروزی  این  جهان،  و  جان  در سطح  جوانمردانه 
به تک تک از هموطنان غیور و دردمندم، تبریک و 

تهنیت عرض می داریم. 

به شوراهای والیتی حق نظارت داده شود/ مقبل 
بازهم نیامد

از  انتقاد شدید  با  از سناتوارن  تعدادی 
شورای  وکالی  به  صالحیت  تفویض  رد 
به  نظارت  حق  اعطای  خواستار  والیتی، 
این شورا شدند. به گزارش خبرگزاری آوا، 
برخی از سناتوران در جلسه روز سه شنبه 
تفویض  از رد کردن خواست  این مجلس 
و  والیتی  شورای  وکالی  به  صالحیت 
حذف این واژه از طرح قانون این شوراها 

به شدت انتقاد کردند. 
آنان خواستار تشکیل کمیته مشترک، 
و  شده  مساله  این  بیشتر  بررسی  برای 
سعی دارند؛ تا این واژه در قانون شوراهای 
منیب؛  میراحمداهلل  شود.  درج  والیتی 
عضو مجلس سنا در این باره گفت که رد 
شدن حق  نظارت از طرح قانون شوراهای 

والیتی کار درستی نبوده است. 
به گفته وی، این نهاد به عنوان پارلمان 
وظیفه  و  است  کشور  والیات  در  کوچک 
بخش  این  مهم  مسایل  جمله  از  نظارت 
است که بدون صالحیت نظارت کار شان 
قانون  طرح  پیش  چندی  است.  بی نتیجه 
نمایندگان  مجلس  به  والیتی  شوراهای 
با  که  شد  ارائه  تصویب  جهت  افغانستان 
تعدیالتی در برخی فقره های آن از جمله 
با  طرح،  این  از  نظارت  حق  کلمه  حذف 
رسید؛  تصویب  به  مجلس  آرای  اکثریت 
نارضایتی  عمل  این  می رسد،  نظر  به  اما 
به خصوص  مجلسین،  اعضای  از  بسیاری 
به  را  کشور  سنای  مجلس  نمایندگان 

وزارت  معاون سیاسی  احمدی؛  ارشاد 
میروسالف  با  کشورمان  امورخارجه  
کابل  در  چک  جمهوری  سفیر  کیوسک 

دیدار کرد.
با  احمدی  آوا،  خبرگزاری  گزارش  به 
جمهوری  دولت  های  حمایت  به  اشاره 
چک از کمک های آن کشور در بازسازی 
مشترک  های  پروژه  سرگیری  از  و 

این  از  شدید  انتقاد  با  حبیبه حسینی 
موضع   خواستار  سنا  مجلس  از  مساله، 

گیری قاطع در این مورد شد. 
این  قبلی  جلسه  در  خارجه  وزیر 
مجلس نیز به دلیل واگذاری حق عضویت 
هند  به  امنیت  شورای  در  افغانستان 
فراخوانده شده بود؛ اما به دالیل نامعلومی 

از حضور در مجلس سنا امتناع کرد. 
سنا خواستار کنترول دولت بر واردات 
دارو شد. در ادامه جلسه دیروز همچنین 
خواستار  سنا،  مجلس  اعضای  از  برخی 

کنترول دولت بر واردات دارو شدند. 
واردات  از  سنا  مجلس  عضو  پروانی؛ 
دولت،  نظارت  عدم  و  بی کیفیت  ادویه 
این  بر  عامه  صحت  وزارت  خصوص  به 
وجود  با  که  افزود  وی  داد.  خبر  موضوع 
گسترده ای  فقر  و  مردم  فراوان  مشکالت 
افغانستان شده است،  که دامنگیر جامعه 
تعدادی سودجو و منفعت طلب، با استفاده 
بی  کیفیت  ادویه  واردات  به  فرصت ،  از 
ناحق  به  را  مردم  سرمایه   و  می  پردازند 
وضعیتی  در  گفت:  پروانی  می کنند.  تلف 
برای  صحیح  غذای  مردم  از  بسیاری  که 
با  فرصت طلب  افراد  این  ندارند،  خوردن 
مردم  و  جامعه  به حق  ادویه  این  واردات 

ظلم روا می دارند. 
خصوص  به  دولت،  از  پروانی  آقای 
رسیدگی  خواستار  عامه  صحت  وزارت 

فوری و جدی به این معضل شد. 

میلیون کرون، حدود 3،99۶،004 دالر را 
افغانستان  انکشافی  پروژة  بازسازی  برای 
در سالهای 2012 تا 2017، مبلغ شصت 
دالر   2،997،003 حدود  کرون،  میلیون 
برای حمایت نیروهای امنیتی افغانستان 
در سالهای 2015 تا 2017 و کمک های 
گذشته  سال  در  چک  جمهوری  دیگر 

هزینه کرده است.

همراه داشته است. 
وحیداهلل دژکوهی؛ نماینده مردم پنجشیر 
که به نمایندگی از اعضای شوراهای والیتی، 
روز سه شنبه در مجلس سنا سخن می گفت، 
با ابراز ناراحتی از حذف کلمه نظارت از طرح 
قانون شوراهای والیتی، از نمایندگان مجلس 
این معضل  به  در رسیدگی  تا  سنا خواست؛ 

تالش کنند. 
نظارتی  صالحیت  حذف  که  افزود  وی 
مردم  ضرر  به  والیتی  شوراهای  قانون  از 
مورد  این  در  تا  خواست  و  است  افغانستان 
که  افزود  دژکوهی  شود.  نظر  تجدید 
اینکه  وصف  با  والیتی  شوراهای  نمایندگان 
رو  به  رو  خود  کار  در  فراوانی  مشکالت  با 
کار  به  تالش  و  سعی  با  همواره  هستند، 

مشورت و نظارت پرداخته  اند. 
قانون،  در  واژه  این  درج  وی،  عقیده  به 
این  کار  روند  در  مفیدتر  تاثیرگذاری  باعث 
اعضای مجلس  از  شورا خواهد شد. بسیاری 
آقای دژکوهی حمایت  از گفته های  نیز  سنا 
کرده افزودند که این واژه باید حتما در این 

قانون درج گردد. 
محمدعلم ایزدیار؛ معاون مجلس سنا نیز 
خواستار تصمیم گیری درست در این مورد از 

سوی کمیسیون مختلط مجلسین شد. 
مقبل بازهم نیامد 

مقبل؛  ضراراحمد  نشدن  حاضر  همچنین 
باعث  نیز  سنا  دیروز  در جلسه  خارجه  وزیر 

خشم و نارضایتی سناتوران شد . 

ابراز  افغانستان،  در  سابق  چکسلواکیای 
قدر دانی کرد.

رابطه  این دیدار، هر دو جانب در  در 
افزایش  و  دوجانبه  روابط  تحکیم  به 
همکاری در بخش های نظامی، زراعت، 
ها  بورسیه  پروگرام  و  تجارت  اقتصاد، 

برای محصلین افغانستان تأکید کردند.
قابل ذکر است، این کشور مبلغ هشتاد 

بازداشت ۱۰ نفر به اتهام سرقت و حمل 
غیرقانونی سالح در هرات

چندین  طی  که  دادند  گزارش  هرات  امنیتی  مقامات 
عملیات جداگانه، ۱۰ تن از مظنونین به اتهام سرقت های 
از سوی  قانونی  نگهداری سالح غیر  و  مسلحانه و حمل 
اند. عبدالرؤوف احمدی؛ سخنگوی  بازداشت شده  پولیس 
پولیس هرات به خبرگزاری آوا گفت که پرسونل مدیریت 
مبارزه با مواد مخدر فرماندهی پولیس هرات، ۵ تن را به 
اتهام نگهداری سالح و مهمات غیر قانونی در نواحی پنجم 

و ششم شهر هرات شناسایی و بازداشت کردند. 
میل سالح  ها یک  عملیات  این  در  که  افزود  احمدی 
کالشینکوف، یک میل تفنگچه، ده عدد شاژور، چهار حلقه 
بمب دستی و مقداری مهمات مختلف النوع نیز کشف و 
ضبط شده است. احمدی خاطرنشان کرد که پولیس هرات، 
از  گوسفند  راس   ۶ سرقت  اتهام  به  را  مسلح  سارق  سه 
منطقه دشت کالته خلیل ولسوالی گذره هرات، شناسایی و 
بازداشت کرد. به گفته  وی در این عملیات نیز یک عراده 
سرقت  گوسفندهای  همراه  به  سراچه  نوع  تیزرفتار  موتر 
شده، ضبط شده است. سخنگوی پولیس هرات گفت که 
دو سارق مسلح دیگر نیز که ۶۸ هزار افغانی را با زورگیری 
و اسلحه از اهالی منطقه »قریه نشین« سرقت کرده بودند، 

توسط پولیس شناسایی و بازداشت شدند. 
به گفته این مقام امنیتی در هرات افراد بازداشت شده 

جهت تحقیقات بیشتر تحت نظارت پولیس قرار دارند. 
این در حالی است که کارشناسان امنیتی بر این عقیده 
اند که موجودیت سالح غیر قانونی نزد افراد غیر مسؤول از 
جمله عوامل اصلی افزایش قتل ها و حمالت مسلحانه در 

والیت هرات می باشد.

 نگرانی دانشجویان بلخ از نحوه
برگزاری کانکور

مرکز هماهنگی دانشجویان والیت بلخ از نبود شفافیت 
در آزمون ورودی به دانشگاه ها و قانون گریزی های مقامات 
دولتی ابراز نگرانی می کنند. به گزارش خبرگزاری آوا، آنان 
ناسالم بودن امتحان کانکور در والیت های لوگر و بهارک 
باعث  را  این آزمون در غزنی  بدخشان و برگزاری دیروقت 

بی اعتمادی دانش آموزان به این روند می دانند. 
این مرکز از مقامات دولتی به خصوص وزارت تحصیالت 
عالی می خواهد؛ تا برای معلوالن و ناتوانان جسمی سهولت 
هایی را در نظر بگیرد. عزیز یزدان پرست؛ دانشجو و رییس 
مرکز هماهنگی دانشجویان والیت بلخ گفت که نابینایان و 
ناشنوایان، ناتوان نیستند؛ بلکه برای آنها شرایط مهیا نبوده 
است. یزدان پرست که خودنابیناست اظهار داشت:«امیدوارم که 
دولت شرایطی را مهیا بسازد؛ تا همه بتوانند با شایستگی کامل 
وارد دانشگاه ها شوند«. به گفته او وزارت تحصیالت عالی باید 
شرایطی را برای نابینایان و ناشنوایان کشور مهیا سازد؛ تا آنها 

از رقابت در آزمون ورودی دانشگاه باز نمانند. 
آنان از دستبرد در امتحانات گرفته شده طی ماه های اخیر 
ابراز نگرانی کردند و ادامه این روند را به ضرر جامعه و پیشرفت 
نیز  مرکز  این  معاون  عزیزی؛  زینب  کردند.  عنوان  کشور 
گفت:«از دولت می خواهیم که عامالن این دست درازی ها را 
شناسایی کند و به مردم معرفی نماید. عزیزی ابراز داشت که 
این افراد باید از وظیفه سبکدوش شوند؛ تا درس عبرتی برای 
دیگران شود. حاجی محمد عبده؛ نماینده مجلس نیز گفت 
که مبارزه با پدیده های منفی و قانون گریزی ها در اولویت 
کاری ما می باشد. عبده اضافه کرد که مردم با تبعیت از قانون 
می توانند به صورت غیر مستقیم در مبارزه با فساد و عزل و 
نصب افراد نقش مستقیم داشته باشند. به باور وی، در ۱۰ 
سال گذشته فرصت های زیادی در عرصه های مختلف وجود 
داشته که به نحو حسنه از آنها استفاده نشده است. محمود 
دانشجو؛ عضو مجلس سنا گفت که نظام تحصیلی فعلی کشور 
نیز مانند سایر عرصه ها دارای نواقص زیادی است. دانشجو 
اضافه کرد که باید دانش آموزان در مقطع متوسطه مشخص 

شوند؛ تا با توجه به عالقه خود وارد رشته مورد نظر گردند. 
این نگرانی ها در حالی ابراز شد که رییس مرکز هماهنگی 
دانشجویان بلخ از وکالی مردم بلخ خواست؛ تا مشکالت آنان 

را در مجلس بیان کنند. 

منشی شورای علما و 
اخوت اسالمی، با اذعان 
اینکه میالد رسول اکرم 
درخشیدن  روز  )ص(، 
افول ظلمت  و  خورشید 
ها در جهان است، گفت: 
انبیا،  فرستادن  از  هدف 
میان  رابطه  برقراری 
وآزادی  ومخلوق  خالق 
و  ازبردگی  انسانها 

اسارت است.
شکوهی  با  همایش  آوا،  گزارش  به 
و  وحدت  هفته  رسیدن  فرا  مناسبت  به 
سالروز خجسته میالد رسول اکرم )ص( 
بلخ  شاهین  اردو  قول  جامع  مسجد  در 

برگزار گردید.
قول  رهبری  هیات  همایش،  دراین 
ارود شاهین، اعضای شورای علما و اخوت 
سربازان  از  تن  وصدها  شمال  اسالمی 

هیات مذکورحضور داشتند.
تورن جنرال زلمی ویسا؛ قوماندن قول 
گفت:  بلخ طی سخنانی،  شاهین  اردوی 
گرامی  رسول  وجود  به  بشریت  جهان 
اسالم)ص( افتخارمی کند، زیرا تولد آن 
حضرت، تحول عظیمی را درجهان پدید 

آورد.
مسلمین  پذیری  الگو  بر  تاکید  با  وی 
مسلمانان  اگر  گفت:  )ص(،  رسول  از 
و چالش  برابر مشکالت  در  می خواهند 
ها به موفقیت دست یابند باید شجاعت 
را  اسالم  گرامی  پیامبر  نیکوی  اخالق  و 

سرمشق زندگی خویش قرار دهند.
شورای  منشی  توانا؛  استادعبدالروف 
علما و اخوت اسالمی نیز، با اذعان اینکه 
میالد رسول اکرم )ص(، روز درخشیدن 
خورشید و افول ظلمت ها ازجهان است، 
برقراری  انبیا،  فرستادن  از  هدف  گفت: 
رابطه میان خالق ومخلوق وآزادی انسانها 

ازبردگی و اسارت است.
اینکه  بر  تاکید  با  علما  منشی شورای 
افغانستان سرزمین بت شکنان است، نه 
طول  در  افغانستان  گفت:  فروشان،  بت 
تاریخ قبرستان بیگانگان بوده و هیچگاه 
در مقابل متجاوزین تن به ذلت نداده و 
فراموش  و  شکن  دندان  جواب  همیشه 

ناشدنی به آنان داده است.
افزود:  فوق،  مطلب  تکمیل  در  وی 
به  دیگر  استکباری  های  قدرت  چنانچه 
باید  باشند،  می  افغانستان  اشغال  فکر 
سرنوشت  به  تردید  بی  که  باشند  آگاه 
شد.  خواهند  مواجه  پیشین  اشغالگران 

ستیزی  بیگانه  از  کسانیکه 
از  خبرندارند  ما  ملت 
استخبارتی  های  سازمان 
اطالع  وروسیه  انگلیس 
که  بفهمند  تا  کنند  کسب 
این ملت چه درس فراموش 

ناشدنی به آنها داده اند.
از بی  ابراز تاسف  با  توانا 
هموطنان  برخی  اطالعی 
گفت:  کشور،  تاریخ  از 
متاسفانه افرادی هستند که 
از سرنوشت  و  تاریخ کشور بی خبرند  از 
شوم وطن فروشان آگاهی ندارند که آنها 

به چه سرنوشت شومی گرفتار شده اند.
منشی شورای اخوت با اشاره به اتخاذ 
در  کرزی  جمهور  رئیس  مناسب  موقف 
از کشور، اظهار  بیگانگان  با خروج  رابطه 
پیمان  امضای  از  کرزی  آقای  داشت: 
کشور  این  و  زد  سرباز  امریکا  با  امنیتی 
و  امورافغانستان  در  مداخله  به  متهم   را 
از  تعدادی  متاسفانه  اما  کرد  کارشکنی 
برابر  در  استکبار  به  وابسته  های  گروه 
موقف رئیس جمهور قرار گرفته خواهان 

امضا این پیمان ننگین شدند.
دراین همایش استاد امیرمحمد ضیایی 
معاون شورای علما واخوت اسالمی شمال 
ومولوی محمد شفیع عضو کانون فرهنگی 
شهید استاد عبدالقادر توانا درمورد غزوات 
سخن  ایراد  )ص(به  حضرت  آن  واخالق 
پرداختند. گفتنی است، همایش با دعایه 
خیر و صالح مسلین جهان خاتمه یافت.

باز هم ملت افغان و افتخاری که حق میالد رسول اکرم )ص(، روز درخشیدن خورشید و افول ظلمت ها در جهان است
آنان است!

 در پاسداشت از اخالق جوانمردانه
جوانان وطن

مولوی توانا:
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امنیت تمامی مراکز انتخاباتی در هرات تامین است

گزارش

امضای قرارداد برف پاکی به ارزش ۱۱ 
میلیون افغانی در میدان وردک

به  وردک،  میدان  والی  خوگیانی؛  عبدالمجید 
ارزش 11 میلیون افغانی یک قرارداد برف پاکی را با 
شرکت های خصوصی در این والیت به امضا رساند. 
به گزارش خبرگزاری آوا به نقل از خبرنامه دفتر 
بین  قرارداد  این  وردک  میدان  والیت  مطبوعاتی 
قرار  امضا رسیده که  به  چندین شرکت خصوصی 
را  کیلومتر سرک   3۶3 برف  ها  این شرکت  است 

پاک نمایند. 
 OCHAکمک کننده مؤسسه  حال  همین  در 
این  در  طبیعی  حادثه دیدگان  با  همکاری  برای 
همکاری  وعده  دالر  میلیون   10 ارزش  به  والیت 
شرکت  گوید  می  وردک  میدان  والی  است.  داده 
ننماید  اجرا  به خوبی  را  که مسؤولیت شان  هایی 
گرفته  نظر  مد  قانونی  جزای  آنها  مسؤولین  برای 

شده است. 
های  کمک  توزیع  از  همچنین  خوگیانی  آقای 
طبیعی  حوادث  با  مبارزه  اداراه  از سوی  زمستانی 
با  اداره مبارزه  این والیت خبر داد و گفت که  در 
خیمه،  پایه   ۸5 نزدیک  آینده  در  طبیعی  حوادث 
2003 تخته کمپل و 57۸ ترپال را در این والیت 
طبیعی  حوادث  از  دیده  آسیب  فامیل های  برای 

کمک می کند.

 توقیف ۳۸۸ کیلوگرام مواد مخدر
در هرات

صدها  که  می گویند  هرات  امنیتی  مقامات 
این  کهسان  ولسوالی  از  را  مخدر  مواد  کیلوگرام 

والیت کشف و ضبط کرده اند. 
محمد جمعه عدیل؛ فرمانده زون چهارم پولیس 
به  خبر  این  تایید  با  کشور  غرب  در  سرحدی 
خبرگزاری آوا، گفت که در یک عملیات نظامی از 
سوی سربازان پولیس سرحدی در ولسوالی کهسان 
هرات 3۸۸ کیلوگرام مواد مخدر از نزد قاچاقچیان 
مواد  مقدار  این  که  گفت  وی  و ضبط شد.  کشف 
مخدر به طور ماهرانه در یک موتر باربری جاسازی 
شده بود. جنرال عدیل افزود که قاچاقچیان قصد 
اسالم  مرز  از  را  مخدر  مواد  مقدار  این  تا  داشتند 
قلعه به کشور ایران انتقال دهند. به گفته این مقام 
امنیتی به اتهام انتقال این محموله مواد مخدر یک 
نفر از سوی مامورین کندک سوم پولیس سرحدی 
بازداشت شده است. در سال جاری این چندمین بار 
است که مقدار زیادی مواد مخدر از نزد قاچاقچیان 
در هرات کشف و ضبط می شود. این در حالی است 
مواد  کیلوگرام   172 مقدار  نیز  پیش  چندی  که 
مخدر از سوی پولیس ملی در منطقه گمرک هرات 

از نزد قاچاقچیان توقیف شده بود.

سنای  مجلس  نمایندگان  از  شماری 
حکمتیار؛  گلبدین  اخیر  فرمان  از  کشور 
شرکت  منظور  به  اسالمی  حزب  رهبر 
هواداران این حزب در انتخابات آینده، آن 
استقبال  آن  از  و  گرفته  نیک  فال  به  را 

کردند. 
به گزارش خبرگزاری آوا، سید منورشاه 
روز  جلسه  در  سنا  مجلس  عضو  ناصری؛ 
مطلب  بر  تاکید  با  مجلس  این  شنبه  سه 
مسلح  مخالفان  از  افزود:«من  یادشده، 
جنگ  از  که  می خواهم  افغانستان  دولت 
جمهوری  دولت  با  مخالفت  و  خونریزی  و 
به  و  بردارند  دست  افغانستان،  اسالمی 
روند صلح پیوسته و در ترقی و پیش رفت 

بگیرند«.  کشور سهم 
شده  گفته  که  است  حالی  در  این 
اسالمی  حزب  رهبر  حکمتیار؛  گلبدین 
افغانستان نیز از طرف داران و اعضای این 
آینده  انتخابات سال  تا در  حزب خواسته؛ 

کنند.  شرکت 
نیک  فال  به  را  امر  این  ناصری،  آقای 
نیز  دولت  مخالفان  دیگر  از  و  گرفته 
خواست؛ تا از انتخابات سال آینده و صلح 

کنند.  افغانستان حمایت  در 
این  دیگر  عضو  روشن؛  بلقیس  اما 
اسالمی  حزب  آمادگی  اعالم  مجلس، 
اشتراک  برای  حکمتیار  آقای  ریاست  به 
بیش  فریبی  را  آینده  سال  انتخابات  در 

به  آقای حکمتیار  که  و می گوید  نمی داند 
کشتار  به  همواره  اسالمی،  حزب  وسیله 

پرداخته  است.  افغانستان  بی گناه  مردم 
از  دیگر  یکی  جمشیدی؛  اکبر  علی 
از  که  می گوید  نیز  سنا  مجلس  اعضای 
شرکت  بر  مبنی  حکمتیار  آقای  خواست 
همه   و  می کند  حمایت  انتخابات،  در 
افغان ها از این حق برخوردار اند و کوشش 
صلح  برقراری  و  افغانستان  ترقی  راه  در 
و سهم گیری  مستلزم سعی  این کشور  در 
آقای  گفت:«از  وی  اما  افغان هاست؛  همه  
ریاست  به  اسالمی  حزب  و  حکمتیار 
مخالفت  و  از جنگ  تا  می خواهیم  ایشان، 
دست بردارد و با منحل اعالم کردن شاخه 
نظامی این حزب، در عمل نیز حسن نیت 
دهد  نشان  و  برساند  اثبات  به  را  خود 
افغانستان  پیشرفت  و  صلح  خواستار  که 

است«. 
این  دیگر  عضو  احمدی؛  امین  محمد 
مبنی  حکمتیار  آقای  سخنان  نیز  مجلس 
نیک  فال  به  را  انتخابات  در  شرکت  بر 
گرفته افزود که همه افغان ها باید به سهم 
خود از روند صلح در کشور حمایت کنند. 
سنا  مجلس  معاون  ایزدیار؛  محمدعلم 
حکمتیار  آقای  و  اسالمی  حزب  از  نیز 
دست  خونریزی  و  جنگ  از  تا  خواست؛ 
پیشرفت  و  ترقی  راستای  در  و  بردارند 

کشور تالش کنند.

استقبال سناتوران از موضع تازه حکمتیار 
درباره انتخابات

روستاهاي غزني بستری براي فعالیت 
تروریست های پاکستانی و عرب

۳۸ سایت انتخاباتی در فراه در معرض 
تهدید امنیتی قرار دارند

که  مي گویند  غزني  والیتي  شوراي  اعضاي 
طالبان خارجي به خصوص عرب ها و پاکستانی ها 
بستری  عنوان  به  غزني  دوردست  روستاهاي  از 
مناسب جهت سازماندهي عملیات هاي تخریبي 
آوا،  خبرگزاري  گزارش  به  مي کنند.  استفاده 
کردن  مطرح  با  غزني  والیتي  شوراي  اعضاي 
این مطلب، از فعالیت طالبان خارجي به خصوص 
اعراب در روستاهاي دوردست این والیت اظهار 
شوراي  عضو  دانش؛  حمیداهلل  مي کنند.  نگراني 
آوا  خبرگزاري  با  مصاحبه  در  غزنی  والیتی 
گفت:«در ولسوالي هاي ناامن غزني عرب ها و 
افراد وابسته به القاعده عمال حضور دارند و از این 
مناطق به عنوان بستری مناسب جهت سازماندهي 
عملیات هاي تخریبي علیه نیروهاي افغان و ناتو 
نظر  از  افزود که  دانش  آقاي  استفاده مي کنند.« 
ایدئولوژیک نیز عرب هاي القاعده در بین مردم در 
روستاهاي ناامن غزني جایگاه دارند. آقاي دانش 
غزني  ناامن  هاي  ولسوالي  در  که  کرد  تصریح 
درون  در  القاعده  حامي  اعتقادي،  نظر  از  مردم 
جامعه هستند. از همین رو به گفته آقاي دانش 
طالبان خارجي به خصوص عرب ها از روستاهاي 
گیرووال؛  نادرخان  استفاده مي کنند.  ناامن غزني 
نماینده ولسوالي گیرو در شوراي والیتي غزني نیز 
به این خبرگزاري گفت که در ولسوالي هاي ناامن 
والیت غزني افراد وابسته به گروه القاعده و طالبان 
خارجي حضور فعال دارند. او افزود که چندماه قبل 
نزدیک به ۴۰ طالب خارجي در ولسوالي گیروي 
غزني از سوي نیروهاي افغان و خارجي به قتل 
رسیدند. در عین حال، محمدعلي احمدي؛ معاون 
به خصوص  خارجي  طالبان  حضور  غزنی،  والي 
اعراب در ولسوالي هاي ناامن غزني را تایید کرده 
افغان  نیروهاي  علیه  مي گوید که رهبري جنگ 
واگذار  عرب  طالبان  به  غزني  والیت  در  ناتو  و 
شده است. او گفت:«ما اطالعات موثق داریم که 
رهبري جنگ در غزني به دست عرب هاست و 
این جنگجویان عرب عمدتا از عربستان، سومالي 
و حتي مصر هستند.« معاون والي غزني افزود که 
عملیات هاي گسترده نظامي مانند حمله بر پي. 
 آر. تي. غزني و حمالت انتحاري در این والیت، 
توسط اعراب عملي مي گردد.  او گفت:»طالبان 
عرب مغر متفکر جنگ هستند، تحصیالت دارند. 
گونه  به  که  هایي  ماین  داریم  ما  که  راپوری 
ماهرانه ساخته مي شوند توسط طالبان خارجي و 
عرب تنظیم مي شوند و از طالبان افغان به گونه 
نفوذ  از  نگرانی  شود.«  مي  استفاده  جنگي  ابزار 
طالبان خارجی و افراد وابسته به گروه القاعده در 
روستاهای والیت غزنی در حالی مطرح می شود 
که ۱۲ سال است نظامیان ناتو به رهبری امریکا 
در افغانستان علیه گروه القاعده می جنگند؛ اما به 
نظر می رسد با گذشت این ۱۲ سال گروه القاعده 

در افغانستان جانی دوباره گرفته است. 

سایت  چندین  که  می گویند  محلی  مقامات 
تهدید  با  فراه  والیت  های  ولسوالی  در  انتخاباتی 
سخنگوی  عسکری؛  فواد  احمد  اند.  مواجه  امنیتی 
از  سایت   3۸ گفت:  خبرگزاری)آوا(  به  فراه  والی 
و  شهر  سطح  در  انتخاباتی  سایت   220 مجموع  
ولسوالی های این والیت در معرض تهدیدات امنیتی 
قرار دارند. سخنگوی والی فراه با اشاره به انتقال مواد 
انتخاباتی به ولسوالی های این والیت گفت: به دلیل 
بروز جنگ های چریکی در ولسوالی های باالبلوک، 
بکواه، پشت رود و گلستان چالش های امنیتی فراروی 
انتخابات در این ولسوالی ها وجود دارد. وی همچنین 
تاکید کرد که از زمان خروج نیروهای خارجی از این 
نیروهای  توسط  نظامی  عملیات های  تمامی  والیت، 
داخلی راه اندازی و رهبری می شود که به زودی در 
نیروهای  توسط  مستقالنه  عملیات های  مناطق  این 
امنیتی پولیس، اردو و امنیت ملی راه اندازی خواهد و 
مشکل ناامنی در این مناطق برطرف خواهد شد. این 
مقام محلی همچنین با رد این ادعا که از سوی برخی 
کمپاین های  قانونی،  وقت  از  قبل  افراد  و  مقامات  از 
انتخاباتی صورت می گیرد گفت که در سطح والیت 
فراه تاکنون قبل از وقت مشخص شده به نفع کسی 

کمپاین انتخاباتی صورت نگرفته است. 
وی تاکید کرد در صورتی که چنین فعالیت هایی 
به  فرصت  زودترین  به  آن  عامالن  شود  مشاهده 

ارگان های عدلی و قضایی معرفی خواهند شد.

گلبدین حکمتیار؛  اخیر  از فرمان  نمایندگان مجلس سنای کشور  از  شماری 
رهبر حزب اسالمی به منظور شرکت هواداران این حزب در انتخابات آینده، 

آن را به فال نیک گرفته و از آن استقبال کردند. 

که  می گویند  هرات  امنیتی  مقامات 
در  انتخاباتی  سایت های  تمامی  امنیت 
نیروهای  کنترول  تحت  هرات  والیت 

امنیتی این والیت قرار دارد. 
در  آنان  آوا،  خبرگزاری  گزارش  به 
صورت  در  که  می گویند  حال  عین 
نظامی  عملیات های  خطر،  احساس 
اندازی  راه  امنیتی  نیروهای  سوی  از 

خواهد شد. 
با این حال، گزارش ها حاکی است که 
در حال حاضر 172سایت ناامن در غرب 
کشور وجود دارد که تعداد 17سایت آن 

در مناطق ناامن هرات موقعیت دارند. 
امنیت  آمر  حمیدی؛  عبدالحمید 
گفت:  خبرگزاری،  این  به  هرات  پولیس 
وجود  هرات  در  انتخاباتی  سایت  هیچ 
باشد  روبرو  امنیتی  تهدید  با  که  ندارد 
در  که  می دهیم  را  اطمینان  این  »ما  و 
تمامی ساحات هرات انتخابات در امنیت 

کامل برگزار خواهد شد«. 
براساس  حاضر  حال  در  گفت:  وی 

امنیتی  نیروهای  دست  در  که  لیستی 
قرار دارد، 4۶7 مرکز رای دهی در هرات 
وجود دارد که با هیچ خطر ناامنی روبرو 
زودترین  به  نهایی  لیست  این  و  نیستند 
داده  انتخابات  کمیسیون  به  فرصت 

خواهد شد. 
در  گفت:  همچنین  هرات  امنیت  آمر 
امنیتی  تهدید  جاهایی  در  که  صورتی 
امنیتی  نیروهای  سوی  از  شود  احساس 
اندازی  راه  نظامی  خاص  عملیات های 
انتخابات  برگزاری  از  قبل  تا  می شود؛ 

برطرف شود.  امنیتی  تمامی مشکالت 

از  برخی  که  گفت  امنیتی  مقام  این 
و  جغرافیایی  موقعیت  دلیل  به  مناطق 
و  هستند  العبور  صعب  اقلیمی،  شرایط 
افراد  از  مناطق جمعیت کمی  برخی  در 
واجد شرایط وجود دارند که این سایت 
و  گرفته  قرار  ناممکن  لیست  شامل  ها 

امنیتی ندارد.  با موضوع  ارتباطی 
تاکید  همچنین  هرات  امنیت  آمر 
کرد که انتخابات یک پروسه بزرگ ملی 
افراد  تمامی  تا  رود  می  انتظار  و  است 

واجد شرایط در آن شرکت کنند. 
شبکه  اعضاي  که  است  حالی  در  این 
از  هرات،  والیتي  شوراي  نامزدان 
ولسوالي  از  برخی  در  ناامني  موجودیت 

هاي این والیت ابراز نگرانی می کنند. 
گلران،  ولسوالي   ۶ که  می گویند  آنان 
و  فارسي  کهنه،  کشک  چشت،  اوبه، 
مناسبي  امنیتي  وضعیت  از  شیندند 
توانند  نمی  آنان  و  نیستند  برخوردار 
این  در  را  شان  انتخاباتي  هاي  برنامه 

ببرند. به پیش  مناطق 

گزارش گزارش

شبکه های مخابراتی یا دستگاه های پول ساز؟!
و  طبیعت  خود،  از  انسان،  شناخت   
اطالعات  مبادله  بدون  پیرامونش  محیط 
نظامهای  تاریخ،  از سرآغاز  ممکن نیست. 
متناسب  که  بدوی،  ارتباطی  و  اطالعاتی 
وجود  بودند  بشر  زمان  آن  مقتضیات  با 
داشت )لمس کردن، مالیمت و خشونت، 
گزینش  اشاره،  و  ایما  چهره،  حرکات 
وجود  افراد  بین  گنگ(  اصوات  ابتدایی 

داشته است.
نوشتاری  زبان  سال،  هزار  یکصد  از  پس 
 . شد  محاورات  و  شفاهی  زبان  جایگزین 
اختراع خط ، اختراع چاپ ، فراگیر شدن 
 ، تلفن   ، تلگراف   ، برق  اختراع   ، آموزش 
رونق صنایع  و  تلویزیون   ، رادیو   ، سینما 

کامپیوتر، اینترنت و مخابرات و ........
عناصر  از  مخابرات  موارد،  همه  کنار  در 
اصلی ارتباطات بین افراد جامعه است که 
از اهمیت بسزایی برخورداراست ، در هر 
جامعه ای بر اساس قوانین موجود سیاست 

ارتباط جمعی پایه گذاری می شود .
با این حال در جامعه ما با تشکیل دولت 
و حاکم شدن قوانین، شبکه های ارتباط 
جمعی زیادی به مرور زمان دست خود را 
باال کرده و خواستار محوریت و مدیریت 

اطالع رسانی مخابراتی در کشور شدند.
 ، افغان بیسیم   ( از شبکه های مخابراتی 
روشن ، ام تی ان ، اتصاالت ، افغان تلکام 

( که هر کدام به نوبت خواستند گوی سبقت 
را از آن خود کنند. 

گرچه شبکه های مخابراتی کشور در اوایل 
توانستند تا حدودی رضایت مردم را به خود 
رسانی  خدمت  روحیه  کمی  و  کنند  جلب 
در آنها وجود داشت اما این رویکرد به مرور 
زمان دچار تغییر و تحول شد وتنها رویکرد 

تجارتی پیدا کرد.
با این حال شبکه های مخابراتی، پول های 
به  نتوانستند  اما  زدند  به جیب  را  هنگفتی 
آن صورت که الزم بود رضایت مردم را به 
خود جلب کنند و به مرور زمان شکایت ها 
و نارضایتی ها افزونی یافت که باعث تعدد و 

ایجاد شبکه های دیگر مخابراتی شد.
از سویی هم  شبکه های مخابراتی نتوانستند 
حفظ  را  کشور  شهروندان  ارتباطات  امنیت 
در  کردند  فکر  درآمد خود  به  تنها  و  کنند 
حالی که این امر حقوق اصلی جامعه است و 
می بایست کرامت انسانی افراد جامعه حفظ 

می شد.
باعث  کشور  مخابراتی  رهبران  پرستی  پول 
جامعه  در  زیادی  های  ناهنجاری  وجود 
فراوان  های  کارت  سیم  صدور  از  گردید. 
و  امنیت  نگرفتن  نظر  در  تا  ثبت  بدون  و 
این  در  که  شان  مخابراتی  شبکه  ردیابی 
بین آزادی عمل به کسانی میداد که قانون 
شکنی میکنند و موجب سلب آسایش افراد 

جامعه می گردند.
با این وجود گرچه این شبکه ها برای فریب 
متفاوتی  های  وترفند  ها  پیشکش  مردم 
متاسفانه  اما  کنند  می  بازار  به  عرضه  را 
که  ندارند  عملی  تعهد  آن  به  خودشان 
با  برد.  نام  میتوان  را  زیادی  های  نمونه 
شبکه  خطوط  اشتراک  ازدیاد  با  اینکه 
های ارتباطی مسئولین انها باید تسهیالت 
بیشتری را برای مردم و مشترکین فراهم 
کنند؛ اما این در ماهیت صنعت ارتباطات 
کشور جایی ندارد. هزینه مکالمات روز به 
روز افزونی پیدا کرده وبی اعتمادی مردم 
مراکز خدماتی کمتر می  این  به حقیقت 

شود. 
از سویی هم کنترل بدون مسئولیت دولت 
نیز فضا را برای گریز از قانون فراهم می 
شبکه  برای  تنها  نه  معضل  این  که  کند 
از  خیلی  نفع  به  بلکه  مخابراتی  های 
کالن  های  سود  تعهد،  بدون  سکتورهای 

اما نا درست را به دنبال داشته است .
بعد  افغانستان  مردم  که  آنجایی  از  اما 
نداشتن  دسترس  ودر  جنگ  ها  سال  از 
به  امکانات حداقلی، چند سالی است که 
امکانات متوسط روز دست پیدا کرده اند؛ 
به روی خیلی از این بی عدالتی ها چشم 
سکوت می بندند و زبان حق خواهی کمتر 

باز می کنند!.



اگر آنان را به راه راست بخوانی ، گوش  فرا نمی دارند ، آنان را می بینی که به تو می نگرند 
لیکن نمی بینند

 هر کس برادر مؤمنش با او مشورت کند و او صادقانه راهنمائیش نکند، خداوند 
عقلش را از او بگیرد.
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خبرنگاه

نرخ اسعار خارجی

جناح  مهم ترین  سوریه،  ملی  ائتالف 
از  خارج  در  اسد  بشار  مخالف  سیاسی 
سوریه، می گوید که امریکا و بریتانیا به 
این ائتالف هشدار داده اند که در صورت 
صلح  مذاکرات  در  حضور  از  خودداری 
ائتالف  این  به  کمک هایشان  در   ،2 ژنو 

تجدید نظر خواهند کرد.
به گزارش آوا به نقل از بی بی سی، در 
مذاکرات  در  بر سر شرکت  ملی  ائتالف 
ژنو اختالف نظر عمیق وجود دارد. قرار 
این  روز جمعه  ائتالف  اعضای  که  است 
هفته موضوع شرکت یا عدم شرکت در 

مذاکرات ژنو را به رای بگذارند.
روسیه  و  امریکا  متحد،  ملل  سازمان 
درگیر  جناح های  که  تالشند  در  سخت 
نشست  در  شرکت  برای  را  سوریه  در 
از روز 22 جنوری  است  قرار  ژنو 2 که 
هم جمع  دور  شود،  برگزار  در سوییس 

کنند.
که  سوریه  ملی  ائتالف  مقام  یک 
به  شود  فاش  نامش  است  نخواسته 
خبرنگاران گفته است: »ایاالت متحده و 
بریتانیا به ما می گویند که به ژنو بروید.«
او می گوید: »آن ها به وضوح می گویند 
که اگر نرویم آن طور که در حال حاضر 
ما کمک  به  دیگر  ما کمک می کنند  به 
نخواهند کرد و ما اعتبارمان را در جامعه 

بین المللی از دست خواهیم داد.«
دیگر،  کشورهای  که  گفت  مقام  این 
ائتالف ملی سوریه را تا این اندازه تحت 

فشار قرار نداده اند.
می خواهد  ما  از  »فرانسه  می گوید:  او 
اما می گوید تصمیم ما  که به ژنو برویم 
حمایت  ائتالف  از  هم  باز  باشد  چه  هر 

می کند.
عربستان سعودی و ترکیه نیز موضعی 

›فشار‹ بر ائتالف ملی سوریه برای شرکت در مذاکرات صلح
مشابه دارند.

ژنو  به  ما  که  می دهند  ترجیح  آن ها 
نرویم و نشست بی نتیجه  اگر  اما  برویم 
نخواهند  قطع  را  کمک هایشان  باشد، 

کرد.«
سوریه  حکومت  مخالف  فعال  این 
گفته است که حمایت امریکا و بریتانیا 
برای ائتالف ملی مهم است و خاتمه آن 
باشد.  داشته  جدی  پیامدهای  می تواند 
هشدار  بودن  جدی  حال،  عین  در  او 
بریتانیا و امریکا را زیر سوال برده است.

او گفت:
»چه گزینه دیگری وجود دارد؟ آن ها 
بی رحم  دیکتاتور  یک  با  طرف  یک  از 
مواجه اند که از سالح شیمیایی استفاده 
القاعده.  با  کرده است و در طرف دیگر 
چه  با  نکنند  تعامل  ما  با  اگر  بنابراین 

کسی می توانند تعامل داشته باشند؟«

 اوباما نسبت به راهبردش در افغانستان
همچنان مطمئن است

اردوی امریکا در اجرای آن اطمینان 
کامل دارد.

رابرت گیتس در کتاب خاطراتش 
سال  مارچ  ماه  در  ای  جلسه  به 
2011 اشاره کرده که طی آن رییس 
جمهوری امریکا ظاهراً دیگر اعتقادی 
خودش  که  نداشت  راهبردی  به 
به  کمکی  سرباز  هزار  سی  اعزام  با 

افغانستان به اجرا گذاشته بود. 
به گفتۀ رابرت گیتس، باراک اوباما، 
دیوید  توانایی  به  نسبت  همچنین 
نیروهای  وقت  فرماندة  پترآئوس، 

جمهوری  رئیس  اوباما،  باراک 
انتقادهای  به  واکنش  در  امریکا، 
پیشین  دفاع  وزیر  گیتس؛  رابرت 
این کشور در کتاب خاطراتش که 
گفت  شود،  می  منتشر  هفته  این 
که راهبرد او در افغانستان به پایان 
نبردها در این کشور تا پایان سال 

2014 منجر می شود.
رادیو  از  نقل  به  آوا  گزارش  به   
فرانسه، رابرت گیتس، نوشته است 
راهبرد  به  نسبت  اوباما  باراک  که 
نظامی اش در افغانستان و همچنین 
و  ُمرّدد  امریکا  اردوی  فرماندهان 
پیش از هر چیز در جستجوی خارج 
افغانستان  از  امریکا  اردوی  کردن 

بود. 
رئیس جمهوری امریکا در واکنش 
به این سخن گفته است که راهبرد 
افغانستان  در   2009 سال  در  او 
و  بود  بررسی  تأمل و  نتیجۀ ماهها 
اینکه او هنوز به درستی این راهبرد 
فرماندهان  و  سربازان  توانایی  و 

و  افغانستان،  در  ناتو  و  امریکایی 
جمهور  رئیس  به  نسبت  همچنین 

کرزی تردید داشت. 
در  امریکا  دفاع  پیشین  وزیر 
آن  از  که  است  افزوده  خاطراتش 
اوباما  باراک  برای  مهم  مسئلۀ  پس 
خروج هر چه سریعتر اردوی امریکا 

از افغانستان بود. 
رابرت  دوشنبه  روز  حال،  این  با 
کتاب  از  هایی  بخش  درز  گیتس 
در  انتشار  از  پیش  را  خاطراتش 
جراید امریکایی مورد انتقاد قرار داد 
بهره  اقدام  این  از  و گفت که هدف 
برداری سیاسی از انتقادهای او علیه 
باراک اوباما است. با این حال، او جو 
بایدن معاون رییس جمهوری امریکا 
را مسبب همۀ اشتباهات مهم دولت 
خارجی  سیاست  زمینۀ  در  امریکا 
امنیت ملی طی چهار سال اخیر  و 
مشاوران  از  مهمی  بخش  و  دانست 
جوان رئیس جمهوری امریکا را بی 

تجربه و خام توصیف کرد.
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المپیاد سراسری قرآن و حدیث جامعه 
المصطفی العالمیه در هند آغازشد

نیروهای امنیتی بحرین به مقبره یکی 
از صحابه پیامبر حمله کردند

رحمت  نبی  میالد  و  وحدت  هفته  ایام  با  همزمان 
محمد  اٰل  صادق  و  مصطفی)ص(  محمد  حضرت 
المپیاد  نوزدهمین  )ع(  صادق  جعفر  امام  حضرت 
از  العالمیه  المصطفی  جامعه  و حدیث  قرآن  سراسری 

روز سه شنبه در دهلی نو آغاز شد.
به گزارش آوا به نقل از ایرنا، در مرحله مقدماتی این 
المپیاد بیش از یک هزار و 250 نفر از طالب و دانش 
آموختگان حوزه ها و مدارس علمیه جامعه المصطفی 
العالمیه از سراسر هند در دو بخش خواهران و برادران 
در رشته های قرائت ، ترتیل ، تفسیر ، نهج البالغه و 
دعا و تفسیر با یکدیگر به رقابت پرداخته و نفرات برتر 

به مرحله پایانی راه یافته اند . 
در مرحله پایانی این المپیاد که در مرکز دینی امامیه 
 110، است  برگزار شده  ازدیروز  که  نو  در دهلی  هال 
نفر از برگزیدگان مرحله مقدماتی با یکدیگر به رقابت 

می پردازند.
و  مدارس  سطح  در  پیش  سال  پنج  از  قرآنی  المپیاد 
از سراسر  العالمیه  المصطفی  حوزه های علمیه جامعه 
هند آغاز شده است و هر سال با استقبال گسترده تری 

برگزار می شود.
از شیعه  اعم  کریم فصل مشترک همه مسلمان  قرآن 
درتقویت  موثر  گامی  قرآنی  مسابقات  و  بوده  وسنی 

وحدت هرچه بیشتر مذاهب اسالمی است.

مکان  یک  به  حمله  با  بحرین  امنیتی  نیروهای 
مذهبی دیگر حرم یکی از صحابه پیامبر را ویران 

کرده اند.
به گزارش آوا به نقل از پرس تی وی، نیروهای 
رژیم آل خلیفه با حمله به قبر صعصه بن صوحان 
پیامبر  )ص(،  محمد  حضرت  صحابه  از  العبدی 
اسالم در روستای عسکر در جنوب شرق بحرین 

آن را ویران کرده اند.
آسیب  مقبره  این  ساختمان  به  گزارش ها  طبق 
رسیده است و اشیای قیمتی موجود در این مکان 
خلیفه  آل  رژیم  نیروهای  است.  رفته  سرقت  به 
از  کشور  این  در  مردمی  خیزش  آغاز  زمان  از 
سال 2011 تاکنون به 3۸ مکان مذهبی یورش 

برده اند.
گروه  اصلی ترین  الوفاق،  ملی  اسالمی  جامعه 
اقدام  این  کردن  محکوم  با  بحرین  در  مخالف 
مذهبی  اماکن  به  حمله  می گوید  بحرین  رژیم 
حکایت  مردم  با  بحرینی  مقام های  دشمنی  از 

می کند.
نیروهای امنیتی بحرین پیش از این متولی این 
در صورتی  بودند  گفته  و  کرده  تهدید  را  مقبره 
پایش  یابد  مکان مقدس حضور  این  در  که وی 

را قطع می کنند.
از  بحرین  در  دموکراسی خواه  معترض  هزاران 
تظاهرات های  برگزاری  با   2011 فوریه  اواسط 
خاندان  از  کشور  این  های  سرک  در  متعدد 
کناره  قدرت  از  می خواهند  خلیفه  آل  سلطنتی 

گیری کند.
امارات  و  سعودی  عربستان  از  اعزامی  نیروهای 
متحده عربی 14 مارچ2011 به منظور کمک به 
دولت بحرین برای سرکوب معترضان صلح جو به 

این کشور حاشیه خلیج فارس وارد شدند.
به گفته منابع محلی از زمان آغاز خیزش  مردمی 
نفر  و صدها  کشته  نفر  ده ها  تاکنون  بحرین  در 

دیگر نیز دستگیر شده اند.
بشر،  مدافع حقوق  پزشکان  اعالم سازمان  طبق 
که  این  علت  به  بحرینی  ها  نرس  و  داکتران 
امنیتی و  نیروهای  از جنایات مقام ها،  »مدارکی 
زمینه سرکوب  در  بحرین«  پولیس ضد شورش 
بازداشت،  دارند  اختیار  معترضان ضد دولتی در 

شکنجه یا ناپدید شده اند.

زمینه اعزام اتباع خارجی مجاز 
 خراسان جنوبی به عتبات عالیات

فراهم شد
جنوبی  خراسان  والیت  زیارت  و  حج  مدیرکل 
ایران گفت: مجوز اعزام اتباع خارجی مجاز  ساکن 
بیرجند  ایستگاه  از  عالیات  عتبات  به  والیت  این 

اخذ شد. 
به گزارش آوا به نقل از ایسنا، منطقه خراسان 
خارجی  اتباع  افزود:  نوفرستی  ابوالفضل  جنوبی، 
مقیم  مجاز  افغانستانی  مهاجرین  خصوص  به 
عالیات  عتبات  به  تشرف  متقاضی  که  والیت  این 
هستند، می توانند با مراجعه به سایت امور عتبات 
www.atabat. نشانی  به  زیارت  و  حج  سازمان 

haj.ir نسبت به ثبت نام اقدام کنند.
والیت  این  مقیم  اتباع  اعزام  کرد:  اظهار  وی 
تاکنون تنها از طریق تهران پایتخت ایران صورت 
مبنی  افراد  این  تقاضای  به  باتوجه  و  می پذیرفت 
دفاتر  و  شرکت ها  طریق  از  عتبات  به  اعزام  بر 
خدمات زیارتی والیت با مبدأ بیرجند، موضوع از 
مقام والیت/ استانداری و وزارت امور داخله ایران 

پیگیری شد. 
وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر امکان تشرف 
اتباع خارجی از طریق دفاتر و شرکت های خدمات 
فراهم شده است، خاطرنشان کرد:  زیارتی والیت 
از  عالیات  عتبات  انترنتی  نام  ثبت  جدید  مرحله 

اوایل ماه دلو آغاز خواهد شد.

گشایش نمایشگاه بین المللی موتر 
دیترویت

نمایشگاه بین المللی موتر دیترویت امریکا روز 
دوشنبه گشایش یافت.

در  بنز  مرسدس  جمله  از  موتر  دنیای  بزرگان 
شرایطی در این نمایشگاه شرکت می کنند که بازار 
موتر در ایاالت متحده روند روبه رشد خود را از سر 
گرفته است. به گزارش آوا به نقل از یورونیوز، دیدیه 
زدشه، مدیر مرسدس بنز می گوید: »میزان فروش 
چهارده  میالدی  گذشته  سال  در  بنز  مرسدس 
است.  یافته  افزایش  به سال 2012  نسبت  درصد 
درصد باالیی از بازار موترهای لوکس نیز در اختیار 
لوکس  موتر  پنج  از  موتر  یک  است.  بنز  مرسدس 
فروخته شده در امریکا مرسدس بنز بوده است.«در 
از  این نمایشگاه شرکت موترسازی جنرال موتورز 
مدلهای جدید وانتهای پیک آپ خود پرده برداشت.
نمایشگاه دیترویت یکی از مهمترین نمایشگاههای 
بین المللی موتر در دنیاست. این نمایشگاه تا روز 
و  سازی  موتر  صنعت  نمایندگان  بازدید  به  شنبه 
رسانه ها اختصاص دارد و پس از آن درهای خود را 

به روی عموم می گشاید.
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آغاز همه پرسی قانون اساسی سکوالر در مصر
اساسی  قانون  پرسی  همه 
این  داخل  در  مصر  جدید 
شنبه  سه  روز  صبح  کشور، 
امنیتی  تدابیر شدید  اتخاذ  با 
برای  دولتی  مقامات  توسط 
رای  فرایند  امنیت  تامین 

گیری آغاز شد. 
آوا  خبرگزاری  گزارش  به 
العالم، مردم  به نقل از شبکه 
دادن  رای  برای  دیروز  مصر 
قانون  پرسی  به سومین همه 
پای  سال  سه  طی  اساسی 

صندوقهای رای رفتند. حدود پنجاه و 
سه میلیون نفر شرایط شرکت در همه 
به سی  را  خود  آراء  تا  دارند  را  پرسی 
اصلی،  کمیته  هفده  و  و سه صد  هزار 
فرعی و ستاد انتخاباتی تحویل دهند. 

دفاع مصر  وزیر  السیسی؛  عبدالفتاح 
امنیت ستادهای  تامین  برای  دیگر  بار 
رای گیری اطمینان خاطر داد و متعهد 
شد بدون مداخله گروهی از اراده مردم 
از  ای  گسترده  تبلیغات  کند.  حمایت 
ترغیب  برای  مصر  موقت  دولت  سوی 
پرسی  همه  این  در  شرکت  به  مردم 

این  با  همزمان  و  است  شده  انجام 
هوادار  دانشجویان  دار،  دامنه  تبلیغات 
گروه اخوان المسلمین و دیگر مخالفان 
با  اخیر  روزهای  در  نیز  اساسی  قانون 
خود،  فعالیتهای  و  تظاهرات  افزایش 
امنیتی  نیروهای  با  مختلف  مناطق  در 

درگیر شدند. 
اخوان  جماعت  حال،  همین  در 
تحریم  خواهان  رسماً  مصر  المسلمین 
موجب  را  آن  و  شده  پرسی  همه  این 
رویکرد  دارای  و  کشور  شدن  نظامی 
مخالف با اصول و مبانی اسالمی دانسته 

که از قرن ها پیش در جامعه 
مصر تثبیت شده است. 

جدید  اساسی  قانون  در 
اسالمی  شریعت  دیگر  مصر، 
به  قوانین  مبنای  عنوان  به 
تحلیلگران،  و  آید  نمی  شمار 
قانون  از  حتی  را  قانون  این 
اساسی دوره مبارک سکوالرتر 

دانسته اند. 
روز  المسلمین  اخوان 
ای  بیانیه  انتشار  با  دوشنبه 
خود،  اینترنتی  پایگاه  در 
آورده است: سند قانون اساسی، ارتش 
و  داده  قرار  مردم  و  دولت  از  فراتر  را 
ثروت کشور را در اختیار ارتشیان قرار 

می دهد. 
مقیم  های  مصری  افزود:  گروه  این 
را تحریم کرده  این همه پرسی  خارج 
اند و شمار اندکی )کمتر از ده درصد( 
که   2012 پرسی  همه  با  مقایسه  در 
واجدان  درصد  دو  و  ازچهل  بیش 
بودند،  کرده  شرکت  آن  در  شرایط 
پرسی همه  این  در  مصر  خارج   در 

شرکت کردند.


