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دونکو چارو وزارتید کډوالو او راستن  

 ریاست اطالعات و ارتباط عامه

 بولتن خبری 

 

 آمریت ارتباط عامه
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 صفحه                                وین                                                                                                         عنا

 4 ------------------------------------- (نی)وزارت مهاجر شوو کورنيوسره مرسته وشوه ایهېځب ېکندز ک

 5 -------------------------------------- (نی)وزارت مهاجرشوو کورنيوسره مرسته وشوه ایهېځب ېغور ک

 6 --------------------------------------- (نی)وزارت مهاجرشوو کورنيوسره مرسته وشوه ایهېځب ېک ړکن

متاثر از  یخانواده ها جاشدنياز ب یريجلوگ یرا برا یتفاهمنامه همکار کی نیوزارت امور مهاجر

 7 --------------------------------------------------------------- (نیامضا نمود )وزارت مهاجر یخشکسال

 7 ---------------- (نی)وزارت مهاجرشده را کمک نمود  جايب ليفام 44کنر  تیوال نیامور مهاجر استیر

 8 ------------- (نی)وزارت مهاجرشده را کمک نمود  جايب ليفام 116غور  تیوال نیامور مهاجر تیآمر

 8 -- (نی)وزارت مهاجرشده را مساعدت نمود  جايعودت کننده و ب 90کندز  تیوال نیامور مهاجر استیر

 9 ------------------------------- )سالم وطندار( در جهان یهراسسپتامبر، محمد صالح و کاهش اسالم 11

 13 --------------------- (کایآمر ی)صدا تیآن وال یخیآثار تار یرانیدر مورد و یغزن انيفرهنگ ینگران
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ACTEDDACAARIOM

۹۰

۲۳ACTED۲۱

۱۸۰۰۰۲۹۳۵

۶۶
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۶۶

 ACFUNICEF

۱۱۶

۲۲۴۶ACF۱۲۰۰۰
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۵۰۲۵

۵۵

DACAR

۴۴

۲۲
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عودت کننده  وی خانواده های بیجاشده این تفاهمنامه به هدف تقویت بنیه اقتصادی و اجتماع

ه آب در والیت هرات، محافظت این خانواده ها از آسیب های طبیعی و دسترسی آنان ب

 صحی میان وزارت امور مهاجرین و موسسه کورداید به امضا رسید. 

 سیدحسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین وعودت کنندگان و یاپ ون هیردن رئیس

ه مذکور امضا جوزای سال روان به پای تفاهمنام 25افغانستان، روز شنبه  موسسه کورداید در

 و به همکاری و هماهنگی بیشتر دو اداره تاکید ورزیدند. 

نامه وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان در این مورد معلومات داد که ارزش تفاهم

تفد می ر از آن مسهزار نف 14یورو است و بیش از  630هزار و  981مذکور یک میلیون و 

ی متاثر از گردد. با تطبیق برنامه ذکر شده در این تفاهمنامه از بیجا شدگی خانواده ها

 خشکسالی در والیت هرات جلوگیری می شود. 

ای مستحق، موسسه یادشده بر اساس تفاهمنامه مذکور در بخش توزیع پول نقد به خانواده ه

 73نواده، حفر خا 200باب شلتر، توزیع خیمه به  300شبکه آبرسانی، اعمار و توزیع  8ایجاد 

 ماید. ننفر فعالیت می  1800حلقه چاه آب آشامیدنی حفر و فراهم سازی زمینه کار به 

( 44( برای )DACARریاست امور مهاجرین والیت کنر به همکاری موسسه)

شده این والیت که در اثر جنگ و نا امنی بیجا شده بود و در مرکز و   فامیل بیجا
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نقاط امن این والیت جابجا شده بود، بعد از بررسی و سروی روز چهار شنبه، 
داشت نماینده موسسه   جوزا سال روان یک کیت صحی با حضور 22مورخ 

 نامبرده توزیع نمود. 

، ریاست  ACF ،UNICEFآمریت امور مهاجرین والیت غور به همکاری ادارات )

( فامیل بیجا شده ولسوالی 116اداره مبارزه با حوادث( برای ) انکشاف دهات و 
ور( که در اثر جنگ و نا امنی های )دولینه، دولتیار، چهار سده و قریه پشت ن

بیجا شده بود و در مرکز و نقاط امن این والیت جابجا شده بود، بعد از بررسی و 
جوزا سال روان کمک های نقدی و غیر نقدی  22سروی روز چهار شنبه، مورخ 

 توزیع نمود. 

( برای ACF( افغانی از طرف موسسه)12000این کمک ها شامل؛ پول نقد مبلغ)

کیلو  2۵ ٫کیلو آرد  ۵0 یل بیجا شده و برای سایر فامیل های بیجا شده ( فام46)

کیلو شکر ونیز از طریق دفتر یونسیف یک سیت  ۵کیلو روغن و ۵ ٫برنج 
و دوتخته آشپز خانه و از طریق ریاست انکشاف دهات سه تخته کمپل  ظروف

 ترپال باحضور داشت نمایندگان ادارت نامبرده توزیع شد. 

ریاست امور مهاجرین والیت کندز به همکاری 

( عودت کننده فاقد مدرک که از 90( برای )ACTED،DACAAR،IOMموسسات)

منی بیجا شده کشورهای همسایه عودت نموده بود و بیجا شدگان که در اثر جنگ و نا ا

در مرکز این والیت جابجا شده بود، بعد از بررسی و سروی روز پنجشنبه،  بود و 

 جوزا سال روان کمک نقدی و غیر نقدی توزیع نمود.  23مورخ 
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 ( برایACTEDاز طرف موسسه)  ( افغانی18000این کمک ها شامل؛ پول نقد مبلغ)

رد، یک آکیلو برنج، یک بوری  35بسته های مواد غذایی )   ( فامیل بیجا شده و21)

یک کیلو  کیلو ماش و 6کیلو بوره،  6کیلو دال نخود،  6کیلو لوبیا،  6بشکه روغن، 

( عودت کننده فاقد مدرک و یک بسته صحی از طرف موسسه 69نمک برای )

 باحضور داشت نمایندگان موسسات نامبرده توزیع نمود.   داکار

  1398جوزا|خرداد  26  

 

 

زاری از اسالم در بیشتر کشورهای هراسی و بیسپتمبر، اسالم ۱۱پس از حمالت 

قدم  جهان افزایش یافت؛ در این میان مردم بریتانیا از دیگر کشورهای جهان یک

 تر بودند.پیش

ها و تبلیغات ها، چاپ کتاببرال همواره با استفاده از رسانهاز آن پس مسلمانان لی

ها پس از آن روز کمتر هراسی شدند. اما اکنون سالخواستند در تالش کاهش اسالم

شود چهرۀ لبراِل مسلمانان را به رخ کند که حتا با یک گول میکسی تصور می

 جهان کشید.
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مد صالح، یگانه بازیکن گویند که حضور و درخشش محاکنون پژوهشگران می

 هراسی در جهان شده است.مسلمان تیم لیورپول بریتانیا، سبب کاهش اسالم

دهد، از زمانی که محمد صالح به های جدید دانشگاه ستندفورد بریتانیا نشان مییافته

زاری بیهراسی و اسالمتیم لیورپول پیوسته، آمار جرایم جنایی که ریشه در اسالم

 د کاهش یافته است.درص ۱۸دارد، 

محمد 

 ثمررساندن گول جاآوردن سجدۀ شکرانه پس از بهصالح در حال به

سی کرده های جنایی چند سال اخیر را برردانشگاه ستندفورد، در این تحقیق پرونده

های این تحقیق تصادفی نیست. این اند، یافتهگران این دانشگاه گفتهاست. پژوهش

های توییتری های جنایی، به بررسی حسابدوسیهدانشگاه در کنار بررسی 

 مندان لیورپول نیز پرداخته است.عالقه

گزاری از خدا سر به سالۀ مصری، پس از هر پیروزی برای سپاس ۲6بازیکن 

 گذارد.زند و سجدۀ شکرانه برجا میزمین می

 .وداین عملکرد در ابتدا برای بیشتر عالقمندانش غریب و در مواردی تنفرزا ب
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پوش در لباس تیم ملی کشورش به عنوان یک ملی ۲۰۱۱محمد صالح که از سال 

در  ، حضور۲۰۱۱به میدان رفت، سابقۀ حضور جام جهانی جوانان در سال 

د ، قهرمانی جام حذفی سوئیس و انتخاب به عنوان بهترین استعدا۲۰۱۲المپیک 

نوان بهترین هم به ع ۲۰۱۳را دارد. او در سال  ۲۰۱۲جوان آفریقا در سال 

 .بازیکن لیگ سوئیس انتخاب شد

محمد صالح در 

 کنار همسر و دخترش 

المقاولون مصر شروع کرده بود، در سال  صالح که فوتبال را از آکادمی باشگاه

وی  نخستین بازی خود را در سطح بزرگساالن برای این باشگاه انجام داد. ۲۰۱۰

د. او تین گول خود را به ثمر رسانو در بازی مقابل االهلی نخس ۲۰۱۰در دسامبر 

مان باشگاه حضور داشت و این تا زمانی بود که هنیز در  ۲۰۱۱-۱۲در فصل 

های فوتبالی در کشور مصر فاجعۀ استادیوم پورت سعید منجر به تعلیق تمام فعالیت

های باشگاه بازل سوئیس، بازی صالح را در جریان بازی شد. استعداد یاب

دیدند و پسندیدند. در آن بازی  سال مصر ۲۳تیم زیر  لمقاولون ودوستانه بین تیم ا

-4تیجۀ نصالح در نیمۀ دوم به بازی آمد و دو گول به ثمر رساند تا باشگاه وی با 

 .به پیروزی دست یابد ۳

ساله به طور رسمی به عنوان بازیکن  4، صالح با قراردادی ۲۰۱۲در آپریل سال 

شد. او در جون نخستین بازی و در آگوست جدید باشگاه بازل سوئیس معرفی 

نخستین حضور رسمی خود به عنوان بازیکن بازل را تجربه کرد. صالح یک 
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ها به ثمر هفته پس از اولین حضور در لیگ، نخستین گول را برای سوئیسی

نهایی لیگ اروپای آن فصل، او در آپریل رساند. در راه رسیدن به مرحلۀ نیمه

چلسی قرار گرفتند و باز صالح  ها مقابلنهایی آنی کرد. در نیمهمقابل تتنهام گولزن

در مجموع حکم به  ۲-5زن ظاهر شد، اما این کافی نبود و شکست در نقش گول

و در بازی مقابل تیم مکابی  ۲۰۱۳های لندن داد. در آگوست شدن آبیفینالیست

دام را اتفاقی دانست حیفا، صالح با بازیکنان حریف دست نداد. باشگاه بازل این اق

دادن با بازیکنان تیم و حاضر نشد بپذیرد بازیکن مسلمان باشگاه حاضر به دست

هایی که در خصوص عدم رغم صحبتنشده است. در بازی برگشت علی اسرائیلی

دادن با آویو سفر کرد و به جای دستحضور وی در بازی وجود داشت، وی به تل

ایطی که سعی داشت دوستانه به نظر برسد( به بازیکنان حریف، با مشت )در شر

دست بازیکنان حریف زد. در لیگ قهرمانان آن فصل، صالح مقابل لودوگورتس 

نخستین  زنی کرد.گول چلسی )در دو بازی رفت و برگشت( بلغارستان و بار دیگر

 با بازل به دست آمد. ۲۰۱۳-۱4در فصل  جام او که جام حذفی سوئیس بود،

 

 

میلیون پوند  ۱۱چلسی با مبلغی حدود به  خبر انتقال صالح به ۲۰۱4 در جنوری

کرد. چلسی تبدیل می منتشر شد. این انتقال، او را به نخستین بازیکن مصری تاریخ

در فبروری همان سال، صالح در پیروزی مقابل نیوکاسل اولین حضور خود در 

ابل آرسنال به ثبت لیگ برتر را جشن گرفت. نخستین گول او، در دربی لندن مق
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، بازیکنان استوک دو بار روی صالح ۲۰۱4در آپریل  ۰-۳رسید. در پیروزی 

یی برای صالح به دقیقه ۹۰مرتکب خطای پنالتی شدند. آن فصل با تنها دو حضور 

های لندن باقی ماند. نیم ونیم فصل دیگر نیز در ترکیب آبیاتمام رسید. وی یک

چند حضور کوتاه در تنها سه بازی لیگ  الح بافصل نخست فصل بعد نیز برای ص

 .برتری به اتمام رسید

، صالح به طور ۲۰۱5وانتقاالت زمستانی شدۀ روز پایانی نقلدر زمان تعیین

این انتقال بخشی از انتقال خوان کوادرادو به  قرضی راهی فیورنتینا شد. در واقع

آتاالنتا به جای  قابلم ۲-۳ر پیروزی دشد. شش روز بعد او استمفوردبریج می

ر دخواکین و به عنوان یار تعویضی پا به زمین گذاشت. نخستین حضور ثابت او 

زنی شد و دو بازی هفته بعد مقابل ساسولو بود که وی در این بازی موفق به گول

 اباکار ارسال کرد.ب دقیقه بعد یک پاس گول برای خوما

زنی کرد. یکی از بهترین لدر بازی اول مارس مقابل اینتر، او باز هم گو

نهایی کوپا ایتالیا مقابل یوونتوس بود که توانست دو های وی در بازی نیمهنمایش

زنی کند. در شرایطی که فیورنتینا در نظر داشت قرارداد وی بار در تورین گول

اشگاه برا دائمی کند، این بازیکن زیر بار نرفت و با قرارداد قرضی دیگری راهی 

 .تواند در پایان فصل به طور قطعی به ثبت برسدا شد. این قرارداد میرم ایتالی

 میلیون پوند به جمع ۳۹او سپس به لیورپول پیوست. محمد صالح که با مبلغ 

ها پیوست، پس از دومینیک سوالنکه، دومین خرید یورگن کلوپ در پنجرۀ لکلک

ن ستارۀ فوتبال تحصیالتش تر از همه شاید این باشد که ایجالب وانتقاالت بود.نقل

 شناسی است.در بخش اسالم
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های توجهی حکومت مکانگویند که به دلیل بیفرهنگیان در والیت غزنی می

 روند.تاریخی آن والیت به صورت تدریجی از بین می

باالگرفته است که هفته قبل یک برج تاریخی در این والیت  ها پس از آناین بحث

 فروریخت و به گونه کامل تخریب شد.

قلعۀ غزنین که به روایت تاریخ، بنای آن قبل از میالد مسیح گذاشته شده و از آبده 

شود. چند روز های مهم افغانستان است که گام به گام به نابودی کامل نزدیک می

 آن فرو ریخت. بزرگهای قبل یکی از برج

اسدهللا جاللزی، فعال فرهنگی، در مورد ترمیم کاری این بنای تاریخی گفت: " 

این هم به گونه ترمیم شد که گل کاری شده بود،گل کاری به شکلی سطحی برای 

 کند بلکی ضرر میرساند."تنها که محافظت نمی آثار تاریخی نه

شود خطر دیگر که هویت ها خالصه نمینابودی این قلعه تنها در فرو غلتیدن برج

 باشد.ها در داخل آن میکند،نو سازیتاریخی این آبده را تهدید می
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کنند و بجای آن به سبک های سابق را تخریب میباشندهای داخل قلعه، ساختمان

 سازند.امروزی خانه می

کند میشورای والیتی غزنی هم از وزارت فرهنگ افغانستان و اداره محلی انتقاد 

 که برای حفظ و نجات این قلعه توجهی نکرده اند.

محبوب هللا رحمانی معاون ریاست اطالعات و فرهنگ غزنی گفت: "برای 

حفاظت بهتر و بیشتر از وزارت اطالعات و فرهنگ خواستیم که تجدید نظر شود 

 و هیات تخنیکی تعین شود،تا ]این قعله را[ آسیب شناسی کند."

 


