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 ٣٠ثور  ١٣٩٨دويچه وله

برای  ۴۷مهاجری که در کشتی نجات آلمانی موسوم به«سی واچ » ۳باقی مانده
بودند ،برخالف خواسته ماتئو سالوینی ،وزیر داخله این کشور اجازه ورود به خاک
ایتالیا داده شد.
سازمان امدادی «زی واچ» در شبکه اجتماعی تویتر نوشت« :بندرها باز اند! مقام
های ایتالیایی اجازه داده اند که باقی مهمانان ما وارد خاک این کشور شوند» .در
ادامه این پیام تویتری آمده است« :ما خوشحال هستیم که قانون اساسی در ایتالیا
بیشتر از وزیری قدرت دارد که به گفته سازمان ملل قانون شکنی کرده است .ما از
مردم ایتالیا سپاسگزاریم ».
پیش از این یک محکمه دستور توقیف این کشتی را داده بود و به مهاجران در
نهایت به این خاطر اجازه ورود به خاک ایتالیا داده شد.
در تصاویری که روزنامه «الرپوبلیکا» نشر کرده ،این مهاجران را می توان دید
که یکشنبه شام از یک قایق پولیس در بندر لمپه دوزا پیاده شده و وارد این جزیره
می شوند .آن ها قبل از آن از کشتی«زی واچ  »۳که در برابر لمپه دوزا لنگر
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انداخته بود ،بیرون آمده و سوار قایق پولیس شده بودند .این سازمان امدادگر تایید
کرد که همه  ۴۷مهاجر وارد خاک ایتالیا شده اند .
سالوینی ،وزیر داخله ایتالیا ظاهرا از این مساله خبر نداشت .
پیش از آن در بعد از ظهر روز یکشنبه ،وزارت داخله اعالم کرده بود که قاضیان
می توانند هرحکمی که خواستند صادر کنند ،اما این وزارت نمی گذارد ،اشخاصی
که سوار بر یک «کشتی غیرقانونی» شده اند ،وارد خاک ایتالیا شوند.
ماتئو سالوینی ،وزیر داخله ایتالیا
سالوینی در شبکه اجتماعی تویتر با خشم و ناراحتی نوشت« :تا آن جا که به من
مربوط می شود ،نباید هیچ شخصی (از این کشتی) وارد خاک ایتالیا شود ،حتی
اگر این کشتی توقیف شود .هرکس که نظر دیگری دارد ،باید مسئولیت آن را به
عهده بگیرد».
از یک سال پیش بدینسو که سالوینی کارش را به حیث وزیر داخله ایتالیا آغاز
کرد ،به کشتی های سازمان های امدادی اجازه لنگرانداختن در آب های ایتالیا را
نمی دهد .او پیش از انتخابات اتحادیه اروپا در یکشنبه آینده ،لحنش را در مخالفت
با مهاجران تندتر کرد و تیم های کشتی های نجات را قاچاق بر خواند .
«سی واچ  »۳چهارشنبه هفته گذشته در برابر ساحل لیبیا در مجموع  ۶۵مهاجر را
نجات داد .روز جمعه گذشته هم در لمپه دوزا  ۱۸تن که در میان آن ها کودکان و
یک مرد بیمار بود ،اجازه ورود به این جزیره را یافتند .
به مهاجران باقی مانده اجازه خروج از این کشتی داده نشد .روبن نوی گباور،
سخنگوی سازمان امدادگر نام برده روز شنبه وضعیت در این کشتی را وخیم
خواند و گفت« :خطر خودکشی وجود دارد» .بعدا این کشتی ظاهرا بدون اجازه
وارد آب های ایتالیا شده بود .
اتحادیه اروپا فعال نجات آوارگان را در بحیره مدیترانه متوقف کرده است .شماری
از مهاجران که سعی می کنند خود را با عبور از بحیره مدیترانه به اروپا برسانند،
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غرق می شوند .به این خاطر کمیساریای عالی سازمان ملل «یو ان اچ سی ار »
از«مرگبارترین عبور از مسیر دریایی در جهان سخن می گویند».

۱۲۶۱

۲۸
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 ٣٠ثور ١٣٩٨

طلوع نيوز

وزارت زراعت مالداری و آبیاری ،امروز (یکشنبه۲9 ،ثور) یک نمایشگاهی
را از ميوههای زودرس در کابل برگزار کرد .
در این نمایشگاه ،بر عالوه میوههای زودرس ،فرآوردههای کشاورزی زنان نیز به
نمایش گذاشته شده بودند.
مسؤوالن وزارت زراعت میگویند که بیش از چهارهزار جریب باغهای درختان
میوههای زودرس در کشور ایجاد شدهاند که هدف آن افزایش درآمدهای کشاورزی
و رشد کشت بازرگانی است.
به گفتۀ این مسؤوالن ،درختان میوههای زودرس دوماه پیش از دیگر درختان
حاصل میدهند و این میوهها با بهای مناسب در بازارها فروخته میشوند.
نصیر احمد درانی ،وزیر زراعت گفت« :از این نوع باغها تنها سههزار باغ در
حوزۀ شرق کشور استند و یکهزار دیگر آنها در سه حوزۀ دیگر .بدون شک باید
بگویم که ایجاد باغهای درختان میوههای زودرس برای باغداری بازرگانی بسیار
مفید خواهد بود».
ناجیه ،یکی از کشاورزانی است که در نمایشگاه امروز فرآوردهای زراعتی چهار
آسیاب کابل را به نمایش گذاشته بود.
او گفت« :ما در چارچوب یک برنامه ،نخست پنج هزار افغانی را در کشت و کار
بازرگانی هزینه کردیم اما اکنون صاحب چهل هزار افغانی سرمایه هستیم .ما در
کنار کشت سبزیها آن را پروسس و بسته بندی نیز میکینم».
نمایشگاه امروزی ،از سوی برنامۀ ملی باغداری و دامداری راه اندازی شده بود.
این برنامه ،در چارچوب برنامۀ صندوق بازسازی افغانستان عملی میشود و هدف
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این برنامه توسعه باغداری و دامداری و افزایش درآمدهای کشاورزان در کشور
است.

 ٣٠ثور ١٣٩٨

روزنامه ماندگار

بخش چهـارم/
دکتر عبدالعزیز در کتاب «طب و بهداشت اسالم» مینویسد :روزه برای معالجه
در موارد زیر استفاده میشود:
زمن امعا و هنگامی که مقرون به تخمیر مواد زاللیه و
۱ـ در موارد اضطرابات ُم ِ
مواد نشاستهیی باشد.
۲ـ هنگام زیاد شدن وزن که ناشی از کثرت خوراک و کمی حرکت باشد .در این
مورد روزه با رعایت اعتدال در غذا وقت افطار و اکتفا به آب هنگام سحر از هر
قسم معالجه مفیدتر است.
ت نفسانی رو به ازدیاد
۳ـ زیادی فشار خون ،این مرض در اثر عیاشی و انفعاال ِ
درمانی خود را ایفا میکند؛ مخصوصا ً اگر
میرود .در چنین هنگامی روزه نقش
ِ
وزن شخص بیشتر از وزن طبیعی امثالش باشد.
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۴ـ مرض قند ،آن نیز مانند فشار خون رو به انتشار میرود .در اوایل بروز و قبل
از ظهورش غالبا ً توام با سنگینی بدن است .در این صورت ،باز روزه عالج نافعی
میباشد؛ زیرا مرض قند با تقلیل در چاقی تخفیف مییابد .در مواقعی که مرض قند
بهطور خفیف وجود داشته باشد ،پنج ساعت پس از خوردن غذا ،قند در خون به
کمتر از میزان طبیعی پایین میآید و پس از ده ساعت به کمترین حد طبیعی
میرسد .حتا پس از پیدایش آمپول انسولین (مخصوصا ً وقتی که وزن مریض از
حد طبیعی تجاوز کند) مهمترین طریق معالجه ،روزه است.
مزمن ُگرده که مقرون با ترشح و تورم است.
۵ـ در مورد التهاب حاد و
ِ
۶ـ در مورد امراض قلب که توام با تورم باشد.
۷ـ التهاب مزمن مفاصل بهویژه وقتی که توأم با امراض چاقی باشد .به طوری که
غالب زنها پس از چهلسالهگی به آن مبتال میشوند .در اینباره مکرر دیده شده
است که در ماه رمضان عوارض این مرض به درجات خفیفتر از مواقعیست که
برق و خون گرفتن و تمام وسایل طب جدید به کار برده میشود.
ممکن است بگویند در مورد امراض سابقالذکر که روزه عالج قاطع شناخته
میشود ،محتاج به دستور پزشک است و روزۀ اسالمی وظیفۀ افراد سالم و
تندرست میباشد .میگوییم این بیان صحیح است ولی فایدۀ روزه برای افراد سالم
همانا جلوگیری از امراض است ،خصوصا ً برخی از امراضی که در باال ذکر شد.
نکته دیگر این است که تمام این امراض در انسان تدریجا ً بروز مینماید ،به
طوری که در آغاز پیدایش تشخیص صحیح آن ممکن نیست؛ به این معنا که نه
شخص مریض و نه پزشک هیچکدام نمیتوانند در اول بروز مرض ،آن را
بشناسند؛ زیرا طب هنوز آنقدر پیشرفت ننموده که همۀ موجبات و علل امراض را
بشناسد ولی چیزی که از نظر طبی برای جلوگیری از این امراض قطعا ً باید اجرا
شود ،روزه گرفتن است .بلکه قبل از ظهور عوارض هرگونه مرضی بدیهیست
شرط عقل همانا رعایت بهداشت است.
طبق آمار قطعی معین شده است که هرگاه در بدن چربی زیاد و چاقی پدید آید،
برای قبول مرض قند و زیادی فشار خون و التهاب مزمن مفاصل و غیرمستعد و
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از طرف دیگر به هر نسبت که از وزن بدن کاسته شود ،به همان نسبت استعداد
پذیرفتن این امراض نیز کمتر خواهد شد.

 ٣٠ثور ١٣٩٨

آژانس افغان خبر

شتاب زدگی امریکا در پروسه صلح ،بی اعتمادی افغانستان نسبت به زلمی
خليلزاد ،نداشتن اهرم فشار آمریکا بر طالبان و پاکستان ،احساس پيروز طالبان و
شکست آمریکا از عواملی اند که باعث شد پروسه صلح ناکام شود .
به گزارش افغان نیوز :عمر صدر یکی از پژوهشگران کشور امروز دوشنبه( ۳0
ثور) طی یک کنفرانس مطبوعاتی در مورد پروسه صلح گفت؛ تحقیقات نشان داده
که جوانان می توانند تمامی عوامل و موانع صلح را شناسایی و حل نمایند.
عمر صدر با بیان این مطلب بیان داشت که گروه طالبان در پروسه صلح خود را
پیروز میدان می داند و به همین دلیل در مذاکرات صلح نیز همواره خواستار غنایم
جنگ افغانستان از طرف مذاکره کنندگان می باشد.
این پژوهشگر سیاسی می افزاید که از سوی هم افغانستان یک تصور منفی از
زلمی خلیلزاد نماینده ویژه در امور صلح افغانستان دارد و اختالف نظرهای هم در
این مورد وجود دارد .بنابراین سهیم سازی جوانان در پروسه صلح می تواند کارا
و موثر باشد؛ زیرا تاکنون این پروسه یک جانبه و تنها از سوی احزاب سیاسی به
پیش برده شده است.
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در همین حال ،علی فایض یکی دیگر از پژوهشگران در این کنفرانس گفت که بی
باوری مردم نسبت به صلح و عدم نتیجه گیری از این پروسه نیز از جمله دالیلی
است که باعث شده قشر جوان از تحقق صلح در افغانستان دل سرد شود.
این پژوهشگر سیاسی تصریح می کند که فقر ،بیکاری ،ناامنی ،عدم اعتماد جامعه،
تبعیض علیه اقلیت ها و سهمیه بندی قومی از موانع بزرگی است که انگیزه های
جوانان را در روند صلح تضعیف می بخشند.
از سوی هم ،اجمل شاپور معین جوانان افغانستان که جدیدا به کارش آغاز نموده
است ،در این مورد گفت؛ برنامه های سودمندی در عرصه سهم دهی جوانان در
پروسه صلح وجود دارد اما به دلیل بی کفایتی ها روی تمامی این برنامه ها خاک
و غبار گرفته است .بنابراین بررسی این برنامه ها در اولویت کاری معینیت
جوانان قرار خواهد داشت.
معین جوانان وزارت اطالعات وفرهنگ عالوه نمود؛ تا زمانی که جوانان یک
جامعه در پروسه های ملی در انزوا قرار داشته باشند ،هیچ گاه صلح آمدنی نیست.
بنابراین به زودی به مشکالت جوانان افغانستان رسیدگی خواهد شد.
وی خاطر نشان ساخت که تاکنون کارها در معینیت جوانان به شکل پروژه ای به
پیش رفته و هیچ نتیجه مثبتی هم در پی نداشته است ،اما حکومت با تغییر در
رهبری معینیت ،اراده خویش را برای رشد جوانان نشان داده است.
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 ٣٠ثور ١٣٩٨

پاسبانان

مقام های امنیتی قندهار میگویند که طالبان با راه اندازی حمله های گسترده بر این
والیت تالش داشتند تا وارد شهر شوند اما از اثر تالش های پولیس ملی این حمله
خنثا شد .جمال ناصر بارکزی سخنگوی فرماندهی پولیس قندهار می گوید« :دو
مهاجم در حوزه دهم امنیتی شهر قندهار بر گزمه پولیس حمله کردند که از اثر
مقاومت پولیس کشته شدند .حمله دوم بر حوزه دوازدهم امنیتی صورت گرفت و
مهاجمان پس از محاصره شدن توسط نیروهای امنیتی کشته شدند .حمله سوم در
منطقه حوزه اول در شهر کندهار صورت گرفت ،که با مقاومت نیروهای پولیس
این حمله عقب زده شد».
به گفته آقای بارکزی در این حمالت به نیروهای پولیس آسیب نرسیده است .در
همین حال قاری یوسف احمدی سخنگوی طالبان ،مدعی هستند که افراد کشته شده
در این حمله افراد ملکی هستند .این حمله ها در حالی انجام می شود که چندی پیش
جنرال تادین فرمانده پولیس قندهار ،به زیردستانش دستور داده بود تا در میدان
نبرد بر طالبان رحم نکنند .او تأکید کرده بود که باید جنگجویان طالب در النه های
شان از بین برده شوند ،تا صلح و امنیت در افغانستان تأمین گردد.
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 ٣٠ثور ١٣٩٨

روزنامه اقتصادی وادصم

در مراسم تجلیل از هفته صنعت كه در ارگ ریاست جمهورى برگزار شده بود
ریس جمهور محمد اشرف غنى ،از راه یافتن  ٦0درصد فوالد ساخته افغانستان در
بازارهاى جهانى اظهار خشنودی كرد.
داكتر محمد اشرف غنى گفت كه فوالد افغانستان در بازار هاى جهانى از كیفیت و
شهرت خوب برخوردار است و  ٦0درصد فوالد ساخت افغانستان در بازار هاى
بین المللى راه یافته است.
ریس جمهور غنى عالوه نمود كه مدیریت بازار صنعت افغانستان اكنون از
انحصار خارجى ها بیرون و به دست افغان ها است كه امروز صنعت افغانستان
واقعى میباشد.
در همین حال ،اجمل احمدى ،وزیر تجارت و صنایع كشور بیان نمود كه وزارت
تجارت و صنایع در نظر دارد تا در سال روان پارك هاى صنعتى كشور را
انكشاف بدهد كه كار روى  ٥پارك صنعتى در سال روان در نقاط مختلف كشور
جریان دارد.
همچنان ،ریس جمهور غنى در پیوند به مداخله شمارى از افراد در بازار آزاد و
سكتور خصوصى هشدار داده و گفت كه سكتور خصوصى “گاو شیرى” هیچ كس
نیست و افراد كه در بازار آزاد مداخله میكنند دست شان از بازار قطع خواهد شد.
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 ٣٠ثور ١٣٩٨

جمهور نيوز

باشگاه پادربورن که مسیح واسع بازیکن افغانی االصل خود را در ترکیب اش دارد
دیشب در پایان رقابت های لیگ دسته دوم آلمان با کسب  ٥۷امتیاز و قرارداشتن
در رده دوم جدول حضور خود را برای فصل پیش رو در بوندسلیگا قطعی نمود!
مسیح واسع امسال به دلیل مصدومیت یک دقیقه هم برای تیمش به میدان نرفته
است و توقع میرود که فصل آینده آماده تر برگردد.

 ٣١ثور  ١٣٩٨خبرگزاری افق
مقامها در قول اردوی  ۲0۷ظفر میگویند که حفیظ داوود؛ فرمانده برجسته طالبان
در ولسوالی شیندند در عملیات نیروهای ویژه ارتش ملی کشته شده است.
بربنیاد خبرنامه قول اردوی ظفر ،این رویداد روز گذشته (دوشنبه ۳0 ،ثور) رخ
داده و از نزد این فرمانده طالبان ،یک میل پیکا ،یک قبضه راکت آر.پی.جی۲ ،
میل ام ۲۴0و  ۳میل کالشینکف بهدست آمدهاست.
در خبرنامه ذکر شدهاست که این فرمانده طالبان ،مسؤولت رهبری  ۱۵تن از افراد
مال صمد؛ ولسوال نامنهاد طالبان برای ولسوالی شیندند را داشتهاست.
شیندند ناامنترن ولسوالی والیت هرات شمرده میشود .طالبان مسلح در بخشهایی
از این ولسوالی حضور فعال دارند و هر از گاه دست به تحرکاتی علیه نیروهای
دولتی میزنند.
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همچنین بربنیاد یک خبر دیگر ،پولیس هرات به افق ،گفت که روز گذشته یک
سرباز ارتش ملی در ولسوالی کوه زور در هنگام افطار کشته شدهاست.
پیشتر در کابل نیز سه نیروی پولیس هنگام افطار از سوی طالبان کشته شدهبودند.

 ٣٠ثور ١٣٩٨

صدای آمريکا

هیات معاونت سیاسی ملل متحد (یوناما) در سومین گزارش اش در مورد مبارزه با
فساد در افغانستان گفته که شورای ملی این کشور خود سبب ایجاد فرهنگ معافیت
از مجازات شده است.
این گزارش به نقل از تدامیچی یاماموتو ،نماینده خاص ملل متحد برای افغانستان،
گفته است که "مبارزه در برابر فساد در افغانستان هنوز هم نیاز اساسی محسوب
می گردد".
آقای تدامیچی همچنین گفته است که تمام نهادهای افغانستان در کنار همه اقشار
جامعه باید به تالشها برای افزایش اصول تعهد ،حسابدهی و شفافیت ادامه دهند.
آقای تدامیچی تاکید کرده است که "فساد حاکمیت قانون را ضعیف و زمینه را برای
جنایات بیشتر مساعد میسازد که این امر منتج به ایجاد حلقه خبیثه گردیده که
فرهنگ معافیت از مجازات را تقویت میکند".
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این مقام ملل متحد گفته است که فساد اداری حتا چشمانداز صلح افغانستان را در
معرض خطر قرار میدهد ،در حالیکه "راه حل مبتنی به مذاکرات برای آینده
افغانستان باید بر اساس صداقت و عدالت باشد".
این گزارش با اشاره به مصوونیت وکال در برابر اظهارات شان در مجلس گفته
است که این مصوونیت موقتی است؛ در حالی که هر دو مجلس شورای ملی
افغانستان از این ماده قانون اساسی سود برده اند.
یوناما گفته است که در بیشتر موارد درخواست لوی سارنوالی افغانستان مبنی بر
موافقت شورای ملی برای توقیف آنعده از اعضای شورای ملی که اتهام جرم بر
آنان وارد است،پذیرفته نشده است.
در این گزارش همچنین ذکر شده است که عدم تمایل مجلسین شورای ملی برای
وادار ساختن اعضای شان جهت حاضر شدن در برابر مراجع عدلی و قضایی و
تنفیذ قانون موجب "فرهنگ معافیت از مجازات" در افغانستان شده است.
ملل متحد پیشنهاد میکند که برای مبارزه با فساد اداری ،قوانین داخلی در مورد
مصوونیتها به صورت "محدود تعبیر" شود.
در این گزارش که زیر عنوان "مبارزۀ افغانستان در برابر فساد :کار اساسی برای
صلح و رفاه" نشر شده ،آمده است که "مثل سال های گذشته ،اجازۀ رفع مصونیت
اعضای شورای ملی هرگز از سوی هیچ یک از مجلسی شورای ملی داده نشد".
گزارش یوناما در مورد اعضای شورای ملی در حالی نشر شده است که لوی
سارنوالی افغانستان نیز روز گذشته از پارلمان افغانستان خواست که دو عضو
جدید ولسی جرگه را که محکوم به مجازات اند ،به نهادهای عدلی و قضایی معرفی
کند.
مبارزه با فساد
ملل متحد در این گزارش گفته که مبارزه با فساد در افغانستان هنوز هم نیاز اساسی
است؛ هرچند یوناما از پیشرفتهای این کشور در امر مبارزه با فساد استقبال
میکند.
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یافتههای گزارش نشان میدهد که تالشهای افغانستان برای مبارزه با فساد بر
زندگی اکثر شهروندان افغانستان هیچ تاثیری نداشته است.
ملل متحد به افغانستان پیشنهاد میکند که باید یک "استراتیژی درازمدت مبتنی به
دستاوردهای حاصله از روند اصالحات" را تهیه کند و برای مبارزه با فساد از
ارادۀ ملی به عنوان "اهرم" فشار استفاده کند.
نماینده خاص ملل متحد در این خصوص گفته است" :انتخابات آینده آزمونی برای
تطبیق تجربههای حاصله میباشد".
این گزارش ،قانون مبارزه با فساد اداری ،ایجاد کمیسیون مبارزه با فساد اداری،
قانون حمایت از اطالعدهندگان فساد اداری،اصالحات قانون دسترسی به اطالعات
و گنجانیدن سایر مواد کنوانسیون مبارزه با فساد اداری در کود جزایی افغانستان
را از رهگذر حقوقی ،پیشرفت مهم خوانده است.
اما ملل متحد تاکید کرده است که برای تداوم پیشرفتها در تطبیق استراتیژی
مبارزه با فساد در افغانستان ،به تمرکز و تالشهای دوامدار نیاز است.

 ٣٠ثور ١٣٩٨

خبرگزاری رشد
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هنر پیشه برجسته آمریکایی آنجلینا جولی مقرری خانم صحرا کریمی را به حیث
رئیس افغان فلم طی یک نامه ای تبریک گفته است.
خانم جولی در نامه گفته است“ :من به خانم کریمی تبریک می گویم ،امیدوارم
آغاز یک فصل جدید در افغانستان در جهت به اشتراک گذاشتن فرهنگ و داستان
های افغانستان باشد”.
آنجلینا جولی در این نامه نوشته است ” :من احترام و تحسین خویش را به
هنرمندان شجاع روزنامه نگاران و مدافعان حقوق بشر در افغانستان می فرستم”.
خانم صحرا کریمی نخستین زنی است که دریک رقابت آزاد به ریاست افغان فلم
می رسد این رقابت از سوی کمیسیون اصالحات اداری برگزار شده بود.
خانم کریمی روز یک شنبه  ۲۹ثور سال روان رسما کارش به عنوان رئیس جدید
افغان فلم یگانه نهاد سینمایی دولتی آغاز کرد.
صحرا کریمی متولد سال  ۱۳۶۴است و تحصیالت ابتدایی خود را در ایران به
پایان رسانده است .او از دانشگاه هنر و فلم جمهوری سلواکیا ماستری و دکترای
فلم سازی دارد.
فلم هایی که به کارگردانی خانم کریمی جوایز بین المللی به دست آورده اند به شرح
زیر است.
زنان پشت فرمان رانندگی ،نسیمه ،خاطرات روزانه دختر مهاجر و در جستجوی
خیال می باشد.

پته :د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت  ،د جنګلک فابریکی شاته  ۷ ،ناحیه کابل افغانستان
وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

