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سیدحسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین وعودت کنندگان در مالقاتش با کرستوفر
نیامندی رئیس دفتر کمیته مهاجرت ناروی(ان آر سی) در کابل بیان نمود که موسسات
باید بدون در نظرداشت مسایل سیاسی به مهاجرین و بیجاشدگان کمک رسانی نماید.
این دیدار روز سه شنبه  21جوزای سال روان در مقر وزارت امور مهاجرین صورت گرفت
و در رابطه به بهبود همکاری های دو اداره و رسیدگی به بیجاشدگان وزیرستان شمالی در
والیت خوست بحث و تبادل نظر شد.
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با توجه به اینکه دولت افغانستان بیجاشدگان وزیرستان شمالی را به عنوان بیجاشده تعریف
می کنند و موسسات خارجی به عنوان پناهجویان پاکستانی ،رئیس اداره (ان آر سی)
گفت :به دلیل اینکه تعریف مشخصی از بیجاشدگان وزیرستان شمالی وجود ندارد ،روند
کمک رسانی به خلل مواجه می شود.
وزیر امور مهاجرین در این مورد بیان نمود که یک برنامه جدید مدیریتی برای رسیدگی به
بیجاشدگان وزیرستان شمالی با رهبری وزارت امور مهاجرین و همکاری اداره پناهندگان
سازمان ملل متحد(یو ان اچ سی آر) تحت کار است که با تطبیق آن وضعیت بیجاشدگان
وزیرستان شمالی بهبود می باید.
وی از موسسات خارجی و بین المللی می خواهد که بدون در نظر گرفتن مسایل سیاسی
دو کشور ،به بیجاشدگان وزیرستان شمالی به عنوان یک کتله عظیم از انسانهای آسیب
پذیر کمک رسانی نماید.
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انجینیر احمدولی حکمی معین مالی و اداری وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان روز
دوشنبه  20جوزای سال روان از جریان کار اعمار دیوار های وزارت بازدید عمل آورده و
پیشرفت کار را مورد بررسی قرار داد.
معین مالی و اداری وزارت خواهان سرعت و کیفیت بهتر در کار اعمار دیوارهای وزارت
گردیده به مسئولین شرکت قرارداد کننده دستور داد که الی زمان تعین شده در قرارداد ،کار
اعمار دیوارها را ختم نماید.
همچنان ایشان به مسئولین ریاست انجینیری دستور داد که هر روز از پیشرفت و چگونگی
جریان کار به معینیت مالی و اداری گزارش دهد.
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 ٢١جوزا ١٣٩٨

خبرگزاری خامه پرس

در نتیجه حمالت طالبان و نیرو های امنیتی در والیت فراه ده از جنگجویان گروه
طالبان کشته شدند و هفت دیگر آنان مجروح گردیده اند.
مقام های نظامی تائید میکنند ،در نتیجه دو در گیری نیروهای پولیس ملی با گروه
طالبان در بخش های والیت فراه دست کم ده تن از جنگجویان طالبان کشته شده
اند .
منبع تایید کرد ،جنگجویان طالبان شب گذاشته بر یک پوسته امنیتی در روستای
ریگی مربوط مرکز والیت فراه حمله کردند که در نتیجه  ۴تن از جنگجویان
طالبان توسط نیروهای پولیس ملی کشته شدند و  ۳تن دیگر مجروح گردیده اند.
همچنان در جریان این عملیات پنج بوشکه مواد منفجره که از سوی گروه طالبان به
منظور انجام حمالت هراس افگنان جاسازی شده بود خنثی گردیده است.
منابع همچنان افزود در یک حمله دیگر توسط نیروهای امنیتی و دفاعی در
روستای شور آباد مرکز والیت فراه شش تن از جنگجویان طالبان به قتل رسیدند و
چهار تن دیگر آنها مجروح گردیده اند.

 ٢١جوزا ١٣٩٨

طلوع نیوز

لوی سارنوالی حکم جلب حبیب هللا احمدزی ،مشاور پیشین رییسجمهور را
صادر کرده است .
سخنگوی این نهاد میگوید که تا کنون چندین بار از آقای احمدزی خواسته شده
است که در بارۀ اتهامهای بهرهگیری جنسی از زنان و ترویج فحشا در ارگ
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ریاستجمهوری به این نهاد سندهایش را بسپارد ،اما وی تا کنون هیچ سندی در
این باره به دست نداده است.
لوی سارنوالی میگوید این نهاد از حبیب هللا احمدزی مشاور پیشین
ریاستجمهوری در باره اتهام هایش در باره ترویج فحشا در ارگ ریاست
جمهوری ،سند خواست ،اما وی تا کنون هیچ سندی به لوی سارنوالی نسپرده است.
جمشید رسولی -سخنگوی لوی سارنوالی گفت «:سارنوالی افغانستان به منظور این
که تحقیقات به زود ترین فرصت تکمیل شده باشد دو مرتبه حکم جلب آقای
احمدزی را صادر کرده و به ارگان های امنیتی و کشفی گفته شده که این حکم
جلب به اقای احمدزی ابالغ شود تا به زودترین فرصت نزد هیت تحقیق حضور
یابد و در صورتی که اسناد و شواهد داشته باشد در اختیار این هیات قرار بدهند».
قانون دانان میگویند که بر بنیاد قانون جزا ،اگر کسی که توهین شده باشد و به
لوی سارنوالی شکایت کند ،لوی سارنوالی می تواند کسی را که ادعا کرده است،
زیر پیگرد قرار دهد.
وحید فرزهیی ،قانون دان در این باره گفت«:اگر انان ادعای کتبی و رسمی به لوی
سارنوالی فرستاده باشند که ما عیله اقای احمدزی ادعاهای ارتکاب جرم دشنام یا
توهین را داریم در ان صورت است که جنرال احمدزی می تواند مورد پیگرد
قانونی قرار گیرد».
حبیب هللا احمدزی ادعا کرده است که کسانی در ارگ ریاست جمهوری از زنان
بهره گیری جنسی میکنند.
فریده مومند ،وزیر پیشین تحصیالت عالی گفت «:این یک اتهام سنگین است که
ایجاب تحقیق و بررسی همه جانبه را می کند من پیشنهاد می کنم که یک محکمه
بی طرف ایجاد شود و زنان هم در ترکیب آن باشند .چرا که زنان که با مشکل زیاد
به قله های پیروزی رسیده اند همیشه مورد اتهام قرار می گیرند در حالی که فاعل
اصلی که یک مرد است در پشت پرده ها می مانند .بنا این اتهام باید به گونه دقیق
بررسی شود تا حقایق روشن گردد».
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پیش از این حبیب هللا احمدزی گفته است که سندهایش را به لوی سارنوالی نه بل به
یک نهاد بی طرف خواهد سپرد ،رییس اجراییه نیز گفته است که یک هیئت همه
شمول باید این اتهام ها را به گونه جدی بررسی کنند.

 ٢١جوزا ١٣٩٨

روزنامه ماندگار

اگر میخواهید با ورزش به سالمت بدنتان کمک کنید ،باید اصول و قواعد درست
ورزش کردن را هم رعایت کنید و به بهانۀ ورزش هر کفشی را به پا نکنید .فقط
بودن آن نیست و کفش مناسب باید پاشنۀ مناسبی
بودن کفش دلیل مناسب
ِ
اسپرتی ِ
داشته باشد .اگر کفشتان مناسب نباشد ،ممکن است دچار مشکالت زانو یا
کشیدهگی عضالت شوید و تا مدتی نتوانید ورزش کنید .پالنتار فاسیا نام رباط بلندی
در کف پای شماست که از قسمت پاشنه تا زیر پنجههای تان ادامه دارد و در
حقیقت انگشتتان پاهایتان را به پاشنه مرتبط میکند.
با پوشیدن کفش نامناسب ممکن است دچار التهاب و درد در این ناحیه شوید و با
التهاب این ناحیه ممکن است پادرد بگیرید .کفشی مناسب است که سبک باشد و در
عین حال پاشنۀ قرص و محکم ،با ارتفاع مناسب داشته باشد .مراقب باشید تا از آن
سر بام نیفتید و کفشی که اصالً خم و راست نمیشود را انتخاب نکنید ،این
ِ
کفشهای خیلی سفت نیز به پاهای شما آسیب میرسانند .کفش ورزشی مناسب باید
انعطافپذیر باشد تا هنگام پیادهروی احساس راحتی کنید.
حال پاهایتان را هم بپرسید
اگر اندازۀ کفشتان مناسب نباشد ،بعد از پیادهروی پاهایتان ورم خواهند کرد .
حواستان باشد اگر عادت به پیادهروی دارید و ۳۰دقیقه یا بیشتر پیادهروی میکنید،
سایز کفشهایتان باید کمی بزرگتر از کفشهای عادی باشد .به مغازهیی معتبر
در نزدیکی محلتان بروید و کفش مناسب و طبی را خریداری کنید .متخصصان
کفشهای طبی ،کفشی را به شما ارایه میدهند که انعطافپذیری مناسبی داشته
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باشد و پاهایتان بهراحتی درون آن جابهجا شود و هنگام پیادهروی پاهایتان را
متورم نکند.
اگر کفشتان سایز مناسب نداشته باشد ،بهجای آنکه هنگام قدم برداشتن ،پای جلوی
شما از پاشنۀ پا تا انگشتان پا انحنا داشته باشد ،پایتان نابهنگام سریعتر جابهجا
میشود و به جای اینکه ابتدا پاشنه و بعد قسمتهای دیگر پاهایتان به زمین
برسد ،پای خود را به صورت تخت و صاف روی زمین قرار میدهید .کفشهایی
با انعطافپذیری باال خریداری کنید که در قسمت قوسی پا ،خم شوند .بهترین گزینه
برای شما خرید کفش ورزشی با پاشنۀ کوتاه است .در غیر این صورت ممکن
است هنگام قدم برداشتن پاهایتان ضربهیی سریع به زمین وارد کنید و پاهایتان
بدون انحنا روی زمین قرار بگیرند که آسیبزا خواهد بود و باعث ایجاد درد در
قسمت ساق پایتان هم میشود.
لباسهای نامناسب نپوشید
معموالً بدون در نظر گرفتن دمای هوا لباس میپوشیم؛ یا خیلی عرق میکنیم یا
لباسمان سرد و مرطوب میشود و به بدنمان میچسبد .برای پیادهروی شبانه
لباس تیره میپوشیم و در انتخاب لباس اهمیتی به محیط اطرافمان نمیدهیم .برای
محل کارتان هم لباسها و کفشهای نامناسب میپوشید و بهندرت هم با این لباسها
از محیط کارتان خارج میشوید و پیاده روی میکنید .این دستورالعمل طالیی را
هنگام لباس پوشیدن رعایت کنید ،برای راحتی حین پیادهروی الیه الیه لباس
بپوشید .الیۀ داخلی باید از جنس پارچه مانند کولمکس یا پلی پروپیلن باشد که عرق
اضافی را از بدنتان تبخیر کند و از جنس نخی نباشد که به پوستتان بچسبد .الیۀ
بعدی باید عایق باشد مثل بلوز یا عرق گیر یا پلوور که هنگام گرم کردن بتوانید آن
را درآورید .الیۀ بیرونی پوشش ،باید ژاکتی باشد ضدباد ،ضدآب و مقاوم در برابر
آب و آبوهوای مرطوب .توجه کنید که به گونهیی لباس بپوشید که هنگام طلوع،
گرگومیش و شب قابل مشاهده باشید ،برای خوب دیده شدن میتوانید جلیقۀ رنگی
ت خود را تأمین کنید.
روی لباستان بپوشید .با خرید این لباسها میتوانید امنی ِ
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 ٢١جوزا ١٣٩٨

آژانس افغان خبر

وزارت داخله اعالم نموده که در نتیجه درگیری نیروهای امنیتی با جنگجویان
گروه طالبان در والیت های سرپل و فراه ۲۰ ،تن از اعضای این گروه کشته شده
اند .
به گزارش افغان نیوز :در اعالمیه این وزارت که امروز سه شنبه( ،21جوزا)
منتشر شده ،آمده است که دردو درگیری نیروهای پولیس ملی با جنگجویان وابسته
به هراس افگنان طالب در بخش های والیت فراه 1۰ ،هراس افگن طالب کشته
شدند.
شب گذشته ،گروهی از جنگجویان وابسته به هراس افگنان طالب ،بریک پوسته
امنیتی پولیس درروستای ریگی مربوط مرکزوالیت فراه حمله کردند که با پاسخ
جدی نیروهای پولیس مواجه شدند.
اعالمیه افزوده است که درنتیجه این درگیری ،چهار هراس افگن طالب کشته و سه
جنگجوی این گروه شدیدآ زخمی شده اند.
وزرات داخله تصریح نموده است که از محل رویداد 5 ،بوشکه مملو ازمواد
انفجاری که از سوی هراس افگنان طالب ،به هدف انجام حمالت هراس افگنانه
جاسازی شده بود ،کشف وخنثی گردیده است.
در اعالمیه هم چنان آمده است ،دریک ضد حمله دیگر نیروهای امنیتی و دفاعی،
در روستای شورآباد مرکز والیت فراه ،شش هراس افگن طالب کشته و چهار
هراس افگن دیگر زخمی شده اند.
پته :د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت  ،د جنګلک فابریکی شاته  ۷ ،ناحیه کابل افغانستان
وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان
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این وزارت در اعالمیه دیگر افزوده است؛ طی یک عملیات دیگر که به منظور
پاکسازی برخی از مناطق از وجود هراس افگنان طالب در والیت سرپل راه
اندازی شده بود 1۰ ،هراس افگن طالب از سوی نیروهای شامل عملیات از پا در
آمد و  15تن به شمول سه سرگروه مشهور جنایت کاران طالب زخمی گردیده اند.
وزارت داخله همچنان تصریح نموده است که کنون روستاهای گل تپه ،کله گل،
بلوک قشقری و روستای قشقری مرکز والیت سرپل از وجود هراس افگنان طلب
پاکسازی شده اند و این عملیات جهت نابودی کامل تروریستان طالب در آن ساحات
ادامه دارد.

 ٢١جوزا ١٣٩٨

روزنامه هشت صبح

نماینده امریکا در امور آزادیهای مذهبی از سکوت کشورهای اسالمی در برابر
«بازداشتهای جمعی» اویغورهای مسلمان در چین ابراز یأس و ناامیدی کرد.
پته :د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت  ،د جنګلک فابریکی شاته  ۷ ،ناحیه کابل افغانستان
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به گزارش رادیو فردا ،سام براونبَک در گفتوگو با روزنامه گاردین گفته است که
بخش بزرگی از جامعه اسالمی نمیخواهند به حقوق خودشان توجهی نشان دهند.
وی اظهار امیدواری کرد که مردم کشورهای اسالمی درباره بازداشت حدود یک
میلیون اویغور مسلمان در چین آگاه شوند و حاکمان خود را وادار کنند که سکوت
خود را بشکنند.
تاکنون اکثر کشورهای عمده اسالمی از جمله عربستان ،امارات و مصر به
بازداشت جمعی اویغورهای چین واکنش چشمگیری نشان ندادهاند.
وی از ترکیه به خاطر واکنشهایی که نشان داده ،تشکر کرده و گفت که علت
سکوت اکثر حاکمان اسالمی این است که حقوق بشر در کشورهای آنها نیز
وضعیت بدی دارد.
دولت دونالد ترمپ کارزار انتقادی گستردهای علیه چین در رابطه با وضعیت
مسلمانان اویغور در والیت سینکیانگ در غرب این کشور به راه انداخته است .از
سال  2۰1۶دهها مسجد و زیارتگاه اویغورها در این والیت بسته شده و
بازداشتهای گستردهای انجام شده است.
امریکا اخیرا ً جنگ تعرفهها با چین را آغاز کرده ،اما در رابطه با بازداشت جمعی
اویغورهای چین تحریمی علیه این کشور وضع نکرده است ،اگرچه آقای براونبَک
میگوید که نمیتوان مطمین بود که تحریمی علیه چین وضع نشود.
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 ٢١جوزا ١٣٩٨

روزنامه اقتصادی وادصم

صرافان و سرمایه گذاران بازار انالین “فور اكس” در گردهماى روز گذشته كه
در پیوند به مسدود شدن حساب هاى بانكى كاربران بازار “فور اكس ”برگزار شده
بود ،ادعا دارند كه فریبكارى هاى بازار”فور اكس” حتا بیشتر از بحران كابل
بانك میباشد.
عده اى از استفاده كننده گان بازار سهام انالین “فور أكس” روز گذشته در برابر
شركت صرافى البشیر ،دست به تظاهرات زدند .این معترضین میگویند كه كمتر
از یك هفته میشود كه تمام حساب هاى كاربرى شان مسدود شده است و از
سرنوشت میلیون ها دالر پول شان معلومات ندارند.
این معترضان ادعا دارند كه اگر سرنوشت میلیون ها دالر پول شان را كه به
شركت البشیر براى كار در این بخش داده بودند ،معلوم نشود ،در برابر بانك
مركزى و لوى سارنوالى دست به تظاهرات خواهند زد.
بانك مركزى افغانستان میگوید كه به زودى در این مورد بررسى هاى خود را
آغاز خواهیم كرد.
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 ٢١جوزا ١٣٩٨

پاسبانان

وزارت داخله کشور با بخش خبرنامه یی نگاشته است ،یک ولسوال نام نهاد طالبان
با  ۴۴تن از افراد اش در والیت زابل کشته است.
وزارت داخله امروز سهشنبه(21جوزا) با نشر یک خبرنامه گفته است ،در نتیجه
یک حمله نیروهای امنیتی ،مولوی عبدالباری ولسوال نامنهاد طالبان برای ولسوالی
دایچوپان والیت زابل به شمول  ۴۴همراهش در این ولسوالی کشته شدند.
در خبرنامه وزارت داخله آمده است که این ولسوال خودخوانده طالبان زمانی کشته
شده که شب گذشته بر ولسوالی دایچوپان این والیت دست به حمله گروهی زده بود
و با مقاومت نیروهای پولیس ملی مواجه شد.
به گفته این وزارت ،در این درگیری  2۰شورشی طالب نیز زخمی شده است
وزارت داخله در مورد شمار تلفات نیروهای امنیتی در این درگیری چیزی نگفته
است.
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 ٢٢جوزا ١٣٩٨

رادیو اروپای آزاد

یک شهروند لبنان که به اتهام جاسوسی برای امریکا ،در ایران بازداشت و
زندانی شده بود پس از رهایی به کشورش رسید .
نزار زکا که اقامت دایمی امریکا را نیز دارد ،در سال  2۰1۵میالدی در ایران
بازداشت شد.
زکا روز سهشنبه یازدهم جون پس از رسیدن به بیروت ،در حالی که رئیس اداره
استخبارات لبنان با او همراه بود ،به قصر ریاست جمهوری کشورش برده شد و
رئیس جمهور میشل عون و خانوادهاش با او دیدار کردند .
پیش از این یک مقام ایرانی گفت که محکمه آن کشور در مورد تسلیم دهی نزار
زکا به مقامهای لبنانی توافق کردهاست .
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زکا که یک متخصص تکنالوژی است ،در سال  2۰1۶به اتهام جاسوسی به ایاالت
متحده امریکا به ده سال زندان و پرداخت جریمه چهار اعشاریه دو میلیون دالری
محکوم شده بود.
او تمامی اتهامها مبنی بر جاسوسیاش برای امریکا را رد میکند.

 ٢١جوزا ١٣٩٨

صدای آمریکا

کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از آغاز ثبت نام رایدهندگان در والیت غزنی
خبر داده است.
عبدالبصیر مهمند ،رییس والیتی کمیسیون انتخابات در غرنی گفت که مواد حساس
برای ثبت نام رایدهندگان ،به بیشتر ولسوالیهای غزنی از طریق هوا ارسال شده
است.
آقای مهمند گفت که ناامنی ،از چالشهای اصلی بر سر راه اجرای سراسری این
برنامه در غزنی است.
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به گفته او ،در حال حاضر از جمع  ۴۰۶مرکز ثبت نام رایدهندگان 1۵۹ ،مرکز
به دلیل تهدیدهای امنیتی مسدود است.
برنامه ثبت نام رایدهندگان در غزنی قرار بود همزمان با آغاز برنامه "ثبت نام
تقویتی" اجرا شود ،اما این برنامه با سه روز تاخیر آغاز شده است.
حسن رضا یوسفی ،یک عضوی شورای والیتی غزنی به صدای امریکا گفت که
تاخیر در آغاز این برنامه و نیز تهدیدهای امنیتی ،احتماال روی اجرای موفقانه و
سراسری این برنامه در والیت غزنی تاثیر بگذارد.
آقای یوسفی گفت که در حال حاضر کارمندان انتخاباتی به دلیل مشکالت امنیتی
قادر به سفر به برخی از روستاها و مناطق دورافتاده نیستند.
با این حال ،محمد عارف نوری ،سخنگوی والی غزنی گفته است که نیروهای
امنیتی تمام تالش خود را برای تامین امنیت برنامه ثبت نام رایدهندگان انجام
خواهند داد.
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