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 صفحه                                                                                                   عناوین                                                               

  ر یدر شمال فرانسه صدها مهاجر ز 
 

 4 ------------------------------------------------- (وزی) مهاجر نکنندیم رسما و برف زندگ

 6 ----------------------------- (وزی) مهاجر ن دهد ادامه یم انیاروپا به اخراج پناهجو  ت دادگاه عایلمجارستان با وجود مخالف

 7 ------------------------ (فاریس یس ب   گواتماال راه را بر هزاران نفر مسدود کرده است) ب    کا؛یکاروان مهاجران به سمت آمر 

 8 ------------------------------------------ (وزارت تیسا بینمودند ) و  افتیدر هلمند مساعدت در  جاشدهیخانواده ب 148

 9 -------------------------- (وزیبه فرانسه برگردانده شدند) مهاجر ن گر یتن د ۲۷مهاجر به انگلستان؛  ۳۶کانال مانش: ورود 

 10 ---------------------------------------- وزارت( تیسا بینمودند ) و  افتیدر  یصدها خانواده در ننگرهار مساعدت نقد

 11 ---------------------- ) هشت صبح(رودنیم بودجه به رخصت   بیمعاشات؛ مجلس تا زمان تصو  یساز سانکیارصار بر 

 13 ------------------------------------ روز گذشته) هشت صبح(ابتال در شبانه د یمورد جد ۷۹و ثبت  مار یکرونا؛ مرگ سه ب

 14 ---------------------------------- ) سالم وطندار(افتی شیگشا  انیدر بام ۱۹ د یکوو   شگاهیو آزما صیمرکز تشخ ی   نخست

کت   16 -------------------------------------کار مساعد ساخته است  نهیزم کار یهزار فرد ب ۵۴ یبرا« ننگرهار یکانال واد»رسر
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 اخبار می   کامل

در کاله، صدها مهاجر همچنان بدون رسپناه مانده و در روزهای « برنامه رسمای شدید»الم برنامه با وجود اع
 ۵۰۰ها باردیگر بازکردن مراکز پذیرابی برای حدود گذشته زیر برف خوابیدند. در شهر گراند سنت، مقام

 .رسپناه را رد کردندمهاجر ب  

ندسنت شاهد ریزش برف و رسدی شدید آب و هوا بود. یط دو روز پایان هفته گذشته، شهرهای کاله و گرا
 یم مهاجر در ۱۰۰۰حدود 

 
ون زندگ ایط دشوار در بی   .کننداین دو شهر تحت این رسر

جنوری، فرمانداری منطقه پا دو کاله برنامه رسمای شدید را فعال و در چارچوب آن یک  ۱۵روز جمعه 
 .اه باز کردمهاجر ب  رسپن ۲۰۰هنگر بزرگ را برای پذیرابی از 

برنامه رسمای بزرگ در کاله قرار بود برای سه روز یعت  تا امروز دوشنبه ادامه یابد. به گفته سیلوه مدریان، 
 روبرو هستند»، ۵۶از سازمان یوتوپیا 

 
 «.هوا هنوز هم رسد است و مهاجران بیشی  از پیش با رسمازدگ

غم فعال شدن این رسپن۵۶به گفته سازمان یوتوپیا اه دوصد نفری در هنگر، تعدادی زیادی از مهاجران ، علی 
ی، از آن استفاده کنند. این در حالیست که به گفته فرمانداری،  یا نخواستند یا نتوانستند در اثر ب  خی 

 .های اجتمایع موظف شده بودند که مهاجران ب  رسپناه را از وجود این رسپناه آگاه بسازندگزمه

رسپناه پیشنهادی به هیچ صورت کاف  »مهاجر ب  رسپناه در کاله،  ۶۰۰ود سیلوه مدریان گفت برای حد

 «.نبود

 های فوری انسانی در گراند سنتنیاز به کمک

در این  ۵۶هماهنگ کننده یوتوپیالور پیشو، در شهر گراندسنت، وضعیت از کاله بدتر گزارش شده است. 
 «.اقدایم انجام نشده استهیچ گونه »گوید که برای نجات مهاجران از رسما شهر یم

گزاری فرانسه صبح دوشنبه گزارش داد که فرمانداری شمال تصمیم گرفته هیچگونه مرکز پذیرابی برای  خی 

ی شود «تجمع»مهاجران در گراند سنت باز نکند تا از  .مهاجران در یک محل جلوگی 

 های مهاجران در مناطق ساحیل دفاع کردفرانسه: فرماندار شمال از عملیات تخلیه کمپ :در همی   زمینه

دهد تا مهاجران را در هروه تورمانت، معاون فرمانداری گفت که به جای این مراکز، فرمانداری ترجیح یم
او « ود دارد. تن جا وج ۱۵۰در این مراکز هنوز هم برای »بفرستد:  (CAES) مراکز پذیرابی و برریس وضعیت

گزاری فرانسه گفت که   «.در صورت نیاز مراکز جدیدتر نی   باز خواهد شد»با این حال به خی 

https://www.infomigrants.net/prs/post/29588/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%87-%DA%A9%D9%85%D9%BE-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
https://www.infomigrants.net/prs/post/29588/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%87-%DA%A9%D9%85%D9%BE-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
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 مهاجران مایل نیستند در مراکز پذیرابی جابجا ۵۶گفته لور پیشو، از یوتوپیا این در حالیست که به
، بیشی 

دهند و انگلییس های آنان پاسخ نیمشگویند این مراکز کثیف هستند؛ کارمندان اجتمایع به پرسیم»گردند: 
 «.اندزنند و این مراکز خییل دور و در روستاها واقع شدهحرف نیم

 
۵۶در شمال فرانسه، صدها مهاجر بی سرپناه در روزهای گذشته زیر برف خوابیدند. عکس از یوتوپیا . 

قرارداد رسیم با دولت، شهرداری گراند سنت برای یافی   یک راه حل، پیشنهاد کرده است که در صورت 
 .یک محل پذیرابی برای مهاجران ایجاد کند

یهتنش میان پولیس و مهاجران و سازمان  های خیر

ایط  ۵۰۰تا  ۴۰۰با ادامه وضعیت، حدود  انساب  »مهاجر همچنان در رسر در جنگل پویتوک به رس « غی 

 .برندیم

 یم« اامت  داییمدر ن»به گفته لور پیشو، مهاجران، از جمله زنان و کودکان، 
 

کنند و به و برف و گل زندگ
یس ندارند اب  مانند تشناب یا دوش دسی  با این حال، پولیس هر هفته چندین بار برای برچیدن و پاره  .تجهی  

 .کندهای مهاجران اقدام یمخیمه کردن
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کمپ پویتوک و   گویند در روزهای گذشته پولیس شهرداری مانع ورود آنان بهیم ۵۶اعضای سازمان یوتوپیا
 .توزی    ع کمک به مهاجران شدند

بر ضد اخراج کیل پناهجویان، مجارستان هنوز هم  (EuGH) یک ماه پس از صدور حکم محکمه عایل اروپا
هزار پناهجو و مهاجر بدون این که فرصت ارائه  ۳اه گذشته بیش از دهد. تنها در یک مبه این کار ادامه یم

 داشته باشند، به رصبستان بازگردانده شده اند
 

  .درخواست پناهندگ

َرر، از کمیته هلسینیک در مجارستان روز یکشنبه در بوداپست گفت، از زماب  که حکم محکمه 
َ
اندراش لید

هزار مهاجر و پناهجو  ۳صادر شد، پولیس مرزی هنگری بیش از دسمی  سال گذشته  ۱۷عایل اروپا به تاری    خ 
 اجازه داده نشده است که 

ً
را مجبور کرده که از طریق مرز به رصبستان بازگردند. برای این افراد اصال

 خود را ارائه کنند
 

 .درخواست پناهندگ

 
 (DW/A. V. Pal) مهاجران در مرز مجارستان با صربستان

پولیس مرزی مجارستان یک ماه پس از صدور حکم محکمه عایل اروپا هنوز هم به این که »لیدرر گفت: 
 «.دهد، به وضوح قانون شکت  استاخراج پناهجویان ادامه یم

 «.شود، بسیار ناراحت کننده استپس از صدور حکم به اخراج ادامه داده یم»او افزود: 

 اروپا تخیط اعالم کر  ۲۰۲۰دسمی  سال  ۱۷محکمه عایل اروپا به تاری    خ 
 

د که مجارستان از قانون پناهندگ
قانوب  را بدون برریس درخواست های آن ها، در تضاد با قانون دانستندیم  .کند. قاضیان اخراج مهاجران غی 
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به این سو، روند اخراج پناهجویان و مهاجران را آغاز کرده است. در آن  ۲۰۱۵مجارستان از خزان سال 
ت وزیر مجارستان دستور داد که یک حصار فلزی در مرز این کشور با رصبستان زمان، ویکتور اوربان نخس

 .ساخته شود

کنند و یم گویند ماموران مرزی ادارات دولت  در مجارستان از اخراج مهاجران به عنوان رد کردن آن ها یاد یم
قانوب  را» ا مجارستان را به تا آن ه« کنندهمرایه یم»به سوی دروازه های حصار مرزی « مهاجران غی 

 .قصد رصبستان ترک کنند

 

 

 Reutersمنبع تصویر، 

وهای امنیت  گواتماال مواجه    به آمریکا را دارند، با نی 
گرویه از مهاجران آمریکای مرکزی که قصد رفی 

 اند. آور مسی  آنها را مسدود کردهد که با باتوم و گاز اشکانشده

ای نزدیک مرز هندوراس گی  افتاده و راه بر آنها ژانویه، هزاران نفر در گوتماال در جاده ۱۷از دیروز یکشنبه، 
" را نیمبسته شده است. دولت این کشور گفته اجازه "مهاجرت قانوب   دهد. های گرویه عظیم غی 
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، هفت هزار مهاجر، عمدتا از هندوراس، برای فرار از فقر و خشونت، برآورد یم شود که در روزهای اخی 
 اند. آنها امیدوارند که بتوانند خود را به مکزیک و سپس به ایاالت متحده آمریکا برسانند. وارد گواتماال شده

هابی اغلب با پای پیاده در گروه دهند تا ها هزار مهاجر آمریکای مرکزی به این سفر خطرناک تن یمهر سال، ده

 معروف به "کاروان" خود را به آمریکا برسانند. 

 

 

اد ها ی به همکاری نه جدی  27شنبه   ریاست امور مهاجرین وعودت کننده گان والیت هلمند به روز
فامیل بیجاشده نایسر اثر جنگ وناامت  ولسوایل های نادعیل، ناوه ونهررساج و مناطق  ۱۴8برای  همکار 

ان، و باباج  درآن والیت مساعدت غذابی وغی  غذابی نمود.   مرکزی بوالن، بشر

دو کیلو  کیلو دال،  ۲۵کیلو روغن،   ۱۸کیلو آرد،   ۱۸۴یاسازمان غذابی جهان،   WFPبه هرخانواده از طرف
خانه، سه تخته کمپل  بسته  UNHCRکیلو بسکویت و دو کیلو غذای اطفال ،ازطرف موسسه   ۳نمک  آشی  

کیلوبی ، یک عدد سطل آب، وخیمه،و بسته های صیح از جانب   ۵دو عددترپال، یک عدد بالون گاز 
 .وزی    ع شدبوده که با حضور داشت نماینده این اداره و موسسات یادشده ت DACAR/UNICEFموسسات
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این  .های ساحیل این کشور در کانال مانش نجات دادندمهاجر را از آب ۳۶محافظان ساحیل انگلستان 
وهای فرانسوی نی    جر را از کانال مانش نجات داده مها ۲۷مهاجران به دوور انتقال داده شدند. همزمان نی 

 .و به فرانسه برگرداندند

قانوب  مهاجران در شمال فرانسه برای رفی   به انگلستان ادامه دارد. روز با وجود رسدی هوا، تالش های غی 
جنوری چندین کشت  کوچک حامل مهاجران توسط محافظان ساحیل انگلستان و فرانسه در  ۱۶شنبه 

 .شدندکانال مانش مجات داده 

 
اند از کانال مانش عبور کنند و خود را به انگلستان برسانند. عکس مهاجر توانسته ۲۰۰، بیشتر از ۲۰۲۱از آغاز سال 

 آرشیف از ایماگو

های انگلستان ردیاب  مهاجر که در دو کشت  کوچک سوار بودند در آب ۳۶به گفته وزارت داخله انگلستان، 
 .ن انتقال داده شدندو سپس به منطقه دوور در انگلستا

مهاجر را از مانش  ۲۷سیمون جونز، گزارشگر ب  ب  یس در تویت  گفته است که محافظان ساحیل فرانسه نی   
 .اندنجات داده و به فرانسه برگردانده

های گراولی   خی  مهاجر در آب ۱۰فرمانداری دریابی مانش و دریای شمال فرانسه روز شنبه تنها از نجات 
 .این مهاجران بعد از انتقال به دنکرک به پولیس مرزی تحویل داده شدند داده است. 
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مهاجر  ۲۰۰، بیشی  از ۲۰۲۱روزنامه دییل میل از قول وزارت داخله بریتانیا گفته است که از آغاز سال 
 .اند از کانال مانش عبور کنند و خود را به انگلستان برسانندتوانسته

 .اندبرای رفی   به انگلستان تالش کرده یا خود را به این کشور رساندهمهاجر  ۹۵۰۰در سال گذشته حدود 

 

 

 

ه به دلیل خانواده ک 467جدی( برای  28ریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان والیت ننگرهار به روز یکشنبه )

 نا امنی ها بیجا شده بودند، کمک نقدی توزیع کرد.

با حضور نماینده اداره مهاجرین و  IRCافغانی از سوی موسسه  400هزار و  15به هر خانواده پس از سروی مبلغ 

 نهاد یاد شده توز یع شد.

 ا
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کنندگانو   زارت امور مهاجرین وعودت 

 

 

گان به رخصت  زمستاب  بروند، اما این رخصت  به علت قرار بود تا یک روز دیگر اعضای مجلس نماینده
تا »تا زمان نامعلویم به تعویق افتاد. براساس قانون  ۱۴۰۰نویس بودجه سال مایل تصویب نشدن پیش

شان در راستای تصویب اند به کارهایگان مکلفتصویب نشده، مجلس نمایندهنویس بودجه زماب  که پیش
نویس بودجه سال مایل ماه گذشته به مجلس رسید و برای دو بار به رأی هرچند پیش« آن ادامه دهند. 

متوازن خوانده شده بود، از سوی مجلس رد شد. اعضای که این پیش  جابی گذاشته شد، اما از آن نویس غی 
نویس را گنجانیده نشدن برج  از پیشنهادات این مجلس از جمله طرح گان دلیل رد این پیشنماینده مجلس

نویس بودجه برای بار سوم تا چند روز دیگر سازی معاشات عنوان کردند. اکنون که قرار است پیشسانیک
شان در هاداتکنند که اصالحات و پیشنبه مجلس فرستاده شود، اعضای مجلس ابراز امیدواری یم

نویس بودجه گنجانیده شده باشد تا آنان به زودترین فرصت این طرح را تأیید کنند. در همی   حال پیش
که قابل تطبیق و از لحاظ تخنییک و   گان تا جابی گوید، پیشنهادات اعضای مجلس نمایندهوزارت مالیه یم

 .مایل قابل اجرا باشد، اعمال خواهد کرد

نویس اما به دلیل گان فرستاده شد، این پیشنویس بودجه دو بار به مجلس نمایندهشکه پیرغم اینبه 
متوازن بودن و گنجانیده نشدن پیشنهادات اعضای این مجلس، رد شد. اکنون که قرار است تا یک روز  غی 

ب گویند که مطابق قانون اسایس تا زمان تصویدیگر رخصت  زمستاب  مجلس آغاز شود، اعضای مجلس یم
، رییس مجلس نمایندهنویس بودجه به رخصت  نیمنشدن پیش رحمان رحماب  گان، روز دوشنبه، روند. می 

نویس قانون اسایس، تا زماب  که پیش ۹۹ونهم جدی، در نشست عمویم مجلس گفت که مطابق ماده بیست
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کنندگانو   زارت امور مهاجرین وعودت 

د. رخصت  تواننتصویب نشود، اعضای مجلس به رخصت  زمستاب  رفته نیم ۱۴۰۰بودجه سال مایل 
چنان در یابد. همشود و تا پانزدهم ماه حوت ادامه یمگان از اول ماه دلو آغاز یمزمستاب  مجلس نماینده

گان آمده است: در صورب  که در اجالس قانون اسایس در مورد رخصت  اعضای مجلس نماینده ۹۹ماده 
 و یا هم موضوعساالنه یا برنامه شورای میل، بودجه

 
مربوط به امنیت عامه، تمامیت ارض  و  های انکشاف

آقای رحماب  از  .یابداستقالل کشور مطرح باشد، مدت اجالس شورا قبل از تصویب آن پایان نیم
شان را روی گان خواست که رس از روز شنبه هفته آینده، تمام تمرکز های مجلس نمایندهکمیسیون

 .نویس بودجه بگذارندپیش

وعیت بخشیدن به نظام و نظارت به باور رییس مجلس، فلسف ه کار پارلمان عالوه بر تصویب بودجه، مشر
های گان افزود که گرفی   تصمیم در مورد بودجه و برنامهاز اعمال حکومت است. رییس مجلس نماینده

، تایید و یا رد مقرری
 
ها مطابق احکام قانون اسایس، ایجاد واحدهای اداری و تعدیل و الغای آن انکشاف

قانون اسایس آمده  ۹۰های این مجلس است. در ماده قانون اسایس از صالحیت ۹۱و  ۹۰های بق مادهمطا
، تصویب پروگرام ، است که تصویب، تعدیل یا لغو قوانی   و فرامی   تقنیت 

 
های انکشاف  و اجتمایع، فرهنیک

احدهای اداری و لغو اقتصادی و تکنولوژی، تصویب بودجه دولت  و اجازه اخذ یا اعطای قرضه، ایجاد و 
های مجلس الملیل یا فسخ الحاق افغانستان به آن از صالحیتهای بی   ها و تصدیق معاهدات و میثاقآن

آن ترصی    ح شده است که گرفی   تصمیم در مورد استیضاح وزیران،  ۹۱گان است. در ضمن در ماده نماینده
ها مطابق این احکام، از جمله تایید یا رد مقرریهای انکشاف  و بودجه میل و گرفی   تصمیم راجع بر برنامه

 .های این مجلس استدیگر صالحیت

ام که نقش مجلس نمایندهبا این حال رییس مجلس بیان کرد که حکومت بدون این گان را مطابق قانون احی 
برای اصالح و ها آن میل بودجه میل را درک کند، در برابر پیشنهاداتو گان از حیفهای نمایندهو نگراب  

سازی معاشات را عدالت دانست و گفت عدالت سانایستد. آقای رحماب  طرح یکمفیدسازی بودجه یم
میل و دشمت  با »جوهر جمهویت است. او افزود:  افزایش معاشات حق ملت است. کجای آن اقدام غی 

 «.خی  باید از هر گونه قضاوت احتیاط کنندحکومت است. افراد ب  

گان انتقاد ر برج  از اعضای مجلس از تنش به وجود آمده میان حکومت و مجلس نمایندهاز سوی دیگ
های به وجود آمده میان دو قوه به شهروندان کشور کردند. به باور این بخش از اعضای مجلس، تنش

ک، اختالفآسیب یم شان روی هایرساند. آنان پیشنهاد کردند که حکومت و مجلس در یک نشست مشی 
، عضو مجلس نمایندهو جه را حلبود گان، گفت که در مساله بودجه موقف گرفی   فصل کنند. فرزانه کوج 

 مجلسبارهخواست یک»نیست. او از « عادالنه»و « کار خوب»و خطر رسخ تعیی   کردن، 
 

در مورد « گ
نبود، چهار ماه  این ]بحث[ دو سال»بانو کوج  افزود:  .سازی معاشات کارمندان دولت انتقاد کردسانیک

پیش نبود، شش ماه پیش نبود، اما به محض رسیدن بودجه احساسات مردم را دامن زدید. کار آسان این 
نویس بودجه باید تایید همه او تاکید کرد که پیشبا این« است که یک بخش مشخص زیاد شود یا کم شود. 

 .تهای انکشاف  دولت در حال حارص  متوقف شده اسشود، زیرا پروژه

، رییس کمیسیون امور مایل و بودجه مجلس نماینده افغان صاف  گان، گفت که مجلس در در همی   حال می 
هایش برج  از پیشنهادات را مطرح کرده است. او تقابل با حکومت قرار نگرفته و تنها براساس صالحیت

نویس ندارد و پیش گفت، در صورب  که حکومت نسبت به این پیشنهادات تمکی   کند، هیچ مشکیل وجود 
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کنندگانو   زارت امور مهاجرین وعودت 

 در جواب برج  از نماینده
 
گان مجلس و حکومت که بودجه تایید خواهد شد. از سوی دیگر آقای صاف

گفته بودند حکومت توانابی افزایش معاشات کارمندان را ندارد و پرداخت آن براساس قانون خدمات ملیک 
د، گفت که امکانات برای این کار موجود است. رییسصورت یم کمیسیون امور مایل و بودجه توضیح   گی 

در حایل که سقف معاش اختیاری  کنند، هزار نفر معاش اختیاری دریافت یم ۲۴داد که در حال حارص  
 افزود که این رقم باید کاهش یابد و برای آن  ۲۵۰

 
هزار افغاب  تعیی   شود. در  ۱۵۰هزار افغاب  است. صاف

خوان مقامکنار آن، او خواهان قطع معاش امتیازی  پایه حکومت شد. به گفته های بلند و خرج دسی 
، در صورب  که این طرح

 
افغان صاف شود که برای انداز یممیلیارد افغاب  پس ۱۲ها عمیل شود، حدود می 

 .رتبه دولت  بسنده استافزایش معاشات کارمندان پایی   

وزارت اجازه دهد و امکانات مایل و تخنییک که قانون به این   گوید، تا جابی در همی   حال وزارت مالیه یم
گنجاند. شمروزخان نویس بودجه یمفراهم باشد، این وزارت پیشنهادات اعضای مجلس را در پیش

چه از لحاظ صبح گفت که این وزارت تا حد امکان هر آن۸مسجدی، سخنگوی وزارت مالیه، به روزنامه 
و بیان کرد که نظریات پارلمان در صورت بهبود بودجه در کند. امایل و فت  قابل پذیرش باشد، تطبیق یم

 .کندنویس گنجانیده خواهد شد و این وزارت در حال حارص  روی این پیشنهادات کار یمپیش

در هفدهم قوس به مجلس رسید. وزارت مالیه  ۱۴۰۰نویس بودجه سال مایل قابل یادآوری است که پیش
میلیون  ۱۹۹میلیارد و  ۳۱۱میلیارد افغاب  در نظر گرفته که  ۴۷۳در مجموع در بودجه میل سال آینده 

نویس ای است. تاکنون پیشمیلیون افغاب  آن بودجه توسعه ۸۴۲میلیارد و  ۱۶۱افغاب  آن بودجه عادی و 

 .بودجه دو بار در مجلس به رأی گذاشته شد، اما تأیید نشد
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روز گذشته سه بیمار کرونابی در کشور جان صبح، کابل: وزارت صحت عامه اعالم کرده است که در شبانه۸
 .اندباخته

ونهم جدی از سوی وزارت صحت عامه ی ابتال به ویروس کرونا که روز دوشنبه، بیستطبق آمار روزانه

 .اندعت گذشته در کشور شناسابی شدهسا ۲۴بیمار جدید نی   در  ۷۹نشر شد، 

 .ی مشکوک به کرونا به دست آمده استنمونه ۸۴۹این نتیجه از آزمایش یک هزار و 

 .اندیاب شدهبیمار کرونابی صحت ۵۴۳روز گذشته چنان در شبانههم

 .تن رسیده است ۱۴۱هزار و  ۵۴با ثبت ارقام جدید، شمار کل مبتالیان به کرونا در کشور به 

 .اندتن دیگر بهبود یافته ۴۱۱هزار و  ۴۶تن جان باخته و  ۳۴۶این میان، دو هزار و  از 

 .تن بیمار کرونابی در کشور فعال هستند ۳۸۴در حال حارص  پنج هزار و 

 .نمونه مشکوک به کرونا را آزمایش کرده است ۱۰۵هزار و  ۲۲۸وزارت صحت عامه تاکنون 
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 اند. را در این والیت فعال کرده ۱۹ گویند که نخستی   مرکز تشخیص بیماران کووید مسئوالن صیح بامیان یم

ی، رئیس شفاخانۀ والیت  بامیان یمداکی  فروغ برای  ۱۹گوید که دستگاه تشخیص کووید الدین امی 
به پایان برسد، برای  ۱۹ست؛ زیرا به گفتۀ او، هر زماب  که بیماری کوویدگان این والیت مؤثر اباشنده

 ها؛ مانند زردی سیاه و سفید نی   کاربرد دارد. تشخیص دیگر بیماری

ی دستگاه تشخیص بیماران کووید  که برای شفاخانۀ بامیان خریداری شده است را نسبت به   ۱۹آقای امی 
 کند. رفته عنوان یمد، پیشانهابی که در کشور فعالدیگر دستگاه

 

را تشخیص  ۱۹نمونۀ بیماران کووید  ۳۲ساعت  ۲به گفتۀ مسئوالن صیح بامیان، این ماشی   در هر 
ول است؛ اما گویند که همهای صیح بامیان یمتواند. مقامیم اکنون ویروس کرونا در این والیت زیر کنی 

ش موج سوم و گونۀ جهیش  ویروس وجود دارد. یافتۀ این نگراب  از گسی 

ش ویروس کرونا تاکنون بامیان یم سیدحبیب فاضل، معاون ریاست صحت تن  ۱۹گوید که از آغاز گسی 

 اند. در این والیت در ب  ابتال به آن جان باخته

در این والیت عدم  ۱۹های عمدۀ آمار پایی   بیماران کووید افزایند که ییک از دلیلمسئوالن صیح بامیان یم
 این بیماری بوده است. تشخیص 
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کاری مایل گویند که پروژۀ جدیدی را به همدر همی   حال، مسئوالن بنیاد توسعۀ آقاخان در بامیان نی   یم
 اند. والیت کشور آغاز کرده ۱۰های اتحادیۀ اروپا در میلیون یورو از کمک ۱۰حدود 

والیت  ۱۰های صیح پروژه بخش گوید که از طریق ایناحمد فضل، رئیس این بنیاد در بامیان یمفضل
دیه مبارزه با های آگایهشوند، برنامهتقویت و تجهی   یم ۱۹شمول بامیان برای مبارزه با کووید کشور به
 ۱۹خاطر بیماری کوویدشان را بهآورانهابی که نانتر خواهد شد و به خانوادهها بیشدر این والیت ۱۹کووید

 شود. مک یمدهند، مواد خورایک کاز دست یم

، ۱۹افزایند که از طریق این آزمایشگاه تشخیص بیماران کووید مسئوالن بنیاد توسعۀ آقاخان در بامیان یم
های غور، پروان و بامیان آزمایش و های دایکندی، بخشاز والیت ۱۹های مشکوک بیماران کووید نمونه

 تشخیص خواهد شد. 

واره گان این والیت همبی بود که باشندهان از مشکالب  عمدهدر بامی ۱۹نبود مرکز تشخیص بیماران کووید 

 از آن شکایت داشتند. 

شد که نتایج آن با تأخی  یک از بامیان به کابل فرستاده یم ۱۹های بیماران مشکوک کووید پیش از این نمونه
 رسید. ماه دوباره به بامیان یمهفته و حت  یک

 

کت  کت توانسته است برای « کانال وادی ننگرهار»مقامات در رسر هزار فرد بیکار  ۵۴میگویند که این رسر
 .زمینه کار مساعد سازد

کت  کت« کانال وادی ننگرهار»همایون غریبمل، سخنگوی رسر در چهار فارم خود در  یم گوید که این رسر
هزار شخص  ۵۴ماهه را آغاز کرده است که در آن  ۶بخش نگهداری درختان و ساخت جوی ها، برنامه 

 .بیکار مرصوف کار شده اند

آقای غریبمل در گفتگو با رادیو آزادی نی   گفته است که هدف از آغاز این برنامه پرورش بهی  زیتون و مساعد 
    .رای جوانان میباشدساخی   زمینه های بیکاری ب

کت  ن  ۴عالوه نمود که برای این افراد که مرصوف کار هستند، « کانال وادی ننگرهار»سخنگوی رسر
ُ
هزار ت

  .گندم توزی    ع میگردد

 


