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ر
مت کامل اخبار

ویدیوب گزارش کرد گارد
سازمان مردم نهاد آلماب دیدهبان دریان )(Sea-Watchروز پنجشنبه با انتشار
ی
ر
مدیتانه تالش کرده آنها را توقیف
ساحیل لیب با تتاندازی به سوی یک قایق حامل پناهجویان در دریای
کند اما از دستیاب به هدف خود باز مانده است.

گارد ساحلی لیبی قایق پناهجویان را در مدیترانه تعقیب میکند

شناساب انجاو دیدهبان دریا روز چهارشنبه  ۳۰ژوئن این تصاویر را ضبط کرده است.
یک هواپیمای
ی
ر
براساس آنچه در این ویدیو دیدیه یمشود ،دو تت به سطح آب و در فاصله  ۲تا  ۳متی یک قایق چوب
آبرنگ شلیک یمشود .حدود  ۵۰مهاجر در این قایق حضور داشتند.
دیدهبان دریا یمگوید قایق گارد ساحیل لیب ،ییک از چهار شناوری است که ایتالیا در سال  ۲۰۱۷به این
ویدیوب نشانگر آن است که گارد ساحیل بارها تالش یمکند به موتور قایق
کشور اهدا کرد .تصاویر
ی
پناهجویان نزدیک شود و چند بار هم با مانورهای خطرناک یمکوشد تا راه پناهچویان را بند آورد.
فعاالن دیدهبان دریا که از کابت هواپیما شاهد این ماجرا بودند بالفاصله با شناور گارد ساحیل تماس گرفتند:
ی
«شما زندک آدمها را در معرض خطر قرار یمدهید .خییل به [قایق پناهجویان] نزدیک هستید ».گارد ساحیل
لیب در پاسخ یمگوید« :این قایق قاچاقچیان است ».هواپیما دیدهبان دریا در آخرین پیام از گارد ساحیل
لیب یمخواهد «تا فاصله با آنها را حفظ کرده و دیگر تتاندازی نکند».
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ختگزاری فرانسه یمگوید مستقال نیمتواند تعلق شناور مهاجم به گارد ساحیل لیب را تائید کند.
دیدهبان دریا یمگوید «این حادثه در منطقه نظارت ،جستوجو و نجات مالت روی داده است .قایق گارد
ساحیل ایتالیا به دلیل کمبود سوخت عملیات را نیمهکاره رها کرد .قایق پناهجویان توانست به جزیره
المپدوزا در جنوب ایتالیا برسد.
ر
مدیتانه ییک از مستهای اصیل ورود مهاجران از خاورمیانه و آفریقا به اروپا است .با وجود خطرات
دریای
و تلفات پرشمار پناهچویان در این دریا ،این مست هنوز پرطرفدار است .در شش ماه نخست سال ۲۰۲۱
نزدیک به  ۲۱هزار نفر با عبور از ر
مدیتانه خود را به سواحا ایتالیا رساندهاند .به گفته سازمان ملل متحد در
همت بازه زماب بیش از  ۸۳۰پناهجو جان خود را در این دریا از دست داده اند.

خب یمدهد .
لیتوانیا از  ۱۱۶مورد دیگر بازداشت مهاجران دررسحدات این کشور با بالروس ر
لیتوانیاب یمگویند عبور این مهاجران دراین اواخر افزایش یافته و مینسک دریک اقدام تالفجویانه
مقامهای
ی
از تعزیرات اتحادیۀ اروپا عمدا این افزایش را سازماندیه یمکند .

مهاجران بازداشت شده که در حال گذر از مرز بالروس به لیتوانیا بودند.

نتوهای رسحدی لیتوانیا امروز گفتند که هنگام بازداشت یک گروه از مهاجران گاز اشک آور استفاده کرده
هواب نمودند .
فتهای ی
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مقامها گفتند که در دو روز گذشته  ۱۷۹نفر ازاین مهاجران بازداشت شده اند .

کمیته پارالمپیک بت الملیل نامهای شش ورزشکار پناهنده و معلول برای تیم پارالمپیک توکیو  ۲۰۲۰را
اعالم کرد .عباس کرییم ،شناگر افغان و شهراد نساج پور ،پرتابگر وزنه ایراب که هردو در امریکا پناهنده
هستند ،در کنار سه ورزشکار سوری و یک ورزشکار بروندی رایه توکیو یمشوند.

عباس کریمی ،پناهنده و شناگر معلول افغان ،مقیم امریکا .عکس از مایکل ریوز ،گیتی ایماژ

ی
به گفته کمیته پارالمپیک بت الملیل ،تیم ورزشکاران پناهنده و معلول از بیش از  ۸۲میلیون نفری نمایندک
یمکنند که به دلیل جنگ ،رسکوب و نقض حقوق بش از کشورهای شان مهاجر شده اند و  ۱۲میلیون تن
از آنها معلول هستند.
آندریو پارسون ،رئیس کمیته پارالمپیک بت الملیل روز  ۳۰جون هنگام اعالم نامهای ورزشکاران تیم
پناهندگان معلول گفت که از تمام مردم جهان یمخواهد از «شجاع ترین تیم ورزش جهان» ،تیم ورزشکاران
معلول ،حمایت کنند.
هاب را
او در ادامه
افزود« :این ورزشکاران نشان یمدهند که چگونه تغیت با ورزش آغاز یمشود :آنها زخم ی
ی
دیدهاند که زندک شان را تغیت داده و به خاطر امنیت خود به سفرهای پر مخاطره اقدام کردهاند اما با وجود
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موانع ،به ورزشکاران نخبهای بدل شدهاند که آماده هستند در بازیهای پارالمپیک  ۲۰۲۰توکیو رسکت
کنند».
تیم پارالمپیک بت الملیل پناهندگان در توکیو از شش ورزشکار پناهنده و معلول تشکیل شده است .عباس
کرییم ،شناگر افغان و شهراد نساج پور ،پرتابگر وزنه ایراب که هردو در امریکا پناهنده هستند ،در کنار سه
پناهنده سوری در رشتههای شنا ،اتلتیک و قایق راب و یک پناهنده بروندی در رشته تکواندی معلوالن در
بازیهای پارالمپیک توکیو رسکت خواهند کرد.
ی
عباس کرییم که از هنگام تولد از دو بازو محروم بود ،از  ۱۳سالگ شنا را در افغانستان آغاز کرد و در ۱۶
ی
سالگ ،به دلیل جنگ ،از این کشور مهاجر شد.
او نخست به ایران رفت و از آنجا به کمک قاچاقتان وارد ترکیه شد و از  ۲۰۱۳تا  ۲۰۱۷بدون مدرک
ی
قانوب ،در کمپهای مختلف در این کشور زندک کرد.
او در ییک از کمپها که مهاجران معلول در آن سکونت داشتند به تمرین شنا ادامه داد و به بازیهای میل
ترکیه راه یافت .او در این دوره  ۱۵مدال ورزش از جمله در دو دور مسابقات میل ترکیه را به دست آورد.
عباس کرییم در جریان اقامتش در ترکیه به کمک کمیساریای عایل سازمان ملل برای پناهندگان به امریکا
پناهنده شد و در پورتالند اقامت گزید .او در سال  ۲۰۱۷در بازیهای جهاب در مکسیکو رسکت کرد و یک
مدال نقره را به دست آورد.
در سال  ۲۰۱۹عباس کرییم در بازی های جهاب لندن در شنای  ۵۰ر
مت پروانه رسکت کرد و ششم شد.
او در همت سال به دلیل مرگ پدرش به افغانستان برگشت و بعد از بازگشت به امریکا در فورت الودردل
به تمریناتش برای بازیهای پارالمپیک ادامه داد تا این که روز چهارشنبه نامش در میان شش ورزشکار
پناهنده و معلول در بازیهای پارالمپیک توکیو اعالم شد.
بازی های پارالمپیک  ۲۰۲۰که به دلیل بحران کرونا یک سال به تعویق افتاد از  ۲۵اگست تا  ۵سپتمت ۲۰۲۱
در توکیو برگزار یمشود.

عربستان سعودی ورود مسافران از افغانستان ،امارات متحده عرب ،ویتنام و اتیوپیا را به دلیل نگراب در
کشورهاب است که ویروس کرونای جهش یافته "دلتا"
مورد ویروس کرونا محدود کرد .افغانستان ییک از
ی
در آن به رسعت شیوع یافته است.
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ر
دولب سعودی روز شنبه گزارش داد که این محدودیت از چهارم جوالی برای همه افرادی وضع
ختگزاری
خواهد شد که در  ۱۴روز گذشته در این کشورها بوده اند .شهروندان سعودی که قبل از روز یکشنبه به
کشورشان برگردند ،معاف یم شوند.

از آغاز پاندمی کرونا مراسم حج بسیار محدود برگزار می شود.

در هفته های اخت بسیاری از مسافران از کشورهای آسیای جنوب به افغانستان آمده و از آنجا به صورت
کشورهاب سفر یم کردند که بر کشور مبداءشان محدودیت سفر وضع کرده بودند.
ترانزیت به دیگر
ی
عربستان سعودی ییک از مقاصد اصیل بسیاری از مسافراب بود که به کابل یم آمدند.
هواب کابل
کارگران پاکستاب در مقابل سفارت افغانستان در اسالم آباد برای دریافت ویزای عبوری از میدان ی
صف کشیده اند.
از آغاز همه گتی ویروس کرونا در جهان ،عربستان همه ساله بر برگزاری مراسم حج که ییک از ارکان دین
اسالم است ،محدودیت وضع یم کند و به شمار مشخیص از مسلمانان اجازه یم دهد این مناسک را به جا
آورند.
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دیوشمت مرستندویه ادارو له لورې دننګرهار والیت دکډوالو چارو ریاست په همکارۍ ٧٦٨بېځایه شوو
ر
مرسب وشوې.
کورنیو رسه بشي

یل څخه ددې والیت مرکز ته راکډه
يادې
کورب ج دجګړوله امله دپچتاګام ،ده باال،اجت اوسپت غر ولسوا ۍ
ۍ
کوربته
روغتیاب کڅوړې او ٤٣٦کورنیو هرې
کورب ته
شوې وې دچنګاښ په ٩مه ٣٣٦کورنیو هرې
ۍ
ۍ
یی
افغاب نغدې ورکړل شوې
١٣٧٠٠
ۍ

ش ج د درملب لپاره مسولو ادارو ته
ب سنده کارګر د کاري پېښو د رامنځ ته کېدو په صورت ک کویل ی
مراجعه وکړي.
الندب مطلب ک.
بشت معلومات
ړ
ی
د کاري پېښو رامنځ ته کېدل کومه نوې خته نه ده .د فرانس د بییم ادارې د یو راپور له مخ په  ۲۰۱۹ک
ساختماب برخو ک رامنځ ته شوې دي.
روغتیاب ،صفاکارۍ او
ډېری کاري پېس د ټولنتو،
ی
یی
ساختماب برخو ک رامنځ ته شوې پېس د ګڼو کسانو د مرګ المل شوې دي :په  ۲۰۱۹ک  ۱۷۹کسان د
په
ی
ښب.
کاري پېښو له امله مړه شوي دي ج د  ۲۰۱۸پرتله  ۶۴،۵سلنه زیاتوایل ی
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ب سنده کارګر د خپل اداري وضعیت له امله د نورو پرتله زیانمن قش دی .خو هغوی د فرانس د کار قانون
پر اساس له ځینو حقونو څخه برخمن دي .
د کارې پېښو د رامنځ ته کېدو په صورت ک ضوري اقدامات څه دي؟
خب ورکول
ر
ب سنده کارګر باید د  ۲۴ساعتونو په موده ک کارفرما ته د پېس په اړه خت ورکړي .د مهاجرو د حمایت
ر
ش .کارفرما بیا دنده لري ج د
سازمان
ژیسب ی ی
واب ج ښه به دا وي ی
کتب ډول خت ورکړل ی
ج کارفرما ته په ی
ی
 ۴۸ساعتونو په موده ک د فرانس د بیمې ادارې ته اطالع ورکړي.
دغه راز کارفرما د پېس په اړه د اطالع له ترالسه کولو وروسته باید تاسو ته د کاري پېس سند ورکړي .دغه
امییل یا د بییم ادارې په سایټ ک هم شته.
سند د ی

انځور :پېکسابي

که چتې کارفرما د بییم ادارې ته له اطالع ورکولو ډډه وکړي ،تاش او یا ستاسو خپلوان کویل ئ
ش ج له
ئ
ونیس .تاش اړ یاست ج د خپل کار ،کارفرما ،او د پېس او د کار ترمنځ د تړاو ثبوتونه
یادې ادارې رسه تماس
دغ ادارې ته وړاندې کړئ.
ر
وساب .خو
د بییم اداره دنده لري ج د حرفه ی یب راز د ساتلو د اصل پر بنسټ ستاش اداري وضعیت پټ
ی
کوونیک ورته د
که چتې څارنوال ورنه د ب سندو مهاجرو په اړه د معلوماتو غوښتنه وکړي ،د بییم ادارې کار
ی
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ر
قانوب دلیل »پر بنسټ د
ژیسب سازمان په حواله دوی یوازې د «
ش کویل .د
ی
ی
معلوماتو له ورکولو ډډه نه ی
قانوب دلیل نه دی تعریف شوی.
ش ،خو تر دې دمه دغه
ی
معلوماتو له ورکولو ډډه کویل ی
ر
ش .په وینا یب په ځینو مواردو
ژیسب زیاتوي ج ب سنده کارګر حق لري له
یی
روغتیاب خدماتو څخه برخمن ی
ی
اسانتي.
قانوب کېدو پروسه هم
ک یب د
ږ
ی
ر
ډاکب او یا روغتون ته مراجعه کول
کارګر اړ دي ج د طب ازموینو د تررسه کولو او د کار د درېدو د رستېفیکېت د ترالسه کولو لپاره ړ ر
ډاکت او یا
ی
روغتون ته مراجعه وکړي .که چتې کارفرما ستاسو د کار په هکله مالحظ ولري ،د بییم اداره د پلټنو د پیل
صالحیت لري.
د بییم ادارې په حواله که کارفرما کومه مالحظه و نه لری او د بییم ادارې له خوا پلټب پیل شوې نه وي،
ر
کتي.
ستاش دوسیه د یوې
میاشب په ترڅ ک ارزول ږ
روغتیای خدمات
يي
ر
روغتیاب خدماتو څخه برخمن ئ
ش.
ژیسب سازمان زیاتوي
د کاري پېس سند تاسو ته اجازه درکوي ج له
یی
ی
قانوب حالت رسه تړیل نه ده.
رسیدک د استوګب او د کار د
ج فرانسه ک کاري پېښو ته
قانوب او یا غت ی
ی
ی
که چتې له درملب وروسته د کارګر روغتیاب حالت ال هم نازک وي ،ړ ر
ډاکت باید ور ته د درملب د ادایم سند
یی
ورکړي.
قضای مراحل
يي
ونیس.
کاف تدابت
د بییم ادارې په حواله کارفرما اړ دی ج د کاري پېښو د مخنیوي لپاره ی
ی
که فکرکوئ ج د کاري پېس رامنځ ته کېدو ک ستاش کارفرما مسول دی ،تاش کویل ئ
ش ج د بییم ادارې
او یا محکیم ته مراجعه وکړئ .د کارګر د مرګ په صورت ک یب خپلوان اجازه لري ج محکیم ته مراجعه
وکړي.
تاش پېښه ک د کافرما مسولیت باید ثابت کړئ .ښه به دا وي ج له سندیکاګانو څخه مرسته وغواړئ.
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آمریت امور مهاجرین و عودت کنندگان والیت غور از توزی ع مساعدت نقدی با همکاری سازمان بت الملیل
مهاجرت یا  IOMبه روز چهارشنبه 9 ،رسطان سال روان برای  70تن که از ایران بازگشت کردهاند ،خت داد.

این افراد باشندگان اصیل ولسوایلهای دولینه ،شهرک ،دولت یار ،تولک ،پسابند و مرکز غور یمباشند.
مساعدتها متناسب با وضع اقتصادی در سه کتگوری توزی ع شدند .برای  14تن  14هزار و  400افغاب
به  18تن  22هزار و  400افغاب و به  38تن دیگر  7هزار و  200افغاب مساعدت شد.

بایدن در جریان رسکت در مراسم اعطای حق شهروندی امریکا به یک گروه جدید از مهاجران در کاخ
سفید خاطرات مربوط به حضورش در کاخ صدام را برای اعطای حق شهروندی امریکا در سال ۲۰۰۹
مرور کرد.
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به گزارش اسپوتنیک ،جو بایدن رئیس جمهوری امریکا در این مراسم که پیش از روز استقالل امریکا در چهارم
جوالی برگزار یمشود ،در کاخ سفید و در جمع گرویه جدید از مهاجران که منتظر دریافت حق شهروندی
ی
امریکا بودند ،گفت :ییک از رضایتبخشترین لحظات زندک من در دوراب که معاون باراک اوباما بودم
زمانیست که به کاخ پر زرق و برق صدام در عراق وارد شدم و دیدم که حدود  ۱۶۷زن و مرد یونیفورم پوش
در آن کاخ بودند.

بایدن و همشش جیل در قالب یک هیئت دیپلماتیک در سال  ۲۰۰۹به بغداد سفر کردند؛ سفری که با
مراسم اعطای حق شهروندی چهارم جوالی برای  ۲۳۷رسباز در کاخ الفاو صدام همزماب داشت .در آن
روز ۱۲ ،عر راف شهروند امریکا شدند.
ر
حاال بعد از  ۱۲سال بایدن در اتاق رسف کاخ سفید مراسم اعطای شهروندی  ۲۱شهروند جدید را از
کشورهای مختلف از جمله افغانستان ،نپال ،پاناما و انگلیس ،عراق در میان این  ۲۱نفر بودند.
بایدن در این مراسم گفت :از شما بابت انتخاب ایاالت متحده امریکا سپاسگزارم و بر این باورم که امریکا
ی
جای ارزشمندی برای آرزوهای شماست .همیک شما بیانگر و نماینده این هستید که چطور مهاجرت همواره
برای امریکا مهم و ضوری بوده است.
بایدن در جریان سختاب خود همچنت گفت ،یمتوان امریکا را به عنوان یک ملت بر اساس این ایده تعریف
کرد که ما این حقایق را بدییه یمدانیم ،اینکه همه زنان و مردان به طور برابر آفریده شدهاند و توسط خالق
خود دارای حقوق غتقابل انکاری هستند.
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یادآوری یم کنیم ،که پیش از این آخرین مراسم اعطای حق شهروندی در کاخ سفید در سال  ۲۰۲۰و با
حضو دونالد ترامپ ،رئیس جمهوری سابق امریکا برگزار شد.
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