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کمکرسانیهابیشترمیشود
صلیب سرخ 

در پی حمایت از افغانستان

باوجود این که خدمات توان بخشــی جسمی 
صلیب سرخ جهانی در افغانستان طی سال گذشته 
میالدی 2018 رکورد جدیدی بر جای گذاشته، اما 
نیاز بسیاری از معلوالن بی پاسخ می ماند و همچنان 
معلوالن در اوضاع مناسب به سر نمی برند؛ و این امر 

باعث نگرانی سازمان صلیب سرخ است.
نمایندگی کمیته بین المللی صلیب سرخ از کابل 
بابیان مطلب فوق نوشته است، در سی امین سال 
شروع برنامه های توان بخشی کمیته بین المللی 
صلیب ســرخ، رکورد ارائه بیــش از 22 هزار عضو 
مصنوعی و دیگر وسایل ارتوپدی به همراه دو هزار 
ویلچر، هجده هزار عصا و تعداد زیادی جلســات 

فیزیوتراپی به افراد نیازمند به دست آمد.
در سال گذشــته میالدی، بیش از دوازده هزار 
نفر از معلوالن افغانستانی برای اولین بار با مراجعه 
به مراکز توان بخشی این سازمان در افغانستان برای 

دریافت خدمات توان بخشی ثبت نام کردند.
آلبرتو کایرو، مدیر برنامه توان بخشــی کمیته 
بین المللی صلیب ســرخ در افغانستان می گوید: 
رکورد تعداد معلوالن افغانســتانی کــه به دنبال 
کمک های توان بخشی هستند بازتاب سطح باالی 
نیازها است. با در نظر گرفتن تمامی افرادی که به 
آن ها کمک کردیم و به رغم تمام تالش های ما، حتی 
به امکان کمک به همه افراد نیازمند در این خصوص 

نزدیک هم نشده ایم.
طبق آمار افغانستان در سال 1۳۹۴، حدود یک 
و نیم میلیون نفر از جمعیت ۳۳ میلیونی افغانستان 

دارای نوعی از معلولیت جسمی بوده اند.
کمیتــه بین المللــی صلیب ســرخ خدمات 
توان بخشــی خود را در کابل از ســال 1۳۶۷ و با 
ارائه خدمات اتصاالت اندام مصنوعی و جلســات 
فیزیوتراپی برای کمک به بازیابی توانایی حرکت 

معلوالن آغاز کرد.
امروزه، این ســازمان هفت مرکز توان بخشی 
در کابل، مزار شــریف، هرات، جالل آباد، گل بهار، 

فیض آباد و لشکرگاه دارد.
طی این مدت ســخن گفتن درباره معلولیت 
راحت تر شده اســت و مقامات افغانستانی توجه 
بیشتری به این موضوع دارند. بااین وجود، به دلیل 
محدود ماندن فرصت های مشارکت در اجتماع و 
اشتغال، پیش داوری ها و تبعیض ها همچنان ادامه 
دارد. کایرو که از زمان گشایش برنامه توان بخشی 
جسمی کمیته بین المللی صلیب سرخ کار خود را 
آغاز کرده باور دارد که: جمعیت معلوالن از کمبود 
فرصت های شــغلی، تحصیلی و توان بخشی رنج 
می برد و این موضوع منجر به فقدان اعتمادبه نفس 
و عزت نفس ایشان می شــود. بااین حال، جامعه و 
خانواده آن ها را پس نزده اســت. آن ها کماکان به 
فرصت های بیشتری نیاز دارند تازندگی شان را از 

نو آغاز کنند.
کمیته بین المللی صلیب ســرخ مشــارکت 
معلوالن در جوامعشــان را از طریق آموزش های 
شــغلی، وام های خرد برای آغاز کسب وکارهای 
کوچک و برنامه های ورزشــی مانند بسکتبال با 
ویلچیر، فوتسال و فعالیت  های بازپروری تسهیل 
می کند. همچنین این ســازمان به افــراد دارای 
معلولیت آموزش داده و آن ها را در مراکز توان بخشی 
جسمی خود به کار می گیرد؛ تقریباً تمامی ۷۵0 
کارمند این مراکز خود از بیماران سابق هستند که 
آموزش دیده و به عنوان فیزیوتراپیست، پرستار، 
تکنسین ارتوپدی، مدیر اداری و مسئول لجستیک 
استخدام شــده اند. هرچند که امروز وضعیت در 
افغانستان درد و رنج بسیاری را برای غیرنظامیان 
به وجود آورده اما هــزاران معلول درنتیجه برنامه 
توان بخشی کمیته بین المللی صلیب سرخ شاهد 

بهبود زندگی شان هستند.
عبدالرزاق، بیمار قطع نخاعی ۴۵ ساله می گوید: 
تصور این کــه زندگی من بــدون کمک کمیته 
بین المللی صلیب سرخ چگونه می بود برایم ممکن 
نیست. زندگی من سخت است، خیلی سخت، اما 
برنامه های کمک رسانی کمیته بین المللی صلیب 
ســرخ آن را قابل تحمل کرده است. من احساس 
می کنم که من و خانواده ام به دســت فراموشــی 

سپرده نشده ایم.
مراجعان  به مراکز توان بخشی کمیته بین المللی 
صلیب سرخ در افغانستان از طریق مین های زمینی، 
بقایای مواد منفجره باقی مانده از جنگ و جراحات 

ناشی از شلیک گلوله دچار معلولیت شده اند.
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مقامــات برزیلی اعــالم کردند 
در پی حادثه شکســتن یک ســد 
در جنوب شــرقی این کشــور که 
در شــب جمعه )پنجم بهمن ماه( 
اتفاق افتاد، حداقل ۴0 نفر کشــته 
و حدود ۳00 تن نیز ناپدید شده اند. 
در همیــن حــال اعالم شــد آمار 
 کشته ها و مفقودین در حال افزایش

 است.

شــرکت واله در بیانیه ای گفت: 
چندین کارمند در ساختمان اداری 
این سد بوده اند که با شکستن آن زیر 
آب و گل والی به سمت مناطقی در 

جنوب شرق برزیل مدفون شده اند.
به نوشته وبگاه روزنامه گاردین 
این سدها که توسط شرکت بزرگ 
حفاری واله در معدن ســنگ آهن 
فِجائو واقع در ایالت میناس ِگرایس 

برزیل اداره می شد، پس از مقاومت 
نکردن در برابر حجم آب، شکســته 
شده و معدن مذکور را به زیر امواج 
آب فرســتاد و پــس از شکســتن 
ســد مناطق وســیعی معادل یک 
 میلیون متر مکعــب را در گل و الی 

فرو برد.
آب و گل و الی حاصل از شکستن 
این سد یک روستا در نزدیکی منطقه 

نزدیک به سد را نیز در بر گرفته است؛ 
اما مقام های برزیل پیش تر به مردم 
این روســتا هشــدار داده بودند که 

محل سکونت خود را ترک کنند. 
درعین حــال آن ها در روســتا 
ســکونت داشــته و این روستا نیز 
به موجب سیالب ایجاد شده به زیر 
گل والی رفته و درنهایت نیز تعداد 
کشــته شــدگان این حادثه را نیز 

بیشتر می کند.
در پی این حادثه سیالب رها شده 
از سد بعد از آغشته شدن به زباله های 
دفعی معدن، به رنگ قرمز درآمده و 
سپس به مراتع و جنگل های اطراف 
گسترش پیدا کرد که همین مسئله 
نگرانی ها از آلودگی گســترده را در 

پی دارد.
سخنگوی ایستگاه آتش نشانی 
شهر برومادینو با بیان اینکه نگرانی 
اصلی اکنون یافتن هرچه ســریع تر 
مفقود شدگان اســت، از اعزام چند 
فروند بالگــرد نجات بــرای بیرون 

کشیدن بازماندگان از آب خبر داد.
این ســد که در ایالــت میناس 
گرایــس در جنوب شــرقی برزیل 
قرار دارد، متعلق به شرکت معدنی 
واله است و محل نگهداری ضایعات 
حاصل از فعالیت شــرکت به شمار 

می رفت.
مقامات آتش نشــان اواخر روز 
شنبه )ششم بهمن ماه( و پس از یک 
روز جســت وجو در میان گل والی 
به منظور یافتن قربانیان این حادثه 
مهیب، تاکنون )هفتــم بهمن ماه( 
شــمار تلفات حادثه را ۴0 تن اعالم 
کرده اند. هرچند این نگرانی وجود 
دارد که تعداد قربانیان افزایش پیدا 
کند زیرا با گذشت 2۴ ساعت از زمان 
وقوع این فاجعه احتمال زنده یافتن 

حادثه دیدگان وجود ندارد.

به گزارش اسکای نیوز، در میان 
مفقودان این حادثــه 200 کارگر 
معدن ســنگ آهن نیز وجود دارند 
که در زمان وقــوع حادثه در محل 
حضور داشــته اند. علت شکســتن 
این سد در کنار معدن سنگ آهنی 
که به بزرگ ترین شرکت استخراج 
معدن برزیل تعلق دارد، هنوز معلوم 

نشده است.
گفتنــی اســت دادگســتری 
برزیل بیــش از 2۶0 میلیون دالر از 
دارایی های شــرکت واله را به دلیل 
این حادثه ضبط کرده است. فرایند 
جست وجوی افراد ناپدید شده چند 
بار به دلیل احتمال شکســتن سد 
دیگری در باالدســت متوقف شد. 
گفتنی اســت بارش پیوسته باران 
نگرانی هــا را افزایش داده اســت و 
احتمال پیدا شدن افراد مفقود شده 

هر لحظه کمتر می شود.
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تلفات سیل رو به افزایش است

خبر

آدنا چیست که اردوغان بعد از بیست سال، 
به آن استناد می کند؟

اردوغان رئیس جمهور ترکیه، روز پنجشنبه 
)چهارم بهمن  ماه( در شهر ارزروم گفت حضور 
ترکیه در سوریه طبق توافق با سوریه موسوم به 
آدنا به ســال 1۹۹8 میالدی )1۳۷۷ شمسی( 

قانونی است.
رجوع اردوغان به توافقی در بیســت سال 
پیش، در اصل پیشــنهاد روس ها بــه او بود. 
اردوغان یک روز قبلش، روز چهارشنبه )سوم 
بهمن ماه( در دیدار با پوتین در مسکو، نتوانست 
وی را برای ایجاد منطقه امن در شمال سوریه به 
عمق ۳0 کیلومتر مجاب کند؛ در عوض پوتین 
به وی پیشنهاد کرد که به جای ایجاد منطقه امن 
و اجرای توافق ترکیــه و آمریکا، توافق قدیمی 
سوریه و ترکیه موســوم به توافق آدنا را مبنای 
حل مشکالت و بحران های ایجاد شده با دمشق 
و مسئله کردها قرار دهد؛ توافقی که به نوشته 

الجزیره تفسیرهای وسیعی می توان از آن کرد.
پیشینهومفادتوافقآدنا

پیشــینه این توافق به سلسله اختالفاتی بر 
می گردد که ســوریه و ترکیه را در اواخر قرن 
بیستم به سمت جنگ پیش برد. فعالیت های 

سیاســی ُکردها در قالب گروهــک پ ک ک 
چگونگی تقسیم آب رود فرات و استان هاتای 
اسکندرون عمده مســائلی بود که دو کشور را 
مقابل هم قرار داده بود. حضور عبداهلل اوجاالن 
در شمال سوریه و پناه گرفتن وی در سوریه تا 
جایی پیش رفت که ترکیه به طور جدی دمشق 
را به حمله نظامی تهدید و نیروهایش را در مرز با 
این کشور مستقر کرد و بیم شروع جنگ می رفت 
که با وســاطت ایران، مصر و اتحادیه عرب، دو 
کشور در شهر آدنا مقابل همدیگر نشستند. آدنا، 
پنجمین شــهر پر جمعیت ترکیه و شهری در 

جنوب این کشور است.
طبق این توافق که در بیست اکتبر 1۹۹8 
)28 مهر ماه( ســال 1۳۷۷ شمسی و با نظارت 
ایران و مصر میان ترکیه و سوریه امضاء شد، دو 
کشور متعهد شدند از ورود گروه های تروریستی 
به خاک یکدیگــر جلوگیری کننــد و ارتش 
ترکیه نیز اجازه یافت برای سرکوب گروه های 
تروریســتی فقط تا عمق پنج کیلومتری وارد 
خاک ســوریه شــود و هم زمان بتواند تدابیر 
امنیتی الزم را در صــورت تهدید امنیت ملی 
خود اتخاذ کند. دمشق دو روز بعد در بیانیه ای 
به آنکارا یادآوری کرد، کســی کــه این توافق 

را نقض کرده، ترکیه اســت که طی سال های 
بحرانی اخیر، اجازه داده تروریست ها از خاکش 
وارد سوریه شــوند. طبق آن توافق، همچنین 
دولت ســوریه متعهد شــده که با تروریستی 
دانســتن حزب کارگران کردستان پ.ک.ک 
هیچ حمایتی از این گروهک نکند و مانع نفوذ 
عناصر آن به خاک ترکیه شود و بالعکس عناصر 
این گروهک را مورد تعقیب قرار داده و زندانی 
کند و همچنین هیچ ادعایی در خصوص استان 

هاتای نداشته باشد.
با امضای این توافق، فصــل طالیی روابط 
ترکیه و ســوریه آغاز شــد؛ اما با آغــاز بحران 
سال 2011 ســوریه و حمایت تمام قد ترکیه 
از شورشیان و تروریســت ها و اجازه ترکیه به 
ترانسفر افراد مسلح به خاک سوریه، روابط دو 
کشور به منتهای تنش و خصومت کشیده شد. 
دولت سوریه در واکنش به ســخنان اردوغان 
در خصوص لزوم اجرای توافق آدنا روز شــنبه 
)ششم بهمن( گفت دولت ترکیه از سال 2011، 
از طریــق حمایت از تروریســم، تأمین مالی و 
تسهیل رسیدن تروریست ها به سوریه یا اشغال 
خاک ســوریه از طریق گروه های تروریستی 
وابسته به خود یا از رهگذر نیروهای مسلح خود، 

این توافق را نقض کرده و می کند. دولت سوریه 
تأکید دارد که فعال کردن این توافق در صورتی 
انجام خواهد شد که وضعیت در مرزهای بین دو 
کشور به حالت قبلی بازگردد، نظام ترکیه نیز به 
این توافق پایبند باشد، از حمایت و تأمین مالی 
و تجهیزات تسلیحاتی و آموزش تروریست ها 
دســت بردارد و نیروهــای نظامی خــود را از 
مناطقی که در سوریه اشغال کرده، خارج کند تا 

دو کشور بتوانند این توافق را مجدداً اجرا کنند.
آیااستنادبهتوافقآدنا

نشانازدرماندگیاردوغاندارد؟
به نوشــته پایگاه خبری شبکه اسکای نیوز 
عربی که از امارات برنامه هــای خود را پخش 
می کند، دست یازیدن اردوغان به توافق آدنا، 
نشــان این اســت که او برای فــرار از تنگنای 
معادالت فعلی ســوریه و حفظ آبــروی خود، 

تالش بسیاری می کند. شــریف شحات عضو 
سابق پارلمان سوریه به شبکه اسکای نیوز گفت: 
اردوغان خواستار اجرای توافق آدنا است اما او 
اولین کسی بود که با ورود هزاران تروریست به 
سوریه، این توافق را نقض کرد؛ پس باید مرز را به 

روی تروریست ببندد.
غسان یوســف تحلیل گر سیاسی سوری 
نیز معتقد است خواسته رئیس جمهور ترکیه 
برای اجرایی شدن توافق با دولت سوریه نشان 
این دارد که آنکارا پس از ســال ها تالش برای 
براندازی دولت بشار اسد، حال او را به رسمیت 

می شناسد.
غسان یوســف تأکید کرد: اردوغان چیزی 
در چنتــه ندارد، او فقط ســخنان حماســی 
می گوید اما درنهایت مجبور است به جای نفوذ 

۳0کیلومتری به پنج کیلومتر راضی شود.

توافقنامهپیشنهادشد

راهکار سیاسی پوتین برای اردوغان

فرســتاده عالــی نظامی ونزوئــال در ســفارت خانه 
این کشــور در آمریکا، ضمــن اعالم حمایــت از خوان 
 گوایدو رهبر مخالفان دولت فعلی ونزوئال، به واشــنگتن 

پناهنده شد.
به نوشــته خبرگزاری رویترز، سرهنگ خوزه لوئیس 
سیلوا فرستاده عالی نظامی ونزوئال در آمریکا طی یک پیام 
ویدئویی از دفتر کارش در ســفارت خانه واشنگتن گفت: 
اکنون با مردم ونزوئال و مخصوصــاً با برادرانم در نیروهای 
مسلح کشورم صحبت می کنم و از آن ها می خواهم رئیس 
خوان گوایــدو را به عنوان تنها رئیس جمهور مشــروع به 

رسمیت بشناسند.
سیلوا همچنین در تماس تلفنی با رویترز گفت دیگر 
نیکالس مادورو را رئیس جمهور ونزوئال نمی داند و خواستار 

برگزاری انتخابات شد.
گوایدو نیز در صفحه شخصی توئیتر خود ضمن استقبال 
از این حرکت وابسته نظامی ونزوئال در آمریکا، از دیگر مردم 

این کشور و مخصوصاً نظامیان ونزوئال خواست که راه او را 
در پیش بگیرند. این در حالی است که اولتیماتوم ۷2 ساعته 
مادورو به دیپلمات های آمریکایی در ســفارت خانه این 
کشور در ونزوئال برای ترک کاراکاس، بامداد روز یکشنبه 
)هفتم بهمن ماه( منقضی شد و هنوز هم اقدامی متعاقب 

آن صورت نگرفته است.
رویترز اما گزارش می دهد که مــادورو از موضع خود 
برای اخراج تمام دیپلمات های آمریکایی عقب نشــینی 
کرده و پیشنهاد داده که به جای سفارتخانه، طی ۳0 روز 
آینده دفتر حافظ منافع در دو کشور گشوده شود. اگر دو 
طرف دراین باره به توافقی نرســند، دیپلمات های آن ها 
باید کشــورهای مقابل را ترک کرده و ســفارت خانه ها و 

کنسولگری ها تعطیل  شوند.
گوایدو، رئیــس مجمع ملی ونزوئــال و رهبر مخالفان 
مادورو چهارشنبه گذشته )سوم بهمن ماه( در اقدامی که از 
سوی دولت این کشور تالش برای انجام کودتا خوانده شد، 

خود را رئیس جمهوری موقت ونزوئال معرفی و ســوگند 
یاد کرد.

دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریــکا نیز به دنبال این 
اقدام گوایدو، او را به عنوان رئیس جمهور قانونی به رسمیت 
شــناخت و در مقابل نیکالس مــادورو را رئیس جمهور 
غیرقانونی خواند. هم زمان با حمایت برخی کشورها ازجمله 
آمریکا، کانادا، آلمان، برزیل و اروگوئه از تالش رئیس مجمع 
ملی ونزوئال برای کودتا در این کشور، ترکیه، ایران، روسیه 
و مکزیک این اقدام را محکوم و از مــادورو اعالم حمایت 
کردند. در همین راستا نیز قرار است وزرای خارجه اتحادیه 
اروپا پنجشنبه ۳1 ژانویه )یازدهم بهمن ماه( در بخارست 

درباره وضعیت ونزوئال گفت وگو کنند.

 به نقل از خبرگزاری اســپوتنیک، اتحادیــه اروپا در 
بیانیه ای اعالم کرد از نزدیک وضعیت ونزوئال را پیگیری 
می کند. قرار اســت وزرای خارجه کشــورهای عضو این 
اتحادیه در نشستی در روز پنجشنبه  )یازدهم بهمن ماه( 

در بخارست درباره این مسئله گفت وگو کنند.
به تازگی، اتحادیه اروپــا در بیانیه ای اعالم کرد که این 
اتحادیه خشونت مقامات ونزوئال را در اعتراضات جمعی 
اخیر محکوم می کنــد. همچنین ایــن اتحادیه حمایت 
کامل خود را از کنگره ملی ونزوئال به عنوان نهاد مشــروع 
و دموکراتیک این کشور اعالم کرده و خواستار انتخابات 

ریاست جمهوری معتبر، شفاف و آزاد در این کشور است.
به نوشــته این بیانیه، اگر ونزوئال انتخابات جدیدی با 
ضمانت های الزم در روزهای آینده اعالم نکند، اروپا رهبر 
اپوزیسیون را به عنوان رئیس جمهور موقت این کشور به 

رسمیت خواهد شناخت.
از ســال 201۷ و به دنبال تشــدید بحران سیاســی 
در ونزوئال بین اپوزیســیون و رئیس جمهور این کشــور، 
اختالفات بین مادورو و مجمع ملی کنگره که اکثریت آن 
در دست مخالفان است، باال گرفته و تشدید این اختالفات 
ســبب اقدام دولت در برگزاری انتخابات برای تشــکیل 

مجلس مؤسسان قانون اساسی در سال 201۷ شد.

درپیواکنشاتحادیهاروپاودیپلماتها؛

رسمیت رئیس جمهوری ونزوئال به تعلیق درآمد

مقاماتآتشنشاناواخر
روزشنبه)ششمبهمنماه(
وپسازیکروزجستوجو
درمیانگلوالیبهمنظور
یافتنقربانیاناینحادثه

مهیب،تاکنون)هفتمبهمن
ماه(شمارتلفاتحادثهرا

۴۰تناعالمکردهاند
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