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دولت افغانستان :نقشه راه جامع دستیابی به صلح
در ماه جنوری تدوین میشود

دولت افغانســتان میگوید که در دیدار محمد
اشرف غنی ،رئیس جمهوری و عبداهلل عبداهلل،
رئیس اجرایی حکومت این کشــور با جنرال
راحیل شــریف ،فرمانده نیروی زمینی ارتش
پاکستان ،دو کشــور توافق کردهاند که برای
از ســرگیری گفتوگوهای صلح در افغانستان
همکاری کنند.
جنرال راحیل شــریف صبح روز یکشــنبه ۶
جدی برای دیدار بــا مقامهای افغان و تالش
برای آغاز دوباره گفتوگوهای صلح میان دولت
افغانستان و شورشیان مســلح ،به کابل سفر
کرد.
در اعالمیه ریاست جمهوری افغانستان که پس

کتابهای ثبت احوال نفوس افغانستان
دیجیتالی میشود

دولت افغانستان با همکاری سازمان بین المللی مهاجرت (آی،
او ،ام) برنامهای را برای دیجیتالی کردن ‹کتابهای اساس ثبت
احوال نفوس› این کشور به راه انداخته است .از بیش از چهل سال

به این سو اطالعات شخصی شهروندان
افغان در  ۱۸هزار ‹کتاب اســاس› درج
شــده و تا به حال این کتابها به گونه
ســنتی در اتاقهای معمولی اداره ثبت
احوال نفوس نگهداری میشوند.
نور احمــد غفوری ،رئیــس این اداره
میگوید« :سرنوشــت مردم افغانستان
در این کتابها درج است .بدون شک
هم در جریان جنــگ و هم در جریان
اســتفاده از این کتابها یک تعداد از
اوراق از بین رفته است».
روند دیجیتالسازی اسناد
 ۲۶نفر با کمک مالی سازمان بینالمللی
مهاجرت استخدام شدهاند تا اطالعات
شــخصی و کتابهای ثبت احوال نفوس کشور را دیجیتالی
کنند.
این افراد روزانه اطالعات شخصی...........ادامه/ص5/

از دیدار سران حکومت این کشور و آقای شریف
منتشر شده است ،گفته شده که دو طرف توافق
کردهاند که نخستین نشست چهارجانبه میان
کشورهای افغانستان ،پاکستان ،آمریکا و چین
برای تدوین یک نقشــه راه جامع برای دست
یافتن به صلح در افغانســتان در ماه جنوری
آینده برگزار شود.
به گفته دفتر ریاســت جمهوری افغانســتان،
مسئولیت اعضای نشست در راستای دستیابی
به صلح در این کشور در این نقشه راه مشخص
خواهد شد.
مقامهای دو کشــور در این دیــدار همچنین
توافق کردهاند که..........ادامه/ص5/

کمپاین ده روزه برای تداوی
معتادان در کابل آغاز شد

فرا رسیدن سرمای زمستان همراه با هوای سردش،
زنده گی را برای معتادان که شــب روز شان در جاده
ها ،پارک ها و دیگر بخش های کابل می گذرد ،دشوار
ساخته است...........ادامه/ص5/

طالبان شش عضو یک
خانواده را کشتند

مقامهای محلی در کنر گفتهاند که «تروریســتهای
داخلی» شــش عضو یک خانواده را در والیت کنر
کشتهاند.
عبدالحبیب ســیدخیل ،فرمانده پولیس کنر گفته
است که افراد مسلح وابسته........ادامه/ص5/

یک گروپ  ۹۰نفری
مخالفین مسلح دولت در غور
به پروسه صلح پیوست

حاجی غالب ،ولسوال اچین والیت ننگرهار در شرق افغانستان
به بیبیسی گفت که نیروهای شــبه نظامی محلی وابسته به
ظاهر قدیر ،معاون اول پارلمان افغانســتان ۵ ،جنگجوی گروه
موســوم به دولت اســامی (داعش) را در این ولسوالی سر
بریدهاند.
او گفت که روز شــنبه  ۵جدی در منطقه ده سرک کهنه میان

داوودشاه صبا ،وزیر معادن و پترولیم افغانستان
میگوید کــه کار تأمین امنیت طرح تاپی و پاک
کردن ماینها از مسیر این طرح در آیندۀ نزدیک
آغاز خواهد شــد .آقای صبا که روز (یکشنبه)
دربارۀ این طرح به ســناتوران معلومات میداد،

گفت که تا چند روز آینده کارهای مدیریتی این
طرح بزرگ اقتصادی آغاز میشود و تا ماه آپریل
سال آیندۀ میالدی ،مسیر این لولۀ گاز در خاک
افغانستان از هر گونه مواد انفجاری پاک خواهد
شد .صبا میگوید که............ادامه/ص5/

نی :نشرات رادیو صدای خالفت در ننگرهار
به زودی متوقف شود

مســئوالن حمایت کننــده رســانههای آزاد
افغانستان یا نی بار دیگر از فعالیت رادیو «صدای
خالفت» مربوط به گروه داعش در ننگرهار ابراز
نگرانی کرده و از دولت خواستند تا فعالیت این
رادیــو را هرچه زودتر متوقــف کند .صدیقاهلل

توحیدی ،رییس این نهاد دیروز در یک نشست
خبری در کابل گفت ،ادامه فعالیت رادیو صدای
خالفت در ننگرهار ،باعث توقف کار خبرنگاران
و فعاالن رسانهای در شرق کشور خواهد شد .او
توقف این رادیو را از..........ادامه/ص5/

سرور دانش :باید به اصل ثبات در سیستم
قانونگذاری توجه شود

ولسوال اچین :شبهنظامیان  ۵عضو داعش را در شرق افغانستان سر بریدند
نیروهای شــبه نظامی و افراد وابسته به داعش درگیری شده
بود.
در همیــن حال آقای قدیر دیروز در یک نشســت خبری در
والیــت ننگرهار با انتقاد از دولت افغانســتان گفت که جنگ
ساعت  ۹روز شنبه شروع و ساعت  ۱۲تمام شد .او گفت« :این
مسئولیت حکومت نبود که..........ادامه/ص5/

وزیر معادن :کار تأمین امنیت تاپی به
زودی آغاز میشود

قومانــدان محمد عارف همراه با  ۹۰تن از افراد تحت
امرش که قب ً
ال در مناطق سیاه چوب مربوط ولسوالی
دولینه در کنار مخالفین مســلح بــر ضد حکومت
فعالیت داشت به اثر تالش..........ادامه/ص5/

ســرور دانش ،معاون ریاست جمهوری در جلسه
کمیته قوانین با اشــاره به تعدیالت مطرح شده
در اسناد تقنینی کشور گفت :یکی از اصول مهم
قانونگذاری ثبات در سیستم قانونگذاری و طرح
قوانین است .وی گفت :اساسا قوانین برای ایجاد

ثبــات در زمینه های مربوطه در جامعه وضع می
شوند و این موضوع باید در سیستم قانونگذاری
افغانستان به صورت جدی مراعات شود .جلسه
کمیتــه قوانین روز دوشــنبه  6جدی  1394در
ساختمان صدارت عظمی..........ادامه/ص5/

