ایمیلthedailyafghanistan@yahoo.com :
موبایل0093 - 0777005019 / 0799 005019 :
آدرس :کابل – شهرک امید سبز ،فاز چهار ،کوچه ششم،
خانه نمبر 137 -V

ایمیلthedailyafghanistan@yahoo.com :
موبایل0093 - 0777005019 / 0799 005019 :
آدرس :کابل – شهرک امید سبز ،فاز چهار ،کوچه ششم،
خانه نمبر 137 -V

سال دهم -شماره 2755

پنج شنبه  10جدی 1394

December 31, 2015

نیمه ابری
110C

نیمه ابری
-10C

نیمه ابری
170C

نیمه ابری
140C

نیمه ابری
180C

نیمه ابری
90C

نیمه ابری
200C

00C

-70C

30C

70C

40C

-30C

80C

تولید  ۳۰درصد نمک مورد نیاز در داخل کشور

وزارت صحت عامه میگویــد که  ۳۰درصد نمک مورد
نیاز کشــور در داخل افغانستان تولید میشود و بنا به
فیصله نشست کمیته اقتصادی شــورای وزیران ،این
وزارت گــزارش دقیق و عملــی از چگونگی نظارت و
کنترول از نمک های تورید شــده در کشور به کمیته
اقتصادی شورای وزیران ارائه نماید .در نشست کمیته
اقتصادی شــورای وزیران ،آمده اســت که تمام نمک

تولیدشده از معادن کشور بیشتر از سی درصد نیست و
متباقی نمک از خارج کشور وارد میشود و موجودیت
آیودین در نمک های واردشــده از خارج کشور مساله
نگران کننده عنوان گردیده است .قابل ذکر است که در
این نشست فیصله شده است تا فابریکه های موجود که
توانایی تصفیه نمک را دارند و در همین راستا فعالیت
می کنند ،جدی تر عمل نمایند(.ودصم)

روسیه به افغانستان سالحهای جنگی میدهد

ضمیر کابلوف یکــی از نمایندههای ویژه رئیس جمهور
روسیه در افغانستان گفته که قرار است روسیه در ماه
جنوری ســال آیندهی میالدی مقداری از اسلحههای

سبک را به نیروهای پولیس افغانستان
ارسال کند.
به گفتهی وی؛ انتقال این سالحها از
سوی روســیه به افغانستان در عادی
ســازی وضعیت این کشــور کمک
خواهد کرد.
نمایندهی ویژه رئیس جمهور روسیه
گفت« :در حال حاضر نهادهای روسی
روی برخی از پیشــنهادها از سوی
حکومت افغانستان کار میکنند».
وی اضافه کرد« :ما برای ارســال ۱۰
هزار ســاح «ای کی  »۴۷از طریق
وزارت داخلــه تصمیم گرفتهایم ،این
بســته قرار است در ماه جنوری سال
 ۲۰۱۶میالدی به افغانستان برسد».
آقای کالبوف تصریح کرد« :گفتوگوها دربارهی انتقال
تجهیزات چرخبالهای روسی به افغانستان ادامه دارد».
وی گفت« :روسیه درحال................ادامه/ص5/

اوزبین نزدیکترین مرکز عملیاتی طالبان به کابل

مقام هــای امنیتی مــی گویند که منطقــۀ اوزبین
ولسوالی سروبی والیت کابل بخشی است که طالبان از
آن حملههایشان را بر شــهر کابل و والیتهای لغمان،
کاپیسا و ننگرهار سازمان دهی میکنند.
ســفر از راه زمین به اوزبین خطرناک است؛ اما تمیم

حمید خبرنگار طلوع نیوز همراه با ولسوال سروبی در
یک موتر غیرنظامی به این بخش رفت ه است.
این منطقه در حدود  ۹۰کیلومتر دورتر از شهر کابل ،در
فاصلۀ  ۲۰کیلومتری مرکز سروبی ،درهها و روستاهایی
هستند که پناهگاههای ..........ادامه/ص5/

ولسی جرگه طرحش را در مورد مشروعیت
نظام سیاسی افغانستان پیشنهاد کند

در حالیکه حکومت وحــدت ملی اقداماتی
را برای اصالح سیستم انتخاباتی افغانستان
انجام داده است اما رد فرمان رئیس جمهور
در باره اصالحات انتخاباتی از ســوی ولسی
جرگه مانع جدی در برابر این روند دانســته
میشود.
مجتمع نهاد های جامعه مدنی افغانستان نیز
میگوید که این اقدام ولســی جرگه درست
نبوده و پروسه اصالحات انتخاباتی را با چالش
روبرو میکند.
عزیز رفیعی رئیس این مجتمع روز چهارشنبه
در یک کنفرانس خبری در کابل گفت که رد
فرمان رئیس جمهور در باره اصالح سیستم
انتخاباتی مشــروعیت نظام سیاسی را نیز
زیر ســوال برده و باید ولسی جرگه راه حل
مناسبی را پیشکش کند:
« نهاد های جامعه مدنی افغانستان از شورای
این کشــور انتظار دارد زمانیکه این بسته را
رد میکند طرحی بهتــر از دید اعضای این
شورا برای مشــروعیت نظام آینده سیاسی
چیســت .اگر شورای ملی این طرح را پیشنهاد کرده نتواند برای خود نیز باید هیچ
نوع مشروعیت ندهد« .
این مجتمع در خصوص رد فرمان رئیس جمهور در باره اصالح سیســتم انتخاباتی
افغانستان اعالمیه یی را نیز به نشر رساند .در اعالمیه گفته شده است که اطمینان

به سالموطندار میگوید که با وجود چالشهای فراوان
فرهنگی و اجتماعی ،عالقهمنــدی زنان این والیت به
سوادآموزی در حال افزایش است.
بر بنیاد آمار ،در مکتبهای شبانۀ والیت خوست نزدیک
به  1600دانشآموز ـ که ..........ادامه/ص5/

بازداشت یک فرمانده طالبان ،و جلوگیری از یک
رخداد انفجاری در پروان

وزارت داخله دیروز خبرداده یک فرمانده مهم طالبان
که در سازمان دهی علمیات تروریستی در هرات نفش
داشته بازداشت گردیده است.
ایــن فرمانده طالبان مولوی احمد نام دارد و باشــنده
والیت بادغیس میباشــد .وزارت داخله گفته این فرد

در اکثرعملیاتهای هراس افگنی و تروریســتی که در
والیت هرات اتفاق افتاده ،دست داشته است.
نیروهای پولیس این فــرد را تحت تعقیب قرار داده و
توسط یک علمیات از والیت هرات بازداشت کرده اند.
درخبرنامه گفته شده این........ادامه/ص5/

کاهش  ۲۹درصدی سرمایهگذاری در کشور

همزمان با آغاز کار انتقال لوله گاز ترکمنســتان از راه افغانستان به هند و پاکستان
نهادهای امنیتی نیز در حال بررســی چگونگی تأمین امنیــت این برنامه فرا ملی
هستند.
رئیس پولیس وزارت امور داخله به هرات رفته تا توانایی نیروهای پولیس پنج والیت

اداره حمایت از سرمایهگذاری افغانستان “آیسا” اعالم
کرده است که در  ۹ماه گذشته سال جاری در مقایسه
با مدت مشابه در سال گذشــته میزان سرمایهگذاری
در کشور  ۲۹درصد کاهش یافته و از سال  ۲۰۱۱به بعد
سرمایهگذاری در کشور هر ساله روند کاهشی را داشته
است.
محمد قربان حقجو ،رئیس اداره آیســا ،در کنفرانس

افزایش قطع بی رویه و خودسرانه جنگل ها
در والیت بغالن

مســووالن اداره محیط زیست در والیت بغالن از عدم
همکاری نهادهای امنیتی برای حفاظت جنگل ها انتقاد
نموده ومــی گویند که قطع بی رویه و خودســرانه ی
جنگل ها در این والیت با آمدن فصل ســرما افزایش
یافته و در خطر نابوری قرار دارد.
نوراهلل امینی آمر محیط زیست والیت بغالن می گوید:

ولسوالی های خنجان ،دندغوری ،دوشی ،نهرین و جلگه
ی والیــت بغالن دارای جنگل ها بوده و و با وجودی که
این درختان در ســاحات حفاظت شده قرار دارند؛ اما
برخــی افراد به صورت غیرقانونــی و پنهایی درختان
را قطع و برای فــروش به مرکز والیت بغالن انتقال می
دهند .عبدالرشید بشیر..........ادامه/ص5/

حوزه غرب را بــرای تأمین امنیت این بخشها و مبارزه با
هراسافگنان در فصل ســرما بررســی کند و برنامههای
تأمین امنیت نخستین بخشهایی که لوله گاز ترکمنستان
وارد این والیت میشود را آغاز کند .محمدسالم احساس
رئیس پولیس وزارت امور داخله اظهارداشــت« :به شما
اطمینــان می دهم که نیروهای امنیتی کشــور و دفاعی
کشــور با تمام قوت این پروژه (تاپی) را به بهترین شکل
حفظ کند و پیش ببرد».
درهمیــن فرمانــدهی ارتــش در حوزه غــرب از آغاز
عملیاتهای نظامی با فرارســیدن زمستان خبر میدهد
و میگوید که بــه زودی نیروهای امنیتی در چهار والیت
حوزهی غرب به پناهگاههای طالبان حمله خواهند کرد.
جنرال تاج محمد جاهــد فرماندهی قول اردوی  ۲۰۷ظفر
خاطرنشــان کرد« :ما نسبت به دشــمن برتری داریم و
قابلیتهای ما باال اســت ،این توانمندی دشمن را محدود
می سازد ،ما عملیاتهای زمستانی خود را در ساحاتی که
مشکالت امنیتی وجود دارد ،انجام می دهیم».
از سویی هم فرماندهی پولیس هرات از تالشها برای تأمین امنیت این والیت سخن
میگوید و افزود که برای امنیت شهر هرات نیروهای ویژه گماشته شدهاند.
جنــرال عبدالمجید روزی فرمانده پولیس هرات تصریــح کرد« :یک تعداد نیروی
اضافه از قول اردو به نیروهای ما اضافه می شود»...........ادامه/ص5/

رئیس اجرائیه :مشکالت ترانسپورت زمینی حل می شود

داکتر عبــداهلل عبداهلل رئیس اجرائیه کشــور در دیداری بــا نمایندگان اتحادیه
ترانسپورت زمینی چهار حوزه کشور ،مشکالت آنان را در بخش های گوناگون مورد
ارزیابی و بررســی قرار داده گفت که مشکالت ترانسپورت زمینی در سراسر کشور
در آینده ی نزدیک حل شده و کمیســیونی در این مورد میان وزارت های مربوط
ایجاد میشود.
رئیس اجرائیه گفت“ :در مورد ایجاد کمیسیون حل مشکالت در بخش ترانسپورت

زمینی ،مشترکا با وزارت های داخله ،ترانســپورت ،فواید عامه و رئیسان اتحادیه
های ترانســپورتی کار صورت میگیرد ”.در این دیدار مسئولین ترانسپورت کشور،
مشکالت شان را در بخش های عدم تطیبق قانون ،مشکالت گمرگی ،نبود یک اداره
واحد ترانسپورتی ،امنیت شاهراه ها ،مالیات ،خرابی سرک ها و نبود ترمینال ها برای
توقف موترهای باربری بیان نموده و از ریاســت اجرائیه خواستار ایجاد کمیسیونی
برای رسیدگی به حل مشکالت شان شدند( .ودصم)

برای  ۱۲۲خانواده معلولین و شهدا در بلخ
کمک های زمستانی توزیع شد

بازگشت «القاعده» به افغانستان

دفتر ملل متحد در بخش ماین پاکــی برای بیش از  ۱۲۰خانواده که قربانی حمالت
انفجاری و انفجار ماین های انفالق ناشده گردیده اند ،کمک های زمستانی را فراهم
ساخت.
عبدالوکیل مسئول دفتر ملل متحد در بخش ماین پاکی در زون شمال کشور است
او می گوید که برای  ۱۲۲خانواده که در طول یک ســال گذشــته در اثر حمالت
انتحاری و انفجار ماین های انفالق ناشده معلول گردیده اند و یا هم یکی از اعضای
خانواده شان را از دست داده اند ،مستحق این ..........ادامه/ص5/

خبری در کابل گفت :در  ۹اول سال گذشته  ۶۶۰میلیون
دالر در افغانستان سرمایهگذاری شده بود در حالیکه در
مدت مشابه در ســال جاری این مبلغ  ۶۰۰میلیون دالر
بوده است و اما برخالف سایر والیات که سرمایهگذاری
نگران کننده است در والیت کابل این وضعیت نسبت به
سال گذشته بهبود یافته است.
وی افزود :سرمایه در کابل در...........ادامه/ص5/

دادن به مردم در مورد انتخابات زمینه اشــتراک گسترده آنان را فراهم می سازد و
اصالح سیستم انتخاباتی این کشور اقدام مهمی در این راستا است.
در اعالمیه مجتمع نهادهای مدنی افغانستان همچنان گفته شده که ولسی جرگه نیز
با رد فرمان رئیس جمهور در خصوص اصالحات انتخاباتی...........ادامه/ص5/

تعهد مقامات امنیتی هرات برای تأمین امنیت پروژه تاپی

افزایش حضور زنان خوستی در مکتبهای شبانه

مسؤوالن ریاســت آموزش و پرورش والیت خوست ،از
حضور پرشور دختران و زنان این والیت در مکتبهای
شبانه خبر میدهند و میگویند که شمار زنان لیسههای
شبانه در سال جاری ،افزایش چشمگیری داشته است.
بختنور بختیار رییس آموزش و پرورش والیت خوست،

معلومات آب و هوا
توسط ام تی ان به
شما تقدیم می گردد.

ولسی جرگه سند همکاری های مالی و نظامی
با ترکیه را تصویب کرد

ولســی جرگه افغانســتان ،ســند همکاری های مالی و نظامی با ترکیه و ضمیمه
کنوانسیون بین المللی جلوگیری از قاچاق انسان را تصویب کرد.
اخیرا ً این سند ها از سوی حکومت جهت تصویب به ولسی جرگه فرستاده شده بود.
بر اســاس تعدیل یکی از ماده های ضمیمه کنوانسیون بین المللی قاچاق انسان از
سوی ولســی جرگه باید حقوق مهاجرین افغان از سوی کشورهای میزبان محفوظ
باشد(.رادیوآزادی)

یک فرمانده خیزش مردمی ویک پولیس
درجوزجان کشته شدند

از اثر انفجار ماین کنارجادهیی یک فرمانده نیروهای خیزش مردمی و یک افســر
پولیس درجوزجان کشته شدند.
مقامهای محلی جوزجان ،کشته شدن یک فرمانده نیروهای خیزش مردمی و یک
پولیس را تایید کرده اند.
ســمونوال عبدالمنان رووفی آمر اوپراســیون فرماندهی پولیــس جوزجان به
خبرنگاران گفته است ،صبح دیروز یک رینجر پولیس در مسیر ولسوالی مردیان با
ماین کنارجادهیی برخورد کرده از اثر این رویداد دو تن کشته شدند.
وی همچنان افزود ،دراین رویداد عبدالغفار قومندان خیزش مردمی و یک افســر
پولیس کشته شدند و یک موتر پولیس تخریب شده است..........ادامه/ص5/

براساس گزارش روزنامه « »NewYorkTimesامریکا سازمان تروریستی القاعده
را در افغانستان نادیده گرفته و تعداد مراکز آموزشی این سازمان تروریستی روز به
روز در این کشور رو به افزایش است.
به گفته این منبع ،در حالی که امریکایی با طالبان مبارزه می کنند ،القاعده از این
موقعیت استفاده کرده و تقویت می گردد.
به عنوان مثال :بزرگترین مرکز آموزشی این سازمان تروریستی طی  14سال در ماه
اکتبر در والیت کندهار کشف گردید .این مرکز ...........ادامه/ص5/

حبیبی :از طریق برنامه انکشاف نیروی بشری
ده ها زن افغان به کار گماشته شده اند

مقامات وزارت زنان افغانستان می گویند که از طریق برنامه انکشاف نیروی بشری
این کشور ده ها زن افغان در بخش های مختلف به کار گماشته شده اند.
فوزیه حبیبی معین وزارت امور زنان افغانســتان به مناسبت فراغت بیش از چهار
صد زن افغان پس از تکمیل یک دوره آموزش مهارت های ضروری ،می گوید که با
استفاده از این برنامه شماری زیادی از زنان در والیت های کابل ،ننگرهار و کندهار
آموزش دیده اند.در اعالمیهء که از سوی اداره انکشاف بین المللی امریکا دیروز به
نشر رسیده آمده که از مجموع  ۴۰۴زن که از این.............ادامه/ص5/

حادثه ترافیکی در غزنی  ۲۵کشته وزخمی
برجای گذاشت

حادثه ترافیکی در مسیر شاهراه غزنی -کابل  ۲۵کشته و زخمی بر جای گذاشت.
محمداهلل احمدی مدیر ترافیک غزنی ،به خبرانگاران گفته اســت که یک موتر نوع
 ۳۰۴با موتر باربری تصادف کرده است که دراین رویداد  ۳تن کشته و  ۲۲نفر دیگر
زخمی شــده اند.این رویداد ترافیکی در منطقه عزیز قلعه عزنی در شاهراه کابل-
غزنی رخ داده است به گزارش افق در بین زخمیهای این رویداد دو زن نیز شامل
اســت .درهمین حال باز محمد همت رییس شفاخانه والیتی ،غزنی میگوید که از
اثر حادثه ترافیکی  ۲۲زخمی و سه جسد را به این شفاخانه انتقال داده شده است.
آقای احمدی میگوید عدم رعایت قوانین ترافیکی ،سرعت زیاد از سوی رانندگان
باعث حادثههای ترافیکی به ویژه در میسر شاهراههای کشور میشود(.افق)

