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

سال دهم -شماره 2769

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

یک شنبه  27جدی 1394

January 17, 2016

وزارت حج و اوقاف :تالشها برای مبارزه
با افراطگرایی تا کنون نتیجه نداده است

وزارت حج و اوقاف افغانســتان صدها تن از علمای این کشور را
به منظور جستجوی «راههای مبارزه با افراطگرایی» در همایش
سه روزه به کابل فرا خوانده است.
وزیر حج و اوقاف این کشــور گفته افراطگرایی در افغانستان
درحال گسترش است و تالشها برای کاهش آن هم نتیجه نداده
است.
وزارت حج و اوقاف از علما خواســته است تا از طریق مساجد و
منبرها در مورد پیامد اعمال افراطی برای مردم معلومات بدهند.
بــه گفته نصیر بهزاد ،گزارشــگر بیبیســی در کابل افزایش
افراطگرایی در افغانستان دست وزارت حج و اوقاف این کشور را
برای کمک به سوی علما دراز کرده است.
وزارت حج و اوقاف افغانستان برای اولین بار حدود  ۴۰۰روحانی
را از تمام والیات به کابل خواسته تا راههای مبارزه با افراطگرایی
را جستجو کنند.
مقامهای افغان میگویند تالشهای مبارزه با پدیده افراطگرایی
تا کنون از یک ســو نتیجه نداده و از ســوی دیگر به گسترش
آن کمک شــده اســت .فیض محمد عثمانی ،وزیر حج و اوقاف
افغانســتان میگوید افراطگرایی همه روزه از مردم افغانستان
قربانی میگیرد و به همین دلیل دولت از علما درخواست کمک
میکند.............ادامه/ص5/

دو باشنده غزنی از چنگ طالبان رها شدند

مسئوالن محلی والیت غزنی میگویند که
با میانجیگری بزرگان قومی ،دو باشنده این
والیت از چنگ طالبان رها شدند.
به گفته آنان ،این افراد باشندگان ولسوالی
ناهور والیت غزنی هستند.
این افراد حدود پنج روز قبل از سوی طالبان
تروریست از مســیر قره باغ غزنی توسط

طالبان اختطاف شــده بودند .اختطاف غیر
نظامیان از ســوی طالبان و دیگر گروههای
تروریستی امسال در بعضی از شاهراه های
غزنی افزایش یافته است.
طالبان در جریان امســال در چند اقدام
دهها غیر نظامی را از مسیر کابل -قندهار و
غزنی -جاغوری اختطاف و.......ادامه/ص5/

دو طالب هنگام حمله بر پوسته خیزش مردمی
در فاریاب کشته شدند

طالبان جمعه شب باالی یک پوسته امنیتی
از خیزش مردمــی در والیت فاریاب حمله
کردنــد که در جریان درگیــری دو طالب
کشته و سه تن نیز زخمی شدند و طالبان
مجبور به فرار شدند.
محمد طاهر رحمانی عضوی شورای والیتی
فاریاب به خبرگزاری بخدی گفت :طالبان
جمعه شب می خواستند که پوسته خیزش

مردمی را در ولسوالی گرزیوان این والیت
تصرف کنند که موفق به این کار نشدند.
آقای رحمانــی می گوید کــه در جریان
درگیری دو طالب کشــته و ســه تن آنان
زخمی شدند و دوباره عقب نشینی کردند.
او می گوید که نیروهای خیزش مردمی از
قبل اطالع داشــتند که باالی پوسته شان
حمله می شود ،به ...........ادامه/ص5/

تأکید افغانستان و ترکمنستان بر گسترش
روابط اقتصادی

سکتور معادن افغانستان در حالت بد تر از ده سال پیش قرار دارد
دیده بان شفافیت افغانستان ،از هدر رفتن مساعدت های مالی جامعه جهانی
به خصوص ایاالت متحده امریکا در بخش معادن ابراز نگرانی می کند.
حکومتداری ضعیف ،برنامه ریزی های غیر دقیق ،مشکالت موجود در قوانین،
مقررات معادن و عدم موجودیت ظرفیــت های الزم از مواردی اند که به باور
دیده بان شفافیت افغانستان ســبب حیف و میل شدن پول های هنگفت در
سکتور معادن این کشور شده است.
سید اکرام افضلی رئیس اجرایی این اداره روز شنبه در یک نشست خبری در
کابل گفت که با وجود مصرف هزینه گزاف در ســکتور معادن کشور ،حکومت
هنوز هم نتوانسته به نتایج مطلوب و موثر دست یابد.
آقای افضلی می گویــد ،اقدامات ایاالت متحده امریکا در همکاری با حکومت
افغانستان در سیزده سال گذشته در بخش معادن این کشور ناکام بوده ،زیرا به
گفته وی عقد بسیاری از قرارداد ها با شماری از افراد بلند پایه حکومتی زمینه
سوء استفاده را از معادن فراهم کرده است.
وی گفت:
«ســکتور معادن افغانستان در حالت بد تر از ده ســال پیش قرار دارد .این
وضعیت واقعآ نگران کننده است ،نیاز به این است که جامعه جهانی به خصوص
ایاالت متحده امریکا به صورت کل باید در مصارف ...........ادامه/ص5/

کابل آمادۀ میزبانی دور دوم نشست
چهارجانبۀ صلح است

توزیع ابزار کاری به گروپ
های تولیدی

برنامه ملی انکشاف صنایع روســتایی افغانستان به  ۱۱۷گروپ
تولیدی در والیات بلخ ،پروان ،هرات و ننگرهار ضمن تدویر برنامه
های آموزشی ،ابزار کاری در بخش انکشاف تشبثات به  ۱۹۰عضو
گروپ تولیدی شامل ( ۱۰۰مرد و  ۹۰زن) در بخش های مرغداری،
تولید و پروسس لبنیات و صنایع دستی توزیع نمود.
هزینــه مجموعی این پروژه بالغ بر  ۱ملیــون و  ۵۰۰هزار افغانی
گردیده ،که با تطبیق آن سطح تولیدات محلی بهبود یافته و برای
ده ها روستایی زمینه های شغلی ایجاد خواهد شد.
قابل ذکر اســت که برنامه انکشاف صنایع روستایی افغانستان از
آغاز فعالیت تا کنون؛ با ایجــاد  ۱۶۶۰گروپ تولیدی در والیات
پروان ،بامیان ،بلخ ،هرات و ننگرهار زمینه های ســهل اشتغال
زایی دراز مدت را برای هزاران روستایی ایجاد کرده است(.ودصم)

مقامهای افغانســتان و ترکمنســتان ،بر
گســترش روابط تجاری و اقتصادی میان
دو کشــور تآکید کرده و خواستار اقدامات
عملی ،در این عرصه شدهاند.
همچنان دو طرف در مورد پیشــبرد دهها
پروژه انکشــافی گفتوگــو کردهاند .این

مذاکرات میــان اکلیل حکیمی ،وزیر مالیه
و مقامات ترکمنستان در عشقآباد صورت
گرفته است .وزیر مالیه روز جمعه در رآس
یک هیت عالیرتبه دولتی به عشــق آباد
رفت.
در این سفر او را .........ادامه/ص5/

کمکهای زمستانی برای  411خانواده فاریابی
در بلخ توزیع شد

رییس ادارۀ امور مهاجرین و عودت کننده
گان والیت بلخ می گوید که این کمک ها از
طرف سازمان غذایی جهان ( )WFPو چند
موسســه دیگر کمک کننده برای آوارگان
صورت گرفته است.
ریاست امور مهاجرین والیت بلخ از توزیع

کمک های زمستانی برای  ۴۱۱خانوادۀ بیجا
شده از اثر نا امنی های اخیر در این والیت
خبر داده و می افزاید که این مساعدت ها
برای آن عده از خانواده هایی صورت گرفته
است که در ماههای اخیر از والیت فاریاب
به بلخ پناه آورده اند.........ادامه/ص5/

امریکا نیروهایی که در حملۀ هوایی به شفاخانۀ
در کندز غفلت کردهاند را مجازات میکند

بهره برداری  40پروژه انکشافی
در والیت کنر

ی الزم برای میزبانی
وزارت خارجه اعالم کرده کــه آمادهگ 
از دومین دور نشســت چهارجانبۀ صلح میان افغانستان،
پاکستان ،چین و آمریکا گرفته شده است.
نخستین دور نشســت چهارجانبۀ گفتوگوهای صلح در
اسالمآباد پاکســتان برگزار شد و قرار است دوشنبه آینده
( 28جدی) کابل میزبان دومین دور آن باشــد .شــکیب

مستغنی ،سخنگوی وزارت خارجه به سالموطندار میگوید
توگوهای صلح
که در نشست کابل روی طرح «نقشۀ راه» گف 
بحث خواهد شد .آقای مستغنی میگوید که حکمتخلیل
کرزی معاون سیاسی وزارت خارجه افغانستان ،اعزازاحمد
چودری معاون وزارت خارجه پاکســتان ،دینگ شیجون
نمایندۀ ویژۀ چین در امور..........ادامه/ص5/

پولیس هرات :شش تن به اتهام حمل جنگ افزار بازداشت شدند

مسووالن امنیتی والیت هرات صبح دیروز از بازداشت شش
تن به اتهام حمل جنگ افزار غیرقانونی در این والیت خبر
دادند.
عبدالرووف احمدی ،سخنگوی فرماندهی پولیس هرات به
خبرنگاران گفته اســت که چهار تن مقداری جنگ افزار را
به طور غیرقانونی حمل میکردند که از داخل شهر ولسوالی

انجیل این والیت از ســوی پولیس بازداشت شدند .آقای
احمدی همچنان میگوید که دوفرد مســلح نیز زمانیکه به
هشــدارهای پولیس توجه نکردند بعد از درگیری با پولیس
بازداشت شده اند.
مســووالن اداره پولیس هرات میگوینــد که به زودترین
فرصت و بعد از بررسیهای........ادامه/ص5/

به دهها خانواده آسیب دیده جنگ در ولسوالی درقد
تخار کمک شد

مسئوالن محلی والیت تخار ،از کمک های ابتدایی
به ده ها خانواده بی بضاعت در ولسودلی درقد این
والیت خبر دادند.
محمد یاســین ضیا ،والی تخار می گوید که این
کمکها شامل یک پیب روغن ،لهاف ،لوبیا و مواد
دیگر است.
به گفته او ،این کمک آسیب دیدگان جنگ اخیر
در ولسوالی قدر تخار توزیع شده است.
ولســوالی درقد تخار از مدتی به این طرف شاهد
درگیری شــدید نیروهای امنیتی و طالبان بوده
است.
پیشتر نیروهای امنیتی در عملیات ویژه ولسوالی
درقد والیت تخار را از...........ادامه/ص5/

مسؤول ساحوی برنامۀ همبســتگی ملی وزارت احیا و انکشاف
دهات دروالیت کنرمیگوید که  40پروژه انکشافی به هزینه بیش
از  55میلیون  380هزار افغانی در ولسوالی های درپیچ ،سرکانی،
نرنگ ،نورگل ،واتپور و اسعد آباد مرکز والیت کنر تکميل و مورد
اســتفاده مردم قرار گرفت که از مزايای این پروژههاحدود 5015
خانواده مستفید خواهند شد.
پروژههای ياد شده شامل اعمارکانالهای آبیاری برای  1220جریب
زمین زراعتی ،دیوارهای محافظوی ،دیوارهای اســتنادی بطول،
بند برق آبی کوچــک ،ذخیره آب زراعتی برای  50جریب زمین،
 191باب مبرز یا تشنابها عامه ،پخته کاری راه پیاده رو ،احداث و
جغل اندازی سرک ،تمدید شبکه آب اشامیدنی ،وحفر  193حلقه
چاه آب اشامیدنی بانصب بمبه های دستی میباشند.
قابل ذکر اســت که برنامۀ همبستگی ملی وزارت احیا وانکشاف
دهات  940قريه را در والیت کنرتحت پوشــش قرار داده است و
تا به حال توانسته  2219پروژه را در سکتور های مختلف تکمیل
و مورد بهره برداري قــرار دهد و بیش از  55پروژه ديگر در این
والیت نیز تحت كار می باشد(.ودصم)

مقامهای وزارت دفــاع امریکا گفتهاند که
شماری از نیروهای این کشور از بهرغفلت
در حملهی هوایی بر شــفاخانه پزشــکان
بیمرز در کندز مجازات خواهند شد.
این مقامهــا گفتهاند که ایــن نهاد برای
مجازات انضباطی شمار معینی از نیروهای

ویــژهی امریکایی که اشــتباه آنان باعث
کشته شــدن  ۴۲تن در حملهی هوایی بر
شفاخانه پزشکان بی مرز در کندز شد؛ در
حال گرفتن آمادهگی هستیم.
این مقامها همچنــان گفتهاند که جنرال
جان کمبل............ادامه/ص5/

آغاز دوباره صادرات سيب به هند

ساخت یک صدو ده کشمش
خانه در والیت هرات

طرح ساخت ساخت یک صدو ده کشمش خانه در سال روان در
والیت هرات در نشست اصیل الدین جامی معاون والیت هرات با
مسوالن ریاست زراعت با حضور رییس شورای والیتی مورد تایید
قرارگرفت که ازطریق این برنامه بخاطراحداث هرکشمکش خانه
بالغ بر پنجصد هزار افغانی به مصرف می رسد.
فقیراحمد بیانگر رییس زراعــت والیت هرات گفت ”:این برنامه
ازطریق بانک جهانی باهمکاری ریاست زراعت روی دست گرفته
شده است”.
در این جلسه فیصله شده است تا ازمجموع یک صد وده کشمش
خانه دروالیت هرات چهل وپنج کشمش خانه در ولسوالی گذره
ساخته شود وبه ترتیب ولســوالی های انجیل ،زنده جان ،کرخ
و پشــتون زرغون درهرکدام صاحب سی ودو ،دوازده ،پنج تا و
شانزده کشمش خانه میشوند
اصیل الدین جامی معاون والیت هرات میگوید ”:ولسوالی هایی
که شــامل این برنامه گردیده است ازجمله ولسوالی های حاصل
خیزهرات میباشند( .ودصم)

ميرزمان پوپل آمر صادرات اتاق تجارت و
صنايع افغانستان می گوید که مشکل بين
هند و افغانســتان ،در مورد صادرات سيب
افغانستان از طريق بندر واگۀ پاکستان به
هند ،حل گرديده و نامۀ برقى سفارت هند

مقيم کابل را در مورد حل مشکل يادشده
دريافت کرده اســت و به زودى صادرات
هزاران تُن سيب به آن کشور آغاز خواهد
شد .وی گفت که هندوستان از پنج ماه به
اين طرف ،اجازه .........ادامه/ص5/

