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

سال دهم -شماره 2778

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

چهارشنبه  7دلو 1394

January 27, 2016

چین ،ازعضویت افغانستان در شانگهای و
بانک توسعۀ زیرساختها حمایت می کند

وزیر امور خارجۀ چین ،در دیدار با وزیر امور خارجۀ افغانستان
گفته اســت که این کشور ،به طور جدی از عضویت افغانستان
در سازمان همکاری شــانگهای و بانک توسعۀ زیرساختهای
آسیا حمایت میکند.
وزارت امور خارجۀ افغانستان ،در خبرنامه یی که به دسترس
آژانس خبری پژواک قرار گرفته ،گفته اســت که این دیدار،
دیروز در شهر بجینگ پایتخت چین صورت گرفته است.
به اساس معلومات منبع ،همکاریهای دوجانبه و چندجانبه در
راستای مبارزه با گروههای تروریستی ،تطبیق توافقهای اخیر
سران دو کشور و پروژههایی که چین متعهد به تطبیق آن در
افغانستان شده است ،از محورهای اصلی مالقات این دو مقام
بوده است.
همچنان صالح الدین ربانی وزير خارجۀ افغانستان ،از آنچه که
نقش فعال و سازندۀ این کشور در نشستهای گروه هماهنگی
چهارجانبۀ افغانستان ،پاکستان............،ادامه/ص5/

مادر شهید عبدالعلی مزاری
درگذشت

مادر شهید عبد العلی مزاری روز سه شنبه
وفات نمود .خبر وفات مادر شــهید مزاری
برای اولین بار از طریق صفحات فیسبوک
منتشر شــد ،و به زودی فضای غم و اندوه
بر بسیاری از صفحات شبکه های اجتماعی

افغانستان به ارزش  ۹۴میلیون دالر
گیاهان دارویی صادر کرد

مسکو :برای رفع تحریم ها علیه
طالبان انعطاف پذیر استیم

نماینده ویژه رئیس جمهور روســیه برای
افغانستان گفته است که مسکو برای رفع
تحریم ها علیه طالبان انعطاف پذیر است«،
اما این موضوع در شورای امنیت ملل متحد

وزارت زراعت اعالم کرد که در سال جاری میزان صادرات گیاهان
دارویی از افغانســتان به خارج ۲۵ ،درصد افزایش یافته و ارزش
آن به  ۹۴میلیون دالر رسیده است.
به گفته مقامات افغان مجموع صادرات ساالنه این کشور به حدود
 ۵۰۰میلیون دالر میرسد.
محمد رفیع قاضــیزاده ،رئیس منابع طبیعــی وزارت زراعت
افغانستان به خبرنگار بیبیســی گفته که شیرین بویه ،هنگ،

زعفــران ،تخم ریحان و زیــره از اقالم مهــم گیاهان دارویی
افغانستان است که به خارج صادر شده است.
به گفته او بیشتر این گیاهان از والیتهای شمالی و شمالشرقی
مثل بدخشــان ،تخار ،بلخ و سمنگان جمعآوری میشوند .منبع
اصلی درآمد خانوادههای روســتایی در این مناطق از افغانستان
است.
به گفته مقاماهای افغان بیشتر............ادامه/ص5/

ســایه افگند .نهادها و شــخصیت های
سیاســی ،اجتماعی و فرهنگی با انتشــار
پیام های تسلیت ،از درگذشت آن مرحومه
اظهار تاثر و تاسف کرده اند.
مادر شهید مزاری...........ادامه/ص5/

مطرح نیست ».ضمیر کابلوف نماینده ویژه
والدیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز
دوشنبه ( 25جنوری ) ضمن مصاحبه ای به
خبرگزاری انترفکس........ادامه/ص5/

برنامه پنج سالۀ بهبود بخش صحت
در افغانستان آغاز شد

برنامــۀ پنج ســالۀ بهبــود بخش صحت
افغانســتان ،به کمک  ٣٧.٩ميليون دالر
ادارۀ انکشافى اياالت متحده امريکا دیروز
آغاز شد.
قرارداد اين کمک ،به تاريخ شــش ميزان

ســال روان ميــان وزارت صحــت عامه
افغانستان و اداره يادشده امريکا امضا شده
بود .این پروژه عمدتاً در بخشهای مدیریت،
امــور مالی و منابع بشــری تمرکز خواهد
داشت..........ادامه/ص5/

