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يک ميليون جوان از مزاياى استراتيژى ملى
جوانان مستفيد خواهند شد

وزارت اطالعات و فرهنگ ،اســتراتيژى پنج ساله اى را تهيه
نموده که با عملى شدن آن ،يک ميليون جوان در بخش هاى
اشــتغالزايى ،عرضۀ خدمات صحى ،ورزش و تعليم و تربيه،
تحت پوشش قرار خواهند گرفت.
داکتر کمال سادات معین امور جوانان وزارت اطالعات و فرهنگ
که دیروز در نشست کمیته تخنیکی مسوده «استراتیژی ملی
جوانان» متشــکل از ســکتورهای مختلف دولتی و صندوق
جمعیت ملل متحــد برای افغانســتان ( )UNFPAدر کابل
صحبت میکرد ،گفت که معينيت يادشده از شش ماه به اینسو
باالی اين استراتيژى کار کرده است.
وى گفت که به اســاس اين استراتيژى ،خدمات رايگان و يا با
تخفيف در بخش صحت ،تعليــم و تربيه ،ورزش و غيره براى
جوانان ارايه میشــود و براى جوانــان در کنار آموزش هاى
حرفوى و دادن قرضه هاى کوچک ،زمينۀ کار در ادارات دولتى
و غيردولتى فراهم میگردد.
موصوف با بیان اینکه تطبیق این استراتیژی نیاز به میلیون
ها دالر دارد ،افزود که معینیــت امور جوانان در هماهنگی با
نهادهای ملی و بین المللی ،وجوه مالی آنرا تدارک دیده است.
او جزييات بيشتر در اين مورد ...........ادامه/ص5/

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

حزب اسالمى از اشتراک خود
در مذاکرات صلح خبر داد

گروه حزب اسالمى به رهبرى انجنير حکمتيار ،از
اشتراک خود در مذاکرات چهار جانبۀ مذاکرات
صلح افغانستان ،خبر داد.
در خبرنامه ای که به تاريخ( ٢٣حوت) از ســوى
اين گروه به نشــر رسيده ،آمده است که تصميم
يکجا شدن با پروسۀ صلح را به خاطرى گرفته اند
تا به ملت مشخص کنند که حزب اسالمى ،صلح

ميخواهد؛ اما امريــکا و حلقات مرتبط با امريکا،
خواهان جنگ هستند.
حزب اسالمى ،از فيصلۀ امريکا در شامل ساختن
دو عضو اين حزب به ليســت سياه تروريستان،
انتقاد کرده است.
منبع افزوده است که اين فيصلۀ امريکا در حالى
صورت ميگيرد که...........ادامه/ص5/

برگشت مهاجرین به اساس تفاهمنامه
میان افغانستان و آلمان صورت گیرد

سفیر اتحادیۀ اروپا:

فساد گسترده تهدیدی برای پیشرفت افغانستان است

ســفیر اتحادیۀ اروپا در افغانســتان،
ضمن ابراز نگرانی از فســاد گســترده
در افغانســتان میگوید که این اتحادیه
آماده است در مبارزه با این پدیده کمک
کند؛ اما بدون سهم گیری مردم و وجود
فرهنگ معافیت ،مشکل است موفقیت به
دست آید.
فرانز میشــل میلیبن ،این موضوع را در
یک مصاحبه اختصاصی با آژانس خبری
پژواک به مناســبت آغاز کمپاین دوماهۀ
این اتحادیه علیه فســاد در افغانستان،
بیان کرد.
وی در پاسخ به ســوالی در مورد اینکه
اتحادیــه اروپــا اقدامهای ضد فســاد
حکومت افغانستان را که همچنان از جمله
فاسدترین کشورهای جهان خوانده شده

است ،چطور میبیند؟ گفت« :نیاز است که
اقدامهای زیادتری از سوی حکومت برای
مبارزه فســاد نسبت به آنچه که تا کنون
دیده شده است ،صورت بگیرد و حکومت
نیز ایــن را درک میکند؛ مــا در انتظار
مشاهدۀ پیشرفتهای قابل لمس در این
زمینه هستیم».
میلیبــن با بیان اینکه فســاد اداری در
افغانســتان به اعتبار حکومت آســیب
رســانده اســت ،افزود« :چیزی که ما
میبینیم این اســت که بــا توجه به این
وضعیت ،افغانها ترجیــح خواهند داد
به کارهای بد روی بیاورند؛ بخاطر اینکه
آنها احساس میکنند حکومت توانایی
کاری که از آن انتظار میرود ندارد« .
این دیپلمات ...........ادامه/ص5/

طى نشستى فيصله شــد که تفاهمنامۀ برگشت
مهاجرين افغــان از آلمان تهيه شــود و براى
ايجاد زمينه هاى اشتغال براى عودت کننده نيز
اقداماتى صورت گيرد.
در خبرنامۀ وزارت امور خارجه افغانســتان آمده
است که نشست مشــورتی در مورد مهاجرین

افغان در کشورهای اروپایی به ویژه آلمان ،ديروز
در کابل تدوير يافت.
منبع نوشته است که در این نشست ،صالح الدین
ربانی وزیر امور خارجه ،محمد حنیف اتمر مشاور
امنیت ملی ،سید حسین عالمی بلخی وزیر امور
مهاجرین و عودت..........ادامه/ص5/

ادعاهای متناقض در مورد ترک وظیفه ۶۰
پولیس در جنوب افغانستان

شصت سرباز پولیس در والیت جنوبی ارزگان که
پیشتر گفته شده بود به طالبان پیوستهاند ،شنبه
شب با اســلحه و مهمات خود به شهر ترینکوت،
مرکز این والیت رسیدند.
این ســربازان دو روز پیش پاسگاههای امنیتی
خود را در ولســوالی خــاص ارزگان برای رفتن

به شــهر ترینکوت ترک کرده بودند .معلم فیض
محمد ،ولســوالی چنارتوی والیــت ارزگان به
شماری از رســانهها گفته بود که این سربازان با
طالبان یکجا شدهاند.
او گفته بود که این سربازان پولیس از روی ناچاری
تسلیم طالبان شدهاند............،ادامه/ص5/

