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سال دهم -شماره 2832

دوشنبه  16حمل 1395

کمبود بودجه مانع عملی شدن برنامه
ماین روبی در افغانستان میشود

حکومت افغانســتان میگوید به دلیل کمبود
بودجه نخواهند توانســت برنامه ماین روبی را
در وقت تعیین شــدهاش در این کشور تکمیل
کنند.
افغانســتان نخســت قرار بود تا سال ۲۰۱۳

میالدی از وجود ماین کامال پاک گردد ،این زمان
تا سال  ۲۰۲۳تمدید شد و حاال دولت افغانستان
میگوید که این کشور تا سال  ۲۰۲۳هم به این
هدف دست نخواهد یافت.
از روز جهانی آگاهی از...........ادامه/ص5/

شش ميليون دالر به پروسس
کنندگان محصوالت زراعتى قرض
داده میشود

در سال روان شش ميليون دالر امريکايى ،طور قرضه به دهاقين و
پروسس کنندگان محصوالت زراعتى توزيع میشود.
تفاهمنامۀ توزيع اين پول ،دیروز ميان اسداهلل ضمير وزير زراعت و
مالدارى ،حشمت سير امرخيل رييس شرکت «مالى دهات افغان» و
فبور اماسيسا(......... )Faburama Ceesayادامه/ص5/

نتايج امتحان کانکور  ١٣٩٥اعالم شد

وزارت تحصيالت عالى ،نتايج امتحان کانکور را اعالم نمود .فریده
مومند وزیر تحصیالت عالی ،بعد از ظهر دیروز در مراســم اعالن
نتایج کانکــور  ١٣٩٥که داکتر عبداهلل عبــداهلل رییس اجرایی
حکومت ،شماری از اعضای شورای ملی و والیتی ،برخی اراکین
بلندپایه حکومتی و اساتید پوهنتون ها حضور داشتند ،گفت که
از حدود  ٢٠٠هزار اشتراک کنندۀ امتحان کانکور ،نزديک به ١٥٧
هزار تن کامياب شــده و متباقى ناکام مانده اند؛ اما امسال هیچ
کس از اشتراک کنندگان امتحان کانکور ،بی نتيجه نمانده است.
به اســاس معلومات این وزارت ،در امتحان کانکور سال ١٣٩٤
خورشــيدى به طور عموم درسطح کشور ،حدود  ١٨٠هزار فارغ
صنف دوازدهم اشتراک ورزيده بودند.
وزير تحصيالت عالی خاطر نشــان کرد که از جمع اشــتراک
کنندگان امتحان کانکور؛  ٥٨٣١٧تن به موسســات تحصيالت
عالى دولتــى و  ٤٦٩٠٦تن به موسســات تحصيالت نيمه عالى
دولتى کامياب شده اند.
موصوف عالوه کرد که از جمع اشتراک کنندگان امتحان کانکور؛
 ٥١٤٥٨تن به موسسات تحصيالت عالى خصوصى راه يافته اند.
وى افزود که از جمع اشتراک کنندگان امتحان کانکور٢٢٩٣٣ ،
تن ناکام شده اند.
بر بنیاد معلومات وزیر؛ از جمع این...........ادامه/ص5/

شش پوليس در کمين طالبان
کشته شدند

مسوولين در واليت جوزجان ميگويند که شش پوليس ملى ،در يک
کمين طالبان در ولسوالى ُمرديان اين واليت کشته شدند و يکتن
ديگر آنها مجروح گرديد.
ذبيح زاهد ولسوالى ُمرديان واليت جوزجان ،به آژانس خبرى پژواک
گفت که اين رويداد ،حوالى ساعت  ٣بعداز ظهر دیروز(١٥حمل) در
منطقه چاهى اين ولسوالى رخ داده است...........ادامه/ص5/

مجددى :تکمیل نشدن کابینۀ دولت و
استعفای وزیران نگران کننده است

شــورای عالی احزاب جهادی و ملی افغانســتان می
گوید که تکمیل نشدن کابینۀ دولت و استعفای پی هم
شــماری از مقام های بلندپایه از جمله برخی وزیران،
نگران کننده اســت و حکومت باید بــه این معضل
رسیدگی کند.
ذبیح اهلل مجددی عضو شــورای عالی احزاب جهادی

April 04, 2016

و ملــی افغانســتان و رئیس حزب جبهــه ملی نجات
افغانستان ،دیروز در یک نشست خبری در کابل ،در این
زمینه صحبت کرد.
وی گفت« :ما در این اواخر شــاهد اســتعفای پی در
پی مســووالن بلندپایه دولتی بــوده ایم ،در نظام های
دموکراتیک رسم استعفا ،یک ..........ادامه/ص5/

یک نوجوان انتحاری در شهر کابل
بازداشت شد

رياســت امنيت ملى ،از بازاشت يک پســر ١٧ساله که ميخواست
حملۀ انتحارى در شهرکابل انجام دهد ،خبر داده است.
درخبرنامۀ اين رياست که روز يکشنبه ( ١٥حمل) به آژانس خبرى
پژواک رسيده ،آمده است که مؤظفین ریاست عمومی امنیت ملی،
طی عملیاتى از مربوطات ناحیه پنجم شــهر کابل ،یک نوجوان ١٧
ساله را که آماده حملۀ انتحارى..........ادامه/ص5/

چهل درصد مردم فراه به خدمات
صحى اساسى دسترسى ندارند

چهل درصد مردم فراه ،به خدمات صحى اساسى دسترسى ندارند
و ناگزيراند که در برخى مناطق ،یک شبانه روز راه را تا رسيدن به
مرکز صحى پياده طى کنند.
همچنان باشندگان اين واليت میگویند که کمبود کارکنان مسلکى
صحی در ولســوالیها به خصوص داکتــران زن ،وجود دواى تاریخ
گذشته و بیکیفیت در بازار ،تطبیق...........ادامه/ص5/

خلیل کرزى :تهديدات تروريزم
و گروه هاى مسلح در منطقه
درحال افزايش است

درآمد دولت افغانستان از چه راههای افزایش یافته است؟

وزارت مالیه اخیرا اعالم کرد که درآمد داخلی این کشــور در ســال  ۱۳۹۴خورشیدی  ۲۱در صد نسبت به سال پار
افزایش یافته است.
یعنی درآمد دولت وحدت ملی به مرز بیشتر از  ۱۲۰میلیارد افغانی (حدود  ۱.۸ملیارد دالر امریکایی) رسیده است که
به قول وزارت مالیه بیشــتر از سقف  ۱۱۴میلیارد افغانی است که از سوی صندوق بین المللی پول تعیین شده بود .از
جمله درآمدهای خلق شده ،حدود  ۵۵میلیارد............ادامه/ص5/

هشدار فرمانده پولیس غزنی به گروه تروریستی داعش

فرمانده پولیس غزنی نســبت به فعالیت گروه تروریستی داعش در این والیت هشدار داد .امین اهلل امرخیل فرمانده
پولیس میگوید که نیرویهای امنیتی اجازه فعالیت به گروه تروریستی داعش در غزنی را نمیدهند.
امرخیــل می پذیرد که گروههای کوچک داعش در والیت غزنی تردد دارند ،اما تاکید میکند که این گروه هیچ مرکز
ثابت در این والیت ندارد .او می افزاید که مراکز اصلی...........ادامه/ص5/

زنی که فرزندانش را از همسرش خرید

پریزا رحمانی یکی از مشهورترین فعاالن حقوق زن در افغانستان ،برای دفاع از حق مادری ،سه فرزندش را به قیمت
یک میلیون و  600هزار افغانی از همسر سابقش خریده است.
این زن دردکشیده هفت سال را با شوهرش گذراند .سه سال نیز به تنهایی از فرزندانش نگهداری کرد؛ زیرا همسرش
با زنی دیگر در ارتباط بود و از زن و فرزندانش بیخبر .او..........ادامه/ص5/

سیالب در دایکندی جان چهار نفر را گرفت

جارى شدن سيالب در واليت دايکندى ،جان چهار باشندۀ اين واليت بشمول دو زن را گرفته و خساراتى بر مزارع و
کشتزارها وارد کرده است.
رضا صادقی رئیس آمادگی مبارزه با حوادث دایکندی ،روز يکشنبه به آژانس خبرى پژواک گفت که به اثرجارى شدن
ســيالب که دو روز قبل در مرکز و برخى ولسوالى هاى اين واليت آغاز شده و تا شام روز شنبه ادامه داشت ،چهارتن
شامل دو زن جان باخته اند و صدها جريب زمين خساره مند شده است ...........ادامه/ص5/

معين سياسى وزارت خارجۀ کشور ،از افزايش فعاليتهاى
تروريزم و گروه هاى مسلح در منطقه و افغانستان ،نگرانى
کرد و مبارزه با اين تهديــدات را نيازمند همکارى هاى
مشترک خواند.
حکمت خليل کرزى معين سياسى وزارت امور خارجه که

دیروز در نشست گروه تخنيکى تدوير اعتمادسازى مبارزه
با تروريزم ،پروسۀ اســتانبول -قلب آسيا صحبت ميکرد
گفت که پروسۀ اســتانبول ،ميتواند نقش موثر در تامين
امنيت در منطقه داشته باشد.
او افزود که فعاليت هاى تروريزم و..........ادامه/ص5/

مجما خواستار ادامۀ کمک های دوامدار جامعۀ
بین المللی به افغانستان شد

در آستانه برگزاری نشست هماهنگی حکومت افغانستان،
با نمایندگان جامعه جهانی ،بخاطــر کنفرانس های بین
المللی ورسا و بروکسل ،گروه کاری مشترک جامعه مدنی
افغانســتان ،از جامعه جهانی خواست تا نسبت به ادامۀ
کمک متداوم به افغانســتان متعهد باشد .حمیرا ثاقب
نماینده گروه کاری مشــترک جامعه مدنی افغانستان،

مجما( )CS-JWGدر یک نشست خبری در کابل گفت که
نهادهای جامعه مدنی افغانســتان ،نسبت به کاهش کمک
های جامعه بین المللی به افغانستان نگران است.
به گفته وی ،قرار اســت امروز کابل میزبان نشست بورد
مشترک نظارت و انســجام نمایندگان دولت افغانستان و
جامعه بین المللی باشد تا.........ادامه/ص5/

ایتالیا  ٤٠میلیون یورو به تکمیل فاز چهارم خط آهن
هرات -خواف کمک کرد

انجمن کتابخوانان و آرشیفهای افغانستان ایجاد شد
مســئوالن اداره کتابخانههــای عامه
در کشــور میگویند که بــه تازگی یک
انجمن جدید کتابخوانان و آرشیفهای
افغانستان در کابل ایجاد شده است.
دواخان مینهپال ،سرپرست اداره مذکور،
هدف از ایجاد این انجمــن را حمایت از
حقوق کارکنان کتابخانهها ،آرشیفها و
فراهم ساختن زمینه رشد کتاب خانهها و
آرشیفها در کشور خوانده است.
وی گفتــه کــه این انجمن متشــکل از
نمایندگان برخی از کتابخانههای دولتی و
خصوصی و آرشیفها در کشور است.
مینهپال در ادامه یکی از مشــکالت در
کتابخانهها و آرشیفهای کشور را کمبود
و نبود اشخاص مسلکی..........ادامه/ص5/

کشــور ایتالیا  ٤٠میلیون یورو را برای تکمیل فاز چهارم
خط آهن هرات -خواف ،اختصاص داده است.
در خبرنامۀ مقــام والیت هرات که روز يکشــنبه (١٥
حمل) به آژانس خبرى پــژواک مواصلت ورزیده ،آمده
است که لوچینوپیزوتی ســفیر ایتالیا درکابل ،در دیدار

با محمدآصف رحیمی والی هرات گفته اســت که مجموع
کمک های وعده داده شدۀ کشــورش بخاطراحداث خط
آهن هرات -خواف ،به هفتاد میلیون یورو میرسد.
در این خبرنامه آمده است که قراراست قرارداد این کمک،
به زودی میان وزرای خارجۀ...........ادامه/ص5/

