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 یازدهم -شماره 2997

دوشنبه  10عقرب 1395

October 31, 2016

آفتابی
180C

نیمه ابری
17C

آفتابی
290C

آفتابی
260C

آفتابی
270C

آفتابی
190C

آفتابی
280C

60C

30C

140C

110C

110C

50C

150C

دشمنان افغانستان افراد ملکی را به هدف
نفاق افگنی قومی و مذهبی می کشند

اعضاى مشرانوجرگه ضمن تاکيد بر وحدت ملى ،خواستار
مجازات قاتالن  ٣٣تن در غور شدند و از گسترش فعاليت
داعــش در پچيراگام ننگرهار نگرانــى نمودند؛ اما رييس
مجلس گفت که وضعيت در پچيراگام ،در حال مهار شدن
است.
منابع محلی والیت غور ،هفته گذشــته از کشته شدن ۳۳
غیر نظامی از ســوی افراد وابســته به گروه (داعش) خبر
دادند و این گروه ،رسم ًا مسوولیت آنرا برعهده گرفت.
محمد علم ایزدیار نماینده مردم پنجشیر در مشرانوجرگه،
در نشست دیروز اين جرگه گفت« :افراد غیرنظامی در غور
به شکل بی رحمانه توسط تروریســت هايى که اشخاص
معلوم الحالی هســتند ،کشته شــده اند و امیدوارم که
نهادهای امنیتی ،قاتالن این حادثه را بازداشــت و به اشد
مجازات محکوم کنند تا برای دیگران عبرت گردد».
ایزدیار ،از بزرگان والیت غور خواســت که جلو انکشاف
منفی این قضیه را بگیرند تا نشود که مسئله انتقام و انتقام
جویی قومی به میان آید و فاجعه های دیگر رخ دهد.
داود غفاری نماینده مردم غور .........ادامه/ص5/

راهاندازی مراکز مشاورت جنسی
برای جوانان افغان

دانش آموزان مکاتب جوزجان
براى آمادگى در برابر
حوادث طبيعى آموزش ديدند

دفتر حمايۀ اطفال ،ضمن آموزش شــمارى از دانش آموزان مکاتب
واليت جوزجان؛ در زمينۀ آمادگى با حوادث طبيعى ،براى  ١٨مکتب
اين واليت تجهيزات الزمۀ مبارزه با حوادث طبيعى توزيع کرد.
اين بســته ها متشکل از  ٣١قلم جنس است که در آن  ٢١قلم مواد
خدمات صحی ،بيلُ ،کلند ،دســتکش ،کراچی دستی ،چراغ برقى،
ترپال ،خيمه ،زينه ،کاله و ساير وسايل ضروری شامل است.
داکتراحمدشاه قرار مسوول ..........ادامه/ص5/

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

«بردگان قرن  »۲۱در کورههای
خشتپزی کابل

صدها نفری که در کورههای خشــتپزی کابل کار
میکنند از ابتداییترین حقوق بشری شان محروم
اند .بدتر این که این افــراد پیش از پیش با قرضه
دادن به گروگان گرفته میشــوند که دیگر چارهای
برای نجات از این کار نیز ندارند.
دل آغــا همه روزه پیش از طلــوع تا بعد از غروب
آفتاب در کوره خشــتپزی در حومه شهر کابل کار
شاقه میکند ،اما با آنهم همه روزه بیشتر در قرض

غرق میشــود .او میداند که هرگز از زیر بار قرض
صاحب کارخانه خالصی نمییابد.
دل آغا زمانی که نیاز عاجل خانوادگی داشت چند
هزار دالر از صاحب کارخانه قرض گرفته بود و حاال
میداند که این قرضداری به فرزنداناش به میراث
میماند.
او یکی از صدها فردی است که کمیسیون مستقل
حقوق بشر افغانستان از..........ادامه/ص5/

نگرانی کمیتۀ جهانی صلیب سرخ از
افزایش بیجاشدگان در افغانستان

رییس اجرائیه :مشکالت افراد
دارای معلولیت در دستور
کار شورای وزیران قرار میگیرد

درافغانســتان صحبت درمورد مسایل جنسی یک
تابواست .اکنون در کابل ،پایتخت افغانستان مرکزی
ی شده که جوانان افغان میتوانند برای حل
راهانداز 
مشکل جنسی خود به این مرکز مراجعهکنند.
این مرکز درمانی با مراجعیناش درمورد مســائل
و مشــکالتی صحبت میکند که بیان آن در جامعه

افغانســتان تابو است و کمتر کســی درباره آن با
دیگران سخن میگویند .حتی اگر این نوع مشکالت
به یک بیماری در فرد مبدل شود.
در کل مطرح ساختن موضوعات و بیماریهای جنسی
در افغانســتان کار نامناسب و شــرمآور دانسته
میشود..........ادامه/ص5/

امارات متحده  ٣٠ميليون دالر به پوهنتون
شيخ زايد خوست کمک مي کند

امارات متحــدۀ عربى در آيندۀ
نزديــک ٣٠ ،ميليــون دالــر
امريکايى به پوهنتون شيخ زايد
واليت خوســت ،کمک خواهد
کرد.
مبارزمحمد زدران ســخنگوى
والى خوست ،دیروز ( ٩عقرب)
به آژانس خبــرى پژواک گفت
که يوســف العلى سفير امارات
متحدۀ عربى ،طى يک نشست
خاص با والى خوســت ،درين
مورد تعهد سپرده است.
ســفير امارات متحدۀ عربى ،به
حکم خان حبيبى والى خوســت اطمينان داده که
دولت متبوعش ،متعهد اســت که پوهنتون شيخ
زايد را به يکى از مراکز علمى و اکادميک درجه اول

مبدل سازد .وى در سخنان خود افزوده است که به
شمول سال جارى ،تا سه سال آينده پانزده ميليون
دالر را براى وسايل طبى........،ادامه/ص5/

قدرتهای جهانی است

افغانستان جنگ میان قدرتهای بزرگ جهان است
اما قربانی اصلی آن افغانها میباشند.
عبدالرؤف انعامی منشــی این جرگه روز یکشنبه
به رادیو آزادی گفت که کشــورهای مخالف روسیه
تالش دارند تا با نا امن.........ادامه/ص5/

نابينايان از نبود امکانات آموزشی در هرات
اظهار نگرانى مى کنند

نابینایــان در واليت هرات ،از نبود امکانات و فراهم
نبودن زمینۀ آموزش تحصیالت عالی ،ابراز نگرانی
کردند.
شــماری از نابینایان درهرات میگویند که هرچند
شــرایط آموزش ابتدایی و لیسه برای آنان تا حدی

نگرانی شدید
مشرانو جرگه از گسترش فعالیت
داعش در افغانستان

پس از ابراز نگرانی ولســی جرگه از حضــور روز افزون داعش در
افغانستان حاال شماری از اعضای مشرانو جرگه نیز میگویند که اگر
جلو فعالیتهای این گروه گرفته نشود افغانستان به عراق و سوریه
دوم مبدل خواهد شد.
بیشتری ســناتوران در نشست روز یکشنبه مشــرانو جرگه در
مورد این موضوع سخن زدند و گفتند که نیروهای امنیتی افغان و
نیروهای بینالمللی باید از هر راه ممکن........ادامه/ص5/

کمیتۀ جهانی صلیب ســرخ اوضاع افغانســتان را
بیثبات میداند و میگوید که در بخشهایی از این
کشور اوضاع امنیتی از گذشته بدتر شدهاست .این
کمیته از افزایش روزافزون بیجاشدهگان جنگ در
افغانستان نیز نگران است.
صلیب سرخ از فراهمســازی کمکهای اضطراری
به بیشاز  ۲۶هزار بیجاشــده در والیتهای کندز،

هلمنــد ،ارزگان ،تخار و بادغیــس خبر میدهد.
رامین ایاز احمد ،سخنگوی صلیب سرخ ،میگوید:
«در جریان ربع ســوم ســال  ۲۰۱۶میالدی امنیت
در افغانستان شــکننده و بیثبات باقی ماند و در
بعضی از نقاط کشــور بدتر هم شــد .درگیریهای
اخیر در کشــور هزاران خانواده را مجبور به ترک
خانههایشان کرد و......ادامه/ص5/

روند کار پروژۀ ساختمانی شهرک
«سنایی غزنوی» از سر گرفته شد

هفت عضو یک خانواده در اثر
برخورد موشک طالبان جانباختند

ولسی جرگه :جنگ در شمال ،جنگ میان
اظهارات اخیر قوماندان عمومی نیروهای جرمنی در
افغانستان که گفته است نیروهای ناتو باید برای یک
جنگ دوامدار در شمال این کشور آمادهگی بگیرند،
نگرانیهای تازه را در این کشور برانگیخته است.
هیئت اداری ولسی جرگه میگوید ،جنگ در شمال

داکتر عبداهلل عبــداهلل رییس اجرائیه با شــماری از نمایندگان
نهادهای مدافع حقوق افــراد داری معلولیت دیــدار و پیرامون
مشکالت آنها بحث کرد.
به اساس معلومات دفترمطبوعاتی ریاست اجراییه به آژانس باختر،
در آغاز دیدار مســووالن از حمایتهای همیشــگی و همه جانبه
رئیس اجرائیه کشوراز این بخش آســیب پذیر جامعه قدردانی و
امتنان نمود...........ادامه/ص5/

برابر اســت؛ اما حکومت تاکنون شرایط و امکانات
آموزشی در پوهنتون های دولتی و خصوصی را براى
شــان مهيا ننموده است .محمد رؤوف حسینی یک
تن از نابینایان شهر هرات ،به آژانس خبرى پژواک
گفت که شرایط تحصیالت........ادامه/ص5/

گوهرخان بابری ،ولســوال بغالن مرکزی گفت که پیشاز چاشت
یکشــنبه در نتیجۀ برخورد یک موشــک طالبان بر یک منزل
مسکنونی در شهر قدیم این ولسوالی هفت عضو یک خانواده جان
باخته و یک تن دیگر شان زخم برداشته است.
آقای بابری گفت که در میان کشــتهگان ،زنان و کودکان نیز شامل
میباشد( .طلوع نیوز)

یک فرمانده گروه داعش از سوی
طالبان در فراه کشته شد

مقامها محلی والیت فراه بامداد دیروز (یکشنبه  ۹عقرب) گفتند
که یکی از رهبران مهم گروه داعش از سوی طالبان را در این والیت
کشته شد.
اجمل زاهد ،ولسوال گلســتان  -والیت فراه  -گفت که عبدالرزاق
مهدی ،فرمانده گروه داعش و مسؤول آموزش حمالت انتحاری این
گروه در یک حمله طالبان در این........ادامه/ص5/

سقوط دوبارۀ کندز و ضرر دو
میلیون دالری ریاست برق

در نتیجۀ سقوط شــهر کندز برای دومین بار به دست طالبان و به
آتش کشیدن تأسیسات دولتی و ملکی ،ریاست برق این والیت نیز
بیش از  2میلیون دالر آمریکایی زیانمند شده است.
حمیداهلل ،رییس برق کندز به ســاموطندار میگوید ،در جریان
درگیریهای  10روزه میان نیروهای امنیتی و طالبان ،شــبکۀ برق
رسانی شهر کندز ،ویران شده است...........ادامه/ص5/

وزیر شهرســازی و مســکن میگوید که روند کار
پروژۀ ساختمانی شهرک سنایی غزنوی کابل که به
دلیل مشکالت تخنیکی متوقف گردیده بود ،بعد از
دوسال از سرگرفته شده است.
سید سعادت منصور نادری ،این موضوع را دیروز در
مراسمی که به مناسبت آغاز کار مجدد این شهرک

و گشایش دفتر فروش آپارتمانهای آن برگزار شده
بود ،بیان کرد.
وی گفت که کار ساخت این شهرک ،در سال ۱۳۹۲
آغاز شــد؛ اما به دلیل نبود امکانات مالی متوقف
گردید و دیروز از سوی حکومت و با سرمایه گذاری
 ۷۰شرکت خصوصی ،از..........ادامه/ص5/

ده ها سرباز يک کندک اردوى ملى در ترينکوت
به طالبان تسليم شدند

منابــع در ارزگان مى گويند که ده ها ســرباز يک
کندک اردوى ملى در شــهر ترينکــوت مرکز اين
واليت ،با طالبان مسلح يکجا شده اند.
کندک موسوم به مشعل ،در قلعۀ نو منطقۀ سجاول
از مربوطات ولسوالى چوره ،درحومۀ شهر ترينکوت
موقعيت دارد.
اکا ،قوماندان امنيۀ ولسوالى چوره ،دیروز( ٩عقرب)

به آژانس خبــرى پژواک گفت که اين کندک ،از دو
ماه گذشته بدينسو محاصره بود؛ اما جنگ باالى آن
نشده بود.
او افزود که طالبان مسلح ،از چند روز بدينسو سران
قومى را بخاطر تسليم شدن شان روان مى کردند و
باالخره ،شام گذشته با طالبان مسلح يکجا شده اند.
قوماندان امنيۀ ولسوالى ..........ادامه/ص5/

