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کار ساخت چهار زون دهلیز
هوایی با هند آغاز شدهاست

وزارت تجارت و صنایع افغانســتان ایجاد دهلیز
هوایی میان هند و افغانســتان را در زمینه رشد
صادرات و سرمایه گزاری در این کشور تاثیر گذار
میداند.
این وزارت همچنــان میگوید ایجاد دهلیز هوایی
میان هند و افغانستان زمینه دسترسی به تولیدات
و خدمات هردو کشور را فراهم خواهد ساخت.
سخنگوی این وزارت روز سه شنبه به رادیو آزادی

گفت که آنان آماده اند تا از طریق دهلیز هوایی با
هند داد و ستد داشته باشــند و برای این کار در
چهار میدان هوایی این کشــور کار ایجاد زونهای
کارگو را آغاز کردهاند.
مسافر قوقندی سخنگوی این وزارت گفت که کار
ســاخت زونهای کارگو را در میدانهای هوایی
کابل ،مزار ،کندهار و هرات آغاز کردهاند.
او افزود« :راه ترانزیتی که از..........ادامه/ص5/

غنی :حال نوبت پاکستان است که
در روابط بهتر را باز کند
ِ

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

مسعود بر غير متمرکز شدن صالحيت ها
در افغانستان تاکيد کرد

نماينده رييس جمهور در امور اصالحات و حکومتدارى
خوب مــى گويد که برای ترويــج حکومتداری موثر،
غيرمتمرکز کردن صالحيت ها بطور تدريجی ،يک امر
ضروری است.
احمد ضياء مسعود نماينده خاص رييس جمهور در امور
اصالحات و حکومتداری خوب که دیروز در «سيمينار
علمی و پژوهشی حکومتداری خوب» ،در کابل صحبت
می کرد گفت بودجه يى که به وزارت ها اختصاص داده
مى شود ،پروسس آن بسيار زمانگيراست.
وى با بيان اينکه بايد بودجه مســتقيم به واليت داده
شود ،تا ادارات محلى فعاليت های شان را به وقت معين
انجام بدهند ،گفت« :غير متمرکز سازی ،به اين مفهوم
است که در واليات و ســطح واحدهای ُخرد و بزرگ،
شرايط را قســمی به وجود آوريم که والی ،ولسوال و
شاروال بتوانند ابتکار نمايند و روند پيشرفت اقتصادی
و اجتماعی را در خود واليت مساعد بسازند».
مسعود افزودکه ســاختارهای فعلی دولت و متمرکز
بودن صالحيت های بيش از حد ،جوابگوی نيازمنديهای
امروزی اداره افغانستان نيست ،برای تطبيق و ترويج
حکومتداری موثر ،غيرمتمرکز کردن........ادامه/ص5/

بارش برف مسافران بدخشانی
را زمینگیر کرد

با بارش برف زمستانی و مسدود شدن راههای ارتباطی ولسوالیهای
مرزی بدخشان با کشور تاجیکستان ،شماری از مسافران در شهر
فیض آباد ،مرکز این والیت گیر ماندهاند.
راههای  ۹ولســوالی مرزی بدخشان هر سال در فصل سرما و بارش
برف بر روی عابران بسته میشود.
به گفته خبرنگار بیبیسی در بدخشان.........ادامه/ص5/

پولیس  ۶۱تن مواد مخدر را در حومه
کابل کشف و نابود کرد

اطفال زيادی در باميان سرگرم
کار شاقه اند

رییسجمهورغنی در این هفته در نشست قلب آسیا
در هند از نقش پاکســتان در کمک به هراسافگنی
در منطقه انتقاد کرد و گفت که اگر حمایت پاکستان
نباشد طالبان یک ماه هم دوام نمیآورند.
پساز این سخنرانی ،آقای غنی در یک گفتوگوی
ویژه بــا روزنامۀ «دی هنــدو» از نارضایتیاش از
پاکستان ابراز کرد؛ در ضمن ،از دوستی با هند و نیز

از امیدها برای منطقه یاد کرد .در پاسخ به پرسشی
دربارۀ گفتههــای و دربارۀ پاکســتان در جریان
این نشســت ،وی گفت« :من پاکســتان را شامل
این نشست ســاختم .من به آنجا نه تنها با رهبری
غیرنظامی بل با رهبری نظامی رفتم».
وی افزود« :حتا من به مقر ارتش پاکستان رفتم؛ زیرا
هر دو کشور برای نهادهایشان........ادامه/ص5/

عظیمی :اعتیاد به موادمخدر یکی از
دالیل عمدۀ خشونت علیه زنان است

وزیر مبارزه با مواد مخدر می
گوید که اعتياد مردان به مواد
مخدر ،یکــی از دالیل عمدۀ
خشــونت علیه زنان است و
این پدیده ،حتی باعث از هم
گســیختگی خانواده ها می
شود.
سالمت عظیمی ،این موضوع
را دیروز در کنفرانسی که با
نام «مشارکت نهادهای جامعه
مدنی ،مبارزه با مواد مخدر و
محو خشونت علیه زنان» ،با
حضور شــماری از مقام های
دولتی و فعاالن مدنی در کابل
برگزار شده بود ،بیان کرد.
وی گفت که به طور معمول اســتعمال مواد مخدر از
بین خانواده آغازمی شود ،سپس به محیط اطراف،
جامعه و در نهایت در ســطح ملی گسترش پیدا می
کند و شمار معتادان افزایش می یابد .وزیر مبارزه با

شمار زيادی از اطفال در واليت باميان ،به دليل فقر مجبوراند تا در
شرايط دشوار و با دستمزد اندک ،کار شاقه انجام دهند و از آموزش
و رفتن به مکتب محروم شوند.
سميع اهلل يکی از اين اطفال باميانى است که برای گرم کردن خانه
اش ،از کوه هيزُم می آورد .وی که پانزده ســال سن دارد مى گويد
که هميشه مصروف کار شاقه بوده و نتوانسته که به مکتب برود؛ اما
عالقه زياد دارد تا مکتب برود..........ادامه/ص5/

يک مهاجم قبل از رسيدن
به هدف مواد انفجارى اش را
منفجر کرد

فرد مهاجمى که وارد يکى از نمايندگى هاى نوى کابلبانک در شهر
کندز ميشد ،از ســوى نيروهاى امنيتى شناسايى گرديد و قبل از
رسيدن به هدف ،مواد انفجارى همراهش را منفجر کرد.
مل پاسوال قسيم جنگل باغ قوماندان امنيه واليت کندز ،به آژانس
خبرى پژواک گفت که حوالى ساعت  ٢:٤٠دقيقه بعداز ظهر دیروز،
يک جوان که واسکت مملو از مواد........ادامه/ص5/

سه تن بشمول دو مخالف مسلح
در جوزجان و سرپل کشته شدند

مســوولين مى گويند که در دو رويداد امنيتى در واليات جوزجان
و سرپل ،سه تن کشته و دست کم  ٩تن ديگر مجروح گرديدند.
محمد رضا غفوری سخنگوی والی جوزجان گفت که درگيرى ميان
نيروهاى امنيتى و مخالفان مسلح ،در قريه بيکسر ولسوالى قوش
تپه اين واليت ،حوالی ســاعت ١١شب آغاز و تا حوالی صبح دیروز
ادامه داشت ،که درنتيجۀ آن دو طالب .........ادامه/ص5/

مواد مخدر تصریح کرد که نقش زنان خانه ،در این
زمینه بســیار مهم و حیاتی است و آنان باید تالش
کنند تا همسران و یا فرزندان شان به کشت ،قاچاق
و یا استفاده از این پدیدۀ .......ادامه/ص5/

جنگ در بدخشان توسط استخبارات
بيرونى رهبرى مى شود

مقامات محلى در بدخشان مى گويند
که ده درصــد جنگجويانى که عليه
حاکميــت دولت در بدخشــان مى
جنگند؛ اتباع خارجى اند و جنگ در
اين واليت ،توسط استخبارات بيرونى
رهبرى مى شود.
احمد فيصل بيگزاد والی بدخشان که
در محفل پيوستن  ٢٠مخالف مسلح
به پروسه صلح صحبت مى کردگفت:
«هشتاد درصد افراد مسلح در صف
طالبان ،افراد فريب خورده و نا راضی
مى باشند ،ده درصد.........ادامه/ص5/

آگاهی دهی باشندگان
والیت پکتیا در رابطه پروژه های
احیا وانکشاف دهات

باز محمد احمدی ،معاون مبارزه با مواد مخدر وزارت
داخله در یک نشســت خبری دیروز(سه شنبه ۱۶
قوس) در کابل گفت کــه نیروهای پولیس مبارزه با
مواد مخدر در حومه شهر کابل  ۶۱تُن چرس را کشف
و نابود کردهاست.
او افزود که این مقدار مواد مخدر در ولسوالی خاک
جبار در شرق شهر کابل در شش مرکز نگهداری و
برای فراوری آماده شده بود که توسط نیروی هوایی

 ۷۷۷افغانستان کشف شد .به گفته آقای احمدی در
عملیات کشف و نابود سازی مواد مخدر کشف شده،
کسی بازداشت نشده است .افرادی که مرتکب این
کار شــده بودند ،قبل از رسیدن نیروهای پولیس از
منطقه فرار کرده بودند.
به گفته او ایــن مواد در قریه «گــوردی میدان»
ولســوالی خاک جبار جابجا شده بود که بتاریخ ۱۳
قوس به دست نیروهای ...........ادامه/ص5/

ظرف  ۶ماه بیش از  ۵۰هزار افغان
در اروپا تقاضای پناهندگی کردهاند

در ســال  ۲۰۱۶بیش از  ۵۰هزار افغان در کشورهای
اروپایی تقاضای پناهندگی کردهاند.
هر چند اروپا بر سرحدات اش محدودیتهای را وضع
کرده بود ،اما با آن هم وزارت مهاجرین افغانســتان
میگوید ،در شش ماه اول سال  ۲۰۱۶میالدی پنجاه
هزار و سه صد افغان در کشورهای اروپایی تقاضای
پناهندگی کردهانــد .این وزارت میگوید ،این رقم

نشــان میدهد که روند مهاجرت افغانها نسبت به
سال  ۲۰۱۵به گونه چشمگیری کاهش یافتهاست.
حفیظ احمــد میاخیل مشــاور مطبوعاتی وزارت
عودت مهاجرین روز سه شنبه به رادیو آزادی گفت،
مهاجرت بیش از پنجاه هزار افغان در سال  ۲۰۱۶به
اروپا نشان میدهد که محدودیتهای سرحدی که از
سوی کشورهای اروپایی.........ادامه/ص5/

سى هزار کارکن صحى جامعه رضاکارانه
در کشور فعاليت مى کنند

ریاست انکشاف دهات والیت پکتیا و مسوولین برنامۀ همبستگی
ملی آن والیت طی یک گردهم ایی برای باشنده گان این والیت در
رابطه به دست آورد های چندین ساله خود معلومات ارایه نمود.
سمسور نمایندۀ ریاست وانکشاف دهات والیت پکتیا برای رییس
شــورای والیتی ،اعضای جامعه مدنی ،متنفذین قومی مطابق پالن
عملیاتی سال  ۱۳۹۵در رابطه به...........ادامه/ص5/

حکومت جرمنی:
قضیه جرمی یک افغان نباید
سیاسی ساخته شود

حکومت جرمنی میگوید ،نباید از متهم شدن یک افغان به تجاوز و
قتل یک دختر در آن کشور ،مسئله سیاسی ساخته شود.
پولیس جرمنی روز جمعه یک پناهجوی افغان را که هفده ســاله
است به اتهام قتل و تجاوز جنسی بازداشت کرد.
اکنون حکومت جرمنی میگوید ،نباید از این قضیه جنایی ،مسئله
سیاسی ساخته شود که روی پالیسی..........ادامه/ص5/

مقام هاى وزارت صحت مى گويند حضور حدود سى
هزار کارکن صحى جامعه که به شکل رضاکارانه در
کشور فعاليت دارند ،نقش بارزی در کاهش مرگ و
میر اطفال و زنان داشته است.
بر پایــه معلومات مقام های بلندپایه این وزارت ،در
حال حاضر بیش از  ٣٠هزار کارکن صحی جامعه که
 ٥٠درصد آنان را طبقه اناث تشــکیل می دهد ،در

چارچوب نزديک به  ١٦هزار پوسته صحی به صورت
رضاکار در کنار منســوبین وزارت صحت عامه در
سرتاسر کشور خدمت می نمایند.
داکتر ناجیه طارق معین عرضه خدمات صحی وزارت
صحت عامه ،دیروز در مراســمى که به مناســبت
گرامی داشــت از روز جهانی رضاکار در کابل تدویر
یافته بود ،گفت که کارکنان..........ادامه/ص5/

