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 3033

سه شنبه  23قوس 1395

December 13, 2016

نیمه ابری
80C

نیمه ابری
-10C

آفتابی
130C

نیمه ابری
30C

آفتابی
140C

نیمه ابری
90C

نیمه ابری
170C

-20C

-90C

-30C

-10C

20C

-40C

80C

به منظور بررسی وضعیت سواحل
آمودریا یک اداره خاص تشکیل میشود

رئیس جمهور در واکنش به ابراز نگرانی مقامهای
وزارت انرژی و آب در مورد ادامه تخریب سواحل
آمودریا ،دستور داده است تا یک اداره ویژه برای
رسیدگی وضعیت این رودخانه تشکیل شود.
دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری در خبرنامه یی
که به دســترس آژانس خبری پژواک قرار گرفته،
گفته است که این نشســت دیروز در ارگ برگزار
شد .در ابتدا ،علیاحمد عثمانی وزیر انرژی و آب

گزارش مفصل خــود را در مورد چگونگی وضعیت
ســواحل «دریای آمو» ،مشــکالت ناشی تخریب
سواحل این رودخانه و پیشنهادهای خود را در این
زمینه بیان کرد.
در این نشست ،مشــاور وزارت گفت که در زمینه
تحکیم ســواحل دریای آمو به صورت الزم توجه
نشده است و به همین دلیل سواحل آن با تخریب
زیادی مواجه شده است........ادامه/ص5/

بریتانیا حدود نُه میلیون دالر به برنامه
ماین پاکی در افغانستان کمک کرد

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

اعضای مجلس :دامن زدن به اختالفات
قومی و مذهبی خالف اصول اسالمی است

اعضای ولسی جرگه ،در مراسم تجلیل از روز میالد با
سعادت پیغمبر گرامی اسالم (ص) گفتند که دشمنان
اسالم و مردم افغانستان می خواهند اختالفات مذهبی
را در کشــور دامن بزنند؛ اما به این هدف شــان نمی
رسند.
از ميالد پيامبر گرامى اسالم حضرت محمد (ص) ،دیروز
از سوى اين جرگه تجليل شد.
عبدالرووف ابراهیمی رییس ولسی جرگه ،میالد ناجی
بشریت (ص) را به تمام مسلمانان جهان و به ویژه مردم
مسلمان کشور ،تبریک و تهنیت گفت.
او افزود که مردم افغانستان ،با اصل برادری می توانند
کشور را از دسایس دشمنان افغانستان نجات دهند و
کشور را به وضعیت بهتر سوق دهند.
ابراهیمى گفت« :دشمنان مردم افغانستان تالش دارند
تا زندگی مردم را با چالش بکشــند و با ایجاد تفرقه،
مردم را پارچه پارچه بسازند».
او خطاب به مردم افغانستان افزود« :هوشیار باشید که
دشمنان مردم افغانستان و اسالم ،می خواهند تعصبات
قومــی و مذهبی را دامن بزنند و افغان ها را با یکدیگر
درگیر بسازند..........».ادامه/ص5/

سرقت هاى مسلحانه در واليت
کندز افزايش يافته است

شمارى از باشندگان واليت کندز ،از افزايش سرقت هاى مسلحانه
در روزهاى اخير در اين واليت اظهار نگرانى مظ کنند.
به گفته آنان ،در چند روز گذشته در نزديکی چوک کندز ،چندين
نفر توســط افراد ناشــناس مجروح گردیده و سپس پول شان به
سرقت برده شده است.
ذبيح اهلل مجيدی از باشندگان کندز ،به آژانس خبرى پژواک گفت
که طى يک هفته گذشته ،در سه ........ادامه/ص5/

تالش برای بلند بردن مهارت زنان
در افغانستان

راه های مواصالتی پنج ولسوالی
در بدخشان مسدودشده است

بریتانیا اعالم کرد که حدود نه میلیون دالر را برای
پاکسازی ســاحهای به وسعت نزدیک به ۱۰میلیون
متــر مربع ،به برنامۀ ماین پاکی افغانســتان کمک
میکند.
ســفارت بریتانیا در خبرنامه یی که به دســترس
آژانس خبری پژواک قرار گرفته ،گفته اســت که
این موضوع را دامینیک جیرمی ســفیر این کشور،
دیروز در دیدار از مؤسســه ماین پاکی (HALO

 )TRUSTدر کابل اعالم کرد .وی گفت« :بســیار
افتخار میکنم که دیروز یک جا با دولت افغانستان
و هلو ترست ،شاهد راه اندازی یک برنامه برای پاک
سازی ن ُه میلیون و  ۶۰۰هزار متر مربع زمین از وجود
ماین میباشم».
ســفیر افزود که این کمک مالــی (هفت میلیون
پوند معادل  ۸میلیون و  ۸۰۰هــزار دالر) در ادامه
حمایتهای قبلی بریتانیا.........ادامه/ص5/

معترضان :نمایندگان تخار در مجلس
«خوابیدهاند»

در اثر برفبارى هاى اخير ،راه هاى مواصالتى پنج ولســوالى دراين
واليت ،به روى ترافيک و مردم محل مســدود گرديده اســت و
باشندگان اين ولسوالى ها ،از طريق تاجکستان به کندز مى روند.
سيد عبداهلل همايون دهقان رييس مبارزه باحوادث واليت بدخشان
گفت که در نتيجۀ برفبارى هاى چند روز اخير ،راه مواصالتی و رفت
و آمد مردم در ولسواليهای کوفاب ،نسی ،مايمی ،شکی ،و خواهان
مسدود گرديده و اکثرا ً مردم اين .........ادامه/ص5/

در ننگرهار هفت فرد داعش کشته
شده اند

مســوولين مى گويند کــه در حمله طيارۀ بــى پيلوت در واليت
ننگرهار ،هفت فرد مسلح داعش کشته شده اند.
سمونمل حضرت حسين مشرقيوال ســخنگوى قوماندانى امنيۀ
ننگرهار ،به تاريخ  ٢٢قوس بــه آژانس خبرى پژواک گفت که روز
یکشنبه طيارۀ بى پيلوت نيروهاى خارجى ،در منطقه لنگرى کندو
ولسوالى هســکه مينه ،حمله کرده است موصوف افزود که دراين
حمله ،هفت فرد گروه داعش کشته........ادامه/ص5/

پنج فرد ملکى در يک خانه
در سرپل کشته شدند

در يک خانۀ ولســوالى سانچارک واليت ســرپل ،پنج تن با ضرب
گلوله کشته شده و دو تن ديگر جراحت برداشته اند.
ســمونوال عنايت اهلل حبيبى آمر امنيت قوماندانى امينۀ سرپل،
به آژانس خبرى پژواک گفت که افراد مذکور ،یکشــنبه شــب در
يک خانه در قريۀ(تاغاى خواجه) ولســوالى سانچارک ،با هم جمع
شــده بوده اند به گفتة او ،حوالى ساعت  9:00يکشنبه شب ،افراد
مسلح.........ادامه/ص5/

دو زن در هرات به قتل رسيده اند

شــماری از فعاالن مدنی و باشندگان والیت تخار،
دیروز (دوشــنبه) در برابر د ِر ورودی شورای ملی
گردهمایی اعتراضــی کردند .آنان حکومت مرکزی
و نماینــدهگان تخار در مجلــس نمایندهگان را در
اجرای پروژههای توسعهیی این والیت به بیپروایی
متهم میکنند .حفیظ اخگر ،یکی برگزارکنندهگان

این گردهمایی اعتراضی میگوید ،دانشآموزان در
تخار در فضای باز آموزش میبینند و باشــندهگان
روســتاهای این والیت به خاطر نداشتن جادههای
معیاری ،با دشواریهای زیادی روبهرو اند .به گفتۀ
آقای اخگر ،نمایندهگان تخار در مجلس نمایندهگان
از رأی مردم استفادۀ سوء کرده و .......ادامه/ص5/

از  ١٤ماه بدينسو در ننگرهار واقعۀ مثبت
فلج اطفال ثبت نشده است

مسوولين رياست صحت عامۀ ننگرهار مى گويند که
از چهارده ماه گذشته بدينسو در اين واليت ،واقعۀ
مثبت پوليو(فلج اطفال) ثبت نشده ،که عامل اصلى
آن دسترسى تیم صحی به همه محالت ميباشد.
داکتر نجيب اهلل کامــه وال رييس صحت عامۀ اين
واليت ،دیروز ( ٢٢قوس) اين اظهارات را هنگام آغاز
افتتاح مراسم کمپاين در اين واليت بيان نمود.

وى گفت که در اين کمپاين ســه روزه ،بيش از ٦٥٠
هزار طفل در سطح اين واليت و حدود يک ميليون
طفل در زون شــرق ،از واکســين پوليو مستفيد
خواهند شد.
به اســاس معلومات کامه وال ،امسال در سطح زون
شــرق بخصوص ننگرهار ،واقعۀ مثبت پوليو ديده
نشده است...........ادامه/ص5/

مســووالن محلی ،از قتل دو خانم در هرات درحالى خبر می دهند
که از آغاز ســال روان تاکنون ،ده خانم دیگر نیز در این والیت به
قتل رسيده اند.
محمد رفیق شیرزی سخنگوی شــفاخانۀ حوزوی هرات به پژواک
گفت که یکشنبه شب ،جسد یک خانم جوان و یک خانم کهنسال،
به این شفاخانه منتقل شده است.
شیرزی افزود خانم جوان که  ٢٧ســال سن دارد ،به اثر فيرمرمي
به قتل رسيده و جسدش توســط نيروهاي امنيتي ،از منطقة «باغ
زبيده».........ادامه/ص5/

طی نشســتی در کابل ،بر مشارکت زنان در پروسۀ
صلح تاکيد شــد و يک مقام اتحاديه اروپا گفت که
اين اتحاديــه می خواهد طالبان نيــز مانند حزب
اسالمی منحیث یک گروه سیاسی تبارز کند.
در اين ورکشاپ که ســه روز ادامه پیدا می کند و
دیروز در کابل تدوير شد ،زنان افغان از  ٣٣والیت
کشور ،برخى مقام هاى افغان ،خانم اول افغانستان،
سفير ســويدن در کابل و معاون هيئت اتحاديه در

افغانستان شــرکت داشــتند .زنان افغان در اين
نشســت ،مهارت های گفتمــان و میانجیگری در
پروســه های صلح را از سوی متخصصين داخلی و
خارجی فرا خواهند گرفت.
جورج کنگهم ( )George Kinghamمعاون هیئت
اتحادیه اروپا در این نشست گفت در کنفرانس بین
المللی بروکسل که در اکتوبر گذشته تدویر یافت ،به
طور خاص به این موضوع .........ادامه/ص5/

مولوی عبدالصمد از ریاست شورای علمای
تخار برکنار شد

شــورای علمای تخار در یک نشست ویژه ،مولوی
عبدالصمد را از ریاست این شوراء برکنار کرد.
اعضای این شورا گفتههای اخیر مولوی عبدالصمد
را ،که زنان را «بیحیاترین طایفه در جهان» گفته
بود ،توهین به زنــان میدانند و میگویند که این
دیدگاه شخصی مولوی عبدالصمد است.
اعضای این شورا پساز رأیزنیها تصمیم گرفتند
که مولــوی عبدالصمد را برکنــار کنند و مولوی
مسعودالحق حقنواز را........ادامه/ص5/

جوانان افغان به دلیل نبود کار کشور
را ترک میکنند

تمام مکاتب افغان ترک سال
آینده به معارف ترکیه تحویل
داده می شود

قونسل کشــور ترکیه دروالیت جوزجان درکنفرانس مطبوعاتی به
رسانه ها گفت ،مکاتب دوستی افغان ترک که قب ً
ال ازطرف فتح اهلل
گولن حمایت می شد بعداز برج حمل  1396سال بعدبه ریاست وقف
معارف ترکیه تحویل داده می شود.
مظفر آق یلدام قونسل ترکیه درشبرغان به خبرنگار آژانس باختر
گفت به فعالیت سازمان فتح اهلل گولن دراین مکاتب خاتمه داده می
شود...........ادامه/ص5/

شماری از جوانان افغان میگویند به دلیل نبود کار و
نا امنیها ،کشور را ترک مینمایند.
بیکاری ،پایین بودن سطح اقتصاد ،افزایش نا امنی و
سایر موارد از جمله عوامل ترک کشور از سوی این
جوانان عنوان شدهاست.
این جوانان میگویند ،آنها به هدف داشتن زندهگی

خوب و یافتن کار مناسب کشور را ترک می کنند.
برخی از این جوانان که بخاطر اخذ پاســپورت به
ریاست پاسپورت آمده اند در صحبت با رادیو آزادی
گفتند ،با آنکه آنها تحصالت عالی شــان را نیز به
پایان رسانیده و لیسانس در دست دارند اما در هیچ
ارگانی برای آنها کار داده نمیشود......ادامه/ص5/

