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در پنج سال آينده افغانستان از
نگاه گندم خودکفا خواهد شد

در نشســتى که دیروز در کابل تدوير شد ،ضمن
نگرانى از وجود مواد بى کيفيت خوراکى در کشور،
روى اقدامات جدى حکومت براى حل اين مشکل و
غنى سازى آرد ،روغن و نمک تاکيد شد.
اين نشســت ،دیــروز تحت نام «تحــول آینده
افغانستان از طريق غنى ســازى مواد غذايى» به
هدف جلوگيرى از شــيوع امــراض در کودکان و

رشد جسمى و ذهنى آنان ،به اشتراک بيش از يک
صد تن از مقام هاى حکومت ،نمايندگان ســکتور
خصوصى ،موسســات غير دولتى و برخى سفارت
ها ،به همکارى تخنيکى و مالى اداره انکشاف بين
المللى امريکا ( ،)USAIDدیــروز در هوتل انتر
کانتينينتال کابل تدوير شد.
احمد ضيا مسعود نماينده.........ادامه/ص5/

والى هرات ١٩ :اختطافچى محکوم
به اعدام شدند

حکیمی :با آوردن اصالحات در گمرکات
عواید سال آینده را باال میبریم

وزارت مالیه افغانستان تالش دارد تا با آوردن اصالحات
و استفاده از امکانات جدید در گمرکات ،عواید در سال
آینده را بیشتر افزایش دهد.
ایــن وزارت میگوید ،هدف تعین شــده برای عواید
داخلی در ســال مالی  ۱۳۹۵خورشیدی  ۱۳۲میلیارد
افغانی بود اما آنان توانستند بیش از  ۱۶۰میلیارد افغانی
عواید بدست آورند.
اکلیل حکیمي وزیر مالیه روز ســه شــنبه در کابل از
افزایش عواید در ســال جاری ابراز خورسندی کرد و
تأکید کرد که با آوردن اصالحات و استفاده از امکانات
جدید در گمرکات ،عواید داخلی در ســال پیشرو نیز
افزایش خواهد یافت.
او افزود:
«ما بعضی اصالحات را پیشــرو داریم قرار است که در
 ۱۲بندر خشــکه ما بنادر با تمام امکانات در آنجا نه
تنها تاسیســات گمرکی بلکه دیگر امکانات برای مواد
غذایی که از نقطه نظر صحــی باید کیفیت آن مدنظر
گرفته شود و گدامهای بزرگ داشته باشد.
ذخیرهگا ،ســرد خانهها ودهلیزها مطابق تعهدات بین
المللی باشد و در این زمینه .........ادامه/ص5/

يک مال امام درغزنى به اتهام
تجاوزجنسى بازداشت شد

مسووالن امنيتى واليت غزنى ،يک تن را به اتهام قتل زنش و يک
مال امام را به اتهام تجاوزجنسى بازداشت کرده اند.
احمد قاهر ناصرى مدير مبارزه بــا جرايم جنايى قوماندانى امنيۀ
غزنى ،دیروز(٣٠قوس) طى يک نشســت خبرى گفت که شخصى
به نام حامد؛ چند روز قبل ،زن خود را در منطقۀ توحيدآباد شــهر
غزنى کشته بود.
او گفت که اين شــخص فرار کرده بود؛ اما ديروز از ســوى پوليس
بازداشت شد..........ادامه/ص5/

عوايد سه معدن زغال سنگ در
سمنگان افزايش يافته است

مقامــات محلى هــرات مى گوينــد از جملۀ ٧٦
اختطافچى که از ســوى امنيت ملــى آن واليت
بازداشــت شده اند ١٩ ،تن آنها به محکوم به اعدام
مى باشند.
محمد آصف رحیمی والی هرات ،دیروز(٣٠قوس) در
يک نشست خبری گفت که این  ٧٦فرد اختطافچى،

در پنج گروه جداگانه فعالیت میکردند ،که دو گروه
از سطح شهر هرات و ســه گروه دیگر ،از ولسوالی
کهسان این والیت دستگیر شدند.
والی هرات افزود که این پنج گــروه ٣٤ ،تن را به
شــمول یک تبعۀ ایرانی در ٨ماه گذشــته در ٣٤
رویداد مختلف اختطاف کرده بودند.......ادامه/ص5/

دستور بازداشت قوماندان امنیۀ زاری به
اتهام اختطاف و تجاوزجنسی صادر شد

در پی تحقیق در مورد چند ادعا از جمله ربودن یک
زن و تجاوزجنسی بر یک زن دیگر از سوی قوماندان
امنیۀ ولســوالی زاری و یک تن از محافظانش ،وزیر
داخله دستور داد تا این افراد دستگیر شوند.
محمد ضیاء باشنده ولسوالی زاری ،به آژانس خبری
پژواک گفت کــه به همراه دو تن دیگر ،علیه محمد

اکرم زاری قوماندان امنیه ولسوالی زاری ،یک تن از
محافظانش و چند فرد دیگر مورد حمایت نامبرده،
به قوماندانی امنیه بلخ شــکایت کردند؛ اما به دلیل
عدم رســیدگی ،مجبور شدند شــکایت خود را با
معاونت اول ریاست جمهوری ،ولسی جرگه و وزارت
امور داخله شریک سازد........ادامه/ص5/

با قطع مداخله برخى کشورهاى عضو شوراى
امنيت در افغانستان امنيت تامين مى شود

رييس مشــرانوجرگه ،خواهان جلوگيرى
از مداخلۀ برخى کشــورهاى عضو شوراى
امنيت ملل متحد در افغانستان شده گفت
که طالبان می خواهند به حمایت برخی اين
کشورها نظام افغانستان را سقوط دهند.
اين در حالى است که به اساس گزارش ها،
قرار است یک نشست مشورتی سه جانبه
در مورد پروســه صلح افغانســتان ،میان
نمایندگان کشــورهای چین ،پاکســتان و
روسیه در ماه جاری میالدی برگزار شود.
همچنان ضمير کابلوف نماينده ويژه رييس
جمهور روسيه در افغانستان و سفير ايران
در کابل گفته اند که کشــورهاى شــان با
طالبان افغان در.........ادامه/ص5/

در سال روان مالى ،عوايد سه معدن زغال سنگ در واليت سمنگان،
به بيش از دو ميليارد و سه صد و دو ميليون افغانى رسيده و نسبت
به سال قبل ٢٩٢ ،ميليون افزايش يافته است.
غالم محمد مدیر محاســبه آمریت نمایندگی تصدی زغال سنگ
شمال در والیت ســمنگان ،ضمن بيان اين مطلب به آژانس خبرى
پــژواک گفت که تامين بهتر امنيت راه هــای مواصالتی ،تقاضای
بيشتر مصرف کنندگان را از عوامل .........ادامه/ص5/

چرا انسانها از عدم همبستگی کامل
میان هم رنج میبرند

بیستم دسمبر از سوی سازمان ملل متحد به عنوان
روز جهانی همبستگی بشر نامگذاری شدهاست.
این روز در حالی فرا میرسد که انسانها از مشکالت
ناشــی از برخورد همدیگر و نبود همبستگی کامل
میان هم رنج میبرند.
افغانســتان یکی از کشورهای است که سالهاست
جنگ در آن ادامه دارد و زندگی مردم را دشــوار
ساخته است .کارشناسان و فعاالن مدنی به این باور

در امور پناهندگان صبح دیروز «ســه شــنبه» به
هماهنگی ریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان
غور ،برای یــک هزار و پنجاه فامیل بیجا شــده
کمکهــای نقدی که برای هر فامیــل دو صد دالر
میباشد ،توزیع کرد........ادامه/ص5/

اند که نبود پابندی درســت به ارزشهای بشری و
عدم رعایت کرامت انســانی سبب شده تا در عصر
کنونی همبستگی میان بشر زیر سوال برود.
عزیز رفیعی رئیس مجتمع جامعه مدنی افغانستان
به این باور است که زمان کنونی به عصر وحشتناکی
تبدیل شده که در آن بیشترین ارزشها زیر سوال
رفته است.
به باور رفیعی ،جنگ و.........ادامه/ص5/

افغانستان به تنهايى قادر به از بين
بردن پوليو نيست

اجساد دو باشندۀ واليت بدخشان
از يک هوتل دريافت گرديد

مسووالن امنيتى در واليت بدخشــان مى گويند که جسد دو تن
از باشندگان ولسوالى واخان اين واليت ،در يکى از هوتل ها يافت
شده است.
پاسوال عبدالودود راسخ قوماندان امنيه ولسوالى بهارک بدخشان،
به آژانس خبرى پژواک گفت که جســد اين دو باشنده ولسوالى
واخان بدخشــان ،در يکى از هوتل هاى ولسوالى بهارک دريافت
گرديده است..........ادامه/ص5/

دو تن به اتهام آدم ربايى
در جوزجان بازداشت شدند

پوليس جوزجــان ،دو فردى را که يک باشــندۀ واليت فارياب را
اختطاف کرده بودند ،بازداشت کرد و فرد ربوده شده آزاد گرديد.
سمونوال عبدالحفيظ خاشــی آمر امنيت قوماندانی امنيه واليت
جوزجان گفت که اين دو تن ،باشــندگان شهر شبرغان مى باشند
و دوشــنبه شب حين اختطاف يک تن از باشندگان واليت فارياب،
توسط نيروهای پوليس دستگير شدند........ادامه/ص5/

وزارت احيا و انکشاف دهات:
 ٨٨درصد بودجه انکشافى را
مصرف نموده ايم

وزير صحت عامه ،با ابراز نگرانى مى گويد که واقعات
پوليو درســال روان ،به ۱۲مورد رســيده است و تا
زمانيکه اين ويروس در پاکستان از بين نرود ،ممکن
نيست که درافغانستان از بين برود.
فيروزالدين فيروز وزيرصحــت عامه که دیروز در
نشست خبرى ،دســتاوردهاى يکسال گذشته اين

ساحات سبز در شهر پلخمرى
غصب شده است

شــمارى از اعضاى شوراى واليتى و باشندگان بغالن مى گويند که
غاصبين در همکارى با شاروال پلخمرى ،زمين هاى ساحات سبز را
به مردم توزيع کرده اند.
حاجی شاه الال از باشندگان شهر پلخمری ،به آژانس خبرى پژواک
گفت که در يک سال گذشــته ،بيش از بيست جريب زمين ساحه
سبز در منطقه تپه فرحت ،ششصد کوتی و شهرنو پلخمرى ،توسط
افراد زورمند غصب شده و براى بخشى..........ادامه/ص5/

وزارت را با رســانه ها شــريک ميساخت گفت که
درســال روان ٦١ ،پروژه انکشــافى به هزينه ٢٢٥
ميليون دالر در کشور عملى گرديده است.
وى افزودکه در کنار تطبيــق اين پروژه ها وزارت
صحت عامه توانسته که  ۳۷۹مرکز صحی جديد۳۱۰،
مرکز واکسيناسيون و .......... ۷۰۰ادامه/ص5/

پیشروی نیروهای نظامی در عملیات شهر لشکرگاه
آقای انگار همچنان گفت این عملیات از
هوا و زمین آغاز شده است و تا کنون برای
نظامیان و غیر نظامیان تلفاتی وارد نشده
است.
مقامها در والیت هلمند میگویند در یک
عملیات نظامی که دو روز پیش آغاز شد
در شهر لشکرگاه ،نظامیان کشور نزدیک
به شش کیلومتر پیشروی کرده اند.
قول اردوی  ۲۱۵میوند در این باره روز سه
شنبه گفت که از آغاز این عملیات تاکنون
نظامیان کشــور چندین بخش را در شهر
لشکرگاه از وجود هراسافگنان پاکسازی
کرده اند..........ادامه/ص5/

مســووالن در وزارت احيا و انکشاف دهات ،از تکميل  ۱۱۴۰۰پروژه
انکشــافی انتقالى و جديد به هزينۀ  ۳۲۲ميليون دالر در يکسال
گذشــته خبر داده مى گويند که اين وزارت ،توانســته  ۸۸درصد
بودجه انکشافی اش را به مصرف برساند.
نصيراحمد درانی وزير احيا و انکشاف دهات ،که دیروز در نشست
خبرى صحبت مى کرد گفت که اين پروژه ها در  ٣٤واليت در عرصه
هاى آبيارى ،تهيۀ آب آشاميدنی ،ترانسپورت........ ،ادامه/ص5/

برای  ۱۰۵۰فامیل بیجا شده در غور کمکهای
نقدی توزیع شد

با رســیدن فصل ســرما در غور که یکی از والیات
سردسیر نیز به شمار میرود مشکالت هزاران بیجا
شدۀ داخلی که بیشت ر شان به دلیل ناامنیها مجبور
به ترک مناطقشان شدهاند ،افزایش مییابد.
به همین منظور کمیشنری عالی سازمان ملل متحد

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

بازداشت مردی در والیت ننگرهار که همزمان با
دو خواهر ازدواج کرد

به گفته منابع پولیس ننگرهار مردی که متهم است
در یک شــبانه روز دو خواهر را بــه نکاح خود در
آورده ،خودش را به پولیس تحویل دادهاست.
به گفته پولیس ،این مرد در شــب عروسی و پس از
آنکه مدعی شد همسرش باکره نیست ،او را به خانه

پدرش فرســتاد و خواهر کوچک او را به زور با خود
برد.
پولیس میگوید  ۶تــن در پیوند بــا این رویداد
بازداشت شدهاند.
به گفته منابع پولیس ،دو ........ادامه/ص5/

