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وزارت امورمهاجرین وعودت کنندگان

دکډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت
ریاست اطالعات و ارتباط عامه

آمریت ارتباط عامه

بولتن خبری
 –28ثور سال 1398
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حافظ عبدالقیوم والی نورستان روز چهارشنبه  25ثور سال روان در مقر
وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان حضور یافته و مشکالت بیجاشده و
عودت کنندگان آن والیت را با سیدحسین عالمی بلخی وزیر امور
مهاجرین و عودت کنندگان در میان گذاشت.
هردو جانب در مورد فراهم سازی زمنیه مسکن به برگشت کنندگان والیت نورستان
صحبت نموده و وزیر امور مهاجرین وعودت کنندگان درین مورد بیان داشت که بر اساس
فرمان جدید ریاست جمهوری برگشت کنندگان والیت نورستان می توانند در هر والیت
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دیگر و همجوار در خواست زمین نموده و به آنان مطابق تقاضای شان زمین توزیع می
گردد.
والی والیت نورستان از وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان خواست که در زمینه
فراهم سازی شلتر به بیجاشده های ساکن آن والیت همکاری نماید.
به گفته وزیر امور مهاجرین در این مورد؛ بعد از مشخص شدن زمین در نورستان ،وزارت
امور مهاجرین با موسسات بین المللی جهت تامین شلتر هماهنگی می نماید .همچنان ایشان
افزود که وزارت امور مهاجرین به بیجاشده های که به محالت اصلی شان برگشت می
کنند ،یک برنامه مساعدتی را روی دست دارد و به هر خانواده بیجاشده حین برگشت شان
به محل اصلی به عالوه ارایه خدمات ترانسپورتی 20 ،هزار افغانی جهت استقرار دوباره
شان توزیع می نماید.
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تعدادی از اهالی شهرک مهاجرین والیت لوگر و برگشت کنندگانی که در
آن شهرک نمرات رهایشی دریافت کرده اند ،روز پنجشنبه  26ثور سال
روان با سیدحسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین وعودت کنندگان
دیدار و مشکالت شان را با وی در میان گذاشتند.
وزیر امور مهاجرین وعودت کنندگان ضمن تاکید بر ارایه خدمات عام المنفعه در شهرک
های مهاجرین ،بیان نمود که به منظور رسیدگی به مشکالت زیربنایی شهرک ها و ارایه
خدمات بهتر شهری ،اکنون مطابق فرمان جدید ریاست جمهوری شهرک های مهاجرین
سراسر کشور و بخصوص شهرک مهاجرین والیت لوگر تحت بررسی تخنیکی قرار دارد.
وی افزود که اکنون توزیع زمین در شهرک های مهاجرین والیات متوقف است ،صرفاً به
کسانیکه قبل از تعدیل فرمان ریاست جمهوری مورد تایید فیصله کمیسیون توزیع زمین
قرار گرفته و آویز بانکی دارند ،زمین های شان تسلیم می گردد.
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نمایندگان شورای جوانان شهرک شیخ مصری والیت ننگرهار روز
چهارشنبه  25ثور سال روان در مقر وزارت امور مهاجرین و عودت
کنندگان حضور یافته و مشکالت آن شهرک را وزیر امور مهاجرین در میان
گذاشت.
آنان از وزارت امور مهاجرین خواهان پخته کاری سرک داخلی شهرک متذکره گردیده
گفتند که این سرک به طول  14کیلو متر قبال توسط وزارت فواید عامه سروی و دیزاین
گردیده اما تاهنوز کار پخته کاری آن شروع نگردیده است.
سیدحسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین وعودت کنندگان وعده سپرد که در مورد
خواست نمایندگان شهرک شیخ مصری ،شخصاً با وزیر فواید عامه و ترانسپورت صحبت
می نماید.
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خبرگزاری خامه پرس
وزارت امور داخله با نشر خبرنامهای از بازداشت یک دزد حرفهای که خانههای
مردم را مورد دزدی قرار میداد خبر داده است.
پولیس جنایی میگوید فردی که خودش را برای شهروندان کابل ،کارمند خدماتی
واکسیناسیون معرفی کرده و با استفاده از این روش ،دست به دزدی در خانه های
مردم می زده است را شناسایی و بازداشت کرده است .
مقامات پولیس هویت این مرد جوان را محمد نادر خوانده می گویند وی به بهانه
واکسین کردن کودکان ،به بالکهای رهایشی رفته و در صورت نبود خانوادهها ،با
استفاده از ابزارهای دزدی اش قفل دروازه ها را شکستانده زیورات پول نقد و
دیگر وسایل قیمتی سبک را میدزدیده است .
از نزد این مرد یک عدد پالس ،یک عدد قیچی آهن بری ،پیچکش و برخی وسایل
دیگر که از آن در شکستاندن قفل خانه هااستفاده می شود به دست پولیس فتیده
است.
شهروندان کابل ،از اوضاع نابه سامان امنیتی و از دست دزدان خانهها و دزدان
خیابانی موبایلگیر شاکی اند و تا اکنون صدها مورد شکایت شده است و این گونه
رویدادها رخ داده اند.

آژانس افغان خبر
وزارت امور داخله کشور از رهایی یک بانو از ﭼنﮓ ربایندگان در والیت فراه
خبر داده است .
به گزارش افغان نیوز :در اعالمیه وزارت امور داخله که امروز جمعه( ،27ثور)
منتشر شده ،آمده است که منسوبین فرماندهی پولیس وﻻیت فراه ،در عملیاتی روز
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گذشته ،یک آدم ربا را در پیوند به اختﻄاﻑ یک بانو از ناحیهﭼهارم شهر فراه،
بازداشت نمودند.
اعالمیه افزوده است که فرد بازداشت شده دو ماه پیش یک بانو را از شهر فراه
اختﻄاﻑ نموده و درمربوﻃات ناحیه ﭼهارم شهر فراه نگهداری می نمود.
این درحالی است که آدم ربایی در وﻻیت فراه و شماری از وﻻیتهای دیگر
افغانستان به یک مشکل جدی مبدل شده است و در برخی از شهرها تقریبا هر روز
یک نفر ربوده میشود.

روزنامه هشت صبح
در پی سقوط یک هواپیمای کوﭼک در امارات متحده عربی ،ﭼهار سرنشین آن
کشته شدند .این هواپیما در  ۴.۸کیلومتری جنوب فرودگاه بینالمللی دبی سقوط
کرده است.
به گزارش رسانهها ،قربانیان این سانحه شامل سه تبعه بریتانیایی و یک تبعه
آفریقای جنوبی میشوند .دو تن آنها خلبان هواپیما بودهاند و یکی از قربانیان
کمکخلبان بوده است.
سانجه هوایی پنجشنبهشب در امارات باعث تأخیر  ۴۵دقیقهای در پروازها از
فرودگاه بینالمللی دبی شده است .هدﻑ از این تأخیر بررسی ابعاد امنیتی این
سانحه گزارش شده است.
بر اساس گزارشها ،این هواپیما که ظرفیت حمل  ۴نفر را داشت ،در بر

کلید گروپ
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حکومت تاجکستان اعالم کرده است ،بزودی  ۸۰شهروند افغان که در این کشور
زندانی اند ،به افغانستان انتقال داده خواهند شد.
وزارت امور خارجه با نشر یک اعالمیه گفته است ،امام علی رحمان رئیس
جمهور تاجکستان این موضوع را روز پنجشنبه ،در دیدار با صالحالدین ربانی
وزیر صلب صالحیت شدهی امور خارجهی کشور ،اعالم کرد.
بر اساس منبع ،درخواست استرداد  ۸۰زندانی افغان از تاجیکستان توسط
صالحالدین ربانی مﻄرح و از سوی رییس جمهور تاجیکستان پذیرفته شده است.
در اعالمیه آمده ،که دو طرﻑ در این دیدار روی موضوعات امنیتی ،اقتصادی و
پروژههای انکشافی نیز بحث و گفتگو کردهاند.

صدای آمریکا
مشاور شورای امنیت ملی هند گفته است که جنﮓ در افغانستان راه حل نیست و
باید این معضل از راه گفتگوهای مستقیم حل شود.
اجیت دوال ،مشاور شورای امنیت ملی هند در دیدارش با عمرداوودزی ،رییس
داراﻻنشای شورای عالی صلح افغانستان گفتگوهای مستقیم را که حاکمیت آن را
دولت افغانستان به عهده داشته باشد را مهم عنوان کرده است.
عمر داووودزی ،رییس داراﻻنشای شورای عالی صلح هفته گذشته به آلمان رفت و
پس از دیدار با مقامهای آن کشور روز گذشته به هند رسید.
شورای عالی صلح افغانستان روز جمعه ( 27ثور) در اعالمیهای گفته است " :در
این دیدار دو طرﻑ روی نقش و اهمیت کشورهای منﻄقه به ویژه هند در روند
صلح افغانستان بحث کردند".
آقای داووزی در این سفرش با وزیر خارجه هند نیز دیدار کرده است.
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سوشما سراراج ،وزیر خارجه هند گفته است که کشورش از مذاکرات مستقیم به
رهبری و حاکمیت دولت افغانستان پشتیبانی کرده و به کمکهای اقتصادی خود به
افغانستان ادامه خواهد داد.
پیش از این نیز مقامهای هندی به ویژه وزیر خارجه هند در دیدار با زلمی خلیلزاد،
نمایندۀ ویژه ایاﻻت متحده امریکا در امور مصالحه افغانستان تعهد کردند که هند با
طرﻑهای دخیل در صلح افغانستان کار خواهد کرد.
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