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 صفحه                                                                                                   عناوین                                                               

 دوپهېاو دندو پيداک دو ېک  یاځد بيايو  دونکو ېد راستن چ    چارو وزارت پالوي په هغه ناسته ک   والو ډک

ب   
ُ
 4 ----------------------------------------- (هڼپا بې)دوزارت و ړوک ونګډوه   ېشو  هړ جو  ک    موخه په د

 یصدا)بضاعت در فراه  یب یسرخ به خانواده ها بیصل یو پول نقد از سو یراس مواش 400مساعدت 

 5 ----------------------------------------------------------------------------------------------- (افغان آوا

 6 ------------- (وله چهیدو )کشور به شمول افغانستان   ۸0اروپا به  هیاتحاد ییوروی ونیلیم ۹00کمک 

 7 -------------------------------------- آزاد یاروپا و یرادهوا در لوگر جان پنج تن را گرفت  منبع:  یسرد

 ۹ -------------------- منبع: روزنامه صبح کابلسقف مدرسه در کندهار جان پنج کودک را گرفت   زشیر
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ې د کډوالوچارو وزارت مالي او اداري مرستيال احمد ولي حکمي   د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت پالوي چ 

ې د راستنېدونکو د بيايوځای   ۍ ته سفر کړی وپه هغه ناسته کې چ  ي 
ُ
ې د ۍ يي

 کېدو او دندو د پيداکېدو پهپه مشر

ۍ کې جوړه شوې وه ګډون وکړ ( KFW )موخه د المان ي 
ُ
 .مالي ادارې له لورې په د

مه د راستنېدونکو او داخلي بېځايه شوو د بيايوځای کېدو او دندو ۲۵مه او ۲۴په دغه ناسته کې دمرغومي په 

ې د ا ې وشوې، دې هوکړې ته ورسېدل چ   ۲۰۲۰مالي اداره به په  ( KFW ) لماند پيداکېدو په څرنګوالي خب 

ميليونو يور په ارزښت د راستنېدونکو،بېځايه شوو او زيانمنو شوو په برخه کې خپل نوي  ۱۰م کال کې د 
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ې فعاليتونو عملي کارونه به په هرات او بلخ کې د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت او
 

 فعاليتونه کوي.ددغ

NRC  ي
 .موسسې په همغږۍ پيل شر

 د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت مالي او اداري مرستيال احمد ولي حکمي د وزارت د وروستيو پرمختګونو 

ې دهېواد په نورو سيموټينګ KFW په اړه معلومات ورکړ ل او د
ې همغږۍ له مخ 

ار د فعاليتونو او د وزارت د زياي 

ې او ځ
ندي  ر واب ويلو رئيس تخينکي بحثونه پرمخ يوړل او وکړ.د پالن او پالېسۍ او دداخلي بېځايه شوو د پبې

ې په افغانستان کې دملي اسنادو او نړيوالو ژمنو د فعاليتونو په اساس افغانستان رسه اوشي  ې وکړچ  ې ټنګار يي  چ 

ئ ر اتبې
 .باندې ټينګار وکړ CRRF له دې جملي څخه د حل الرو د سب 

و وزارت پالوي د بيايوځای کېدو اودوندو پيداکېدد برنامې د ښه والي په خاطر د کډوالو او راستنېدنکو چارو 

ې د ې بياهم خپل مالتړ  KFW او NRC په څرګنوالي خپلې تجري  ه يي يکې کړې.د ستونزو رسببر
د پالوي رسه رسر

ې د دښه نيت  KFW ددې برنامې څخه اعالن کړ او د راستنېدونکو او داخلي بېځايه شوودمالتړ په برخه کې يي

ې مننه وکړه  څخه يي
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خانواده ي  رسپرست و  ۲۰۰راس مواشر و مقداری پول نقد را به  ۴۰۰امروز دفب  صلیب رسخ والیت فراه 

گزاری صدای افغان.ي  بضاعت توزی    ع کرد   فراه، مسعود بختور معاون مقام والیت ضمن حضور  (آوا)خب 

های ي   در روند توزی    ع این مساعدت ها گفت: اداره محل فراه با همکاری مسووالن ذیربط، خانواده

 م 
 
بضاعت و مستضعف این والیت را شناسايي نموده و به نهادهای کمک رسان و بشر دوستانه معرف

د  .نماید تا با آن ها مساعدت صورت گبر

وی عالوه نمود که در حال حاض  برای هر فامیل به تعداد دو راس مواشر و پول نقد به منظور تهیه مواد 

 . صلیب رسخ و با همکاری اداره محل فراه مساعدت شدخورایک حیواي  از سوی دفب  والیت  

  

 

 

 

با این کمک »یانس لینارچیچ، کمیسیار مدیریت بحران اتحادیه اروپا، روز دوشنبه در بروکسل گفت که 

دوستانه اتحادیه اروپا   «.ها انسان را در رسارس جهان نجات بدهیمتوانیم میلیونمبشر

دوستانه به طور فزایندهاین کمیسار اتحادیه اروپا عالوه کرد که بحران ای "پیچیده" و "جدی" های بشر

یم ها و قحیط عوامل اصل فرار مردم از مناطق شان است، اما با تغیبر اقلیم، شوند. به باور او اگرچه درگبر

 .شونددهای آنها تشدید مپیام

http://www.avapress.com/
http://www.avapress.com/
http://www.avapress.com/
http://www.avapress.com/
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 یانس لینارچیچ، کمیسیار مدیریت بحران اتحادیه اروپا در سفری به آلبانیا

ی طوالي  مدت در جمهوری دموکراتیک کانگو  ۴۰۰از جمع این کمک،  میلیون یورو به افرادی که از درگبر

ر شده اند،   کساي  که از بحران غذا در منطقه ساحل رنج م برند و یا به دلیل خشونت در سودان متض 

 .شودجنوي  آواره شده اند، کمک م

 اتحادیه اروپا کمک اضطراری خود به افغانستان را دو برابر کرد :مرتبط

ایه و میلیون یوروی دیگر برای پیامدهای بحران سوریه، پناهجویان سوریايي در کشورهای همس ۳۴۵

 .همچنان بحران یمن اختصاص یافته است

میلیون یورو به امریکای التیر  و آسیا در نظر گرفته است. همچنیر  کساي  که از بحران ونزوئال متاثر  ۱۱

 .شده اند و افراد نیازمند در افغانستان، میانمار و بنگله دیش نبر  از آن بهره مند خواهند شد

 

 

https://baztab.news/article/1246084
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 آرشیفعکس از 

 در کابل و سایر مناطق افغانستان، مقامها در مورد افزایش برفبا پیشبیت  
ی

گویند، پنج ها مباری و بارندک

 .اندتن در نتیجۀ رسدی هوا در والیت لوگر جان داده

های و دو مرد که مربوط خانواده دیدار احمد لونگ سخنگوی وال لوگر گفته است که دو کودک، یک زن

 .اندپناهجویان در مرکز این والیت جان داده شدند، در رسدی هوا در کمپمختلف م

دهد که رسدی هوا باعث مرگ این پنج تن شده، اما ادارۀ گفته آقای لونگ، معلومات ابتدايي نشان مبه

 .د را دریابدوالیت هیئت  را تعییر  کرده تا علت اصل جان دادن این افرا

های آسیب دیده، یک هیئت به محل رویداد فرستاده سخنگوی وال لوگر افزود، برای کمک با خانواده

 .استشده

 به حوادث طبییع افغانستان شام 
ی

در این میان، احمد تمیم عظیم سخنگوی وزارت دولت در امور رسیدک

است. ر مورد رویداد لوگر به این اداره نرسیدهجدی( به رادیو آزادی گفت، گزارش مکمل د ۳۰دیروز دوشنبه )

 و برف
ی

 .باری در روزهای آینده هم خب  داداو از بارندک

 باز اند و در حال حاض  هیچ راه مسدود نداریم. تازه برف"راه عظیم گفت: 
ً
باری به صورت تدریخ  ها کامال

 ات جنوي  و جنوبدر کابل آغاز شده. در جریان هفته برچ  از والیات مرکزی و والی
ی

 شاهد بارندک
 
ف رسر

 ".خواهند بود
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ها و باریسخنگوی ادارۀ مبارزه با حوادث طبییع افغانستان، شمار قربانیان در نتیجه رسدی هوا، برف

 
ی

 .تن خواند ۴۱های اخبر را بارندک

 

 

ی دیت  در این والیت، ی ریزش سقف یک مدرسهگویند که در نتیجهامنیت  در والیت کندهار، ممسؤوالن 

ی صبح کابل گوی فرماندیه پولیس کندهار، به روزنامهپنج کودک جان باخته اند.جمال ناض، سخن

طات ی دیت  در مربو جدی( به دنبال باران شدید، سقف یک مدرسه ۳۰دوشنبه ) گوید که صبح روز م

 ی آن، پنچ کودک جان باخته اند. یزش کرده و در نتیجهر ی دوازدهم این والیت، ناحیه

 گر نبر  زخم شده اند. افزاید که در این رویداد، پنج کودک دیاو م

رسم غای که سقف آن ریزش کرده، گوید، مدرسهگوی وال کندهار، ماز سويي هم، بهبر احمدی، سخن بر

کند که در این رویداد، چهار دخب  جان باخته اند و هشت دخب  دیگر زخم شده مبوده است. او تضی    ح 

 اند. 

شده، در نتیجه نفر در  ۴۰باری و بارش باران در زمستان سال جاری، حدود ی برفبر اساس آمار منتشر

 نفر دیگر زخم شده اند.  ۵۰بیش از  های افغانستان جان باخته و شماری از والیت

ی قادرآباد ولسوال انجیل والیت هرات، شش ی ریزش سقف یک خانه در منطقهدر نتیجه چند روز پیش،

 عضو یک خانواده جان باخته بودند. 

 


