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 فهرست مطالب

 صفحه                  عناوین                                                                                                                       

 4 ------------------------------------------ جان باختند ونانیدر  قیقا کیمهاجر براثر واژگون شدن  ۱۲

 4 ------------------- شودیم ینیبشیکشور پ تیوال ۲۱برف و باران در  دی: بارش شدیهواشناس استیر

 5 -------------------------------- رانیدر ا مایسقوط هواپ انیخانواده مهاجر افغان در آلمان در جمع قربان

 6 ------------------------------------ ېشو شلېوو ړېوڅشوو کورنیوته روغتیایي ک ایهېځب ۹۹ ېفراه ک

 6 -------------------------------------------------------------------------- ېپیل شو ېمرست ۍژمن ېکړکن

 7 ------------------------------------------------- شوو کورنیوسره نغدي مرسته وشوه ایهېځب ېپکتیکاک

 7 ------------------------------------------------------------ بلچکونو د رغولو کار پیل شو ۳۸د  ېبلخ ک

 ۸ ------------------------------------------- دیگرد دیمستف یدرقندهارازمساعدت نقد لیفام 600به تعداد 

 ۸ ----------------------------------------------------- نمودند افتیدر کندزپول نقد در لیفام ۲00از  شیب
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 متن کامل اخبار

 دویچه وله  

 

 ".جسد پیدا شده اند. عملیات جستجو و نجات ادامه دارد ۱۲در یک اعالمیه گارد ساحلی یونان آمده که "اکنون 

ش عاجل شفاخانه نزدیک مهاجری که نجات داده شده اند، توسط هلیکوپتر به بخ ۲۰های امنیتی یونان گفته اند که سه نفر از جمع مقام
 .محل رویداد منتقل شده اند

سرنشین  ۵۰کردند مشخص نشده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این قایق که تاهنوز هویت مهاجرانی که با این قایق سفر می
 .داشت، از جزیره پاکسی حرکت کرده و ظاهراً به مقصد ایتالیا در حرکت بود

 .این افراد شرکت دارند ند که شش قایق نیروهای ساحلی و سه هلیکوپتر در ماموریت نجاتهای دولتی یونان گفته ااداره

 روزنامه آرمان ملی

 

https://baztab.news/source/56
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 .والیت کشور وجود دارد ۲۱ریاست هواشناسی کشور گفته است که احتمال بارش شدید برف و باران در روزهای آینده در 
های آنی در شماری از والیات ، برف باری سنگین و سیالبریاست هواشناسی کشور همچنان گفته است که احتمال وقوع باران شدید

 .شودپیش بینی می

ار، هلمند، زابل، احتمال باران شدید و برف باری سنگین در والیات قنده“ی که از سوی این اداره نشر شده، آمده است: در خبرنامه
راه، هرات و غزنی، پکتیکا، ارزگان، دایکندی، کابل،پروان، پنجشیر، بغالن، جالل آباد، خوست، غور، میدان وردک، لوگر، بامیان، ف

 .”بعضی قسمت های کنر و نورستان وجود دارد

تی متر ( سان5۰الی  ۱۰و میزان برف )( ملی متر 45الی  ۱۰مقدار باران در نقاط مختلف بین )” در خبرنامه همچنان آمده است: 
 .گرددبینی میپیش

 .گرددریاست هواشناسی کشور گفته است که همچنان احتمال وقوع سیالب در بعضی از والیات جنوب و جنوب غربی نیز پیش بینی می

ها پایتخت بارید که این برف شاهراهشمول کابل های کشور بهاین در حالیست که در جریان هفته گذشته برف سنگین در شماری از والیت
 .ساعت به مرکز کشور مسدود ساخت

 منبع: دویچه وله

 

ت که این اسساله شان نشستند. این بنیاد گفته  ۲۹اعضای بنیاد تحقیقاتی ماکس پالنک در شهر ماینس آلمان در سوگ مرگ یک همکار 
 .«طی یک واقعه بسیار غم انگیز در نزدیکی زادگاهش تهران جانش را از دست داد»همکار شان 

همکار ارزشمندد  یک دانشجوی دکترای بسیار عالی و با استعداد، یک»این بنیاد روز جمعه با نشر آنالین یک بیانیه اعالم کرد، این زن 
 .بود« و یک دوست خوب

ی اوکرایین در قربانی سقوط هواپیما ۱۷۶فتگو با خبرگزاری آلمان )دی پی ای( تاکید کرد که این دانشجو یکی از این بنیاد بعدا در گ
 .تهران بوده است

ان به همراه ساله افغان و دو فرزندش از جمله قربانیان دیگر این حادثه بودند که در آلمان زندگی می کردند. این زن جو ۳۰یک زن 
 .ساله اش جانشان را در این حادثه از دست دادند ۵ساله و پسر  ۸دختر 

وچک کمیشائل گروسمن، شهردار ِورل در ایالت نورد راین وستفالن به خبرگزاری آلمان )دی پی ای( گفت که آن ها در این شهر 
به عنوان  اشتند، اماساله و فرزندانش شهروندی آلمان را ند ۳۰زندگی می کردند. برادر این زن نیز مقیم این شهر است. این مادر 

 .پناهنده به رسمیت شناخته شده بودند

این که  بود، روز چهارشنبه مدت کوتاهی پس از (UIA) که متعلق به شرکت هواپیمایی و بین المللی اوکراین ۷۳۷هواپیمای بوینگ 
افغان در این  ۱۰ن بودند. قبالَ کشته شد در تهران از زمین برخاست، سقوط کرد. بیشتر قربانیان این حادثه شهروندان ایرانی و کانادایی

 .حادثه تایید شده بود
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ه طور اشتباهی حکومت های کانادا و بریتانیا هر دو اعالم کردند شواهدی در دست دارند که نشان می دهد ایران به این هواپیمای جت ب
 .ده استشلیک کرده است. این فرضیه را براساس گزارش ها ایاالت متحده امریکا هم تعقیب کر

 

 وزارت ویب پانه د

ل بېځایه شوو کورنیوته روغتیایي کوڅوړې ووېش ۹۹موسسې له لورې د فراه والیت دکډوالو چارو ریاست په همکارۍ  DACARد 
 شوې.

مه ۱۶یادې کورنۍ،چې د جګړو له امله د باالبلوک او پشت رود ولسوالیو څخه ددې والیت مرکز ته راکډه شوې وې د مرغومي په
 هرې کورنۍ ته یوه یوهروغتیایي کڅوړه ورکړل شوه. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 د وزارت ویب پانی

بېځایه شوو کورنیوته دژمنیو  ۳۰۰د کډوالو او راستنېونکو چارو وزارت له لورې د کنړ والیت دکډوالوچارو ریاست په همکارۍ 
 مرستو لړۍ پیل شوه. 

مه د کنړ والیت د والي، ۱۶یادې کورنۍ،چې دنا امنیو له امله د یو شمېر سیموڅخه ددې والیت مرکز ته راکډه شوې وې دمرغومي په 
 افغانۍ نغدې ورکړل شوې.  ۱۵۰۰۰چارو رئیس او والیتي شورا استازو په شتون کې هرې کورنۍ ته کډوالو
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 شوه. داخلي بېځایه شوو کورنیوسره نغدي مرسته و ۶۷موسسې له لورې د پکتیکا والیت دکډوالو چارو ریاست په همکارۍ  ORCDد 

 ۱۰۰مه هرې کورنۍ ته ۱۶یادې کورنۍ، چې د جګړو له امله د بېالبېلو سیموڅخه ددې والیت مرکز ته راکډه شوې وې دمرغومي په 
 ه. امریکایي ډالره نغدې مرسته ووېشل شو

 

 

  

 

 

 

 وزارت ویب پانه د

 ۳۸مې ناحې اړوند د انصاري په سیمه کې د ۷مه دمزار شریف د ۱۵د بلخ والیت دکډوالو چارو ریاست له لورې د مرغومي په 
سیمې داوسېدونکو په شتون کې د یو لړمراسمو پلچکونو د رغولو کار په مزار شریف کې مېشت د کډوالۍ نړیوال سازمان دفتر رئیس او 

 په ترسره کولو سره پیل  شو.

ددغه سیمې د پلچکونو کار په افغانستان کې د بیا یوځای کېدو او پراختیا برنامې له الرې د اروپایي ټولنې له لورې  تمویل او دکډوالۍ 
 او دکډوالو چارو وزارت په همکارۍ پلي کېږي.  IOMنړیوال سازمان 

کډوالو چارو رئیس وویل، چې د عامه ګټو د  برنامو رامنځ ته کول،  اسانتیاوې، کاري زمنې برابرول، دندو پیداکول، د عایداتو د 
لوړول او د مخابراتو چمتوکول، دانصاري سیمې اوسېدونکو د اقتصادي او پراختیایي برنامو پلي کول یو خیره امر دی او ځایي خلک 

 ه کې جدي پاملرنه وکړي.اړ دي چې د ساتنې په برخ
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 ویب سایت وزارت

ت ، فامیل بیجاشده گان والیا 6۰۰برای  IOMریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان والیت قندهارباهمکاری موسسه 
 و ولسوالیهای نا امن قندهار مساعدت نقدی نمود.فراه, ارزگان, هلمند, زابل, غزنی, بادغیس, غور 

ل روان جدی سا ۲۱افغانی برای هرفامیل بوده که بتاریخ  4۱6هزارو ۱5دالر امریکایی  که معادل  ۲۰۰این مساعدت شامل
 برای فامیل های مذکور درمرکزآن والیت توزیع شد

 غذایی مستفد گردیده بودند. قابل ذکر است که فامیل های متذکره در سال گذشته  نیز از کمکهای

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ویب سایت وزارت

فامیل بیجاشدگان مناطق  ۲۱4برای  ACTEDریاست امور مهاجرین وعودت کننده گان والیت کندز باهمکاری موسسه 
 تلوکه و دمشاخ مرکز والیت کندز کمک نقدی نمود.

هزار افغانی برای هرفامیل بوده که در هماهنگی کامل با ریاست امور  ۱۲جدی سال روان شامل  ۲۱کمک به تاریخ  این
 مهاجرین  توزیع گردید.
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 قابل یادآوری است که قبال برای این فامیل ها مواد غیر غذایی و بسته های صحی نیز توزیع گردیده بود. 

 

  

 

 

 

 

 


