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وزیر امور شهدا و معلولین :روند بررسی اسناد و وثایق ورثه شهدا و معلولین ترسیع یابد
پوهنمــل حمیداللــه فاروقــی رسپرســت وزیــر
امــور شــهدا و معلولیــن در جریــان دیــدار
شــان بــا اعضــای کمیتــه تدقیــق و بررســی
اســناد و وثایــق شــهدا و معلولیــن کابــل ،بــر
رسعــت بخشــیدن ایــن رونــد تاکیــد منودنــد.
اعضــای کمیتــه تدقیــق و برســی اســناد و وثایــق،
گــزارش کاری شــان را ارایــه داشــته و وعــده
ســپردند کــه تــا دو مــاه آینــده رونــد تدقیــق و
بررســی اســناد و وثایــق کابــل تکمیــل میشــود.
آقــای فاروقــی از مســووالن کمیتــه مذکــور
ابــراز امتنــان منــود کــه  ۳۹۹۴۹قطعــه اســناد
مربــوط بــه کابــل را بررســی کــرده و همچنــان
یــک تعــداد اســناد غیــر قانــون را رد منــوده انــد.
پوهنمــل فاروقــی خطــاب بــه اعضــای کمیتــه
تدقیــق و بررســی اســناد افــزود :متباقــی
 ۱۶۰۰۰اســناد هرچــه زودتــر بررســی شــود
تــا حقــوق ســاالنه ورثــه شــهدا تادیــه گــردد.
آقــای فاروقــی در رابطــه بــه آن تعــداد اســنادی
کــه تکمیــل نشــده و مشــکل قانــون دارنــد نیــز،
هدایــت تړتیــب یــک رهنمــود را ســپردند.

ُفرصت های مناسب برای بازیکنان پارااملپیک جهت انجام مسابقات فراهم می گردد

پوهنمــل حمیداللــه فاروقــی رسپرســت
وزیــر امــور شــهدا و معلولیــن بــا رییــس
و اعضــای کمیتــه پارااملپیــک دیــدار منــود.
پوهنمــل حمیداللــه فاروقــی رسپرســت وزیــر امــور

شــهدا و معلولیــن ،از دســت آوردهــای ورزشــکاران
دارای معلولیــت کمیتــه پارااملپیــک قدردانــی و
ســتایش منــوده و ورزشــکاران دارای معلولیــت را
افــراد دارای ظرفیــت هــای ویــژه عنــوان کردنــد.

پوهنمــل فاروقــی افــزود :در قســمت کمبــود
بودجــه بــا وزارت مالیــه صحبــت خواهــد شــد،
جهــت فراهــم منــودن میــدان ســبز و ســایر
نیازمنــدی هــا ،بــا موسســات بیناملللــی هآمهنگــی
صــورت میگیــرد تــا باشــد یــک همــکاری مشــرک
و مــداوم جهــت حامیــت ورزشــکاران داشــته
باشــیم .آقــای فاروقــی هدایــت ســپرد کــه آمریــت
هــای امــور والیتــی وزارت امــور شــهدا و معولیــن
بــا ورزشــکاران دارای معلولیــت کمیتــه پارااملپیــک
همــکاری هــای همــه جانبــه مناینــد.
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جلسه پیرامون تحقق هدایت جاللتامب رئیس جمهور کشور در مورد تامین حقوق شهدا و معلولین برگزار گردید

جلســه از طــرف وزارت امــور شــهدا و معلولیــن و
ریاســت امــور فرهنگــی و اجتامعــی اداره امــور
ریاســت جمهــوری بــا اشــراک مناینــدگان وزارتهــای

شــهداء و معلولیــن ،کار و امــور اجتامعــی ،مالیــه،
صحــت عامــه ،کمیســیون مســتقل اصالحــات اداری،
ریاســت عمومــی امنیــت ملــی و شــاروالی کابــل بــه

منظــور تحقــق هدایــت جاللتــآب رئیــس جمهــور
کشــور در مــورد تامیــن حقــوق شــهدا و معلولیــن
برگ ـزار شــد.

دیدار رسپرست وزارت امور شهدا و معلولین با رئیس و اعضای نهاد همبستگی راه صلح افغانستان
پوهنمــل حمیداللــه فاروقــی رسپرســت وزارت
امــور شــهدا و معلولیــن بــا رییــس و اعضــای نهــاد
همبســتگی راه صلــح افغانســتان دیــدار منودنــد.
در ابتــدا رییــس نهــاد همبســتگی صلــح از فعالیــت
هــا و کارکردهــای نهــاد مربوطــه صحبــت منــوده
و گفــت ایــن نهــاد بــرای تامیــن صلــح و بهبــود
وضعیــت کشــور در بخــش هــای مختلــف تــاش
مــی مناینــد .او همچنــان وعــده منــود کــه بــا وزارت
در بخــش هــای مختلــف همــکار خواهــد بــود.
پوهنمــل حمیداللــه فاروقــی رسپرســت وزارت امــور
شــهدا و معلولیــن نیــز ضمــن سپاســگزاری از فعالیــت
هــای نهــاد مربوطــه ،گفــت :جنــگ پدیــده زشــت و
منفــی جامعــه ماســت و متــام چالــش هــای موجــود
کشــور ،ناشــی از جنــگ اســت .بــرای تامیــن صلــح
و ســاخنت کشــور رضورت بــه تــاش هــای مشــرک و

مســوولیت پزیــری بیشــر اســت .او اظهــار امیــدواری
کــرد کــه جوانــان تحصیــل کــرده مــی تواننــد
وضعیــت موجــود را تغییــر دهنــد و در تامیــن صلــح
و بــاز ســازی افغانســتان نقــش مهــم ایفــا مناینــد.
در اخیــر اعضــای نهــاد همبســتگی صلــح افغانســتان

بــه پــاس خدمــات و تــاش هــای رسپرســت وزارت
امــور شــهدا و معلولیــن ب ـرای ارایــه خدمــات موثــر
بــه ورثــه شــهدا و افـراد دارای معلولیــت لــوح تقدیــر
اهــدا منودنــد.
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حقوق عده ای زیادی از ورثه شهدا و اشخاص دارای معلولیت قبل از عید سعید فطر سال جاری حواله میشود

بنابــر تصمیــم اتخــاذ شــدهای هیئــت رهــری وزارت
امــور شــهدا و معلولیــن ،بــه احــرام مــاه مبــارک
رمضــان و بــا در نظرداشــت مشــکالت ایــن قــر،
آنعــده از ورثــه شــهدا و اشــخاص دارای معلولیــت
کــه اســناد شــان تکمیــل و از ســوی کمیتــه تدقیــق و
بررســی اســناد وثایــق تاییــد شــده باشــند مســتحق
حقــوق شــناخته میشــوند؛ بــرای ورثــه شــهدا و
معلولیــن نظامــی حقــوق ســال  ۱۴۰۰شــان یکبــاره
پرداخــت میگــردد و حقــوق ســال  ۱۴۰۰ورثــه
شــهدا و معلولیــن ملکــی شــش مــاه (نیم ســال) قبل
از عیــد ســعید فطــر پیــش روی حوالــه میشــود.
بــه همیــن اســاس امــروز سهشــنبه  ۷ثــور ،کمیتــه
مشــرک ارش بــه ریاســت جمیلــه نورســتانی معــاون

عرضــه خدمــات و حامیــوی وزارت امــور شــهدا و
معلولیــن جهــت ترسیــع رونــد اســناد پرداخــت
حقــوق بــا همــکاری کارمنــدان ایــن وزارت
ترتیــب گردیــد تــا ایــن کــه بتواننــد آن عــده ورثــه
شــهدا و معلولیــن کــه اســناد تکمیلــی دارنــد تــا
ختــم رمضــان حقــوق خــود را دریافــت مناینــد.
خانــم نورســتانی از آنعــده ورثــه شــهدا و اشــخاص
دارای معلولیــت کــه هنــوز هــم تذکــره برقــی اخــذ
نــه منــوده انــد و اســناد شــان مشــکل دارد و تاییــد
کمیتــه نشــده ،خواســتند تــا هرچــه زودتــر اســناد
خویــش را تکمیــل منــوده تــا از حقــوق خویــش
مســتفید گردنــد.

