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هفتاد هزار عالم مذهبی علیه
هراسافگنی فتوا دادند

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

ی طالبان در شیندند غیرنظامیان را
درگیر 
وادار به ترک خانههایشان کرده است

کمیســیون حقوق بشر هرات
از وضعیــت غیرنظامیانی که در
درگیریهای اخیــر طالبان در
شــیندند خانههایشان را ترک
کردهاند ،نگران است .رئیس این
کمیســیون از طرفهای درگیر
میخواهــد که به جــان و مال
غیرنظامیان حمله نکنند.
این نبرد میــان طرفداران مال
اختر محمد منصور و مال رسول
در زیرکوه ولسوالی شیندند از
چهار روز قبل آغاز شده است.
گزارشهایی وجود دارد که چند
غیرنظامی نیز در نتیجهی شلیک
هراسافگنان جان باختهاند و یا
زخمی شدهاند؛ تاکنون به زخمی شدهگان این رویداد
هیچ کمکی نشده است.
عبدالقادر رحیمی رئیس کمیســیون حقوق بشــر
هرات اظهارداشت« :تا حال در نبردها کمتر به حقوق
غیرنظامیان توجه شده اســت و افراد ملکی آسیب

زیادی دیدهاند ،هم آســیب جانی هم آسیب مالی که
این برخالف اصول و قوانین جنگ است».
شورای والیتی هرات نیز از حکومت میخواهد که برای
رسیدهگی غیرنظامیانی که در این درگیریها آسیب
دیدهاند ،کمک کند.............ادامه/ص5/

یک مقام طالبان :روزی که دفتر قطر باز شد مالعمر
کشته شده است

حدود  70هزار عالم و شــیخ اسالمی بر علیه فعالیتهای گروههای طالبان ،داعش،
القاعده و تمام گروههای تروریستی فتوا صادر کرده و اعمال آنان را مخالف با اسالم
دانستند.
این شــمار از عالمان مذهبی که به مناسبت 97مین سالمرگ «امام احمدرضاخان
قادری» مشهور به عرس حضرت در کلکتۀ هند دور هم جمع شده بودند میگویند

ی خود بوده اند و از این فرصت
که پس از رویداد پاریس در صدد بلندکــردن صدا 
برای تقبیح عملکرد گروههایی که در صدد بدنامی اسالم هستند استفاده میکنند.
در سلسله حملههای  22عقرب ،شش مورد تیراندازی و دو مورد انتحاری در حمله
به هفت نقطۀ شهر پاریس رخ دادند.
در نتیجۀ این حملهها بیش از  129تن................ادامه/ص5/

مقامهای امنیتی ننگرهار:

سازمان استخبارات پاکستان از داعش حمایت میکند

مقامهای محلی و امنیتی والیت ننگرهار میگویند که ســازمان استخبارات نظامی
پاکستان در ننگرهار از داعش پشتیبانی میکنند.
آنان که برای بازدید از عملیات در برابر نیروهای داعش به ولســوالی اچین ننگرهار
رفتهاند میگویند با آنکه داعش از پاکستان دستور میگیرد؛ اما نمیتوانند در برابر
نیروهای دولتی ایستادهگی کنند.
شورای والیتی ننگرهار میگوید که نیروهای دولتی باید تالش کنند تا داعش را در

این والیت یک سره نابود سازند .فضل احمد شیرزاد فرمانده پولیس ننگرهار در این
باره اظهارداشت« :سندهایی بدست ما رسیده است که نشان میدهد ،داعش از آن
سوی مرز هدایت مستقیم میگیرد و این کار سبب شده است تا جنگ در ننگرهار
به درازا بکشد».
جنرال داد محمد حریفی رئیس امنیت ملی ننگرهار خاطرنشــان کرد« :نیروهای
امنیتی کشورمان از هیچ تهدیدی نمیترسند و.............ادامه/ص5/

آغاز برنامه توزیع تخم بذری اصالح شده برای دهقانان در والیت قندهار

برنامه توزیع دوصدو ده تن تخم بذری گندم اســاح شده ازسوی وزارت زراعت
آبیاری ومالداری ،با حضور معاون مقام این والیت ،رییس زراعت قندهار و رییس
زراعت و علوم تکنالوژی ملی قندهار ،برای دهاقین هفت ولسوالی والیت قندهار
آغاز گردیده و درمراســم توزیع این تخم برای هشتصد دهقان در این ولسوالی
تخم اصالح شده گندم توزیع شد  .عبدالعلی شمس معاون والی قندهار گفت :این

تخم اصالح شــده بذری برای ولسوالی های دند ،خاکریز ،نیش ،ارغستان ،دامان،
میوند و تخته پل توزیع میگردد و این سلســله در ســایر ولسوالی ها نیز ادامه
خواهد داشت .
هدف از تطبیق این برنامه کمک برای دهاقین ورشد زراعت دروالیت قندهار بود تا
درعرصه زراعت وحصول حاصالت زراعتی دهاقین تشویق شوند(.ودصم)

کشته شدن سه طالب پاکستانی درنورستان

سه طالب پاکستانی درجریان درگیری بانظامیان دروالیت نورستان
کشته شدند.
این درگیری پس ازچاشت دیروز درولسوالی وانت وایگل هنگامی
رخ داد که گروهی ازمهاجمان برکاروان حامل ماموران مرزی حمله
کردند.
یک قوماندان ارشــد پولیس مرزی درشــرق کشــور به آ ژانس
باخترگفت که دراین درگیری ســه طالب مسلح پاکستانی کشته
شدند.
اوگفت مهاجمان هنگام حمله برکاروان حامل ماموران مرزی  ،آماج
گلوله باری آنان قرارگرفتند.
گفته می شــود که دراین درگیری به سربازان و غیرنظامیان محل
آسیب نه رسیده است( .باختر)

مالمنان نیازی ســخنگوی یکی
از دستههای طالبان میگوید که
مالعمر در حدود دو ســال و نیم
پیش همزمان با گشــایش دفتر
طالبان در قطر کشته شده است و
مرگ او را مال اختر محمد منصور
پنهان نگاه داشته است.
این سخنگوی یکی از دستههای
طالبــان مخالف اختــر محمد
منصور با طرح این ادعا میگوید
که رهبر پیشــین طالبان مخالف
رونــد گفتوگوهایی بود که پس
از گشــایش دفتر قطر باید آغاز
میشد.
مال منان نیازی یکبار دیگر بحث
مرگ مرموز مالعمر را با ادعایی تازه به میان میآورد و
اظهارداشت« :روزی که دفتر قطر بازشد ،در همان روز
مالعمر کشته میشود؛ اما این موضوع پنهان میماند».

نشست قلب آسیا توجه آژانس های جهانی را
بخود جلب کرده است

رویترز می نویســد :نشست قلب آسیا پس از گذشت
چندین ماه از برگزاری نخستین دور مذاکرات مستقیم
صلح میان حکومت افغانســتان و طالبان برگزار شده
است.
به نوشته رویترز ،انتونی بلینکن ،معاون وزارت خارجه
ایاالت متحده امریکا یکی از شــرکت کننده های این

شانزدهم قوس برابر بود با روز ملی کارکنان صحی جامعه ،وزارت صحت عامه از این
روز درحالی تجلیل بعمل آورد که بیشتر این کارکنان صحی جامعه درکشور با چالش
های گوناگون به خصوص مشکالت نا امنیی دچار میباشند .
از آنجایی که صحت رکن مهم زندگی اســت و کارکنــان صحی درجامعه زندگی را
نجات میدهند و فشار امراض را در کشور کاهش می دهند و به مردم درمورد اینکه
چطور خود را درمقابل امراضی که ســبب وفیات و مصدومیت میشــود محافظت

دوصد وچهل تن تخم گندم در بدخشان توزیع شد

ریاســت زراعت آبیاری ومالداری والیت
بدخشــان دوصدوچهل تن گندم اصالح
شــده را برای کشت در ده ولسوالی والیت
بدخشان توزیع نمود.
محمد حســن کشــاورز آمر امور زراعتی
ریاست زراعت و الیت بدخشان به خبرنگار
آژانس باختر گفت که وزارت زراعت آبیاری
و مالداری مطابق پالن استراتیژی خود هر
ســال در برنامه خزانی اش برای یکتعداد
دهاقین درســی وچهار والیت کشور گندم
اصالح شــده را برای کشــت توزیع می
نماید تا از دهاقین حمایت گردند ودر بلند
رفتن ســطح حاصالت آنان اقدامی صورت
گرفته باشــد  .به گفته کشاورز اکنون در
ده ولســوالی بدخشــان برای چهار هزار

وهشتصد دهقان دوصدوچهل تن گندم
اصالح شــده نوع مقــاوم  ،نوع بغالن
ونوع تی بی دبلیو هرات برای کشــت
توزیع میگردد ودر مورد اینکه درهفده
ولسوالی دیگر بدخشان چرا گندم اصالح
شده توزیع نمیگردد گفت :
طی هشت ســال گذشته درهمین هفده
ولســوالی نیز گندم اصالح شده برای
کشت توزیع گردیده وفع ً
ال در ولسوالی
های که آب بیشتر دارند برای هر دهقان
توزیع پنجاه کیلوگرام گندم اصالح شده
دریک جریب زمین درنظر گرفته شده و
چهل فیصد قیمت آن که هفتصد وسی
هشــت افغانی می شود از دهقان گرفته
میشود (.باختر)

نشست از پاکســتان خواسته است تا از نفوذش برای
تشویق طالبان جهت آشــتی با حکومت افغانستان
استفاده کند.
اما رویترز با اشــاره به درگیری میان نیروهای امنیتی
افغانستان و شورشیان طالب در میدان هوایی قندهار،
نوشته است که............ادامه/ص5/

برای جلوگیری خشونت علیه زنان افغان ،راه
حل موثر دریافت شود

کارکنان صحی جامعه خواستار حل مشکالت شان شدند

نمایندآگاهی میدهند .فضیله کارکن رضا کار صحی درکلینیک حصه سوم خیرخانه
به خبرنگار آژانس باختر گفت  ،مدت دو سال میشودکه به صفت رضا کار ،کار میکنم
و از کار خود راضی هستم و مطابق به برنامه کاری برنامه های آگاهی دهی صحی را
طور خانه به خانه به مردم عملی میکنم .
او درقســمت مشکالت گفت ،دوایی که ازطرف وزارت صحت عامه برای توزیع داده
میشود کفایت نمی کند و زمانیکه ما به خانه..........ادامه/ص5/

وی در ادامــه میافزاید« :اینها همه یک بازی اســت
(اتفافاتی که در ماههای اخیر برای طالبان پیش آمده
است) که ایرانیها ،پاکستانیها........ادامه/ص5/

اداره ملــل متحد برای زنان می گویــد ،روند اصالح
قوانین از نگاه جنسیت در افغانستان باید تقویت گردد.
این اداره روز چهار شنبه کنفرانس یک روزه را تحت

نام «اصالح قوانین مبنی بر
جنسیت در افغانستان» به
هدف مقایسه روند اصالح
قوانین افغانســتان با روند
قانون گذاری ســایر کشور
های اســامی در کابل راه
اندازی کرد.
شروتی اوپدهیای نماینده
اداره ملل متحد برای زنان
گفت که تالش دارند تا برای
کاهش خشونت علیه زنان
در افغانستان ،راه حل های
موثری را در یابند:
« هدف این نشســت بحث
روی مسایل خشونت علیه
زنان است که در این کشور به وقوع می پیوندد ما در
این نشست قوانین کشورهای مختلف و افغانستان در
رابطه به منع خشونت..........ادامه/ص5/

بهره برداری ۱۶پروژه انکشافی روستایی در جوزجان

مســووالن اداره احیا و انکشاف دهات
والیت جوزجان از بهره برداری  ۱۶پروژه
انکشافی در روستاهای این والیت خبر
داده اند.
اداره احیا و انکشاف جوزجان با ارسال
خبرنامهای به خبرگزاری افق میگوید
ایــن اداره  ۱۶پروژه را بــه ارزش ۲۲
میلیون افغانی در ولســوال درزاب ،بعد
از تکمیل شدن کار آن به بهره برداری
سپرده است.
در خبرنامه ریاســت احیا و انکشــاف
دهات جوزجان آمده است این  ۱۶پروژه
شامل ســاخت سه ســان اجتماعی ۳۰ ،ذخیره آب
آشامیدنی با ظریفت ،ساخت دیوارهای استنادی برای
جلوگیری از سیالب به طور ۸۲۴متر ،ساخت کانال آب

زراعتی به طول  ۱۹۸متــر و احداث پلچکها و جغل
اندازی سرک به طول  ۷۰۰متر میباشند.
این اداره همچنان میگوید............ادامه/ص5/

