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سال دهم -شماره 2759

شوراي ملي احزاب
در افغانستان
اعالم موجودیت کرد

نهادی تحت نام «شــورای ملی احزاب» به ریاست «سید
حامد گیالنی» روز دوشنبه در کابل اعالم موجودیت کرد.
اعضای این شورا را بیشــتر شخصیت ها و مقامات که در
زمــان حکومت «حامد کرزی» در دولــت کار می کردند،
تشکیل می دهد.
مســئوالن این نهاد هدف از ایجاد «شورای ملی احزاب»
را همکاری با حکومت وحدت ملی و خدمت به مردم رنج
دیده افغانستان خوانده می گویند این شورا به هدف برهم
زدند حکومت وحدت ملی شکل نگرفته است.
سيد حامد گيالني ،رئيس..........ادامه/ص5/
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داکتر عبداهلل رئیس اجراییه کشور
به ایران رفت

یک حمله کنندهی انتحاری دیروز دوشنبه مواد همراهش
را در نزدیکی میدان بینالمللی حامد کرزی در شهر کابل
منفجر کرد.
مقامها میگویند که حمله کنندۀ انتحاری پیاده بوده است
و مواد انفجاری همراهش را در نزدیکی یک پاسگاه امنیتی
منفجر کرده است.گفته میشــود که این رویداد حوالی
ساعت  ۱۱پیش از چاشت دوشنبه رخ داده است.
مقامها تاکنون دربارۀ این حمله جزئیات بیشــتری ارائه
نکرده اند.تاکنون هیچ گروهی به شمول طالبان مسئولیت
این حمله را برعهده نگرفتهاند(.طلوع نیوز)

برخی از مقامات در والیت پــروان قبل از ظهر دیروز در
مقام والیت مسموم شدند.
خبرنــگار رادیو آزادی از محل گزارش می دهد که تا حال
مقامــات در مورد این رویداد چیزی نگفته اند اما داکتران
شــفاخانه مرکزی چاریکار می گویند کــه چندین مقام
مسموم شده به این شفاخانه انتقال یافته اند.
خبرنگار رادیــو آزادی به نقل از مقامات صحی می گویند
که وضعیت صحی معاون ریاست امنیت ملی والیت پروان
وخیم بوده و به همیــن دلیل جهت تداوی به کابل منتقل
شده است .این مقامات که تعداد دقیق آنان روشن نیست
هنگام که برای یک نشســت در مقام والیت گرد هم آمده
بودند ،مســموم گردیدند .تا کنون چگونگی و نوعیت این
مسمومیت واضح نشده است(.رادیوآزادی)

عبداهلل عبداهلل رئیس اجرائی حکومت وحدت ملی
افغانستان برای تحکیم روابط سیاسی ،اقتصادی و
فرهنگی به ایران رفته است.
مجیبالرحمان رحیمی ،ســخنگوی آقای عبداهلل
به بیبیســی گفت که او در این ســفر با آیتاهلل
علــی خامنهای رهبر ،حســن روحانــی رئیس

جمهوری و چند مقام دیگــر ایرانی دیدار خواهد
کرد .آقــای رحیمی افزود که هدف از این ســفر
افزایش سطح همکاری هر دو کشور در زمینههای
مبارزه با تروریســم و قاچاق مواد مخدر ،گسترش
همکاریهــای اقتصــادی و تجــاری و همچنین
توســعه روابط فرهنگی است .مســائل مربوط به

مجلس نمایندگان افغانســتان دیروز ،دوشنبه ۱۴
جدی عبدالرزاق وحیدی ،وزیر مخابرات افغانستان
را برای استیضاح به مجلس فرا خواند ،اما نمایندگان

طالبان یک تن را در والیت
بدخشان به دار آویختند

مسئوالن محلی والیت بدخشان تأیید کردهاند ،طالبان در
ولسوالی تگاب این والیت یک تن را در محاکمه صحرایی
به اتهام قتل مامایش ،به دار آویزان کردهاند.
بــه گفته آنان ،این اتفاق روز یکشــنبه در منطقه کوری
ولسوالی تگاب رخ داده است.
احمد نويد فروتن ،سخنگوى والى بدخشان گفت ،این فرد
رضا شــاه نام داشت و وی از سوی طالبان روز یکشنبه در
یک محاکمه صحرایی به دار آویزان شده است.
او افزود ،اکنون نیروهای امنیتی مستقر در والیت بدخشان
تالش دارند تا افراد طالبان را از ولسوالی تگاب پاکسازی
کنند...........ادامه/ص5/

دستگیری یک قاچاقبر
مواد مخدر در سمنگان

یک نفر که قصد انتقال  ۵کیلو تریاک را از والیت بغالن به
والیت بلخ را داشت؛ روز یکشنبه توسط پولیس مبارزه با
مواد مخدر والیت ســمنگان در مسیر شاهراه عمومی این
والیت بازداشــت و جهت باز جویی های بیشتر به مقامات
دادستانی این والیت تحویل داده شد.
اســام الدین آمر امنیت فرمادندهی پولیس سمنگان می
گوید که این شــخص می خواست مقدار  ۵کیلوگرم مواد
مخدر نوع تریــاک را از والیت قندوز به والیت بلخ انتقال
بدهد که قبل از رســیدن به مقصد توسط پولیس شاهراه
این والیت بازداشــت و جهت تحقیقات بیشتر به مقامات
دادستانی سپرده شد.
از آغاز ســال جاری تاکنون بیش از  ۵۵۰کیلو انواع مواد
مخدر توسط پولیس مبارزه با مواد مخدر والیت سمنگان
کشــف و ضبط و چندین تن در پیوند به قاچاق این مواد
بازداشت شده است(.افغانستان.رو)

مهاجران افغان در ایران هم از مســائل مهم مورد
بحث مقامهای هر دو کشور در ایران خواهد بود ـ
کشوری که میزبان بیش از دو میلیون مهاجر افغان
است.
مهمترین بخش سفر آقای عبداهلل به ایران ،سفر به
بندر چابهار در جنوب.............ادامه/ص5/

مجلس نمایندگان وزیر مخابرات را ابقا کرد

حکیمی :وظایف مقامات
متهم به فساد اداری غور باید
به تعلیق درآید

به سلسلهء اعتراضات گذشــته یکبار دیگر باشندهگان
والیت غور خواهان به تعلیق در آوردن وظایف چهار تنی
شدند که از سوی سیما جوینده والی اسبق این والیت به
څارنوالی معرفی شده بودند.
این چهار تن از اعضای کمیته تداراکات این والیت بشمول
معاون والی و مســتوفی به اتهام دست داشتن در فساد
اداری و اختالس در پنج پروژه قوماندانی امنیه به سارنوالی
معرفی شدند...........ادامه/ص5/

برنامه دوصد و هژده میلیونی
به هرات اختصاص داده شد

معین برنامه های وزارت احیا وانکشاف دهات دیروز وارد
والیت هرات شد و مژدۀ برنامه دوصد و هژده میلون افغانی
به والی هرات داد.
احمد شهیر شهریارمعین برنامه های وزارت احیاوانکشاف
دهــات دردیداربا محمــد آصف رحیمــی والی هرات
ازآغازبرنامه جدیــد آن وزارت درهرات با هزینه دوصدو
هژده میلیون وهفتصد وهفتاد هزارافغانی خبرداد.
شهریار که به هدف بررسی موثریت پروژه های روی دست
این اداره درهرات و..........ادامه/ص5/

پاکستان قالین بافان افغان
در این کشور را تا ده سال از
مالیه معاف کرد

یک حملۀ انتحاری در
نزدیکی میدان هوایی کابل
اتفاق افتاد

شماری از مقامات پروان در
مقر این والیت مسموم شدند

وزارت احیا وانکشاف دهات:

پس از شنیدن پاسخ او به سوالهایشان ،جواب او
را قناعت بخش ندیدند و او را استیضاح کردند.
در جلسه دیروز از  ۱۸۳نماینده حاضر در مجلس

افغانستان  ۱۰۴نماینده رای عدم اعتماد دادند،
 ۷۱نماینده نیــز رای تایید و  ۸رای دیگر نیز
جزء آرا باطل بودنــد .عبدالرووف ابراهیمی،
رئیس مجلس افغانستان گفت که برای سلب
اعتماد یک وزیر به  ۱۲۱رای عدم اعتماد نیاز
بود که با توجه به نتایج رایگیری دیروز آقای
وحیدی در سمتش باقی میماند.
نماینــدگان مجلس دلیل اســتیضاح آقای
وحیدی را فســاد اداری و مالــی در وزارت
مخابرات ،ســپردن پروژههای این وزارت به
افرادی که توسط شخص وزیر یا مقامات دولتی
معرفی میشــوند ،معرفی نمودن رئیسهای
والیتی بدون تکمیــل روند مقرری و برخورد
ســلیقهای وزیر با طرحهای ملی افغانستان،
عنوان کردند.
براساس قانون اساســی افغانستان ،مجلس
نمایندگان با پیشــنهاد  ۲۰درصد کل اعضا،
میتواند هر یک از وزیران را اســتیضاح کند.
هرگاه توضیح ارائه شــده قناعت بخش نباشــد،
مجلــس نمایندگان موضوع رای عــدم اعتماد را
بررسی میکند............ادامه/ص5/

قالین بافان افغان که در کشــور پاکستان کار می کنند تا
ده ســال هیچ گونه مالیاتی به دولت نمی پردازند ،به نظر
می رسد که هدف از این طرح تشویق قالین بافان افغان به
تولیدات بیشتر است تا جایگزین مناسب برای قالین که از
افغانستان وارد این کشور می شود ،پیدا شود.
قالین های دست باف افغانی با شناس نامه های پاکستانی
وارد بازارهای جهانی می شود.
شماری از کارشناســان اقتصادی در افغانستان دولت را
متهم به کم کاری در عرصه تولیدات داخلی کشــور می
کنند............ادامه/ص5/

با اعمار یکصدو سی و پنج
باب ذخیره آب کمبود آب
زراعتی مرفوع شد

به منظور حل مشــکالت کمبــود آب زراعتی زمین های
باغی کار یکصدو سی و پنج باب ذخیره آب ازسوی برنامه
ملی پروژه های ملی باغــداری و مالداری وزارت زراعت
درسمنگان تکمیل و به بهره برداری سپرده شد.
انجنیر عبدالمجید خیرخواه مسئول این برنامه دروالیت
ســمنگان به آژانس باخترگفت :هزینه اعمار این ذخیره
هــا بیش از یکصدو پنــج ملیون افغانــی گردیده که از
هفتادوهفت ملیون و دوصد وهفتادو پنج هزار افغانی آن
ازطریق بانک جهانی و بیســت و پنج ملیون و هفتصدو
پنجاه هزار افغانی آن ازطریق باغدار پرداخت شده است.
منبع عمده ترین مشــکل در سمنگان کمبود آب زراعتی
بوده و آنان این ذخیره ها را به اســاس پیشنهاد باغداران
درمحالت اعمار کرده اند که این باغداران در فصل تابستان
و زمستان به منظور آبیاری باغ هایشان به قلت آب مواجه
بودند.............ادامه/ص5/

برگزاری آزمون شمولیت
در پوهنتون هوایی هرات

وزارت خارجه هند :به شهروندان هند در بلخ تلفات وارد نشده است
وزارت خارجــه هند می گویــد ،در حمله باالی
قونسلگری هند در بلخ به هیچ شهروند هند تلفات
نرسیده است.
مردان مسلح یک شنبه شــب براین قونسلگری
حملهء مسلحانه کردند.
حمله یک شنبه شب باالی قونسلگری هند در شهر
مزار شریف تازه ترین مورد از سلسلهء حمالت بر
تأسیسات هند در افغانستان است.
به گزارش خبرگزاری فرانســه ،یــک مقام این
قونســلگری گفته اســت که همــهء کارمندان
قونسلگری مصئون اند.
نام این مقام که از یک نقطهء امن داخل قونسلگری
از طریق تلیفون با خبرگزاری فرانسه صحبت می
کرد ،افشا نشده است.
او گفته اســت« :ما هدف حمله قرار گرفته ایم و
درگیری ادامه دارد».
به گزارش خبرگزاری فرانسه ،ویکاس سوارپ ،یک
سخنگوی وزارت خارجه هند هم گفته که تا حاال

از وارد شــدن تلفات به هیچ هندی گزارش نشده
است.
پیش از حمله باالی قونســلگری هنــد در مزار

شــریف ،یک پایگاه نیروهای هوایی هند در ایالت
پنجاب هدف حمله قرار گرفت.
گزارش شده که شورشیان............ادامه/ص5/

انفجار در نزدیکی میدان هوایی کابل  ۱۹نفر را زخمی کرد

مقامات در افغانستان گفتهاند که در نتیجه انفجار
شــدیدی ناشــی از یک موتر بمبگذاری شده در
نزدیکی میدان هوایی کابل دست کم  ۱۹نفر زخمی
شدند.
اسماعیل کاوسی ،ســخنگوی وزارت صحت عامه
افغانستان به بیبیســی گفت ۱۹« :نفر زخمی به
شفاخانههای مربوط وزارت صحت عامه انتقال داده
شــده اند که ســه طفل ،چهار زن و  ۱۲مرد شامل
زخمیشــدگان اند .وضعیت زخمیها تحت کنترل
است و قابل تشویش نیست».
شفاخانه ایتالیایی ایمرجنسی در کابل نیز در صفحه
توییتر خود نوشته است« :دو حمله دیروز در کابل
رخ داد .شــمار زیادی زخمی بــه مرکز جراحی ما
آورده شده اند».
شــاهدان عینی در محل گفتهاند کــه انفجار در
ورودی شرقی فرودگاه و نزدیک ساختمان ریاست
هواشناسی رخ داده است.............ادامه/ص5/

امتحان اختصاصی شمولیت درپوهنتون هوایی کشوردیروز
باشرکت ده ها تن ازجوانان داوطلب درشهرهرات برگزارشد.
درین امتحان نزدیک به دوصد تن ازجوانان والیات هرات
فراه غور وبادغیس شرکت داشتند .
مســئوالن جلب وجــذب اردوی ملــی دروالیت هرات
میگویند :بیست وچهار نفر شرکت کننده گان این امتحان
کــه باالترین نمره را کمایی نمایند غرض ســپری نمودن
تحصیالت عالی درپوهنتون هوایی جذب میشوند.
محمــد نادرعظیمی قوماندان جلــب وجذب اردوی ملی
دروالیت هرات به آژانس باخترگفت »:امتحان اختصاصی
دور ســوم شــمولیت درپوهنتون هوایی کشورباشرکت
یکصدوپنجاه وپنج نفربرگزارشده بود........ادامه/ص5/

افتتاح تعمیر یک باب مکتب
در والیت لغمان

تعمیر جدید لیسه ذکور ولسوالی الینگار والیت لغمان به
هزینه  17945560افغانی به کمک مالی بانک جهانی ،توسط
مسوولین ریاســت معارف آنوالیت و با حضور مسوولین
ادارات دولتی ،متنفذین قومی ،استادان و شاگردان افتتاح
وبه بهره برداری سپرده شد.تعمیر متذكره بصورت پخته
و اساسی در سه طبقه در مدت دوسال اعمار گرديده ،که
دارای  16صنف درســی 4 ،اتاق اداری ،یک حلقه چاه آب
اشامیدنی 8 ،مبرز 360 ،پایه میز وچوکی برای شاگردان با
سایر ملحقات ضروری می باشد که با اعمار تعمیر متذکره
مشــکل شــاگردان از ناحيه نبود صنوف درسي مرفوع
خواهد گرديد.قابل یاد آوری اســت که در لیسه متذکره
فعآل به تعداد  1260تن شاگرد مصروف آموزش هستند که
با اعمار تعمیر متذکره زمینه آموزش بهتر برای شان مهیا
گردیده است و همچنان ورکشاپ آموزشی یک روزه تحت
عنوان اضرار حوادث طبیعی برای شاگردان لیسه مستوره
شهر مهتر الم در صحن لیسه متذکره دایرگردید(.ودصم)

