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پيوستن جوانان به اردوى ملى
در بدخشان بيشتر شده است

امســال بيش از ٢٨٠٠جوان در واليت بدخشــان به صفوف
اردوى ملى پيوســته و آنان ،يکى از انگيزه هاى پيوستن را
جنگيدن در مقابل جنگجويان خارجى مى دانند.
دگروال مجتبی ســادات قوماندان مرکز جلب وجذب اردوی
ملی در بدخشــان ميگويــد که اين مرکز ،درســال جارى
درمجموع  ۲۸۴۵تن را به عنوان ســرباز و بریدمل ،به صف
اردوی ملی سوق داده است.
وى به آژانس خبرى پــژواک گفت که عالقمندی جوانان ،به
اردوی ملی بيشترشده وگراف..........ادامه/ص5/

رخصتى زمستانى شوراى ملى آغاز شد

اعضای ولســى جرگه نيز بعد از ختم دهمین اجالس
ســال پنجم دور شانزدهم تقنينى شــوراى ملى ،به
رخصتی يک ونيم ماهۀ زمستانی رفتند.
در ماده ١٠٧قانون اساسی آمده است که مدت کار هردو
اجالس شوراى ملى (ولسى جرگه و مشرانوجرگه) در
هر سال نه ماه می باشد و هر دو جرگه ،یک و نیم ماه
در زمستان و یک ونیم ماه در تابستان رخصتی دارند.
عرفان اهلل عرفان نایب منشــی ولســی جرگه که در
نشســت دیروز این جرگه گزارش کاری اجالس دهم
سال پنجم تقنینی دور شانزدهم شورای ملی را ارایه
میکرد گفت که ولسی جرگه ،از ۱۶سنبله تا  ۳۰جدی
سال جاری ۵۱ ،جلسه عمومی برگزار کرده است .
به گفته موصوف ،نشســت هاى عمومی شــامل دو
جلسه استیضاحيه ۱۵ ،جلسه استجوابیه ،سه جلسه
استماعيه ،يک جلسه سرى و  ۳۰جلسه عمومی عادی
میباشد.
وی افزود که ولســى جرگه در اين مدت  ۳۹مصوبه به
شمول طرح قانون ،فرامین تقنینی ،سند بودجه ،سند
حقوقی را تصویب ۹ ،موافقتنامه بین المللی را تصدیق
و هفت فرمان تقنینی و یک ...........ادامه/ص5/

طالبان غزنی
حضور داعش در قلمرو
ِ
افزایش یافته است

باشندهگان ولسوالیهای گیرو ،اندر و گیالن
والیت غزنی میگویند که این روزها میزبان
ش هستند.
مهمانان ناخوانده و سیاهپو 
بیشــتر کســانی که از روســتاهای این
ولســوالیها به شــهر آمده انــد ،جرأت
نمیکنند در این باره با رســانهها صحبت
کنند .شماری از این باشندهگان میگویند،
بیشتر روستاهایشــان پیش از این قلمرو
بالمنازع طالبان بودنــد؛ اما اکنون حضور
جنگجویان داعش در این روستاها روزبهروز
در حال افزایش است.
جنرال امیناهلل امرخیــل ،فرمانده پولیس
غزنی نیز به ســاموطندار میگوید که بر
بنیاد اطالعات آنها ،اخیرا ً گروههای کوچک
سیاهپوش در روستاهای ولسوالیهای گیرو،
اندر و گیالن غزنی دیده شده اند .به گفتۀ
او ،این گروهها مربوط.........ادامه/ص5/

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

عبدالجبار قهرمان نمايندۀ
خاص رييس جمهور
براى تامين امنيت واليت
هلمند تعيين شد

نمايندۀ خاص رييس جمهور براى تامين امنيت در
واليت هلمند مى گويد که براى حفظ امنيت در اين
واليت پالن هاى منظم را ساخته است.
عبدالجبار قهرمان نمايندۀ مردم هلمند در ولسى
جرگه به اســاس فرمان ويژۀ رييس جمهور محمد
اشرف غنى جهت تامين امنيت در واليت هلمند،
نمايندۀ خاص رييس جمهور گماشته شده است.
قهرمان به تاريخ  ٣٠جدى در لشکرگاه مرکز هلمند
به خبرنگاران گفت که .........ادامه/ص5/

از آغاز سال جاری تا
کنون  ۱۸مورد خشونت
در برابر خبرنگاران ثبت
شده است

مسئوالن دو حوزه امنیتی در کابل به دلیل
‹غفلت در انجام وظیفه› برکنار شدند

نورالحق علومی وزیر داخله افغانستان ،مسئول
یک حوزه امنیتی در کابل را که افراد مســلح
ناشناس سه روز پیش یک مکتب دخترانه در
آن حوزه به آتش کشیده بودند ،برکنار کرد.
در خبرنامه وزارت داخله آمده که مســئول
حوزه دوازدهم شــهر کابل به دنبال به آتش

کشیده شدن یک مکتب دخترانه در آن حوزه،
برکنار شده است.
این حادثه اولین مورد آتش زدن یک مکتب در
شهر کابل بود .به دنبال این آتشسوزی نگهبان
مکتب نیز جان باخت.
اگرچه مسئولیت این..........ادامه/ص5/

ولسوالى ُجرم تحت تهديد شديد
امنيتى قرار دارد

درحاليکــه نيروهــاى امنيتــى و طالبان در
ولســوالى ُجرم بدخشــان ادعاى وارد کردن
تلفات بر يکديگر را دارند ،يک عضو شــوراى
واليتى هشــدار ميدهد که اين ولسوالى تحت
تهديد شديد امنيتى قرار دارد.
سمونوال محمد امين قوماندان امنيۀ ُجرم ،به

آژانس خبرى پژواک گفت که طالبان پوســته
هاى امنيتى اطراف ولسوالى را مورد حمله قرار
دادند که با کشته شدن پنج تن و جراحت ١٥
تن ديگر مجبور به عقب نشينى شدند.
وى افزود دراين حمله که شام گذشته صورت
گرفت ،به نيروهاى........ادامه/ص5/

انجمن خبرنگاران زون شمال افغانستان میگوید
که از آغاز سال روان تا کنون  ۱۸مورد خشونت در
برابر خبرنگاران را ثبت کرده اند.
ذبیح اهلل احســاس یکتن از مسئوالن این انجمن
دیروز به رادیو آزادی از خشــونت های چون لت
و کوب و زندانی ســاختن خبرنگاران نام برد که به
گفته وی شــماری از خبرنگاران در این زون به آن
مواجه شده اند .وی میگوید که در عقب این قضایا
شماری از زورمندان محلی .........ادامه/ص5/

مقامات امنیتی هلمند
میگویند ،به تهدید طالبان
جواب دندان شکن
میدهند

گرشک ،ســنگین و مارجه ســه ولسوالی والیت
هلمند می باشــند که از یک زمــان طوالنی به
اینطرف بین طالبان و قوای حکومت در آنها جنگ
جریان دارد.
جنگهای اخیر در این مناطق که در نزدیکی مرکز
والیت هلمند شهر لشکرگاه قرار دارند ،نگرانی ها
را زیاد کرده بود و روز ســه شنبه بار دیگر طالبان
تهدید کردند که برای تصرف.........ادامه/ص5/

