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 ١٠مخالف مسلح ودو پوليس
در واليت بدخشان کشته شدند

درعمليات تصفيوى در واليت بدخشــان ١٠ ،مخالف مسلح و دو پوليس
کشته شدند و ٣٢تن از طرفين درگيرى جراحت برداشتند.
احمدنويد فروتن ســخنگوى والى بدخشــان ميگويد که اين عمليات
باشــرکت نيروهاى اردو ،پوليس وامنيت ملى ،صبح ديروز در ولسوالى
تگاب آغازگرديده و تاحال ادامه دارد.
فروتن عــاوه کرد که درمورد رقم دقيق آمــار تلفات و جراحات اين
رويداد ،معلومات ندارد.
اما يک منبع امنيت ملى بدخشــان ،به آژانس خبرى پژواک گفت که
تاحال ١٠مخالف مسلح ازپا درآمده و..........ادامه/ص5/

دو تن در فراه از سوى افراد ناشناس
کشته شدند

افراد مسلح ناشناس ،دو تن را که با هم پدر و پسر مى شدند ،در منطقۀ
«کوره گز» از مربوطات مرکز واليت فراه کشته و موترش را بردند.
صمديار ولســوال جوين ،به آژانس خبرى پژواک گفت که افراد کشته
شده ،باشندگان قريۀ «کندکوغ» ولسوالى جوين بودند.
وى افزود که آنها مواد ســوخت را از جوين در موتر مازداى خود ،براى
فروش به مرکز فراه انتقال مى دادند.
وى گفت که اين پدر و پســر ،از مرکز فراه به خانۀ خود رفته بودند؛ اما
افراد مسلح ،در منطقۀ کوره گز با ضرب.........ادامه/ص5/

ششمین نشست اقتصادی میان افغانستان و
ترکمنستان درکابل برگزار می شود

مســئوالن وزارت مالیه افغانســتان بر اهمیت ششمین نشست
اقتصادی میان افغانستان و ترکمنستان تأکید کرده ابراز امیدواری
می کنند که مقامات هر دو کشور در زمینه اجرای تعهدات مشترک
و چگونگی تطبیق پروژه های اقتصادی به نتایج مطلوب دست یابند.
همزمان با شــدت گرفتن رقابت های اقتصادی میان کشــورهای
منطقه ،حکومت افغانستان نیز تالش ها را به هدف تقویت اقتصاد
این کشور و افزایش داد و ستد تجارتی با کشور های منطقه افزایش
داده است.
وزارت مالیه افغانســتان ،ششمین نشســت دو جانبه اقتصادی
افغانســتان – ترکمنستان را که قرار است به زودی در کابل برگزار
گردد بخشی از این تالش های حکومت عنوان می کند.
اجمل عبدالرحیم زی ســخنگوی این وزارت می گوید که در این
نشست روی مســایل مهم اقتصادی از جمله بررسی تعهداتی دو
جانبه ای که در پنجمین نشســت اقتصادی میان دو کشور صورت
گرفته با مقامات افغانی بحث خواهد شد.
آقای عبدالرحیم زی این مطلب را روز شــنبه در صحبت با رادیو
آزادی ابراز داشته گفت که حکومت............ادامه/ص5/

فابریکۀ سمنت جبل سراج پروان احيا میشود

وزارت معادن و پترولیم میگوید که برای احیای
مجدد فابریکۀ سمنت جبل سراج پروان ،یکصد
میلیون افغانی اختصاص یافته و قرار است براى

استخراج معادن کوچک اين واليت اقدام شود.
انجنیر داودشاه صبا وزیر معادن و پترولیم که در
راس یک هیئت به منظور بررسی وضعیت معادن

وزير دفاع امريکا در مورد وضعيت امنيتى 
افغانستان با رييس جمهورغنى صحبت کرد

اشــتون کارتر وزير دفاع امريکا ،با رييس
جمهور اشرف غنى در مورد وضعيت امنيتى
اخير افغانستان صحبت کرده اند.
در خبرنامه اى که به تاريخ(٣دلو) از ســوى
وزارت دفاع امريکا به نشــر رسيده ،آمده
است که هردو مقام روز پنجشنبه گذشته،

در حومــۀ کنفرانس اقتصــادى جهان در
سويس ديدار کرده اند.
منبع افزوده اســت که رييس جمهور غنى و
اشتن کارتر وزير دفاع ،در جريان اين ديدار
در مورد وضعيت امنيتى اخير افغانســتان
صحبت کرده اند............ادامه/ص5/

کشف سه انبار مهمات و اسلحه طالبان
مسلح درلوگر

ســه مخفیگاه جنگ افزار طالبان مســلح
ازمربوطــات ولســوالی ازره لوگر درنتیجه
عملیات مشــترک نیروهای امنیتی کشف و
ضبط گردید.
محمد حلیــم فدائی والی لوگــر به آژانس

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

باخترگفت  ،به اساس راپورکشفی منسوبان
ریاســت امنیت ملی و عملیات مشــترک
نیروهای امنیتی سه مخفیگاه مهمات طالبان
مسلح که شــامل یک ضرب توپ هشتادو
دوملی متری  ،پنج میل.........ادامه/ص5/

به والیت پروان ســفر نموده،
دیروز در یک نشست خبری به
خبرنگاران گفــت که در آینده
نزدیک ،فابریکه ســمنت جبل
سراج دوباره احیا میشود.
صبا خاطر نشان کرد که به خاطر
بازســازی این فابریکه ،یکصد
میلیون افغانی از بودجه وزرات
معادن و پترولیم پرداخت می
گردد.
وزير معادن گفت قرار است که
کار بازسازى فابريکه يادشده،
در ماه حمل ســال آينده آغاز
شود.
فابریکه ســمنت جبل سراج،
اولیــن فابریکه ســمنت در
افغانستان اســت که در سال
 ۱۳۳۷خورشیدی الی ۱۳۷۵به
طور نارمل فعالیت و موثریت اقتصادی داشــت؛
اما پس از این ســال با کاهش تولیدات ،موثریت
اقتصادی آن تا سال..........ادامه/ص5/

به صدها وارث معلولين و شهدا امتياز
داده نشده است

رياست کار ،امور اجتماعى ،شهدا
و معلوليــن واليت بلخ مى گويد
که از دو ســال گذشته بدينسو،
صدها وارث معلولين و شــهدا،
امتياز نقدى  ٢٠افغانى را نگرفته
اند.
طى دو ســال گذشــته ،از اين
رياست ،وارثين  ٧٠معلول و ٨١٤
شهيد ،امتياز نقدى خود را کسب
نکرده اند.
وارثين معلولين وشهداى واليت
بلخ ،از دولــت خواهان پرداخت
اين امتياز شان مى باشند.
خانم پرى  ٣٠ساله باشنده شهر
مزارشريف که شوهرش در جنگ
هاى گذشته کشته شده است ،به
آژانس خبرى پژواک گفت که از سه سال گذشته بدينسو ،امتياز
نقدى اش را به دست نياورده است.
نامبرده عالوه کرد که اطفال ُخردسال وى ،کتابچۀ امتياز گرفتن
را مفقود نموده اند؛ کســى آن را دريافت کرده بود و رياست طى

سه سال گذشته ،امتياز نقدى وى را مسدود کرده است .قرارگفتۀ
موصوف ،آنها نزد خود هر گونه اســناد دارند که آن را پيشکش
نمايند تا حقوق شان داده شود.
نظرمحمد  ٤٦ساله باشندۀ شهر...........ادامه/ص5/

مردم :طالبان مردم بغالن را مجبور به سنگرکنى مى نمايند

تعدادى از باشندگان والیت بغالن
ميگويند که طالبان،آنهارا مجبور
مى کنند که براى شــان ســنگر
بسازندو درکنار آن ،قطع آنتن هاى
مخابراتى ،مشــکالت جدى را به
مردم به بار آورده است.
آنها مــى افزايند کــه طالبان در
ســاحات دندغوری و دند شهاب
الدیــن درحومۀ شــهرپلخمری
مرکزبغالن فعاليت داشته و مصروف
تحکيم مواضع خود هستند.
یکتــن از باشــندگان قریه درقد
دندغوری که نخواســت اســمش
ذکر شود ،به آژانس خبرى پژواک
گفت که بیش از ده روز میشود که
طالبان سنگرکنی را شروع نموده و از هر قريه مردم را جمع کرده
وتوسط آنها سنگر مى سازند.
وى افــزود« :طالبــا مردمه جمــع مى کنند وسرشــان صوف
وسنگرهاى طويل مى سازن ،ازهرقريه روزانه ده ها جوان را براى

انجام اين کار مى برن ».به گفتۀ وى ،مردم جرئت ندارند که از این
امر طالبان سرکشی کنند؛ زيرا مى دانند که با برخوردخشن آنها
مواجه خواهند شد.
منبع عالوه کرد که سنگرکنی طالبان و............ادامه/ص5/

مظاهره کنندگان :زندان گوانتانامو مسدود گردد

شمارى از مظاهره کنندگان در کابل خواستند
که زندان گوانتانامو مسدود و با زندانيان آن،
طبق کنوانسيون هاى بشرى رفتار شود.
زندان گوانتانامو ،بعد از حمالت هوايى بر مرکز
تجارت بين المللى در ســال  ٢٠٠١ميالدى ،از
سوى امريکا در جزيرۀ گوانتاناموى کيوبا ايجاد
شد.
در اين زندان  ٧٥٠تن از باشندگان کشورهاى
مختلف ،به اتهام روابط با ســازمان القاعده و
طالبان که اکثريت آنهــا افغان ها و عرب ها
بودند ،نگهدارى مى شدند.
بارک اوباما در زمان رســيدن به رياســت
جمهورى تعهد ســپرد که اين زندان را بسته
خواهد کرد؛ اما تاکنون اين کار را نکرده و به
اســاس گزارش ها ،هنوز هم در اين زندان ٩١
تن نگهدارى ميشوند.
دیروز ده ها تن در مقابل سفارت امريکا در شهر کابل که سه تن
از زندانى هاى رها شــده نيز در بين آنها حضور داشتند ،مظاهره

وزارت احیا و انکشــاف دهات میگوید که این وزارت
در سال جاری  ۴۲۵پروژه انکشــافی را به هزینهی
۱۱.۸میلیون دالر در والیت خوســت تکمیل و به بهره
برداری سپرده است.
نصیر احمد درانی ،وزیر احیا و انکشاف دهات با افتتاح
پروژه حفظ ،مراقبت و کاریابی در این والیت گفت :این
وزارت در مرحلــه اول پروژه کاریابی در میان دوازده
والیت ،خوســت را نیز انتخاب کرده و قرار است که
به هزینه  ۷۹.۳میلیون افغانی بــه تعداد ۱۴۶پروژه
انکشــافی در ولســوالیهای گوربوز ،زازی میدان و
مندوزی این والیت بازسازی ،حفظ و مراقبت شود.
وی افزود :با تطبیق پروژه حفظ ،مراقبت و کاریابی در
مجموع  ۲۲۹۹۵۰روز کاری در والیت خوســت ایجاد
میشــود که برای  ۹۱۹۸تن زمینههای کاریابی کوتاه
مدت فراهم خواهد شد.
مقامهای وزارت احیا و انکشــاف دهات میگویند که
این وزارت طی چهارده سال گذشته ،به تعداد ۲۴۵۴
پروژه را به هزینه  ۴۶.۳میلیون دالر در والیت خوست
به بهره برداری سپرده است و همچنان کار  ۶۴۳پروژه
به هزینه ۱۶.۲میلیون دالر در والیت خوست در حال
جریان است و قرار است که طی ماههای آینده تکمیل
شود(.ودصم)

مردم نيمروز متکى به پياز
تاجکستان شده اند

نمودند .مظاهره کنندگان ،شعارهاى «مرگ بر امريکا ،گوانتانامو
لکه سياه بر روى بشــريت ،مرگ بر درامه هاى ديموکراسى ،و
زندان گوانتانامو بايد هرچه زودتر.........ادامه/ص5/

ولسوالی تگاب بدخشان از کنترل طالبان خارج شد

مســئوالن امنیتی والیت بدخشــان میگویند که در عملیات
نیروهای امنیتی ،ولســوالی تگاب این والیــت از کنترل طالبان
هراسافگن خارج شده است.
جنرال سخی اندرابی گفته اســت که نیروهای امنیتی عملیات
بازپسگیری این ولسوالی را روز جمعه آغاز کرده بودند.به گفته

بهره برداری از  ۴۲۵پروژه
انکشافی طی یک سال در
والیت خوست

او ،در این عملیات حدود  30شورشی طالب به شمول یک فرمانده
این گروه به نام قاری محمود کشته شدهاند.
آقای اندرابی میگوید که در عملیات نیروهای امنیتی در ولسوالی
تگاب بدخشان حدود  35تروریست دیگر زخمی شدهاند.
طالبان تروریست چند هفته قبل با...........ادامه/ص5/

در گذشته ها پياز والیت نيمروز ،به ساير واليات صادر
مى گرديد؛ اما حاال پياز از تاجکستان وارد مى شود و
قيمت آن سه برابر شده است.
دهاقيــن ميگويند که امســال به علــت کم آبى
نتوانســتندکه پيازکشت نمايند وحاال مردم متکى به
پياز وارداتى از خارج مى باشند.
دکانداران شــهر زرنج مرکز نيمروز ميگويند که ماه
گذشــته ،قيمت يک کيلو پياز ١٠تا ١٣افغانى بود؛ اما
حاال به  ٤٠افغانى رسيده است.
جان محمديكتن ازدكانداران به آژانس خبرى پژواک
گفت کــه قب ً
ال پياز ازواليات هــرات وفراه به نيمروز
آورده ميشــد ،ولى اكنون پياز تاجكستان به فروش
مى رسد.
وى افزودکه اگرچه پيازخارجــى کيفيت پيازوطنى
راندارد ،مردم مجبورانــد که آن را خريدارى نمايند؛
چون غذايى که پُخته ميشود ،بدون پياز ،لذتى ندارد.
اين دکاندارعالوه نمودکه دراكثر واليات ،ســردخانه
وجود ندارد؛ بنا ًء تجار نمى توانندکه پيازرا براى يک
مدت در انبارهاى خود نگهدارند.
جان محمد گفت که درهنگام ..........ادامه/ص5/

