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طالبان از مکاتب تحت ادارۀ شان
در کندز سربازگيری مى کنند

مســووالن محلی میگويند که مخالفان مسلح ،بيش از ۳۰۰مکتب در
واليــت کندز را زير ادارۀ خود دارند که ازآنجا ســربازگيرى نموده و
معلمين رابه خواست خود استخدام و برکنار می نمايند.
اماطالبان ،توظيف شاگردان مکاتب درســاحات زير ادارۀ شان را به
حيث سرباز ،رد نموده ميگويندکه موجوديت شاگردان درصفوف آنها
منع است و موانع شرعى وعرفى آن بسيار جدى است.
معارف ،دروقت تصرف شهرکندز به دســت طالبان ضربه خورد .اين
شهردرششم ماه میزان سال روان به تصرف طالبان درآمد؛ اما درپى
عمليات نظامى پس ازدوهفته به ............ادامه/ص5/

شمارى از پوليس در ارزگان به علت
رفتار نادرست با مردم برکنار شدند

مقامات امنيتى ارزگان ميگويند که شمارى از افراد پوليس را به علت
رفتار نادرست با مردم برکنار کرده اند.
سمونوال رحيم اهلل خان آمر امنيت قوماندانى امنيۀ اين ولسوالى ،به
تاريخ(٤دلو)در يک نشســت خبرى گفت که ديروز به هدف ارزيابى
وضعيت امنيتى ،به ولسوالى دهراوود سفر کرده بود.
وى افزود که با بزرگان اين ولســوالى ديدار کرده و مشکالت امنيتى
آنها را در بخش امنيت شنيده است.............ادامه/ص5/

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

بزرگداشت قربانیان حمله انتحاری به موتر
کارمندان طلوع در کابل

مراســم فاتحهخوانــی و یادبــود  ٧کارمند
تلویزیون طلوع کــه چهار روز پیش در حمله
انتحاری در مرکز کابل کشــته شدند ،دیروز
یکشــنبه ٤ ،دلو ،در مسجد عیدگاه این شهر
برگزار شد.
در این مراســم محمد اشــرف غنی ،رئیس
جمهوری ،حامد کرزی ،رئیس جمهوری پیشین
و صدها تن از مقامهای دولتی ،فعاالن مدنی،
نمایندگان رسانهها و شهروندان افغان شرکت
کرده بودند.
گروه طالبان مسئولیت حمله به مینی بس گروه
رســانهای موبی را که مالک تلویزیون طلوع و
چند رسانه دیگر در افغانستان ،بر عهده گرفته
است.
محمد اشرف غنی ،رئیس جمهوری افغانستان
پس از پایان این مراسم به خبرنگار طلوع گفت:

بانک جهانی  ۱۲۸میلیون دالر به بخش کشاورزی
و انرژی کشورکمککرد

وزارت مالیه اعالم کرد کــه بانک جهانی ۱۲۸
میلیون دالر (کمک باالعوض و جدید) را به بخش
کشــاورزی و انرژی برق افغانستان کمک کرده
است.
براساس خبرنامه این وزارت که دیروز ،یکشنبه
 ۴دلو به خبرنگاران ارســال شده ۴۵ ،میلیون
دالر این کمــک برای طرح تنظیم آب در مزرعه
اختصاص یافته که هدف آن بهبود سیستمهای
آبیاری کوچک در مزارع به منظور بهبود وضعیت
کشاورزی افغانستان است.
براســاس این خبرنامه با اجرای این طرح حدود
 ۴۵۰۰۰هکتــار زمین آبیاری خواهد شــد که
میتواند ســاالنه بیش از  ۵۰۰هزار شغل جدید
برای مردم روســتایی افغانســتان در مرازع
کشاورزی ایجاد کند.
 ۸۳میلیون دالر این کمک بــرای تامین وجوه
مالی طرح بازسازی........ادامه/ص5/

«کسانی که دست به چنین فجایعی میزنند نه
افغان هستند و نه مسلمان ،نه به خدا باور دارد
و نه به این ملت».
این گــروه چند ماه پیــش تلویزیون طلوع و
تلویزیون یک افغانستان را به دلیل آنچه عدم
بیطرفی این دو رسانه در جریان سقوط شهر
کندز به دســت این گروه خوانده بود ،تهدید
کــرده و گفته بود که به دفاتر و کارمندان آنها
حمله خواهد کرد.
حمله روز چهارشنبه به کارمندان طلوع که ٢٥
زخمی نیز به جا گذاشــت با واکنش گسترده
مردم ،فعاالن مدنی ،رســانههای افغانستان و
همچنین شماری از نهادهای بین المللی مدافع
حقوق بشر و حقوق خبرنگاران روبرو شد.
محمد اشرف غنی ،رئیس جمهوری و عبداهلل
عبداهلل ،رئیس اجرایی..........ادامه/ص5/

تاجران و صرافان نيمروز:

بانكهاى خصوصى به آنها پول نمى دهند

برخى مردم ،صرافــان و تاجران از نبود
پول در بانک هــاى خصوصى در واليت
نيمروز شاکى بوده و يک علت آن را قطع
پرواز شرکت هاى هوايى ميدانند که پول
به بانکها انتقال نيافته است.
درشهر زرنج مرکز نيمروز ،هشت بانک
تجارتى خصوصى وجود دارد ومشترکين
آن ميگوينــد که از بيــش از دوهفته
بدينسو هرگاه می خواهندکه ازحسابات
شــان پول بردارند ،مسووالن بانک می
گویند که پول وجود ندارد.
احمدجاويد يکتــن ازصرافان ،به آژانس
خبرى پژواک گفت دوروز ميشودکه به
چندبانک خصوصى كه با آنها مشــترى
ميباشــد ،مراجعه نموده؛ اما نتوانسته
است که پول دريافت نمايد.
وى افزودکــه مســووالن «كابل بانک
نو»»،عزيزى» و..........ادامه/ص5/

