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حکومتافغانستان
صالحیت های بیشتری
به والیان تفویض کرد

ریاســت ارگان های محلی با ابراز این مطلب میگوید که براســاس صالحیت های جدید ،از این پس،
نهادهای امنیتی کشــور در هماهنگی با والیان در والیت هــا کار خواهند کرد و همچنان فرماندهان
پولیس و ولسوال ها بعد از صالح مشوره با والیان به کار گماشته خواهند شد.
به دنبال چهار نشســت دوره ای سی و سه والی و مقام های بلند پایه دولت در کابل ،حکومت مرکزی
افغانستان گرفته است تا صالحیت های بیشتری را برای والیان در نظر بگیرد و باید یاد آور شد بخش
بزرگی از این صالحیت ها متعلق به مسایل امنیتی است.
منیره یوسف زاده ،سخنگوی ریاست ارگان های محل می گوید« »:ارگان های امنیتی ،باید در مشوره
و هماهنگی با والی ،اقدام های امنیتی داشته باشند؛ همچنین مبارزه با غاصبین زمین ،مبارزه با فساد،
مبارزه با خشونت ،در رأس آنها والی قرار دارد و مجبور است ،والی ...........ادامه/ص5/

بلخی :کیس های پناهجویان افغان
باید بدون تبعیض بررسی شود

صدها غیرنظامی از سوی داعش
در ننگرهار زندانی شده اند

مقامهــای محلی والیــت ننگرهار اعالم
کردند ،گروه داعش در  12زندان شــخصی
خود در این والیت  300تن را که اکثر شان
غیر نظامی هستند ،زندانی کرده است.
به گفته آنان ،تمام این زندانها در ولسوالی
اچیــن والیت ننگرهار موقعیــت دارند و
اعضای داعش از زندانیان آنان خواسته تا با

این گروه ملحق شوند.مسئوالن در ننگرهار
گفته اند ،افراد زندانی در نزد داعش بیشتر
مویســفیدان ،جوانان و همچنان تعداد
اندکی از افراد طالبان هســتند .به گفته
آنــان ،تعداد زندانیان در نــزد داعش در
ننگرهار رو به افزایش است.
از سوی دیگر ،یک........ادامه/ص5/

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

ادامه فعالیت رادیو داعش
در ننگرهار به سه زبان

رادیو صدای خالفت یا رادیو داعش نشرات اش را در ننگرهار گسترش
داده اســت و اکنون این رادیو به ســه زبان دری ،پشتو و انگلیسی
نشرات دارد.
باشــنده گان ننگرهار با نگرانی از این موضوع می گویند که حکومت
چگونه نمی تواند جلو نشرات این رادیو را بگیرد؟ نماینده گان شورای
والیتی ننگرهار و اعضای شــورای ملی نیز می افزایند که این رادیو با
افزایش زمان نشراتش روزانه بارها از جوانان می خواهد تا به این گروه
بپیوندند و شعارهای ضد نظام سر می دهند.............ادامه/ص5/

اسد درانی :پاکستان با طالبان
تماس دارد اما از هراس افگنی
حمایت نمی کند

راه هاى برخى مناطق پنج واليت
مسدود شده است

راه های دایکندی -بامیان و برخى ولسوالى
هاى باميان ،غور ،ميدان وردک و سمنگان
از اثر ریزش برف مسدود شده است.
این راه ها شب گذشــته و راه سالنگ که
مرکز را با والیات شمالی کشور وصل میکند
از روز پنجشنبه به این طرف از اثر ریزش
برف و طوفان به روی ترافیک مسدود شده
وزیــر مهاجرین وعودت کننده گان افغانســتان از هیئت
اتحادیه اروپا در کابل خواسته است تا کیس های مهاجرین
افغان در کشــورهای اروپایی با توجه به وضعیت فعلی در
افغانستان و بدون تبعیض بررسی گردد.
حفیظ احمد میاخیل مشــاور مطبوعاتــی این وزارت روز

جمعه در صحبت با رادیو آزادی گفت ،سید حسین عالمی
بلخی در جریان مالقات با این هیئت برخی پیشــنهادات
دیگر را نیز برای حل مشکالت مهاجرین افغان مطرح کرد.
اقدامات مشــترک برای جلوگیــری از مهاجرت های غیر
قانونی و قاچاق انسان............. ،ادامه/ص5/

چین در احیای راه ابریشم با افغانستان
همکاری میکند

مقامهای دولتی چین میگویند که
در کنار ســایر مسایل ،افغانستان
را در احیای راه ابریشــم همکاری
خواهند کرد.
وانگ یــی ،وزیــر خارجه چین
گفته اســت که کشــورش یک
همســایه خوب در امور اقتصادی
با افغانستان همکار خواهد بود .او
افزوده که پیکنگ و کابل به صورت
مشــترک تالش می کنند تا راه
ابریشم دوباره ساخته و احیا شود.
وزیر خارجه چین احیای راه ابریشم
را به نفع چین و افغانستان خوانده
اســت .وانگ یی این اظهارات را
روزچهارشــنبه در دیدار با صالح
الدین ربانی ،وزیر خارجه کشور در
چین مطرح کرده اســت .با احیای راه ابریشم افغانستان و
چین به مدیترانه و ســایر کشورهای آسیایی وصل خواهد
شــد .مقامهای دولتی افغانستان و چین در گذشته نیز در

مورد احیای راه ابریشم باهم بحث و گفتوگو کردهاند.
شماری از کارشناسان مسایل اقتصای میگویند که احیای
راه ابریشم برای افغانستان و............ادامه/ص5/

ناامنی ها صنعت قالین را در آقچه با رکود مواجه کرده است

است .محمد رضا رفعت ،رییس کمیتۀ ملی
مبارزه با حــوادث بامیان ،به آژانس خبری
پژواک گفت که از ديــروز به اين طرف به
ضخامت  ٦٠سانتى متر در برخى کوتل ها
برف باريده و هنوز هم بارش برف همراه با
طوفان ادامه دارد.
به گفته او ،به همين........ادامه/ص5/

وزارت دفاع از کشته و زخمى شدن  ١٩تن
در کاپيسا و بغالن خبر داد
وزارت دفاع از کشــته شدن هفت مخالف
مسلح دولت و ســه تن از نيروهاى اردوى
ملى در کاپيسا و بغالن خبر میدهد و می
گوید که در ايــن واليات  ٩تن از مخالفين
مسلح زخم نيز برداشته اند.
در خبرنامه وزارت دفاع ملى آمده اســت
که اين تلفات در  ٢٤ســاعت گذشته طى

عمليــات نیروهای امنیتــی در مربوطات
ولسوالی تگاب والیت کاپیسا و منطقۀ دند
شــهاب الدین مرکز والیت بغالن به وقوع
پيوسته اســت .منبع بدون ارايه جزئيات
نوشته است که در این عملیات یک مقدار
سالح و مهمات بدســت نیروهای امنیتی
افتاده...........ادامه/ص5/

شماری از شهروندان با اشاره به نبود مکان
های تفریحی در فصل زمستان می گویند
که پایتخت نشــینان نمیتوانند از مزایای
مکان های سربســته تفریحــی در فصل
زمستان لذت ببرند.
باغ وحش کابل یکی از مکان های تفریحی
برای پایتخت نشینان است ،به علت نبود

مکان های سربســته تفریحی برای فصل
سرما ،مردم در هوای سرد نیز به اینجا می
آیند.با آنکه بخش های زیادی از باغ وحش
کابل در فصل ســرمان فعال نیستند ،اما
پایتخت نشینان به اینجا می آیند.احسان
اهلل باشنده کابل می گوید»» ما امروز به باغ
وحش ...........ادامه/ص5/

شکایت شهروندان از عدم موجودیت
مکان های تفریحی زمستانی

خپلواک :مهاجمانی که پوسته نیروهای افغان
را هدف قرار دادند کشته شدند

نیروهای امنیتی می گویند ،مهاجمان را که
یک پوسته تالشی نیرو های امنیتی را در
ناحیه سوم شــهر کندهار هدف تیراندازی
قرار دادند ،از پا درآوردند.
صمیم خپلواک ســخنگوی والی کندهار
به رادیــو آزادی گفت ،این رویداد پیش از

چاشــت دیروز هنگامی رخ داد که دو مرد
مسلح موتر سایکل سوار در منطقۀ دهانه
قاضی غالم بر پوسته امنیتی آتش گشودند.
در این رویداد یک مهاجم کشــته و یکی
دیگر آن که زخمی می باشــد از ســوی
نیروهای امنیتی .........ادامه/ص5/

علما براى مبارزه با تعصبات قومی ،سمتی و
مذهبی گام های عملی بردارند

مجمع تنســيق علماء افغانســتان ،ضمن
دعوت مردم به اتحاد ،یکپارچگی و پیروی
از احکام اســام ،از علما خواست که برای
مبارزه با تعصبات قومی ،سمتی ،مذهبی و
دسیسه های دشمنان دین گامهای عملی
بردارند.
حدود  ١٥٠٠تن از علمای دین ،روز پنجشنبه

در نشست علمی  -تحقیقی که از سوی اين
مجمع تحت نام «دین خیرخواهی است»،
تدویر یافته بود ،شرکت نمودند.
تمامی سخنرانان این نشست ،بر اجتناب از
هر گونه ظلم و بی عدالتی ،مبارزه با هر نوع
فساد ،دفاع از مقدسات و ارزشهای دينى،
حمایت از مدارس...........ادامه/ص5/

قصرسفيد :در مورد حضور سربازان امريکايى در
افغانستان رييس جمهور جديد فيصله مي کند

آقچه شــهری که مرکز تولید قالین بــوده و قالین آن از
گذشته تا به امروز شهرت جهانی دارد.
فرش نفیس بافنده گان این شــهر که از سال ها بدینسو
شــهرت جهانی را کسب کرده ،به افتخار آن این آهنگ از
سوی هنرمندان کشور سروده شد.
بیا بریم قالین ببافیم سوی آقچه تخته ،تخته ،پارچه ،پارچه

 /قالین های سرخ و سفید برای یار برگ بید
پیش از این مردم آقچه فارغ از دغدغه های جنگ با خیال
راحــت زنده گی می کردند و در بازار به خرید و فروش می
پرداختند.
اما شــدت ناامنی ها و حمالت گســتردۀ مخالفین مسلح
دولت باالی مرکز آقچه ...........ادامه/ص5/

قصر سفيد ميگويد که رييس جمهور جديد
امريکا ،در مورد سربازان متباقى امريکا در
افغانستان ،فيصله خواهد کرد.
قصر ســفيد اين اظهارات را در حالى ابراز
داشــت که ديروز شــمارى از رسانه هاى
امريکايى به نقل از مقامــات نظامى خبر
داده بود که سربازان امريکايى تا چند دهۀ

آينده در افغانستان حضور خواهند داشت.
جوش ارنست ســخنگوى قصر سفيد ،به
خبرنگاران در واشنگتن گفت که به اساس
پالن و تقســيم اوقات اعالم شده از سوى
رييــس جمهور بارک اوباما ٥٥٠ ،ســرباز
امريکايى که در پايان ســال  ٢٠١٦ميالدى
در افغانستان باقى...........ادامه/ص5/

جنرال اسد درانی ،رییس پیشین سازمان استخباراتی پاکستان «آی
اس آی» در یک گفت وگوی ویژه با طلوع نیوز گفته است که هرچند
اسالم آباد تماس های با گروه های هراس افگن منجمله طالبان دارد،
اما کشورش هیچگاه از تروریزم حمایت نمیکند.
ایــن مقام بلند رتبه آی اس آی با اشــاره به تالش گروه طالبان برای
برقراری تماس با دولت افغانســتان می گوید کــه هرچند این گروه
سیزده ســال قبل خواست با دولت افغانســتان یکجا شود ،اما این
پیشنهاد رد شد............ادامه/ص5/

یک مقام اروپایی:

افغان های فاقد شرایط مهاجرت
دوباره برگشتانده خواهند شد

الرنت میشل ،مسوول بخش مراقبت و پناهجویان اتحادیه اروپا در یک
گفتگوی اختصاصی با طلوع نیوز گفته اســت که آنعده از پناه جویان
افغان که واجد شرایط مهاجرت شناخته نشوند دوباره به کشور شان
برگشتانده خواهند شد.
این مقام اروپایی در چند روز گذشته مالقات هایی را با رییس اجراییه
حکومــت ،وزیر امور مهاجران و برگشــت کننده گان و شــماری از
مشاوران رییس جمهور انجام داده تا از دولت افغانستان بخواهد برای
برگشت پناه جویانی که واجد شرایط............ادامه/ص5/

 ۶۳مین روب در افغانستان
در سال گذشته ربوده شدند

بخش مینروبی سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید سال ۲۰۱۵
خونین ترین سال برای مینروبها در این کشور بوده است.
به گفته مســئوالن این نهاد کشــتار هدفمند مینروبها و اختطاف
کارمندان مین روبی تاثیرات منفی باالی کار آنها دارد.
در تازهتریــن مورد حمله بر کارمندان موسســات میــن روبی در
افغانســتان ،چهار مین روب در هلمند از سوی افراد مسلح ناشناس
کشته شدند...............ادامه/ص5/

