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سال دهم -شماره 2787

ده ها خانواده از اثر جنگ بغالن
مرکزى بيجا شده اند

یک شنبه  18دلو 1394

درحاليکه مسووالن امنيتى ،از پيشروى و تلفات طالبان در ولسوالى
بغالن مرکزى واليت بغالن خبر داده اند ،ده ها خانواده از اثر جنگ
به جاهاى مصوون رفته اند.
مل پاســوال محمد عوض نذيرى قومانــدان امنيۀ جديد واليت
بغالن ،به آژانس خبرى پژواک گفت که در عمليات تصفيوى ،قريۀ
کوکچنار و قسمتى از قريۀ منگل ها که طالبان..........ادامه/ص5/

زنان معتاد در پُل سوختۀ
کابل در انتظار توجه حکومت
به درمان آنها

یکی از زنان معتاد در زیر پل سوخته کابل میگوید که اگر
حکومت امکانات درمان را بــرای آنان فراهم کند؛ آنان از
مصرف موادمخدر دست خواهند کشــید .در حال حاضر
بیش از  ۱۰بانوی معتاد به مواد مخدر در زیر پل ســوخته
کابل شب و روزشان را در میان معتادان موادمخدر سپری
می کنند.
شیما بانویی اســت که از شش سال بدینسو معتاد به مواد
مخدر است؛ او میگوید که چند بار به مراکز درمانی مراجعه
کرده است ،اما درمان این مرکزها در ترک اعتیاد سودمند
نبوده است...........ادامه/ص5/

يک جوان مبتکر واليت
بلخ آالت مختلف برقى
ساخته است

يک جوان در واليت بلخ ،آالت برقى ســاخته که از آن در
امور روزمره استفاده شده ميتواند.
اين جوان ميگويد که سويچ هاى مختلف برقى ،سويچينگ
ترانسفرمر ،وسيلۀ برقى ريموت کنترول ،چراغ ترافيکى و
ساير مواد برقى را ساخته است.
اين جوان سيد حيدرهاشمى نام دارد ٣٥ ،ساله است ،در
مزار شريف زندگى دارد و در بخش برق ،تعليمات تخنيکى
انجام داده است.
موصوف ،به تاريخ(١٧دلو) ،در مصاحبۀ اختصاصى با آژانس
خبرى پژواک گفت که از ده سال گذشته بدينسو ،مصروف
ساختن سامان آالت برقى ميباشد..........ادامه/ص5/

طالبان مخالف «مال منصور» وی را
دست نشاندۀ آی اس آی خواندند

گروهی از هواداران مال محمد رسول رهبر شاخه جدا شده طالبان
اینبــار در ویدیوئی از فراه به اختر محمد منصور رهبر تازه طالبان
هشــدار میدهند و میگویند که رهبر تازه طالبان دست نشانده
پاکستان است و به زودی در سراسر کشور در برابر جنگجویان وی
خواهند ایستاد.
در این ویدئو دیده میشود که گروهی...........ادامه/ص5/

February 07, 2016

واکنش کمیسیون حقوق بشر
افغانستان درمورد نشر تصاویر از
سوی پنتاگون

هر چند تاکنون ادعا ها و گزارش های متعددی از برخورد نامناسب
با زندانیان در زندان های نیروهای امریکایی به نشر رسیده ،اما این
بار وزارت دفاع امریکا خود نزدیک به دو صد تصویری را که نشان
دهنده برخورد نادرست با زندانیان افغان و..........ادامه/ص5/

ادارۀ ملی حفاظت محیط
زیست از کاهش بارندگى
درزمستان نگران است

گــروه هماهنگی چهارجانبــه برای زمینهســازی گفتوگوهای صلح
افغانستان ،روی نقشه راهی که مراحل و گامهای روند صلح این کشور
را مشخص میسازد ،به توافق رسیدهاند.
نشست ســوم اعضای گروه هماهنگی چهارجانبه که روز شنبه  ۱۷دلو
در اسالمآباد برگزار شده بود ،با انتشار اعالمیهای مشترک پایان یافته
است.
در اعالمیه منتشر شده از سوی وزارت خارجه افغانستان جزئیات این
نقش ه راه مشخص نشده است.
اعضای گروه هماهنگی چهارجانبه را که افغانســتان ،پاکستان ،آمریکا
و چین تشــکیل میدهند ،همچنین گفتهاند که این گروه بر تالشهای
خود به منظور پیدا کردن راههای گفتوگوهای مستقیم با طالبان ادامه
خواهند داد.
در این اعالمیه همچنین آمده است که اعضای این گروه انتظار دارند که
تا آخر ماه جاری میالدی ،تاریخ گفتوگوهای مستقیم با طالبان مشخص
شود.
ســرتاج عزیز ،مشاور نخستوزیر پاکستان در امور خارجه ،گفته است
که تالشهای مشترک برای تشویق طالبان به پیوستن به روند صلح بر
کاهش ‹قابل مالحظه› خشونتها در افغانستان کمک خواهد کرد.
آقای عزیز گفته اســت« :ما باور داریم که تالشهای جمعی ما در این
مرحله ،از جمله تالش برای اعتمادســازی ،باید با هدف آوردن تعداد
بیشتر گروههای طالبان به روند صلح باشد».
چهارمین نشست این گروه بتاریخ  ۲۳فبروری در کابل برگزار خواهد
شد.
نزدیک به سه هفته پیش دومین نشســت چهارجانبه در کابل برگزار

شد .نخستین نشســت این گروه در هفته اول  ۲۰۱۶در شهر اسالمآباد
برگزار شد.
گروه طالبان پس از مال محمد عمر ،به دو دســته عمده به رهبری مال

رییس جمهور :نقش چین در گفتگوهای
صلح افغانستان ارزشمند است

اخترمحمد منصور و مال محمد رســول تقسیم شده که در مواردی این
دو گروه با یکدیگر درگیر هم شــدهاند .اعضای این دو گروه طالبان در
نشستهای چهارجانبه حضور نداشتهاند( .بی بی سی)

وزارت مبارزه با مواد مخدر با معنیت
وزارت داخله مدغم می شود

مقام هــای وزارت مبارزه با مــواد مخدر می
گویند ،با آنکه بــه موجودیت این وزارت در امر
جلوگیری از کشت خشخاش و قاچاق مواد مخدر
نیاز محسوس است ،شورای امنیت ملی ریاست
جمهوری تصمیم گرفته اســت تا این وزارت را
با معینیت مبارزه با مــواد مخدر وزارت داخله

افغانستان مدغم ســازد .محمد حنیف دانشیار
مسئول دفتر رســانه های وزارت مبارزه با مواد
مخدر روز شــنبه در صحبت تکید کرد که برای
جلب کمک ها در امر مبــارزه با مواد مخدر ،به
موجودیت چنین وزارت نیاز جدی است.
دانشیار می گوید ،حکومت.........ادامه/ص5/

 ۱۲قرارداد به ارزش بیش از یک و نیم
میلیارد افغانی منظور شد
محمد اشــرف غنی ریيس جمهور ،در ديدار با سفير
مردم چين ،نقش اين کشور را در تامين صلح افغانستان
ارزشمند خواند.
در يک اعالميه که دیروز از ارگ منتشــر شده ،آمده
اســت که ریيس جمهور قبل از ظهر دیروز ،با آقای یو
جینگ ســفیر کبیر جمهوری مردم چین ديدار نمود.

منبع افزوده اســت در این دیدار کــه در ارگ انجام
شد ،سفیر چین سالم ها و تمنیات نیک رئیس جمهور
و مردم آن کشــور را به رئیس جمهــور غنی و مردم
افغانستان تقدیم کرد.
ســفیر چین گفت که بعد از سفر معاون رئیس جمهور
چین به افغانستان ،تصور ..........ادامه/ص5/

امضاء تفاهم نامه همکاری میان اتصاالت
و شرکت ارتباطات زیرساخت

ادارۀ ملی حفاظت محیط زیست ،با اظهار اینکه خشکسالی
مســتقیم ًا برزراعت ،مالداری ،علفچرهــا و حیات وحش
تاثیرمنفی دارد ،هشــدار ميدهد که اگر زمستان به همین
منوال باشد ،درســال آینده دسترسی به آب کاهش پیدا
خواهدکرد.
در زمستان سال جارى ،برف وباران نسبت به زمستان هاى
گذشته ،درشهرکابل وشمارى از واليات کمتر باريده است
واين وضعيت در کنار ،نگرانى ازخشکســالى ،ادارۀ ملى
حفاظت محيط زيست رانيز .......ادامه/ص5/

 ١٤٠٠کيلوگرام دواى تاريخ
تيرشده در پنجشير حريق شد

یک هزار و چهارصد کیلوگرام ادویۀ تاریخ تيرشده ،دیروز
در مرکز والیت پنجشیر حریق گردید.
داکترعبدالصمد کریم ريیس صحت عامه والیت پنجشیر،
به آژانس خبرى پژواک گفت که اين  ٢٥٠قلم دوا در شش
ماه گذشته از سوى تيم بررســى اين رياست ،از کلینيک
های صحی دولتی و ادویه فروشى هاى خصوصی در مرکز و
ولسوالى هاى اين واليت جمع آوری شده بود.
موصوف خاطرنشــان کرد که در ارتباط به اين دواى تاريخ
تير شده ،کسى بازداشت نشده است.
برخى باشــنده هاى اين واليت ،خواهــان توجه جدىتر
مقامهاى مسوول براى جلوگيرى از فروش دواى بى کفيت
و تاريخ تير شده است.
محمد صمیم باشنده بازارک مرکز .............ادامه/ص5/

شــورای عالی صلح افغانستان می گوید ،هر زمانی که تشکیل این
شورا کامل گردد ،جامعه جهانی کمک هایش را با آنان از سر خواهد
گرفت.
حبیب اهلل فوزی رئیس کمیته روابط بین المللی این شورا روز شنبه
در صحبت با رادیو آزادی گفت ،با تشــکیل جدید ،باید صالحیت
های شورای عالی صلح افزایش یافته و ..........ادامه/ص5/

گروه چهارجانبه صلح افغانستان روی یک
نقشهراه به توافق رسید

شهريان فيض آباد صرف
چهارساعت برق وقفه اى دارند

شــهريان فيض آباد مرکز واليت بدخشان شکايت دارند
که برق دولتى در يکشــبانه روز ،تنها چهارساعت جريان
داردکه از يکسو صرفيۀ آن گران بوده و از سوى ديگر ،برق
منظم وجود ندارد.
آنها مى افزايند که چنين برقى ،مشــکل را حل کرده نمى
تواند؛ دولت بايد بند برق شورآبک فيض آباد را اعمار کند
و يا برق تاجکستان را به اين شهر تمديد نمايد.
محمد رسول باشــندۀ ناحيۀ اول شهرفيض آباد ،به آژانس
خبرى پژواک گفت« :مابرق منظم نداريم ،يکساعت است
و يکساعت نيست و وقتى که برق ميرود ،حتى براى چارج
موبايل حيران هستيم که چه کنيم.........».ادامه/ص5/

فوزی :شورای عالی صلح نباید
شکل سمبولیک داشته باشد

به گزارش دفتر روابط عامه اتصاالت افغانستان ،تفاهم
نامه ای با حضور داکتر صالح زرق الراس ،رئیس اتصاالت
افغانستان و مهندس آذری جهرمی عضو هیئت مدیره

شرکت ارتباطات زیرساخت ایران به
امضاء رســید که طی آن ارتباطات
فایبر نوری دو طرف توسعه یافته و
شرکت اتصاالت افغانستان اقدام به
خرید خدمات مختلف مخابراتی از
شرکت ارتباطات زیرساخت خواهد
نمود.
داکتر صالح در این جلســه با ارائه
معرفــی فعالیت هــای اتصاالت در
افغانســتان گفت « اتصاالت همواره
تــاش نموده اســت تــا خدمات
مخابراتی با ستندرد جهانی را برای
مشتریان خویش ارائه نماید .امضاء
این تفاهم نامــه کمک خواهد نمود
تا زمینۀ دسترسی مشتریان مان به
خدمات جدید و با کیفیت مخابراتی
فراهم گردیده و ارتباطات افغانستان
با جهان گسترده تر شود».
مهنــدس آذری جهرمی عضو هیات
مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت
نیز ضمن ابراز خوشی از امضای این تفاهم نامه با اشاره
به مزیتهای انتقال دیتا از مســیرهای زمینی ،ایران را
سرویس دهنده معتبری ...........ادامه/ص5/

نگرانیها از تشدید فعالیت طالبان در والیت بغالن

شماری از نمایندگان والیت بغالن در شمال افغانستان
نسبت به عدم پیشرفت نیروهای دولتی و تقویت گروه
طالبان در حومه شــهر پلخمری ،مرکز این والیت ابراز
نگرانی کردهاند .به دنبال انهدام یک پایه برق در هفتم

دلو ،به دســت گروه طالبــان در منطقۀ دند غوری در
حومه شــهر پلخمری ،دولت به این منطقه نیرو اعزام
کرد ،اما به گفته یک عضو شــورای والیتی بغالن ،این
اقدام نتیجهای در پی نداشته است.........ادامه/ص5/

کمیسیون تدارکات ملی ،در نشستی به ریاست
محمد اشرف غنی ريیس جمهور ۱۲ ،قرارداد به
ارزش حدود ۱،۶میلیارد افغانی را مورد تصویب
قرار داد.
دفتر مطبوعاتی ریاســت جمهوری ،در خبرنامه

یی که به دســترس آژانس خبری پژواک قرار
گرفته ،گفته است که این نشست ،شام پنجشنبه
در ارگ ریاست جمهوری برگزار شد.
در این جلسه که محمد سرور دانش معاون دوم
ریاست جمهوری...........،ادامه/ص5/

 ۲۸عضو گروه داعش در شرق افغانستان کشته شدند

مقامهــای محلــی والیت ننگرهار در شــرق
افغانستان اعالم کردند که در  ۲۴ساعت گذشته
 ۲۸عضو گروه دولت اسالمی موسوم به (داعش)
در ولســوالی اچین و کوت این والیت کشــته

و حــدود  ۱۰نفر دیگر زخمی شــدهاند .عطااهلل
خوگیانی ،ســخنگوی والی والیت ننگرهار گفته
که  ۵عضو این گروه در حمله هوایی به یک موتر
آنان کشته و.......ادامه/ص5/

با پایان عملیات نظامی مسیر چند ولسوالی
والیت غزنی باز شد

مقام های محلی والیت غزنی
در جنوب افغانســتان اعالم
کردند کــه راههای ارتباطی
ولســوالیهای ناهور ،جغتو،
جاغوری ،مالستان ،اجرستان
و رشــیدان را با راه اندازی
یک عملیــات نظامی دوباره
باز کردهاند.
به گفته مســئوالن امنیتی
والیت غزنی در این عملیات
 ۳۵نفــر از مخالفان دولت
کشته و  ۳۲نفر از مخالفین
نیز زخمی شده اند .آنها گفته اند در این عملیات
و دو ســرباز ارتش کشته و  ۳ســرباز دیگر نیز
زخمی شدهاند.
مقامهای محلی تاییــد کردهاند که ارتباط این

ولســوالیها از حدود یک مــاه تاکنون با مرکز
والیت غزنی قطع بودهاست.
نیروهــای امنیتی حــدود  ۱۰روز قبل عملیات
نظامی را برای پاکسازی..........ادامه/ص5/

