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غنی :هر کدام ما باید در پاکی و
نظافت شهر سهم بگیریم

حل مشکل کثافات نواحی شهر کابل
و ولسوالی بگرامی ،اولین قدم برداشته
شد.
به گفته او در گام دوم ،بخاطر بررسی
تصفیــه تخنیکی زباله هــا ،از چهار
شرکت معتبر بین المللی ،یکی از آنها
انتخاب می شوند تا زباله ها به صورت
اساســی تصفیه گردد و در صورت به
دست آوردن امکانات از زباله ها ،انرژی
نیز تولید شود.
رئیس جمهور کشــور گفت« :در گام
سوم ،ترتیبات گرفته شده است تا در
برنامه کار برای صلح بخاطر پاک کردن
دوامدار کابل ،یک قوه خاص انسجام
داده شــود که آنــرا در مرحله بعدی
اعالم می کنیم».
همچنان به گفتــه رييس جمهور ،گام
چهارم سهم...........ادامه/ص6

رييس جمهور ،در آغاز برنامۀ تنظيف
شــهر کابل گفت که بخاطر بررســی
تصفیۀ تخنیکی زباله ها ،يک شرکت
بین المللی انتخاب می شود تا زباله ها
به صورت اساسی تصفیه و در صورت
به دســت آوردن امکانات از زباله ها،
انرژی نیز تولید شود.
در خبرنامه دفتر ســخنگوى رييس
جمهور آمده اســت که محمد اشرف
غنــى ،برنامۀ تنظیف شــهر کابل از
وجود کثافات را دیروز از منطقه بی بی
مهروى شهرکابل رسم ًا آغاز کرد.
وى حین آغاز این برنامه گفت« :یکی
از شکایات عمدۀ هموطنان ما در شهر
کابل ،مشکل زباله ها است و این برنامه
در مشوره و هماهنگی با وکالی گذر و
بزرگان شهر کابل ،روی دست گرفته
شده است ».وى افزود که امروز برای

مرکز فرهنگی فرانسه در کابل بازگشایی شد

مرکز فرهنگی فرانســه در کابل پس از یک
سال و ســه ماه خاموشی دوباره درهایش را
به روی هنرمندان و جوانان افغان باز کرد.
این مرکز که در ماه دســامبر ســال ۲۰۱۴
میالدی تعطیل شده بود حاال بازسازی شده
و با تدابیر ویژه امنیتــی و تغییرات زیادی
کارش را از سر گرفته اســت .تعطیلی این
مرکز برمیگردد به حملــه گروه طالبان که
در آن یک نوجوان انتحاری خود را در میان
تماشاچیان تئاتر منفجر کرد و دست کم دو
نفر را کشت و بیست نفر را زخمی کرد.
انفجار  ۲۰میزان ســال  ۱۳۹۳خورشیدی
در مرکز فرهنگی فرانسه را افغانهای کابل
فراموش نکردهاند .انفجار زمانی اتفاق افتاد

که هنرمندان تئاتر «ازدر» میخواســتند
صحنهای از نمایش انتحاری را تمثیل کنند،
ایــن نمایش « تپش قلب ،ســکوت پس از
انفجار» نام داشت.
تاالر مرکز فرهنگی فرانسه پر از تماشاچی
بود .نمایش به لحظات حساس خود نزدیک
شــده بود ،به لحظهای که انفجــار اتفاق
میافتاد و اعضای تئاتر میخواستند تمثیل
کنند که قربانیان پس از رویدادهای انتحاری
چه وضعی دارند .در این لحظات صدای بلند
دیگری شنیده شد.
هم تماشاچیان و هم بازیگران تئاتر غافلگیر
شدند که شــاید این صدا ،بخشی از نمایش
است و کارگردان..........ادامه/ص6/

پنجاه درصد مکاتب جوزجان فاقد ساختمان است

رياست معارف واليت جوزجان ،با اعمار ساختمان
دو مکتب اعالم کــرد که پنجاه درصد مکاتب اين
واليت ،فاقد ساختمان بوده؛ اما در دورترين نقاط
جوزجان نيز دروازۀ مکاتب به روی دانش آموزان
باز اســت .ساختمان دو مکتب نســوان در شهر

شبرغان که به هزينۀ يکصد هزار دالر امريکايی ،از
سوى يک موسسه کانادايى ()A better world
اعمار گرديده است ،دیروز به بهره بردارى سپرده
شد.
عبدالحی «يشين» رييس........ادامه/ص6/

نظاميان پاکستان ده ها راکت را بر ولسوالى
دندپتان شليک کرده اند

بر حمل سالح شخصی در ننگرهار
محدودیت وضع شده است

از قتل  ٢٥طالب و جراحت  ٤٥تن ديگر
در شيندند خبر داده شد

مسووالن محلى در هرات ،از کشته شدن  ٢٥طالب
و جراحت  ٤٥تن ديگر در ولســوالى شيندند خبر
دادند؛ اما گروه طالبان ادعاى کشته شدن  ٩سرباز
امنيتى را مينمايد.
جیالنی فرهاد مسوول مطبوعات مقام والیت هرات

گفت که عملیات مشترک نیروهای امنیتی افغان
زیرنام «عزم» ،از شب شــنبه هفته جاری آغاز و
تاکنون در این ولسوالی ادامه دارد.
به گفتۀ جیالنــی دراین عملیات نیروهای کماندو،
اردوی ملی و پولیس ،از .........ادامه/ص6/

سه عراده موتر سایکل مملو از مواد انفجاری
در هلمند کشف شد

مأموران ریاســت عمومی امنیت ملی طی عملیات
خاص سه عراده موتر سایکل مملو از مواد انفجاری
را از مربوطات ولســوالی نادعلی و شهر لشکرگاه
هلمند کشف کرده اند.
در خبرنامه ارســالی این ریاســت به خبرگزاری

مرکزی آمده است ،این موتر سایکل ها برای انجام
حمالت انتحاری در هلمند آماده شده بود ،اما قبل
از رسیدن به هدف کشف و خنثی شد.
بر اساس خبرنامه ،مؤظفین ریاست عمومی امینت
ملی در یک برخورد ..........ادامه/ص6/

داوودشــاه صبا وزیر معادن و پترولیم ،به طور
رسمی اســتعفانامۀ خود را به ریاست جمهوری
ارسال کرده است.
محی الدیــن نوری ســخنگوی وزارت معادن و
پترولیم ،در صحفه فیس بوک خود این موضع را
اعالم کرده است.
وی جزئیات بیشتری در این زمینه ارایه نکرده؛

اما قبل از این ،برخی منابع حکومتی گفته بودند
که صبا به چگونگی عقد قراردادها در این وزارت
و محدود بودن صالحیــت هایش ،معترض بوده
است.
داوود شاه صبا ۵۲ ،ساله باشنده اصلی ولسوالی
گذرۀ هــرات اســت .وی دارای دکتورای زمین
شناسی از هندوستان..........ادامه/ص6/

پدر رييس ستره محکمه در شهر
جالل آباد اختطاف شده است

مقامات واليتى ننگرهار ميگويند که پدر رييس
ستره محکمه ،در شهر جالل آباد مرکز اين واليت
اختطاف شده است.
عطاءاهلل خوگيانى ســخنگوى والى ننگرهار ،به
تاريخ(٩حمل) بــه آژانس خبرى پژواک گفت که
سيد حسن  ٩٠ســاله پدر قانونپوه سيد يوسف
حليم رييس ستره محکمه ،هفتۀ گذشته اختطاف

شده است .ســخنگوى والى افزود« :پدر رييس
ســتره محکمه ،به تاريخ٢٧حوت سال گذشته،
جهت اداى نماز صبح از خانه بيرون آمده بود که
اختطاف شد».
خوگيانى عالوه کــرد که ادارۀ واليتى و نيروهاى
امنيتــى ،تحقيقات خود را در ايــن زمينه آغاز
نموده اند تا فرد اختطاف شده...........ادامه/ص6/

ريزش باران شهروندان کابل را با
مشکالت جدى مواجه مي سازد

یک دختر در هرات خودکشی کرده و یک
خانم دیگر کشته شده است

دو پايگاه مهم مخالفان مسلح در کندز
از بين برده شد

طالبان پاکستانى در مناطق سرحدى واليت پکتيا،
پوسته هاى نظاميان پاکستان را مورد حمالت قرار
داده؛ اما نظاميان پاکستان در واکنش به آن ،ده ها
راکت را بر خاک افغانستان پرتاب کرده اند.
رازمحمد مندوزى قوماندان لواى دوم سرحدى در
زون جنوبشرق ،به تاريخ  ٩حمل به آژانس خبرى

وزیر معادن و پترولیم استعفا داد

مسئوالن محلی والیت ننگرهار میگویند بر حمل سالح شخصی در این والیت
محدودیت وضع شده اســت.عطاهلل خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار دیروز
به رادیــو آزادی گفت که این اقدام پس از نگرانی هــای مردم از این بابت،
صورت گرفته است .او افزود که تمامی جواز سالح های که قبل از این از سوی
قوماندانی امنیه این والیت توزیع گردیده بود بی اعتبار می باشــد.این اقدام
در حالی صورت میگیرد که در این اواخر نا امنی و اختطاف افراد در ســاحات
مختلف والیت ننگرهار افزایش یافته است(.رادیوآزادی)

در دو رویداد جداگانه در والیت هرات ،یک دختر خودکشی کرده و یک خانم
دیگر ،به قتل رسیده است.
محمد رفیق شــیرزی سخنگوی شــفاخانه حوزوی هرات ،به اژانس خبرى
پژواک گفت که در رویداد نخســت ،جسد یک دختر  ١٨ساله که نجیبه نام
دارد ،یکشــنبه شب از منطقه جاده گلستان شهر هرات ،به شفاخانه حوزوی
منتقل شده اســت .شیرزی افزود که این دختر ،به دلیل مشکالت خانوادگی
خود را حلق آویز نموده وبه زندگی اش خاتمه داده است .............ادامه/ص6/

پژواک گفت که طالبان پاکستانى ،یکشنبه شب در
مناطق سرحدى ولسوالى دندپتان ،بر پوسته هاى
نظاميان پاکستان ،حمالتى را انجام داده اند.
نامبرده افزود که نظاميان پاکســتان در حمالت
متقابل؛  ٣٠راکت را بر ولســوالى دندپتان شليک
کرده اند..............ادامه/ص6/

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

مســوولين امنيتى در کندز ميگويند که در عمليــات ويژۀ نيروهاى امنيتى
دراين واليت ١٣ ،مخالف مسلح بشــمول خارجى ها کشته و دو پايگاه مهم
آنها از بين برده شده است.
اين عمليات ،حوالى ساعت  ١١یکشنبه شب در برخى مناطق ولسوالى دشت
ارچى کندز ،ازســوى نيروهاى کماندوى اردوى ملى و قطعات خاص پوليس با
حمايت هوايى ناتو ،راه اندازى گرديده بود...........ادامه/ص6/

شماری از شهريان کابل ،از سرازير شدن آب در
جاده ها و نبود کاناليزاسيون در شهرکابل انتقاد
دارند؛ اما شاروالى کابل ميگويد که براى حل اين
معضل ،درســال جارى کانال های جديد احداث
ميگردد.
درپى ريزش باران در مناطق مختلف شــهرکابل
بشــمول تايمنی وات ،چهارراهی سرســبزی،

مارکيت ميوه ،لب جر خيرخانه ،وزيرآباد ،کارته
مامورين ،سراى شمالى و ،...آب به سرکهاى قير
و جاده هاى عمومى و کوچه ها سرازيرشــده و
سيســتم ترافيک را مختل و مانع عبور و مرور
عابرين از سرک ها ميشود.
شفيق اهلل يکتن از رانندگان تکسى در شهرکابل،
به آژانس خبرى ........ادامه/ص6/

بروز بحران اجتماعی به خاطر مهاجرت
جوانان افغان

براى حدود يکهزار شاگرد در بدخشان
محل مناسب آموزش فراهم مى گردد

با اعمار يک ساختمان جديد مکتب در بدخشان ،زمينۀ مناسب آموزش براى
حدود يکهزار شاگرد که در فضاى باز تدريس ميشدند ،فراهم ميگردد.
سنگ تهداب ساختمان ليسه شــمس الحق در قريه يباب ولسوالى شهداى
بدخشان ،دیروز به هزينه  ٢١ميليون و  ٩٥٣هزار افغانى گذاشته شد.
احمد نويد فروتن سخنگوى والى بدخشان ،به آژانس خبرى پژواک گفت که١٠
صنف درسى ،شعبات ادارى و ساير ملحقات.......... ،ادامه/ص6/

بیجاشدگان کندز خواهان رسیدگی به
مشکالت شان شدند

صدها خانواده که در جريان عمليات اخير به شهر کندز بيجا شده اند ،از دولت
خواهان ختم جنگ و رسیدگی به مشکالت شان شده اند.
اين بيجا شده ها که شــمار آنها نزديک به دوهزار خانواده ميرسد ميگويند
که ازمناطق کلوکه ،عرب ها و دیگر ساحات پل آلچین به شهرکندزآمده اند
این فاميل ها مدعى اند که تنها خود شانرا نجات داده اند وخانه وکاشانه شان
درآتش جنگ نيروهاى دولتى با مخالفين مسلح ميسوزد .........ادامه/ص6/

مســئوالن در اداره مهاجران و عودت کنندگان
بامیان بیکاری و فقر اقتصادی را سبب مهاجرت
غیرقانونی شــمار زیادی از جوانان تحصیلکرده
این والیت به اروپــا می خوانند و ادامه این روند
را باعث بروز بحران اجتماعی در افغانســتان می
دانند.
به دنبال هجوم پناهجویان ســوری به ســوی

کشــورهای اروپایی که از سال گذشته آغاز شد،
ده ها هزار جوان افغان نیز با استفاده از فرصت،
به صورت غیرقانونی خود را به اروپا رساندند.
تا کنون شــمار زیادی از آنان در راه رسیدن به
اروپا ،در آب های بحر غرق شــده اند .آنانی که
توانسته اند به کشــورهای اروپایی برسند نیز با
تحمل مشکالت در..........ادامه/ص6/

