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والی هرات :پالن طالبان برای تصرف شنیدند ناکام شد

در نشست خبری حاضر شد و تایید کرد که در جنگ ولسوالی
شیندند ،شماری از نظامیان پاکستانی حضور داشتند.
صدیقی گفت« :نهادهای استخباراتی ما این اطالعات را دارند
که تروريستان بین المللی ،یکجا با طالبان این جنگ را پیش
میبردند».
موصوف همچنان افزود تالش میشود که این بار دستاوردهای
عملیات نیروهای امنیتی افغان در شــیندند ،با ایجاد پوسته
های مردمی حفظ شود.
وی با اشــاره به پالن تازۀ وزارت داخله برای بهبود وضعیت
امنیتی گفت که از چند هفته به این طرف ،اين وزارت بخاطر
بیداری نیروهای امنیتی ،طرحی را روی دست گرفته است که
در صورتیکه در کدام حوزۀ امنیتی پولیس جرایمی رخ دهد،
آمر آن حوزه مورد بازپرس قرار می گیرد.
سخنگوی وزارت داخله افزود از پنج روز به این طرف که این
طرح عملی شده ٧ ،مقام پولیس از وظایف شان سبکدوش و
مورد بازپرس قرار گرفته اند.
از سويی هم ،محمد رفیق شــهیر رییس شورای متخصصان
هــرات ،در این کنفرانس گفت که جریــان های مختلفی در
جهت تخریب نظام کنونی افغانستان کار می کنند؛ اما شمار
نیروهای امنیتی برای جلوگیری از این جریان ها کافی نیست
و باید مردم نیز در کنار نیروهای..........ادامه/ص5/

والی هرات ميگويد که حــدود  ١٥٠٠طالب از والیات فراه و
هلمند و کویتۀ پاکســتان ،پالن داشتند ولسوالى شيندند را
تصرف کنند؛ اما پالن آنها ناکام شد.
محمد آصف رحیمی که دیروز در کنفرانس والیتی مشــوره،
تفاهم و همکاری مردم و پولیس با حضور مقام های بلندپایۀ
حکومت شرکت داشت ،گفت که اين تعداد طالبان مسلح ،در
چند روز گذشته در ولسوالى شــيندند تجمع کرده بودند و
اميد تصرف کامل اين ولسوالى داشتند.
والی هرات افزود که ولسوالی شیندند با داشتن میدان هوایی،
یکی از ولسوالی هاى استراتیژیک به شمار می رود که طالبان
با تجمع در این ولســوالی ،اهداف بزرگ به سر داشتند؛ اما
تمام اهداف شان با خاک یکسان شد و متحمل شکست بزرگ
شدند.
رحیمی که روز سه شنبه به هدف نظارت از عملیات نیروهای
افغان به این ولسوالی سفر کرده بود ،گفت که مناطق زیادی
در شیندند ،از وجود طالبان پاکسازی شده است.
وى ایــن عملیات را موثر خواند و گفــت« :نیروهای امنیتی
ما واقع ًا در این عملیات افتخــار آفریدند ،با هماهنگی کامل
عملیات را به پیش بردند و آنچنان تلفاتی را به دشــمن وارد
کردند که شما باور کرده نمی توانيد».
پس از این کنفرانس ،صدیق صدیقی سخنگوی وزات داخله

برخى والیان پیشین خواستار
برگزاری لویه جرگه شدند

در ننگرهار براى قونسلگرى ها ساحۀ
ديپلماتيک ايجاد مى شود

در شهرجالل آباد براى نمايندگى هاى سياسى ،ساحۀ ديپلماتيک ايجاد مى
شود که در پى آن ،تسهيالت بيشتر به ميان خواهد آمد.
حفيظ اهلل اســحاقى رييس امور خارجى واليت ننگرهــار ،به تاريخ  ١١حمل
در جالل آباد ،در مراســم صدمين سالگرد دوستى «کابل – جرمن» و مراسم
افتتاح نمايشگاه گفت که کار ساختمان اين ساحه ،به سرعت ادامه دارد.
نمايشــگاهى که به مناسبت صدمين سالگرد دوســتى افغانستان و جرمنى
برگزارشــده بود ،در آن عکس هاى پروژه ها و همکارى ها به نمايش گذاشته
شده اند که هردو کشور ،مشترک ًا اجرا کرده اند.
رييس امور خارجى گفت« :ما مى خواهيم نزديک مقام...........ادامه/ص5/

پاکستان مطابق کنوانسیونهای
بینالمللی با افغانها برخورد کند

افتتاح پارک تفریحی در شهر جالل آباد

در خبرنامه دفتر مطبوعاتی والیت ننگرهار آمده است که یک پارک تفریحی
به ارزش  ۵میلیون افغانی در شــهر جالل آباد مرکز والیت ننگرهار از سوی
شهرداری این شهر به گونه رسمی افتتاح و به بهره برداری سپرده شد.
ســلیم خان قندوزی ،والی ننگرهار در مراسم افتتاح این پارک گفت“ :جای
بسیار خرسندی است که در مرکز شــهر برای جوانان و کودکان یک مکان
تفریحی ساخته شده است”.
وی افزود :پیش از این در این مکان کثافات جمع آوری می شــد و به تالش
شهرداری این مکان کثافات اکنون به..........ادامه/ص5/
انجمن والیان سابق ،ضمن ابراز نگرانی از افزایش
ناامنی ها در والیات مختلف ،نسبت به بروز بحران
های سیاسی و اقتصادی در کشور هشدار داد.
اعضای این انجمن دیروز در یک نشســت خبری
با ابراز نگرانی از وضعیت کنونی افغانستان گفتند
که آنها بــرای بیرون رفت از این بحران با حکومت

افغانستان و نمایندگان سیاســی طالبان در قطر
گفتگو هایی را انجام داده اند.
عبدالجبار تقوا رئیس این انجمن،گفت که وضعیت
امنیتی ،به شکل نگران کننده ای ،بدتر شده است.
وی هشــدار داد که چنانچه برای بهبود امنیت به
صورت جدی کار نشود ،شماری........ادامه/ص5/

اداره مرکزی احصائیه:

فقر در افغانستان کاهش یافته است

اداره مرکزی احصائیه با ارایه گزارش ســال ۱۳۹۳
این اداره به کابینه دولت ،گفته اســت که فقر در
کشور کاهش یافته و سطح سواد باال رفته است.
دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری در خبرنامه یی
که به دســترس آژانس خبری پژواک قرار گرفته،
گفته است که این گزارش در نشست دیروز کابینه

دولت که به ریاست رئیس جمهور برگزار شد ،ارایه
گردید.
شــیر محمد جامــی زاده ،رئیــس اداره مرکزی
احصائیه گفت که این اداره با انجام ارزیابی ســال
 ،۱۳۹۳به آمار و فیصدی مشــخص در عرصه های
میزان جمعیت پائین تر...........ادامه/ص5/

صدها تن به حمايت از شاروال جديد غزنى
مظاهره نمودند

صدها تن از باشندگان غزنى ،در حمايت از شاروال
جديد اين واليت مظاهره نموده و شــاهراه کابل-
غزنى را از چند ســاعت گذشته بدينسو ،به روى
ترافيک مسدود کرده اند.
حدود دو هفته قبل ،نصيراحمــد لليزى به حيث

شاروال جديد غزنى گماشــته شد؛ اما شمارى از
باشندگان اين واليت ،با او مخالفت نموده و خواهان
برکنارى شاروال شده اند.
افراد مخالف شــاروال جديد ،از شش روز گذشته
بدينسو در حومۀ شاروالى...........،ادامه/ص5/

احمد ضیا مسعود:

صادرات بخش مهم اقتصاد کشورمی باشد

احمد ضیا مسعود نماینده فوق العاده رییس جمهور
در امور اصالحات و حکومتــداری خوب دیروز با
هیئت رهبری اداره انکشــاف و صادرات کشمش،
میوه ها و ســبزی ها در افغانستان دیدار نمود .به
اساس معلومات دفتر مطبوعاتی نماینده فوق العاده

رییس جمهور به آژانس باختر،در این دیدار اعضای
اداره یاد شــده مشکالت فرا راه صادرات کشور را
به نماینده فوق العاده رییس جمهور ارائه کردند و
در مورد به تعلق در آوردن وظیفه رییس آن اداره
که بخاطر ناسازگاری هیئت رهبری ......ادامه/ص5/

مقامات هرات :صد طالب کشته و ١١٠تن
ديگر شان مجروح شده اند

مقامات محلی هرات ادعا ميکنند که در عملیات نیروهای امنیتی در ولسوالی
شیندند ،يکصد طالب مسلح کشته شده و  ١١٠تن دیگر زخم برداشته اند.
اما طالبان دراين مورد اظهارنظر نکرده اند.
جیالنی فرهاد مسوول مطبوعات مقام والیت هرات ميگويد که مرحلۀ نخست
عملیات عزم درولسوالى شــيندند که اوایل هفتۀ جاری آغاز شده بود ،سه
شنبه شب پایان یافته است.
به گفتۀ وی ،در این عملیات ولســوالی شیندند هرات تحت کنترول نیروهای
امنیتی درآمده است .مسوول مطبوعات مقام والیت همچنان گفت که مرحلۀ
دوم عملیات ،هرچه زود ترآغاز خواهد شــد و تا پاکســازی تمام ولسوالی
شیندند ادامه خواهد یافت.............ادامه/ص5/

کمپاين آگاهى دهى از خطرات
مهاجرت غيرقانونى در باميان آغاز شد

کمپاين آگاهى دهى به مردم از خطرات و دشوارى هاى مهاجرت غيرقانونى،
درحالى در باميان آغاز گرديد که ده درصد تمام افغانهايى که به اروپا رفته
اند ،باشندگان اين واليت ميباشند.
براساس ارقام ارايه شده ،دريکسال اخير ۲۵۰هزار شهروند افغانستان به اروپا
رفته و درخواســت پناهندگی دادهاندکه گسترش ناامنى ،وضعيت نابسامان،
فقراقتصادى وبيکارى از عوامل عمدۀ فرار از کشور گفته شده است .
عزيزاهلل امين يار رييس مهاجرين و ............ادامه/ص5/

فراغت صد ها جوان به عنوان معلم
مسلکی از نهاد تربیه معلم بغالن

به تعداد هفت صــد وپنجاه وپنج تن از جوانان بحیث معلمین مســلکی از
موسسه عالی تربیه معلم بغالن فارغ گردیدند.
اهلل محمد نوری معاون تدریسی موسســه عالی تربیه معلم والیت بغالن به
خبرنگار آژانس باختر گفت  :فراغت این جوانان بحیث معلمین مســلکی در
امر مرفوع ساختن کمبودات معلمین مســلکی مکاتب و پیشبرد تدریس با
کیفیت درمعارف اثر گذار میباشد.
منبع افزود :فارغان متذکره از دیپارتمنت های علوم دینی ،ریاضی  ،ساینس ،
ادبیات دری وپشتو ،انگلیسی وعلوم اجتماعی فارغ گردیده اند.
قابل تذکر است که موسسه تربیه معلم...........ادامه/ص5/

وزارت امــور مهاجرین افغانســتان ،از حکومت
پاکســتان میخواهــد تــا با در نظر داشــت
کنوانســیونهای بین المللی ،با مهاجرین افغان
برخورد نماید.
حفیظ میاخیل مشاور مطبوعاتی این وزارت دیروز
در صحبت با رادیو آزادی گفت که در ســالهای

اخیر پس از وقوع رویداد های تروریســتی در
خاک پاکســتان ،بعض ًا مهاجرین افغان از سوی
پولیس آن کشور آزار و اذیت میشوند.
آقای میاخیل میگوید که حکومت پاکستان نباید
تأمین حقوق بشری مهاجرین افغان را در خاکش
نادیده گیرد...........ادامه/ص5/

وظیفه آمر حوزه سیزدهم امنیتی
پولیس کابل به حالت تعلیق درآمد

وزارت امور داخله کشــور اعالم کرده است که
وظیفه آمر حوزه سیزدهم امنیتی پولیس کابل را
به دلیل غفلت وظیفوی به حالت تعلیق درآورده
است.
به تازگی این والیت اعالم کرده بود که در صورت
وقوع هر گونه رویداد تروریستی و جرایم جنایی

به شمول اختطاف و آدم ربایی در ساحات تحت
کنترل آمرین حوزه هــای امنیتی و قوماندانان
ولسوالی ها ،آنان از سوی این وزارت مورد پیگرد
قانونی قرار خواهند گرفت.
در این خبر نامه آمده است که روز دو شنبه چهار
راکت از سمت للندر به ..........ادامه/ص5/

شهر ميمنه به يکى از شهرهايى زيبا در منطقه
مبدل خواهدشد

والى فارياب ،از برنامه هاى شــاروالى شهرميمنه
در زمينــۀ پاکى و زيبایى شــهر ،بهبود محيط
زيســت اعالم حمايت کرده ،به ارگانهاى ذيربط
و امنيتى هدايت داده اســت تا در تطبيق برنامه
ها همکارى جدى نمايند .ســيد احمدشاه غياثی

معاون شــاروالى ميمنه گفت که درچندســال
گذشــته پروژه هاى مهم را دراين شهر تطبيق
نموده اند؛ اما هنوزهم مشکالت زيادى وجود دارد
که نتوانسته براى حل آن کارى کنند.
وى ،جغل اندازی سرک های.........ادامه/ص5/

 ۴عضو گروه طالبان و داعش در درگیری
خودی کشته شدند

مقام های امنیتی والیت ننگرهار در شرق کشور
از آغاز درگیری میان افراد وابســته به طالبان و
گروه داعش در مربوطات این والیت خبر داده اند.
به گفته مقام ها ،این درگیری از روز ســه شنبه
آغاز شــده و تاکنون  ۲۴عضــو از هر دو گروه

کشته شده و شماری از آنان نیز زخمی شده اند.
حضرت حسین مشرقی وال ،سخنگوی قوماندانی
امنیه این والیت دیروز به رسانه ها گفت :از صبح
روز ســه شنبه به این ســو درگیری میان افراد
مسلح گروه های طالبان و .......ادامه/ص5/

