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سال دهم -شماره 2878

ربانی :حکومت در عملیکردن
توافقنامۀ سیاسی ناکام است

وزیر امور خارجه و رییس حزب جمعیت اســامی افغانســتان،
رهبران حکومت وحدت ملــی را در عملیکردن توافقنامۀ ایجاد
حکومت وحدت ملی ناکام میداند.
صالحالدین ربانی ،دیروز ( ۸جوزا) در نشست اعضای رهبری این
حزب ،ثبات سیاسی آیندۀ افغانستان..........ادامه/ص5/

یک قوماندن طالبان در هرات
به قتل رسيد

یک قوماندان محلی طالبان در هرات کشــته شد و در یک رویداد
دیگر ،یک قوماندان «نیروهای خیزش مردمی» در فاریاب ،از انفجار
ماین جان به سالمت برد؛ اما دو تن از محافظانش زخمی شدند.
جیالنی فرهاد سخنگوی والی هرات ،به........ادامه/ص5/

مخالفان مسلح معاون ادارى
قوماندانى امنيه کندز را ربودند

مقامات امنيتى مى گويند که معاون ادارى قوماندانى امنيۀ واليت
کندز ،صبح دیروز از سوى مخالفان مسلح ربوده شد.
لوی پاســوال شــيرعزيز کامه وال ،قوماندان زون ۸۰۸سپين زر
در شمالشرق کشور ،روز شــنبه به آژانس خبرى پژواک گفت که
وحيداهلل معاون ادارى قوماندانى..........ادامه/ص5/
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اعتراض صاحبان صنایع به افزایش
قیمت برق در افغانستان

انجمن صنایع افغانستان با اعتراض به افزایش
 ۲۵درصدی قیمت برق وارداتی این کشــور به
دولت افغانستان هشدار داده که افزایش قیمت
برق ،صنعت و تولیدات داخلی را با رکود مواجه
خواهد کرد.
شرکت ملی برق افغانســتان (برشنا) یک ماه
قبل اعالم کرد کــه به دلیل افزایش ارزش دالر
در مقابل افغانی واحد پول افغانستان قیمت یک
کیلوات برق وارداتی در ســاعت را  ۲۵درصد
افزایش داده است.
قبل از آن هر کیلو وات ساعت برق به قیمت دو
افغانی به فروش میرســید که براساس تصمیم
جدید به  ۲.۵افغانی افزایش یافته است.
این شــرکت گفته اســت که افغانستان برق
وارداتی را از خارج این کشور به دالر خریداری

و در افغانستان به افغانی به فروش میرساند.
اعضای انجمن صنایع افغانســتان دیروز ،شنبه
۸جوزا در یک نشســت خبــری اعالم کردند
که افزایش قیمت برق منجر به بســته شــدن
دروازههــای کارخانههای تولیــدی و افزایش
بیکاری در افغانستان خواهد شد.
ســخی احمد پیمــان ،رئیس ایــن انجمن به
خبرنگاران گفت که قیمت برق تجاری که برای
صنعتکاران افغان تعیین شــده نسبت به تمام
کشورهای همسایه افغانستان بیشتر است.
قیمت یک کیلو وات ساعت برق برای بازرگانان
افغان  ۶افغانی اعالم شده که در صورت اعمال
قیمت جدید به  ۷.۵افغانی افزایش خواهد یافت.
او گفت که اکنون در پاکســتان یک کیلو وات
ساعت برق  ۴الی  ۴.۵افغانی........ادامه/ص5/

امريکا :النه هاى مصوون
تروريستان در پاکستان بعد از اين
قابل تحمل نيست

نيروهاى امنيتى محاصره شده در بغالن
نجات يافتند

مقامات محلى در واليت بغالن مى گويند که بيش
از يکصد سرباز اردوى ملى و پوليس محلى که در
محاصره گروه طالبان قرار داشتند ،نجات يافتند.
سمنوال عبدالرشيد بشير آمر امنيت و سرپرست
پوليس بغالن ،روز شنبه به آژانس خبرى پژواک

گفت که اين سربازان ،از  ١٥روز بدينسو در منطقۀ
عالوالدين و منگل های ولســوالی بغالن مرکزى
واليت بغالن ،در محاصرۀ طالبان قرار داشتند.
وى عالوه کرد« :طالبان پل آب قول را منفجر کرده
وتمامی راه های مواصالتی..........ادامه/ص5/

آماده گی امریکا برای از سرگیری
عملیات های هوایی در برابر طالبان

حدود  ۴۰سارنوال در بیش از ۱۵
والیت مقرر و تبدیل شده اند

لوی ســارنوالی افغانستان میگوید که  ۴۰سارنوال در بیشتر از ۱۵
والیت کشور مقرر و تبدیل شده اند.
بصیر عزیزی ســخنگوی این اداره دیروز در یک نشســت خبری
در کابل گفت که بیشــتر تغییرات در بخش های رؤسای عمومی،
استیناف و مرکز اختصاصی ..........ادامه/ص5/

دهاقین در کندز برای فروش
محصوالت شان بازارهای مناسب
ندارند

دهاقین در کندز میگویند که برای فروش محصوالت زراعتی شان
بازارهای مناسب ندارند.
قند آغا یکی از این دهاقین در ولســوالی خان آباد کندز از ادارات
مربوط خواســت تا در کنار گندم و برنــج ،برای محصوالت دیگر
زراعتی هم مارکیت های فروش........ادامه/ص5/

طرح جدید دولت افغانستان
زمان گرفتن پاسپورت را به چهار
روز کاهش داد

ســفير پيشــين امريکا در کابل ميگويد که پيام
آشکار کشته شــدن مال منصور رهبر طالبان ،اين
اســت که ديگر النه هاى مصوون تروريستان در
پاکستان براى آنها قابل تحمل نيست.
مال اختر منصور رهبر طالبان ،هفتۀ گذشــته در

ايالت بلوچســتان پاکستان در يک حمله طيارۀ بى
پيلوت امريکا به قتل رسيد.
مشاور امور خارجى پاکســتان ،دو روز قبل کشته
شدن مالمنصور را تاييد کرد و گفت که جسد او را تا
تکميل معاينات طب عدلى و..........ادامه/ص5/

گروه های مسلح غيرقانونی تهديد جدى
برای امنيت کندز مى باشد

ایــاالت متحده امریــکا آماده گــی اش برای
ازســرگیری عملیات های هوایی دربرابرطالبان
خبرمی دهد.
فرمانده عملیــات های هوایــی ارتش ایاالت
متحــده درخاورمیانه می گوید کــه آنان برای

ازسرگیری حمله های هوایی بیشتر دربرابرطالبان
درافغانستان برنامه ریزی کرده اند ،اما انجام این
حمله ها نیاز به تایید رییس جمهور اوباما دارد.
ایاالت متحده درسال  ۲۰۱۴رسمآ ماموریت جنگی
اش را درافغانستان..........ادامه/ص5/

امنيت ملى :يک فرد انتحارى قبل از رسيدن به
هدف درکابل کشته شد

ریاست عمومی امنیت ملی ميگويد یک انتحارى
مربوط به شبکۀ حقانی که قصد اجرای یک حملۀ
انتحاری را در شهر کابل داشت ،توسط منسوبين
امنيت ملى از بین برده شده است.
در يک خبرنامه که از طرف رياست امنيت ملى،

دیروز  ٨جوزا به آژانــس خبرى پژواک مواصلت
ورزيده ،آمده است که فرد انتحارى مذکور ،عباس
نام داشت و مربوط به شبکه تروريستى حقانی بود.
منبع افزوده است که نامبرده قبل از انجام حملۀ
انتحاری ،توسط منسوبین........ادامه/ص5/

کمبود کتاب درسی در مکاتب هرات ،بازار سیاه
فروش آن را رونق داده است

تا ســه ماه پیش گرفتن یک جلد پاســپورت در افغانستان ،دو تا
سه ماه وقت میگرفت .با اجرای طرح جدید دولت و کاهش شمار
متقاضیان؛ گرفتن پاسپورت چهار روز زمان میبرد.
براساس تفاهم جدید وزارت مخابرات و وزارت داخله اکنون اداره
پست وزارت مخابرات مسئولیت توزیع پاسپورتها را در کابل به
عهده دارد..........ادامه/ص5/

سنگ تهداب دو کلينيک صحی
در نيمروز گذاشته شد

با ساخت دو باب کلينيک صحى در دو ولسوالى واليت نيمروز که
کار آن دیروز آغاز شد ،بيش از  ٣٦٠٠خانواده از خدمات صحى بهره
مند خواهند شد.
به گفتۀ فريد عظيم ســر پرست رياســت احيا و انکشاف دهات
نيمروز ،يکى از اين کلينيک ها در ولسوالى.........ادامه/ص5/

شمارى از باشندگان کندز مى گويند که عالوه بر
مخالفان مسلح دولت ،موجوديت گروه های مسلح
غيرمسوول ،تهديد بزرگ به امنيت کندز مى باشد.
به گفتۀ آنها ،افراد مسلح غيرمسوول ،دراين اواخر
در شهر و ولســوالى هاى واليت کندز بيشترشده

اند وبايد هرچه زودتر سالح هاى غيرقانونى ،از نزد
افرادغيرمسوول جمع آورى گردد.
امرالدين ولی عضو شورای واليتی کندز ،به آژانس
خبرى پژواک گفت که موجوديت گروه هاى مسلح
غيرمسوول درکندز ،باعث..........ادامه/ص5/

کشورهای عضو سارک یک پارک صنعتی را
در افغانستان ایجاد می کنند

در صنف ها از یک سو باعث ضیاع وقت می شود و
از سوی دیگر ،باعث شده که شاگردان چیزی یاد
نگیرند.........ادامه/ص5/

اتمر ،خواهان همکارى بالروس با نيروهاى
امنيتى افغان شد

در عملیات نظامی در ۲۴
ساعت گذشته  ۷۱مخالف مسلح
کشته شدند

وزارت دفاع افغانستان میگوید ،در عملیات نیروهای اردوی ملی
در  ۲۴ساعت گذشته  ۷۱مخالف مسلح کشته و  ۳۹تن دیگر شان
زخمی گردیده اند.
در یک اعالمیه این وزارت آمده است که این عملیات ها در والیات
کنر ،ننگرهار ،پکتیا ،کندز ،ارزگان ،فراه ،غور ،بغالن ،بلخ ،جوزجان،
سمنگان و هلمند انجام شده است........ادامه/ص54/

کمبــود ُکتب درســى در
مکاتب هرات سبب شده که
کتابفروشــان ،اين کتاب ها
را در پاکســتان چاپ کنند،
تا در بازار ســياه به دسترس
شاگردان قرار گيرد.
درحالیکه فروش کتب درسی
مکاتــب ،به صــورت علنی
تخلف پنداشــته میشود ،با
آن هم کتاب های درســی به
صورت آزادانه در کتابفروشی
هرات به فروش می رسد.
کمبود کتاب درسی در مکاتب
عالوه بر متعلمین ،معلمین را نیز با مشکل مواجه
ساخته است.
به باور معلمین مکاتب شهر هرات ،کمبود کتاب

اتاق تجارت و صنایع افغانســتان میگوید که قرار
است کشــورهای عضو سارک یا سازمان همکاری
های اقتصادی جنوب آســیا یــک پارک صنعتی
مشترک را در افغانستان ایجاد کنند.
خان جان الکوزی معاون این اتاق دیروز در صحبت
با رادیو آزادی گفت که بشمول بوتان و سریالنکا،

سایر کشور های عضو سارک تعهد کردند که در یک
پارک صنعتی در افغانســتان بگونه خاص سرمایه
گذاری میکنند.
آقای الکــوزی افزود مکان بــرای اعمار این پارک
صنعتی در شهرک عینو مینه کندهار تعین گردیده
است .آقای الکوزی.........ادامه/ص5/

محمد حنيف اتمر مشاور امنیت ملی،
از جمهوری بالروس خواستار همکاری
در عرصۀ آمــوزش و تجهیز نیروهای
امنیتی و دفاعی افغانستان گردید.
در يک اعالميه دفتر مطبوعاتى شوراى
امنيت ملى که روز شــنبه  ٨جوزا به
آژانس خبرى پژواک مواصلت ورزيده،
آمده است که محمد حنیف اتمر مشاور
امنیت ملی ،در شهر مینسک پایتخت
جمهوری بالروس با والدیمیر ماکی وزیر
امور خاجه ،دبیر ..........ادامه/ص5/

