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غنى :افغانستان عالقمند است تا در بانک
سرمایه گذاری زیربنای آسیا عضویت حاصل نماید

رييس جمهور غنــى در ديدار با روســاى جمهور چين و
قرغزستان ،چين را دوست با اعتبار افغانستان خوانده گفته
است که کشورش به هدف سهيم شدن در ساخت زیربنا ها
عالقه مند عضویت در بانک ســرمایه گذاری زیربنای آسیا
است.
در خبرنامه دفتر ســخنگوى رييس جمهور آمده است که
محمد اشــرف غنی رییس جمهور افغانستان ،روز جمعه در
حاشیه شانزدهمین اجالس سران ســازمان همکاري هاي
شــانگهاي در تاشکند پايتخت ازبکســتان ،با «شي جين
پينگ» و «آلماس بيگ اتامبايوف» رؤســاي جمهور چين
و قرغزســتان مالقات هاى جداگانه نمود .منبع مى نويسد
که در اين ديدارها ،بر گسترش مناسبات روابط اقتصادي و
مبارزه با تروريزم تاکيد صورت گرفت.
غنى ،در ديدار با رييس جمهور چين گفته است که افغانستان
آماده اســت تا همکاريهاي خويش را با چين در عرصه هاي
اقتصادي ،تجارتي ،ساخت زيربنا ها ،امنيتي ،انکشاف منابع
بشري و ساير عرصه ها گسترش دهد.
موصوف در ادامه افزوده است که افغانستان عالقمند است تا
در بانک سرمايه گذاري زيربناي آسيا عضويت حاصل نمايد
و به صورت فعال در ابتکارات آن در........ادامه/ص5/

 ۲۶طالب مسلح و یک قوماندان
خیزش مردمی در فاریاب کشته شدند

نمایشگاه کتاب هرات برگزار شد

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

کارگران معادن زغال سنگ بغالن
تظاهرات کردند

صدها نفر از کارمندان و کارگران معادن زغال
ســنگ در والیت بغالن در شــمال افغانستان
در اعتراض به مســدود شدن این معادن دست
به اعتراض زدند .شــفیقاهلل نماینده کارگران
معتــرض به بیبیســی گفت کــه کارگران و

کارکنان چهار معدن زغال سنگ در اعتراض به
تصمیم کارفرمای خود مبنی بر توقف استخراج
زغال اعتراض کردهاند.
او افزود کــه تعداد معترضان به بیش از  ۶۸۰نفر
میرسد .به گفته او ،از..........ادامه/ص5/

در شش ماه گذشته  ٩٤٨کيلومتر سرک
روستايى و اساسى ساخته شده است

مقامات امنیتی در والیت فاریاب می گوید که در نتیجه درگیری میان
طالبان مســلح و نیروهای خیزش مردمی  ۲۶طالب و یک قوماندان
خیزش مردمی کشته شدند.سمونوال سید آقا اندرابی قوماندان امنیه
فارباب دیروز  ٥سرطان به آژانس...........ادامه/ص5/

رويداد ترافيکى در پروان ١٢
زخمى بر جا گذاشت

 ١٢تن در يک رويداد ترافيکى در منطقۀ ده مسکين ولسوالى بگرام
واليت پروان زخم برداشتند.
داکتر محمد اســحاق نســیمی یک تن از داکتران جراحی شفاخانه
يکصد بستر ملکی والیت پروان گفت که..........ادامه/ص5/

مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد
اداری آغاز به کار می کند

لوی سارنوالی اعالم داشــت که مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد
اداری ،به منظور رسیدگی به دوســیه های بزرگ اداری تا اخیر این
هفته آغاز به کار میکند.
بصیر عزیزی سخنگوی لوی سارنوالی ،دیروز..........ادامه/ص5/

نمایشگاه کتاب زیرنام «قرآن کریم کتاب ،رمضان»،
دیروز در پارک فرهنگ هرات برگزار شد.
برگزار کنندهگان این نمایشــگاه میگویند که این
هفتمین دور نمایشگاه قرآن است که همه ساله در

هرات در ماه رمضان برگزار می گردد .محمد ابراهیم
مصوون یکی از برگزار کنندهگان این نمایشــگاه به
آژانس خبرى پژواک گفت که در این نمایشــگاه در
کنار به نمایش گذاشتن........ادامه/ص5/

طالبان یک قاضی را در غرب افغانستان اعدام کردند

سخنگوی والی فراه در غرب افغانستان تایید کرده
که گروه طالبان یک قاضی دادگاه اســتیناف این
والیت را پس از ربودن به دار آویخته است.
محمدناصــر مهــری بــه بیبیســی گفت که

شمسالرحمان دور روز پیش در حالی که از هرات به
سوی فراه در حرکت بود ،در منطقه فراهرود از سوی
طالبان ربوده شد.
آقای مهری افزود که طالبان..........ادامه/ص5/

در شش ماه گذشته در افغانستان  ٩٤٨کيلومتر
سرک روستايى و اساسى ســاخته شده و در
حالــى کار روى حدود  ٢٤٠٠کيلومتر ســرک
جريان دارد که  ٤٧در صد قريه هاى کشــور

ســرک ندارد .اکبر رستمى ســخنگوى وزارت
احیا و انکشــاف دهات دیروز در نشست خبرى
مشترک با مهدى روحانى سخنگوى وزارت فواید
عامه در کابل گفت که......ادامه/ص5/

جنگالت پسته بدخشان دوباره احيا میگردد

رياســت زراعت بدخشــان ،از احيای مجدد
جنگالت از بين رفته پسته در اين واليت خبر
داده ميگويد که در حــال حاضر احيای مجدد
يکصد هکتار زمين پسته در پنج ولسوالی اين
واليت جريان دارد .براســاس معلومات منابع

،در گذشــته حدود  ۳۰هزار هکتار زمين را در
اين واليت جنگالت پسته احتوا میکرد ،اما طی
سالهای جنگ  ۳۰درصد آن از بين رفته است.
نورمحمد آمــر منابع طبيعی رياســت زراعت
بدخشان،جنگالت را...........ادامه/ص5/

