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وزارت دفاع :حملههای
هوایی نیروهای امریکا طالبان
را تضعیف کردهاست

وزارت دفــاع ملــی میگوید که از ســرگیری
حملههای هوایــی امریکاییان بــر طالبان ،این
گروه را در میدانهای نبرد ناتوان ساختهاست و
تحرکات بزرگ طالبان را نیز محدود کردهاست.
این وزارت میافزایــد که در نتیجۀ این حملهها،

چندین زندان طالبــان نابود شــدهاند و تلفات
سنگینی هم بر بلندپایهگان این گروه وارد شدهاند.
به گفتۀ این وزارت ،در این حملهها در هشــت روز
گذشته ،تنها در کندز بیشاز  ۵۰جنگجوی طالب،
مشمول هفت فرمانده این........ادامه/ص5/

برخی وکال امیدواراند

که سرنوشت فرمان تقنینی قبل از
رخصتی شورا مشخص گردد

برخى اعضاى هيئت ادارى مجلســين شورای ملی ،اظهار امیدواری
میکنند که سرنوشــت فرمان تقنینی اصالحــات انتخاباتى ،قبل از
رخصتی تابستانی شورا از سوى هيئت مختلط مشخص شود.
ولسى جرگه در  ٢٤جوزاى سال روان ،فرمان تقنينى رييس جمهور
در مورد ساختار ،صالحيت ها و وظايف کميسيون هاى انتخاباتى را رد
کرد؛ اما مشرانوجرگه ،روز سه شنبه آن..........ادامه/ص5/

براى سه ولسوالی والیت فراه
ولسوال جدید تعیین گرديد

غنی :رسیدگی به خانواده های قربانيان
را مسوولیت خویش می دانیم

ريیس جمهور غنی ،در تماس های جداگانۀ تیليفونی با شــماری
از بازماندگان قربانيان نیروهای امنیتی و دفاعی کشــور ،به آنان
اطمینان داد که در زمینۀ رسیدگی به معیشت و آموزش فرزندان
شان توجه خواهد کرد.
در خبرنامه اى که از ســوى دفتر مطبوعاتى رياست جمهورى،
به آژانس خبرى پژواک مواصلت ورزيده ،آمده اســت که محمد
اشــرف غنی رئیس جمهور قبل از ظهر دیروز ،طی تماس های
جداگانه تیلفونی با شــماری از ورثه و بازماندگان کشته شدگان
نیروهای امنیتی و دفاعی کشور صحبت کرد و یکبار دیگر مراتب
تسلیت و همدردی خویش را به آنان ابراز نمود.
منبع نوشــته اســت« :ريیس جمهور از مقام و منزلت شــهدا
یادآوری نمود و قربانيان نیروهای امنیتی و دفاعی کشــور را که
بخاطر دفاع از افغانستان و مردم ،جان شانرا فدا کردند ،فرزندان
راستین کشور خواند».
اشــرف غنى افزود وى می داند که از دســت دادن فرزندان و
اعضای خانواده ،چقدر دردآور است و تمام هموطنان ،در این درد
خود را با شما شریک می دانند.
او گفت« :مرگ نیروهای امنیتی و دفاعی کشور ،افتخار و شهادت
است ».رئیس جمهور کشور در این ...........ادامه/ص5/

زنان پيشه ور از نبود بازار فروش
محصوالت شان شکايت دارند

دهها تن از زنان پیشــه ور نخستین فارم زراعتی
ویژۀ زنــان در کابل ،ضمن شــکایت از نبود بازار
مناسب فروش محصوالت خود ،از مردم میخواهند
به خریــد محصوالت و تولیــدات داخلی اولویت
بدهند .این فارم در ساحه یی به بزرگی  ۸۰جریب

زمین ،دو و نیم ســال قبل در منطقۀ داراالمان کابل
راه اندازی شــده و به عنوان نخستین فارم زراعتی
ویژۀ زنان ،زمینۀ آموزش و کار را برای  ۱۰۰تن از زنان
فراهم کرده است.
ثریا ،یک تن از این زنان که...........ادامه/ص5/

رييس جمهور و رييس اجرائيه حمالت
استانبول را محکوم کرده اند

تعداد شرکتها سپرده میشود

سازی پلخمری

رييس جمهور اشــرف غنى و داکتر عبداهلل رييس
اجرايى حکومت وحدت ملــى ،حمالت بر ميدان
هوايى استانبول را محکوم نموده اند.
سه شنبه شب ،ســه مهاجم بر ميدان هوايى بين
المللى اســتانبول حمالت انجام داده و معلومات

وزارت امــور خارجه میگوید کــه زمینهای
قنسلگری ایران در هرات خالف قوانین کشور
خریداری شــدهاند .ســخنگوی این وزارت
میگویــد که روند طی مراحل ســند مالکیت
این نهاد خالف اصلهای دیپلوماتیک و قوانین

مقامات امنيتى جوزجان مى گويند که افراد مسلح ،يک زن  ٥٣ساله
را در ولسوالى خواجه دوکوه اين واليت ،به قتل رسانده اند.
عبدالحفيظ «خاشی» آمر امنيت قوماندانی امنيه واليت جوزجان ،به
آژانس خبرى پژواک گفت اين زن که حليمه نام دارد ،شــوهرش را
سال ها قبل از دســت داده بود و زمانى در قريۀ قزل اياق ولسوالی
خواجه دوکوه کشته شد که با دو دخترش..........ادامه/ص5/

افغانستان است .بررسی سندهای این نهاد نشان
میدهند که ســالها پیش زمین این نمایندهگی
سیاسی از ســوی نمایندهگی سیاسی ایران در
هرات ،بدون موافقت دولت افغانســتان ،از یک
باشندۀ هرات خریداری.......ادامه/ص5/

انتخابات پارلمان جوانان اواخر ماه
جاری برگزار میشود

در والیت پروان

به قتل رسيد

روســتايی وزارت احیا و انکشاف دهات ،ضمن
بيان اين مطلب به آژانس خبرى پژواک گفت که
اين سرک ،قريه دمکى ولسوالی دره صوف پايين
را با مرکز اين ولسوالى وصل میکند.
موصوف افزود که کار..........ادامه/ص5/

مردم :وضعيت امنيتى غزنى با گذشت
هر روز بدتر ميشود

آغاز کمپاین واکسین مواشی

يک زن کهن سال در جوزجان

 17کيلومتر سرک در ولسوالى دره صوف
پايين ترميم و جغل اندازى شد

اخير نشــان ميدهد که در نتيجۀ آن ٣٦ ،تن کشته
شده و ده ها تن ديگر جراحت برداشته اند.
در خبرنامه اى که به تاريخ(٩سرطان) از ارگ رياست
جمهورى به نشــر رســيده ،آمده است که رييس
جهمور ،ضمن نکوهش ..........ادامه/ص5/

مسووالن فابریکۀ پایه سازی پلخمری می گویند که این فابریکه در
چهارماه نخست امســال دوهزارو یک صدو نود و نه پایه برق تولید
کرده است که این ارقام بیســت ویک درصد افزایش را در تولیدات
فابریکه مذکور نشان می دهد.
دنیاعلی احمدی ،آم رفابریکه پایه ســازی پلخمری گفت که داشتن
برنامــه واضح  ،مدیریت درســت کار ،بازاریابی و توجه به کیفیت از
انگیزه های اصلی افزایش تولیدات..........ادامه/ص5/

وزارت زراعت آبیاری و مالداری به دنبال عاری ســازی مواشــی از
پرازیت خارجی و داخلی جهت وقایه مواشــی در والیت های لوگر،
کابل و پروان ،حدود  35هزار مواشی شامل بز و گوسفند را در والیت
پروان واکسین نموده است.
وزارت زراعــت ،آبیاری و مالداری با عملی نمــودن برنامه زراعت و
مالداری به همکاری مردم در تالش........ادامه/ص5/

موظفین ریاست عمومی امنیت ملی ،از بازداشت
يک تن از سر دسته هاى مخالفین مسلح دولت،
با يک تن از همکاران او در پروان خبر میدهند.
در خبرنامه دفتر مطبوعاتى رياســت عمومى
امنيت ملى آمده اســت که شــخص یادشده،
عبدالمنان مشــهور به وزیر و همکار بازداشت

شدۀ او ،از ســوى موظفين اين رياست در يک
عمليات ،در مربوطات شهر چاریکار مرکز والیت
پروان بازداشت شده اند.
منبع ،زمان بازداشت اين دو تن را مشخص نکرده
و افزوده است« :موظفين رياست امنيت ملى ،اين
دو تن را که در ترور افراد و........ادامه/ص5/

وزارت خارجه :ایران خالف قوانین کشور
زمینهای قنسلگری را خریدهاست

کنر :قرارداد معادن بیروج به یک

افزایش تولیدات فابریکه پایه

يک سردستۀ مخالفين مسلح با همکارش
در پروان بازداشت شد

 ١٧کيلومتر سرک در ولسوالى دره صوف پايين
واليت سمنگان ،به هزينۀ  ٢٤.٥ميليون افغانى
وزارت احيا و انکشــاف دهــات ترميم و جغل
اندازى گرديد.
انجنیر رفیع رفاه مســوول زون شمال ،برنامه

مقامات در فراه ميگويند براى سه ولسوالى بشمول پرچمن که از چند
سال به اينسو از ســوى يک خانواده اداره ميشدند ،ولسوال جدید
تعیین گرديده است.
محمد آصف ننگ والی والیت فراه ،دیروز( ٩ســرطان) به رسانه ها
گفت که اين سه تن ،به اساس پروسۀ رقابت آزاد ،از طریق اصالحات
اداری برای ولسوالی های پرچمن ،گلستان و..........ادامه/ص5/

ریاســت معادن والیت کنر میگوید که در نظر دارد قرارداد معادن
بیروج را به طور رسمی به یک تعداد شرکت ها بسپارد.
عاشــق اهلل رئیس معادن والیت کنر به رادیو آزادی گفت که در حال
حاضر این معادن به طور غیر قانونی کندن کاری شده و به پاکستان
قاچاق میشوند.او افزود که تا حال تالش های آنان برای جلوگیری از
این کار جریان داشــته و آنها توانسته اند جلو افرادی که به طور غیر
قانونی این معادن را کندن کاری میکنند بگیرند( .رادیوآزادی)

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

شمارى از باشــندگان غزنى ميگويند که وضيعت
امنيتى ،در اکثر مناطق ايــن واليت قابل نگرانى
اســت و مردم با مشــکالت زياد مواجه اند؛ اما
مسوولين امنيتى اين اظهارات را رد ميکنند.
محمد رحيم رســولى يکى از بزرگان قومى مرکز

غزنى ،دیروز ( ٩ســرطان) به آژانس خبرى پژواک
گفت که در اين اواخر ،مشــکالت امنيتى در اکثر
مناطق ولسوالى هاى اين واليت افزايش يافته است.
وى افزود« :روزانه در ولسوالى ها درگيرى ها جريان
دارد ،مردم دچار..........ادامه/ص5/

بیشاز  ۵۰ولسوالی افغانستان با تهدیدهای
سخت امنیتی روبهرو اند

وزارت امور داخله گفتهاست بیش از  ۵۰ولسوالی
کشــور با تهدیدهای سخت امنیتی روبهرو اند و از
این میان ۹ ،ولســوالی به گونۀ کامل از زیر ادارۀ
دولت بیرون استند.
از این میان ،ولســوالیهای نوزاد ،دیشو ،باغران و

موسی قلعه در والیت هلمند ،ولسوالیهای وردوج
و یمگان در والیت بدخشان ،ولسوالی کوهستانات
در والیت سرپل ،ولســوالی ناوه در والیت غزنی و
ولسوالی خاک افغان در والیت زابل ،به گونۀ کامل ،از
ادارۀ دولت بیرون استند........ادامه/ص5/

معینیت امور جوانان وزارت اطالعات و فرهنگ
میگوید کــه با برگزاری انتخابات سراســری
پارلمان جوانان در اواخر ماه جاری ،کار آن در
ماه اسد به طور رسمی آغاز خواهد شد.
کمال ســادات معین امور جوانان و سرپرست

وزارت اطالعات و فرهنگ ،این موضوع را دیروز
در یک نشست خبری در کابل بیان کرد.
وی گفت که طرح برگــزاری انتخابات پارلمان
جوانان ،رويدست گرفته شــده و قرار است در
اواخر ماه جاری ،در ..........ادامه/ص5/

