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هموطنان گرامی!
ضمن آرزوی قبولی طاعات وعبادات ،عید سعید فطر
را پیشاپیش به شما تبریک می گوییم.
« گروه روزنامه های افغانستان»

سال دهم -شماره 2908
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نخستین محموله کمکهای نظامی
چین به افغانستان رسید

نخستین محموله کمکهای نظامی چین به کابل رسیده و حنیف
اتمر ،مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری افغانستان ،گفته که این
کمکها حامل پیام مهمی برای مبارزه با تروریسم است.
آقای اتمر هنگام تحویلگیری این کمکها در میدان هوایی کابل
گفت که این محموله شامل سالح ،مهمات و وسایل حمل و نقل و
تدارکاتی میشود که ارزش آن به میلیونها دالر میرسد.
مشاور آقای اشرف غنی افزود که به دلیل محرمانه بودن این اقالم
وی نمیتواند جزئیات بیشتری دربارۀ این کمکها ارائه کند.
آقای اتمر ضمن توصیف این کمکها به عنوان آغاز فصل جدیدی
در روابط چین و افغانســتان ،گفت که این کمکها بیانگر شکل
گرفتن همبستگی منطقهای در امر مبارزه با تروریسم است.
یائو جینگ ،سفیر چین در افغانستان ،گفت که این کمک نظامی
به افغانســتان آغاز کمکهای مداوم کشــورش به این کشور
جنگزده و درگیر مبارزه با تروریسم است.
او افزود که کشورش توانایی زیادی برای کمک به ارتش افغانستان
دارد تا این کشور بتواند قابلیتهای دفاعی خود را افزایش دهد.
سفیر چین در افغانستان اما تأکید کرد ............ادامه/ص5/

نتایج نظرخواهی چند مؤسسه غیردولتی
در مورد روند صلح اعالم شد

پنــج نهاد غیــر دولتــی ،در یک
نظرسنجی از مردم ،چالشهای فرا راه
روند صلح را نام برده و پیشنهادهایی
را برای بهبود مشروعیت برنامه صلح
و ادغام مجدد به دولت افغانســتان
ارایه کرده اند.
این نظرسنجی به صورت مشترک از
سوی ،مؤسسه آموزش و تحقیق برای
صلح ( ،)PTROنهاد برابری برای صلح (،)EPD
دفتر ارتباط ( ،)TLOنهاد جامعه باز افغانســتان
( )OSAو نهــاد همکاری بــرای صلح ()CPAU

احمدی :برخی عوامل باعث کندی
مبارزه با کشت کوکنار شدهاست

معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله افغانستان تائید میکند که در
سال جاری مبارزه کافی در قسمت محو کشت کوکنار در کشور صورت
نگرفتهاست.معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله..........ادامه/ص5/

گفتگوی افغانستان با ایران روی
واردات گاز طبیعی

صورت گرفته اســت .ابراهیم حلیم ،به نمایندگی از
نهادهای مذکور ،دیروز در یک نشست خبری که در
کابل برگزار شد گفت که.......ادامه/ص5/

رسانههای ایران روز یکشنبه گزارش دادند که گفتگوها میان مقامهای
ایرانی با ســکتورهای خصوصی افغان به خاطر انتقال گاز به افغانستان
ادامه دارد .علی رضا کاملی ،رییس اجرایی............ادامه/ص5/

عربستان سعودى از گفتگوهای صلح به
رهبری حکومت افغانستان حمایت کرد

عربستان ســعودى ،از موقف حکومت افغانستان
در قبال صلح حمايت نموده اعالم داشت که براى
تامين صلح در افغانســتان ،از نفوذ و فشــارهای
مشروع کشورش باالی تمام جوانب استفاده مى
کند .مقامهاى ســعودى ،اين مطلب را در ديدار با

محمد اشرف غنی ريیس جمهور که به منظور ادای
عمره در یک ســفر دو روزه عازم آن کشور گردیده
بود ،اظهار داشت.
رييس جمهور غنى صبح دیروز به وطن بازگشــته
است .در خبرنامه دفتر...........ادامه/ص5/

ده مقام بلندپایه پولیس به خاطر حمله اخیر
کابل زیر بازپرس قرار گرفتند

بیش از ده تن از مقامهــای بلندپایه وزارت امور
داخله در پیوند به حملۀ پنجشــنبه گذشــته بر
پولیس در کابل ،زیر بازپرس قرار گرفته اند.
یک منبــع طلوع نیوز میگوید کــه برید جنرال

محمدحســن عالمی ،فرمانده عمومی جلب و جذب
مرکز تعلیمی وردک ،برید جنــرال رگبار ،فرمانده
مرکز تربیهیی میدان وردک ،ســمونوال گل سعید،
مدیر عمومی محالت تجمع........ادامه/ص5/

جنرال عبدالرازق :طالبان ناتوانتر از گذشته شدهاند

جنرال عبدالرازق ،فرمانده پولیس کندهار میگوید
که پساز مــرگ مال محمد عمر و مال اختر منصور،
رهبران پیشــین ،طالبان به چند گروه تقســیم

شــدهاند .وی میافزاید که طالبــان مانند رهبران
حکومت وحدت ملی بیشــتر به اختالفهای درونی
سرگرم استند .جنرال .......ادامه/ص5/

افتتاح سریع ترین خدمات انترنت  3.75Gشرکت مخابراتی
افغان بیسیم در والیات بلخ و خوست
ارتباطات و ســرعت در کار و تجارت از جمله
نیاز های مبــرم تجارتی در شــرایط امروزی
میباشد و افغان بیسیم با در نظر داشت این اصل
مهم میخواهد هموطنان عزیز خویش را کمک
کند تا به پیشــرفته ترین امکانات درین عرصه
دسترسی داشته باشند.
حاال مشتریان شــرکت مخابراتی افغان بیسیم
میتوانند در والیات بلخ و خوست از سریع ترین
خدمات باند 3.75Gافغان بیسیم استفاده نموده
و به رونق کار و تجارت خویش بیفزایند .سیستم
عرضــۀ خدمات انترنتی  3.75Gافغان بیســیم،
سریع ترین خدمات انترنتی در کشور است که
بعد از پایتخت ،والیات قندهار ،هلمند ،ننگرهار،
فراه ،کنر ،لغمان ،کندز ،بدخشان ،تخار ،نیمروز،
زابل ،بغالن و اکنون والیات بلخ و خوســت را
تحت پوشش قرار داده و عرضۀ خدمات سریع
ترین انترنت را به هموطنان عزیز ما مهیا نموده
است.
تالش های گسترده و فعالیت های وسیع افغان
بیسیم در طول چهارده سال گذشته در جهت
استفاده از پیشــرفته ترین تکنالوژی روز برای
ســهولت هر چه بیشتر مشــتریان تعهدی است

که همواره این شــرکت برای آن تالش میکند
و متعهــد به پیشــرفت ،ترقی و تقویــت بنیه ی
اقتصادی افغانستان میباشد.
افغان بیسیم همواره در کنار مردم خویش بوده
و تالش دارد تا با فراهم ســازی زمینه های رشد
برای همه اقشار کشــور ،نقش خود را به عنوان
یک شرکت واقعی افغانی ایفا کند.
ارایــه خدمــات انترنتی افغان بیســیم در حال
گســترش اســت و تالش میشــود تا تمام مردم
افغانســتان متناســب به نیاز های خویش از این
خدمات استفاده اعظمی را ببرند ،تا باشد هر روز
شاهد پیشرفت و آوردن لبخند برای مردم کشور
خویش باشیم.
در بارۀ افغان بیسیم:
شرکت مخابراتی افغان بیسیم ( )AWCCاولین
شرکت مخابراتی و بنیانگذار مارکیت مخابرات
بیســیم در افغانستان میباشــد که در سال 2002
از طرف داکتر احســان اهلل بیات رئیس عمومی
بیات گروپ تأســیس گردید .این شرکت برای
مشتریان خویش در  34والیت افغانستان خدمات
مخابراتی را با همکاری  425شبکۀ بیسیم در 125
کشور جهان ارایه میدارد.

