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شاروال میمنه :تا یکسال آینده
سیمای شهر را تغيیر مثبت می دهم

يگانه شاروال جوان در سطح شــمال کشور ،به مردم
فارياب تعهد ســپرد که تا یکســال آینده ،ســیمای
شــهرمیمنه را تغيیر مثبت داده و در هر شش ماه ،از

چگونگی عوایــد حاصله به مردم
گزارش میدهد.
انجنیــر احمد جاویــد کیوان که
اخیرا ً از ســوی رییس جمهور به
صفت شهردار میمنه مقرر گردیده،
درنخســتين روز کارى خود وعده
سپرد که عواید شاروالى بخصوص
پول صفایی رابرای عرضۀ خدمات
شهری به مصرف خواهد رساند.
وی افــزود کــه دربخــش های
انکشافی ،رشــداقتصاد محلی،
تخنیکی ،ظرفیت سازی ،سرسبزی
و مدیریت تنظیف شهر پالن های
تدوین شده دارد که برای تحقق و
تطبیق آنها ،همکاری جدی مردم

نیاز است.
سيد انورسادات والى فاریاب ،حین معرفی شاروال جدید
میمنه گفت که رهبران .........ادامه/ص5/

بازگشت هزاران مهاجر از پاکستان به افغانستان

وزارت احیا و انکشاف دهات:

آب مناطق جنگزده را تامین میکنیم

وزارت احیا و انکشاف دهات اعالم کرد که به منظور
جلوگیــری از امراض مختلــف در مناطق جنگزده،
آبرسانی به این مناطق را آغاز میکند .ولسوالیهای
جنگزده والیــت ننگرهار در اولویت این وزارت قرار
دارند.
افغانســتان این روزها شــاهد جنگهای شدید در
والیات ننگرها و هلمند است .در نتیجه این جنگها
هزاران افغان خانهها و روســتاهای شــان را ترک
کردهاند و بیش از همه چیز به آب و غذای صحی نیاز
دارند.
وزارت احیا و انکشــاف دهات اعالم کرد که حدود
 300منبع آبی (شامل ســاخت شبکههای آبرسانی،
حفر چاههای ســطحی ،عمیق و دیگــر پروژههای
آبرسانی) را در ولســوالیهای کوت ،اچین ،دهباال،
رودات ،نازیان ،غنیخیل ،کامه و سرخرود به ارزش
 69میلیون افغانی تطبیق و عملی کند.
اکبر رستمی ،سخنگوی وزارت احیا و انکشاف دهات
روز چهارشنبه در یک .........ادامه/ص5/

حاصالت تربوز و خربوزه
در سمنگان امسال بى سابقه
بوده است

در سمنگان امسال نسبت به سال گذشــته ،به دنبال استفاده از
روش هاى جديد زراعتى ،کشــت خربــوزه و تربوز ١٩درصد؛ اما
حاصالت آن  ٢٩درصد افزايش يافته است.
نورمحمد آمر امور زراعتى رياســت زراعت و مالدارى سمنگان ،به
آژانس خبرى پژواک گفت که سال گذشته ،در اين واليت در ٦٣٥٠
هکتار زمين خربوزه و تربوز کشت شده بود؛ اما امسال اين رقم به
 ٧٥٥٠هکتار رسيده است.
موصوف به اساس بررسى هاى تخمينى اداره يادشده گفت که سال
گذشته ،حاصالت تربوز و خربوزه  ٥٢هزار تن.......ادامه/ص5/
وزارت مهاجرین افغانستان میگوید دهها هزار مهاجر
افغان در هفتههای اخیر از پاکســتان به کشورشــان
بازگشتهاند.
اسالمالدین جرئت ،سخنگوی این وزارت ،به بیبیسی
گفت که طی تنها هفت روز سی هزار مهاجر از پاکستان

به افغانســتان آمدهاند .او میگوید افزایش آمار شمار
مهاجرینی که از پاکســتان به این کشــور برمیگردند،
آنها را به تصمیم بازگشــت افغانها به کشورشان امیدوار
میسازد.
افزایش فشارها بر مهاجران..........ادامه/ص5/

منع معامله باکلدار در کندهار باعث افزایش
ارزش پول افغانی شده است

حادثۀ ترافيکى در هلمند شش
کشته و زخمى برجا گذاشت

صرافان سراى شهزادۀ شــهرکابل ،از تصميم مقامات
محلى حوزۀ جنوبغرب کشور ،بر منع داد و ستد کلدار
پاکستانى استقبال نموده مىگويند که مقامات محلى
ساير واليات نيز بر چلش اســعار خارجى محدوديت
وضع کنند .در اواخر هفته گذشــته ،جنرال عبدالرازق

پاکسازی مناطق ناامن ولسوالی خاک سفید
فراه از وجود طالبان

یک جوان در والیت هرات ،پــس از مخالفت پدرش با ازدواج او با
دختری که عاشقش بوده ،دست به خودکشی زده است.
عبدالبــاری رحمانی ،مدیــر جنایی قوماندانــی امنیه هرات به
ت
خبرگزاری رصد گفت که این جوان ،محمد نذیر نام داشته و بیس 
سال عمر داشته است.
به گفته او ،محمد نذیر که باشنده حوزه چهارم شهر هرات بود ،روز
ســه شنبه با خوردن  ۳۰عدد تابلیت ترامادول دست به خودکشی
زد و به زندگی خود خاتمه داد .مدير جنايي قومانداني امنيه هرات
گفت که اين جوان  20ساله ،پس از........ادامه/ص5/

وزارت داخله دیروز اعالم کرد که در عملیات نیروهای
امنیتی در ولسوالی خاک ســفید والیت فراه ،مناطق
ناامن این ولسوالی از وجود طالبان پاکسازی شده است.
در خبرنامــه انتشــار یافته این وزارت آمده اســت،

گروه طالبان با پخــش تصاویر ویدئویی مدعی
شده که دهها سرباز ارتش ناپدید شده در والیت
هلمند به این گروه پیوستهاند.
طالبان پریروز ( ۱۰اســد) مدعی شــده بودند
که  ۴۶سرباز در ولســوالی نادعلی به این گروه
پیوســتهاند و حاال مدعی شدهاند که این ویدئو

آنها را نشان میدهد .شمار آنها در این ویدئو
مشخص نیســت .افراد جوانی که در این ویدئو
دیده میشوند ،لباس شخصی دارند و ظاهرا ً یکی
از آنها زخمی است .طالبان در این ویدئو میگویند
که آنها را به «محل امنی» منتقل میکنند.
اما عمر زواک ،سخنگوی.........ادامه/ص5/

روزانه بيش از پنج هزار نفر از بندامير
ديدن مي کنند

با گرم شــدن هوا و تعطيلــى مکاتب ،حضور
بازديدکنندگان از بند زيبا و طبيعى «امير» در
باميان افزايش يافته است و روزانه ،بيش از پنج
هزار نفر از آن ديدن مى کنند.
اين بازديدکننــدگان؛ اکثرا از واليات کابل ،بلخ

بغالن ،ميــدان وردک ،دايکنــدی ،پروان ،غور،
غزنی ،سمنگان و بعضی واليات ديگر ،برای تفريح
به باميان مى آيند.
ابوذر يکی از بازديد کنندگان بند امير ،به آژانس
خبرى پژواک گفت که.......ادامه/ص5/

نخستین چاپخانه دولتی افغانستان
در مسیر بازسازی و توسعه

در ننگرهار برای مهاجرين
شهرک ايجاد مي شود

رييس امور مهاجرين ننگرهار مى گويد که براى برگشت کنندگان
مهاجرین افغان از پاکستان ،يک شهرک خواهد ساخت.
غالم حيــدر فقيرزى رييس امور مهاجرين ،دیروز( ١٣اســد) در
مصاحبۀ اختصاصى با آژانس خبرى پژواک گفت که اخيرا ً سلسلۀ
بازگشت مهاجرين افغان از پاکستان سرعت يافته است.
به گفتۀ او ،روزانه  ٤٠٠تا  ٧٠٠خانواده ،از طريق راه تورخم به کشور
بر ميگردد و تعداد اعضاى آنها تا حدود  ٣٠٠٠تن مى شود.
فقیرزى هرچند در مورد تعداد........ادامه/ص5/

هيئت مشرانوجرگه از
موجودیت برخی چالش ها در
هرات سخن گفت

عملیات نیروهای امنیتی از  10روز بدینسو علیه طالبان
در ولسوالی متذکره جریان دارد .بر اساس خبرنامه ،در
این عملیات 51 ،هراس افگن طالب کشته و  63تن دیگر
آنان زخمی شده اند.......ادامه/ص5/

طالبان تصاویری از سربازان
‹تسلیمشده› در هلمند را منتشر کردند

در نتيجه حادثۀ ترافيکى در ولسوالى گرشک واليت هلمند ،دو تن
جان باخته و چهار تن ديگر جراحت برداشته اند.
عبدالغفور توخى رييس ترانســپورت هلمند( ،دیروز ١٣اسد) به
آژانس خبرى پژواک گفت که ساعت  ٤٠:٤صبح دیروز در در منطقۀ
يخچال ولسوالى گرشک ،حادثۀ ترافيکى ُرخ داده است.
او افزود« :موتر  ٣٠٣شرکت ترانسپورتى احمدشاه ابدالى ،به علت
سرعت زياد واژگون شده است ».توخى افزود که در اين رويداد ،دو
تن جان باخته و چهار تن ديگر........ادامه/ص5/

جوان عاشق در هرات با
خوردن  ۳۰تابلیت ترامادول
خودکشی کرد

قوماندان امنيه کندهار ،از مردم آن واليت خواسته بود
که در معامالت شان از پول افغانى کار بگيرند و همچنان
نمايندگى دافغانستان بانک در کندهار نيز برداد وستد
کلدار درآن واليــت محدوديت وضع کــرده از مردم
خواسته بود که درمعامالت شان از......ادامه/ص5/

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

کمیسیون سمع شکایات مشرانوجرگه؛ وضعیت امنیتی ،موجودیت
فساد اداری و ارسال نشدن به موقع بودجه برای روی دست گرفتن
پروژه ها در واليت هرات را نگران کننده ميداند.
هیئت  ۱۳نفری کمیســیون سمع شکایات مشرانوجرگه که از یک
هفته به اینسو برای بررسی وضعیت اداره های محلی به هرات آمده
است ،پس از یک هفته دیروز در نشست خبری ،برخی چالش ها را
به رسانه ها اعالم کرد.
گاللی اکبری رییس کمیسیون سمع شکایات مشرانوجرگه گفت
که دریک هفته گذشته ،ریاست های.........ادامه/ص5/

دولت افغانستان قدیمیترین چاپخانه کشور را
بازسازی و توسعه میدهد .چاپخانه صکوک در
زمان پادشاهی عبدالرحمن خان تاسیس شد و
فراز و نشــیبهای زیادی را پشت سر گذاشته

اســت .مســئوالن این چاپخانه میگویند این
چاپخانه اهمیت تاریخی دارد و اولین سکه رسمی
هم در این چاپخانه ضرب شده است.
کهنترین چاپخانه..........ادامه/ص5/

واکنش حکومت افغانستان در مورد
رابطه طالبان با روسیه

پس از نشر سخنان والی کندز که گویا طالبان و
روسیه در حال ایجاد روابط مستحکم اند ،اکنون
شورای امنیت ملی افغانستان میگوید که هر دو
کشور دیدگاه مشــترک در مبارزه با تروریزم و
دهشت افگنی دارند .سخنگوی این شورا گفت

که تروریزم نه تنها افغانستان ،بلکه منطقه را نیز
تهدید میکند.
تواب غورزنگ هرچند در مــورد ارتباط یا عدم
ارتباط روسیه و طالبان چیزی نمیگوید اما تأکید
دارد که هر دو کشور معتقد اند.......ادامه/ص5/

