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شورای عالی صلح افغانستان
برای آوردن صلح نقش زنان را
مهم میخواند

نسبت به کاهش میزان مطالعه
در کشور ابراز نگرانی شد

شــماری از آگاهان امور می گویند که استفادۀ نادرست
ازتکنالوژی در کشور ،زمینه ساز مصروفیت ناسالم جوانان
و کاهش عالقۀ آنان به مطالعه شده است.
در سیمینار آموزشــی که دیروز به این منظور از سوی
معینیت امــور جوانان وزارت اطالعات و فرهنگ در کابل
برگزار شده بود ،نمایندگان......ادامه/ص5/

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

گشایش اولین نمایشگاه بین المللی
فرهنگی راه ابریشم در چین

دو فرد ملکی در فارياب
تيرباران گرديدند

شورای عالی صلح افغانستان میگوید که
تالش میورزد تا برای تحقق صلح ،نقش
زنان را در تصمیــم گیریهای حکومت
بیشتر سازد.
این شــورا برای آوردن صلح در کشور،

نقش زنــان را اثر گذار میخواند و تاکید
مــیورزد که ،در این بخــش برای زنان
افغان نقش بیشتر داده شدهاست.
این سخنان را حبیبه سرابی معاون این
شورا روز چهارشنبه........ادامه/ص5/

ربانی :حکومت برای ریشهکن ساختن
فساد برنامههایی روی دست دارد

مقامات امنيتى فارياب مى گويند که مخالفان مسلح ،دو
فرد ملکی را در ولسوالی پشتونکوت اين واليت تيرباران
کردند.
عبدالکريم یورش ســخنگوی پوليس فاریاب مى گويد
که طالبان ،ديروز ســه فرد ملکی را از منطقۀ تيرکليک
ولسوالى پشتونکوت ربودند و..........ادامه/ص5/

دو مقام پيشين امنيتى غور
به حبس و جريمۀ نقدى
محکوم شدند

محکمۀ شهری واليت غور ،مدير تدارکات و مدير جنايی
ســابق قوماندانى امنيۀ اين واليت را به حبس و جريمۀ
نقدى محکوم کرد.
غالم حضرت احدی رييس محکمه شهری غور مى گويد
که تاج محمد تالش مدير تــدارکات و عبدالهادی چهل
غوری مديــر جنايی قوماندنى امنيه غوربه اتهام ســوء
استفاده ازصالحيت هاى.........ادامه/ص5/

حملۀ هوایی نیروهای امریکا
بر سربازان پولیس قابل
پذیرش نیست

صالحالدین ربانی ،وزیر خارجۀ کشــور
میپذیرد که وجود فساد روند اصالحات
را به چالش کشیده اســت .آقای ربانی
که در شــورای روابــط خارجی ایاالت

متحده در نیویارک ســخن میزد گفت
کــه حکومت وحدت ملــی اکنون برای
ریشهکنکردن فســاد اداری برنامههای
جدی روی دست دارد.....ادامه/ص5/

روند استخدام ادارات در واليت
هرات الکترونیکی مى شود

براى نخســتين بار در کشــور ،پروسۀ
اســتخدام افــراد در اداره هاى دولتى
واليت هرات الکترونیکی مى شود.
تفاهمنامــۀ اين روند ،ميــان مقام هاى

محلى هرات و انجمن خيريه «عاطفى»،
به امضا رسيده است.
به گفته مقام هاى محلى اين واليت ،پيش
از اين هر ........ادامه/ص5/

یک دختر  ۱۷ساله در بادغیس از
زندان طالبان فرار کردهاست

یک دخترهفده ساله در بادغیس از زندان
طالبان فرار کرده و خــود را به مقامات
محلی در مرکز این والیت رساندهاست.
مسئوالن ریاســت امور زنان بادغیس

میگویند ایــن دخترهفده ســاله که
نخواست با پسر کاکای پانزده ساله خود
ازدواج کند از ســوی طالبان بازداشت
شده بود.......ادامه/ص5/

آهوی نایاب افغانستان که از جنگ
جان سالم به در برده است

ولســی جرگه ،از دولت افغانستان خواست تا خون بهایی
هشت پولیس را که در حمله هوایی نیروهای امریکایی در
ارزگان کشته شده اند ،از دولت امریکا بگیرد.
ســه روز قبل ،هشت پوليس يک پوســتۀ امنيتى شهر
ترينکوت مرکــز واليت ارزگان ،در حملۀ هوايى نيروهاى
امريکايى کشته شدند.
عبیداهلل بارکزی نماینده مردم.........ادامه/ص5/

بهره برداری  ۳۷پروژه
انکشافی در والیت دایکندی

مســؤول ساحوی برنامۀ همبســتگی ملی وزارت احیا و
انکشاف دهات دروالیت دایکندی میگوید که  ۳۷پروژۀ
انکشافی این برنامه به هزینه بیش  ۴۳میلیون  ۴۰۰هزار
افغانی در آن والیت به بهرهبرداری ســپرده شده است
که از مزايای این پروژهها حدود ۴۳۲۸خانواده مســتفید
خواهند شــد.پروژههای ياد شده شــامل احداث وجغل
اندازی سرک درجه سوم دهاتی.........ادامه/ص5/

بیش از چهل ســال مردم فکر میکردند
که نسل آهو کمیاب باختری (آهو آسیای
میانه) در افغانســتان منقرض شده و با
توجه به ســالها تداوم جنگ در سراسر

دولت ،از گزینش نماینده ویژۀ سازمان ملل
در امور مصوونیت خبرنگاران حمایت کرد

دولت افغانســتان ،به درخواست یک
ائتالف جهانی نهادهای حامی آزادی بیان
از جمله مرکز خبرنگاران افغانستان؛ از
گزینش نماینده ویژۀ سرمنشی سازمان
ملل متحد در امور مصوونیت خبرنگاران
حمایت کرده است.
در خبرنامۀ مرکز خبرنگاران افغانستان
که به آژانس خبری پــژواک مواصلت
کرده ،آمده است که نادر نادری مشاور
ارشــد رئیس جمهور در امــور روابط
عامه و استراتژیک و سفیر آزادی بیان
کشور ،به اين مرکز گفته است که دولت
افغانستان به طور رسمی از این طرح ،در مجمع عمومی ملل متحد
پشتیبانی نموده است.
وى افزوده اســت که در بیانیه ســرور دانش معاون دوم رئيس

جمهور کــه در راس هيئتي به نمايندگي ازافغانســتان در مجمع
عمومي سازمان ملل شرکت کرده است ،اين موضوع گنجانده شده
است .به گفته نادري ،در اين......ادامه/ص5/

شماری از حامیان ‹ترکتبار› رئیس اجرائی حکومت
افغانستان ،حمایت از او را قطع کردند

دانش :مذاکرات صلح باحزب
اسالمى در تفاهم با تمام جناحهاى
سياسى انجام شده است

معاون دوم رييس جمهور ميگويــد که ميکانيزم اجرای
مفاد موافقتنامه با حزب اســامى بخصــوص تعهد اين
حــزب در ارتباط به قطع رابطه با گــروه های افراط گرا،
برای مردم و حکومت ،يک مطالبۀ برحق و اساسی است.
سروردانش معاون دوم رييس جمهور ،در ديدار با نماينده
خاص اياالت متحدۀ امريکا براى افغانستان و پاکستان در
حاشيه اجالس مجمع عمومی..........ادامه/ص5/

در جنگ هاى ارزگان بيش از
پنج هزار خانواده بيجا شده اند

مقامات محلى ارزگان مى گويند که در نتيجۀ حمالت اخير
بر شهر ترينکوت ،بيش از پنجهزار خانواده بيجا شده اند.
مقامات مى گويند که خانواده هاى مذکور ،به دشــت ها
و ســاير مناطق مصون و واليت کندهار رفته اند؛ اما آنها
تالش هاى خود را به هدف کمک به آنان آغاز نموده اند.
محمد نذير خروتى والى ارزگان......... ،ادامه/ص5/

اطفال کندز از طریق ورزش
و نقاشی خواهان صلح در
افغانستان شدند

این کشــور این موضوع جــای تعجب
نداشت.
اما در ســال  ۲۰۱۳و در کمــال ناباوری
ت شناسی به.........ادامه/ص5/
زیس 

اولین نمایشــگاه بین المللی فرهنگی راه ابریشم روز سه شنبه،
 30ســنبله با حضور حاجی محمد محقق معاون ریاست اجرایی
جمهوری اسالمی افغانستان در شهر دون هوانگ جمهوری خلق
چین گشایش یافت.
حاجی محمد محقق معاون ریاســت اجرایی افغانســتان گفت:
“افغانســتان از جمله اولین کشورهایی بود که از طرح تاریخی و

ابتکار “شی جینپینگ” رئیس جمهور جمهوری مردم چین مبنی بر
احداث پروژه بزرگ راه ابریشم و کمربند اقتصادی استقبال نموده
اســت که این طرح نه تنها باعث رشد و شکوفایی اقتصادی خواهد
شــد بلکه برای تحکیم صلح و ثبات منطقه ای نیز حایز اهمیت می
باشد”.
وی افزود ،طوری که راه ابریشم تاریخی..........ادامه/ص5/

جشــن صلح عنوان جشــنوارهای بود که بمناسبت روز
جهانی صلح در کندز راه اندازی شده بود.
در این جشــنواره بازی فوتبال میان تیم های اطفال دو
پرورشگاه کندز با اســتقبال صدها تماشاچی راه اندازی
شد.
تیم فوتبال اطفال پرورشــگاه دولتی کندز با تیم اطفال
پرورشگاه بی بضاعت این.........ادامه/ص5/

گروهی از سیاستمداران «ترکتبار» حامی عبداهلل عبداهلل ،رئیس
اجرائی حکومت وحدت ملی افغانستان ،به دلیل آنچه «ناتوانی»
او در اجرای تعهداتش خواندهاند ،با او مقاطعه کردند.
شماری از این سیاستمداران که روز چهارشنبه ( ۳۱سنبله) برای
اعالم قطع حمایت از آقای عبداهلل در یک نشست خبری شرکت

کرده بودند ،گفتند که رئیس اجرائی نتوانسته به تعهداتی که به این
مجموعه سپرده بود ،عمل کند.
جاوید فیصل ،معاون سخنگوی آقای عبداهلل ،به بیبیسی گفت که
مردم افغانستان از اقشــار مختلف حق دارند نگرانیها و انتقادات
خود را ابراز کنند اما به گفته او حکومت ...........ادامه/ص5/

پایتخت فرهنگی سارک ،امسال به شهر بوگرا
در بنگلدیش تعلق گرفت

سازمان سارک ميگويد عنوان پايتخت
فرهنگی اين ســازمان که سال گذشته
به واليت باميان تعلق داشت و امسال به
شهر بوگرا در بنگلديش تعلق گرفت ،به
معناى قطع رابطه با افغانستان نيست.
واليت باميان در ۱۵جوزاى سال ،۱۳۹۴
رســم ًا به عنوان نخســتين «پايتخت
فرهنگی ســازمان سارک» اعالم شد و
مسووالن اين ســازمان خبرداده اند که
اين عنوان درســال روان ،به شهر بوگرا
در بنگلديش تعلق ميگيــرد  .مقامات
درباميان که ديروز درنمايشگاه عکاسى
وجشنوارة موسيقى که ازسوى سازمان
يادشــده راه اندازى شده بود ،با پژواک
صحبت ميکردند گفتنــد که در جريان
يک سال گذشــته ،هشت برنامة سارک شــامل برگزاري کمپ
هنري ،جشــنواره هاي غذا ،نمايش فيلم ،نمايشــگاه قاشي،
جشنوارة موسيقي ،ساخت ســه دروازه ورودى شهر و قيرريزي

يک و نيم کيلومتر سرک در داخل شــهر انجام شده است .محمد
طاهر زهير والي باميان ،در مراسم ديروز ،با بيان اينکه باميان براى
يک سال گذشته......... ،ادامه/ص5/

