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رييس شوراى واليتى :حدود
 ٢٠تن از نيروهاى اردوى
ملى در فراه کشته شده اند

رييس شوراى واليتى فراه مى گويد ،طالبان در فراه يک
قرارگاه اردوى ملى را تحت کنترول درآورده و حدود ٢٠
تن از نيروهاى اردوى ملى را کشته اند ،اما قوماندان امنيه
اين سخنان را رد مى کند.
فريد بختور رييس شــوراى واليتى فراه به آژانس خبرى
پژواک گفت که طالبان مسلح........ادامه/ص5/

سربازان افغان در سفر
آموزشی به ایاالت متحده
امریکا ناپدید شدند

وزارت دفاع امریکا می گوید که تنها در جریان دو ســال
گذشته  ۴۴ســرباز افغان در ایاالت متحده امریکا ناپدید
شــده اند و آنها موفق به پیدا کردن شان نشده اند .این
ســربازان افغان برای آموزش های نظامی به این کشور
فرستاده شده بودند .به گفته پنتاگون در صورتي که يکي
از سربازان از مرکز آموزشي به.........ادامه/ص5/

کمک  ١٥.٢ميليارد دالر
نشاندهندۀ حمايت قوى جامعۀ
جهانى از افغانستان است

آگاهان امور ،بيش از پانزده ميليــارد دالر کمک جامعه
جهانى با افغانســتان را ،بيانگر حمايت قوى سياســى و
اقتصادى جامعه جهانى از افغانستان و هشدار جدى براى
مخالفين اين کشور مى دانند.
نمایندگان ارشــد  ۷۵کشور و  30سازمان بين المللي ،در
پايان کنفرانس دو .........ادامه/ص5/

پرداخت غرامت به قربانیان
حمله هوایی کندز رد شد

محکمه فدرال آلمان تقاضای پرداخت غرامت به قربانیان
حمله هوایی ســال  ۲۰۰۹را رد کرد .این حمله هوایی به
دستور یک دگروال اردوی فدرال آلمان ،توسط جنگنده
امریکایی صورت گرفت و  91غیرنظامی را کشت.
حکم محکمه روز پنج شنبه به.........ادامه/ص5/

نشست چهارجانبه جینوا و
بررسی وضعیت مهاجران افغان
در ایران و پاکستان

نشســت چهارجانبه افغانســتان ،ایران،
پاکستان و کمیشــنری عالی سازمان ملل
متحد در امور پناهندگان در جینوا به منظور
بررسی وضعیت و شــیوه بازگشت مهاجران
افغان در حال برگزاری است.
عبــداهلل عبداهلل ،رئیــس اجرایی حکومت
وحدت ملی افغانستان ریاست هیات افغان را
بر عهده دارد .در این نشست ،کمیشنر عالی
سازمان ملل متحد در امور پناهندگان ،وزیر
دولت پاکســتان در امور مناطق سرحدی و
معاون وزیر داخله ایران حضور دارند.
جاوید فیصل ،معاون ســخنگوی ریاســت
اجرایی به بیبیســی فارسی گفت که قرار
اســت در این نشســت که دیروز جمعه ۱۶
میزان برگزار شده ،درباره وضعیت مهاجران
افغان در ایران و...........ادامه/ص5/

دولت تفاهمنامۀ حفاظت و بازسازی ساحات
فرهنگی کابل را با بنياد فرهنگى آغاخان امضا کرد

وزير شهرســازى و مســکن افغانستان ،در
حاشیه کنفرانس بروکسل تفاهمنامۀ حفاظت
و بازسازی ساحات و میراث های فرهنگی در
والیت کابل و ســاحات مرکزی آن را با بنیاد
فرهنگی آغاخان امضا نموده است.
در خبرنامه اين وزارت آمده اســت که این
تفاهمنامه میان سید سعادت منصور نادری
وزیر شهر سازی و مسکن افغانستان و لویس
مونریل رییس عمومی بنیاد فرهنگی آغاخان
امشا شده است.
منبع می نویســد که این تفاهمنامه برنامه
مشترک وزارت شهر سازی و مسکن ،وزارت
اطالعات و فرهنگ و ..........ادامه/ص5/

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

کمک مالی آلمان به مهاجران
اخراج شده و عودت کننده افغان

آلمان می خواهد بــه مهاجران اخراجی
افغان و کسانی که به میل خودشان برمی
گردند کمک هایــی از طریق پروژه های
انکشافی بدهد .شــمار زیادی مهاجران
افغان داوطلبانه برمی گردند .گیرد مولر،

وزیر کمک های انکشافی آلمان فدرال در
برلین پایتخت این کشور اعالم کرد که به
مهاجران افغان که به افغانستان برگشت
داده می شود و یا داوطلبانه برگردند ،از
طریق کورس های.......ادامه/ص5/

پوليس پروان  :از قاچاق يكصدو پنج
كيلو گرام مواد مخدر جلوگيری شد

مســووالن امنيتی واليت پــروان از
بازداشــت دو تن كه مقدار يكصد و پنج
كيلو گرام مواد مخــدر نوع (پودر) را از
واليت های شــمال به قندهار قاچاق می
كردند ،خبر ميدهند .سليم نوری ،مسؤول

رسانه های قوماندانی امنيه واليت پروان
به خبرگزاری بخدی گفت :اين مقدار مواد
در یک عملیات پولیس مدیریت مبارزه
علیــه مواد مخدر قوماندانــی امنیه در
همكاری با........ادامه/ص5/

