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نخستین مرکز تشخیص و
تداوی رایگان بیماری سرطان
در کابل گشایش یافت

نخستین مرکز تشخیص و تداوی رایگان بیماریهای
سرطانی در شفاخانۀ جمهوریت کابل گشایش یافت.
بانوی اول افغانســتان بی بی گل غنی و وزیرصحت
عامه داکتر فیــروز الدین فیروز روز پنچ شــنبه
بخش تشــخیص و تداوی بیماریهای سرطانی را
در شفاخانۀ جمهوریت کابل افتتاح کردند .چندین

دهه پیش تشخیص ابتدایی و تا حد تداوی سرطان
در شــفاخانۀ علی آباد کابل میسر بود ولی ،به علت
جنگ چند دهۀ اخیر این بخش شفاخانه از فعالیت
باز ماند بیماران اکثر به هند و پاکستان میرفتند.
با ایجاد این مرکز اکنون بیماران ســرطان مجبور
نیستند به خارج بروند..........ادامه/ص5/

نمایندگان مردم غور خواهان افزایش نیروی
امنیتی در این والیت شدند

نمایندگان مردم غور برای بررسی رویداد قتل دسته
جمعی سی غیرنظامی در این والیت ،خواهان اعزام
یک هیات از کابل به آن والیت شدند.
منابــع محلی والیت غور در مرکز افغانســتان روز
چهارشــنبه اعالم کردند کــه نیروهایی که خود

را وابســته به گروه داعش میدانند ،دســتکم ۲۸
غیرنظامی را در این والیت کشتهاند.
اما روز پنجشنبه ششم عقرب شماری از نمایندگان
مردم غور در نشست خبری در کابل ،حضور داعش
را در والیتشان رد کردند..........ادامه/ص5/

باشندگان فراه نیروهای امنیتی را به دلیل
شکست دادن طالبان ستایش کردند

شماری از باشــندهگان و
نیز عالمان دین در والیت
فراه با دادن شاخههای ُگل
به نیروهای امنیتی کشور،
از تالشهــای آنها برای
شکســت دادن طالبان در
این والیت ستایش کردند.
این باشــندهگان تالشها
و فداکاریهــای نیروهای
امنیتی را در بیرون راندن
طالبان از مرکز این والیت
ستایش کرده و گفتند که
جانبازیهــای نیروهای
امنیتی برای تأمین امنیت
کشــورهیچگاهی فراموش نخواهند شد .همچنان،
عالمان دین در این گردهمایی اظهار داشــتند که
نیروهای امنیتی از آبروی باشــندهگان این والیت
دفاع کرده اند و به هراسافگنان اجازه نداده اند تا

کمک  ۱۲۰میلیون دالری بانک جهانی
برای کاهش فقر در افغانستان

بانک جهانی اعالم کرده کــه  ۱۲۰میلیون دالر برای
تامین خدمات اجتماعی از جمله افزایش دسترسی به
آب آشــامیدنی و تقویت نظام مالی افغانستان کمک
میکند.
مقامهای این بانک گفتهاند که مبلغ صد میلیون دالر
این کمک در چهارچوب برنامه «پیمان شــهروندی»
دولت افغانستان برای فراهم کردن خدمات اجتماعی
مانند تهیه آب آشامیدنی در مناطق روستایی و چهار
شهر بزرگ هزینه خواهد شد.
براساس اعالم بانک جهانی ،با هزینه این مبلغ حدود
سه میلیون و چهارصد هزار نفر در افغانستان به آب
آشامیدنی بهداشتی دسترسی پیدا خواهند کرد.
رابرت ســام ،رئیس دفتر بانک جهانی در افغانستان
گفته که  ۲۰میلیون دالر دیگر این کمک برای تقویت
نظام مالی حکومت افغانســتان ،به ویژه بانک مرکزی
این کشور خواهد بود.
آقای ســام گفته که هدف اصلی این کمک ها تقویت
دولت افغانستان و کاهش ..........ادامه/ص5/

چهار تن جعلکار ترویج کنندۀ
پول جعلی بازداشت شد

رياست امنيت ملى از بازداشت چهار تن جعلکار ترویج کنندۀ پول
جعلی در شهر کابل خبر داد.
در خبرنامۀ اين رياست که دیروز جمعه ( ٧عقرب) به آژانس خبرى
پژواک مواصلت کرده ،امده است که اين افراد حينيکه مى خواستند
مبلغ  ٤٤٦٠٠٠افغانى و پنج هزار دالر امريکايى بانکنوت هاى جعلى
را با استفاده از موقع در شهر کابل به شکل ماهرانه در جريان خريد
و فروش ترويج نمايند ،بازداشت نموده اند..........ادامه/ص5/

سخنگوی والی ننگرهار :هشت
عضو گروه طالبان کشته شدند

ســخنگوی والی ننگرهار در شرق افغانســتان گفته که در حمله
هوایی به خانه یک فرمانده گروه طالبان ،هشــت عضو مسلح این
گروه کشته شدهاند.
عطاءاهلل خوگیانی روز جمعه ( ۷عقــرب) گفت که این حمله پنج
شنبه شب در منطقه «شیرزاد» ،در  ۶۰کیلومتری جنوبغرب شهر
جاللآباد ،انجام شــد آقاي خوگياني افزود که نام فرماندهي که در
اين حمله هدف...........ادامه/ص5/

به  ٨٥پسر و دختر در فارياب که سند فراغت مرکز
آموزش هاى فنى و حرفوى را بدست آوردند ،ابزار
کار و مواد خام غرض تولید توزیع گرديد.
در اين مرکز آموزش های فنی و حرفوی که به ابتکار
ریاست کار و امور اجتماعی فاریاب به منظور فراهم
ســازی شــغل برای افراد بیکار ایجاد شده ،برنامۀ
آموزش حرفه ها از سوى موسسه اکتید به حمایت

مالی کشور شاهی ناروی تطبیق میگردد .در سومين
دور فراغت اين مرکز دیروز  ٨٥تن پسر و دختر در
حضورداشــت مقامات محلى فارياب سند فراغت
بدست آوردند.
لعل محمد جویا ،ماســتر ترینر موسســه اکتيد به
آژانــس خبرى پژواک گفت کــه  ۵۵تن از این کار
آموزان فارغ شده پسران..........ادامه/ص5/

غنى از ناتوانی وزارت خانهها و
نهادهای دولتی در مصرف بودجه
ابراز نگرانی کرد

خارجی در افغانستان کار میکنند

رحیل فرمولی ،معین آموزشهای فنی و حرفهیی وزارت معارف در
یک گفتگو با تلویزیون طلوع گفت که حدود ســی الی پنجاه هزار
کارگر فنی و حرفهیی خارجی در افغانستان مصروف کار میباشند.
وی گفت که این وزارت میکوشــد تا جوانــان افغان جاگزین این
کارگران درشرکتها وسازمانهای گونهگون درکشور شوند.
فرمولی نبود برنامههای عملی را برای..........ادامه/ص5/
بر ارزشهای ملی و اســامی در این والیت بتازند.
مولوی سید محمد ،یکی ازعالمان دین در فراه گفت:
«جنگ فراه میان افغانها نبوده و نخواهد بود .جنگ
فراه یک جنگ بیرون.......ادامه/ص5/

کرد .وی گفت که این چهار استیشــن فرعی برق با
هزینه  ۳۵میلیون دالر کمک بانک جهانی ســاخته
میشود و قرار اســت کار عملی آن در ماه فبروری
سال آینده میالدی (چهار ماه دیگر) آغاز شود.
وزیر افزود که این استیشنها..........ادامه/ص5/

رئیسجمهورغنی وضعیت عمومی امنیتی
 ۱۰والیت کشور را مورد بررسی قرار داد

والی کندز :حلقاتی در درون
حکومت از گروه های مسلح غیر
مسول حمایت می کنند

والــی کندز حلقه هایی را در حکومت به پشــتیبانی از گروه های
مســلح غیر قانونی در این والیت متهم می ســازد و می گوید که
وکیالن ،وزیــران و حلقه هایی در کاخ ریاســت جمهوری و کاخ
سپیدار از بهر منافع شخصی شان افراد مسلح غیر قانونی در کندز
را پشتیبانی می کنند.
در همین حال نماینده گان کندز در شــوراي ملي موجوديت افراد
مسلح غير مسوول را..........ادامه/ص5/

انفجار تایر موتر در زابل جان
سه تن را گرفت

مقامهای محلی در زابل میگویند که نزدیک به ســه تن در نتیجۀ
انفجار یک تایر موتر در یک ورکشاپ در این والیت جان باختند.
جیالنی پوپــل آمر امنیت فرماندهی پولیس زابــل در این باره به
طلوعنیوز گفت که این رویداد هنگامــی ُرخ داد که کارگران این
ورکشاپ در حال هوا دادن تایر یک موتر باربری بودند.
وی افزود که در این رویداد یک اســتاد دانشــگاه که در نزدیک
رویداد بود نیز جان باخته است( .طلوع نیوز)

شش گروگان گرفته شده
در ولسوالى جلريز آزاد گرديدند

رئیسجمهورغنى از طریق ویدیوکنفرانس وضعیت
عمومی امنیتی والیات کندز ،بغالن ،فاریاب ،ارزگان،
زابل ،فراه ،بادغیس ،غور ،ننگرهار و کنر و همچنان
روند رســیدگی بهبیجاشــدهگان داخلی را مورد
بررسی قرار داد .درخبرنامه دفترمطبوعاتى رياست

ده ها کار آموز از مرکز آموزش های
فنی و حرفوی فارغ شدند

هزاران کارگر حرفهیی و تخنیکی

چهار ولسوالی هرات از برق تولیدی
بند سلما مستفید میشوند

وزیر انرژی و آب میگوید که با کمک بانک جهانی،
زمینه تمدید برق به چهار ولسوالی شرق این والیت
از برق تولیدی بند سلما فراهم میشود.
علی احمــد عثمانی وزیر انرژی وآب این موضوع را
روز پنچ شنبه در گفتگو با آژانس خبری پژواک بیان

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

جمهورى که به آژانس خبرى پژواک مواصلت کرده
گفته شده است که اين ويدو کنفرانس شام ديروز در
مرکزملیتوحید در ارگ صورت گرفت .
رئیسجمهور گزارشهای اجراآت کاری مســوولین
امنیتی و ملکی را..........ادامه/ص5/

شــش تنى که بخاطر آزاد ساختن  ١١مسافر ربوده شده درلسوالى
جلريزواليت ميدان وردک به گروگان گرفته شده بودند با وساطت
متنفذين و موسفيدان قوم آزاد شدند و همزمان با آن مسير جلريز
نيز بروی ترافيک باز گرديد.
افراد مســلح ناشناس حدود يکماه قبل  ۱۱مســافر را در منطقه
زيواالت ولسوالی جلريز ربودند وبجای..........ادامه/ص5/

رئیس جمهــور ،از ناتوانی وزارت خانهها و نهادهای
دولتی در مصــرف بودجه ابراز نگرانــی کرده اما
میگوید حکومت افغانستان تالش میکند با استفاده
تجارب موفق بین المللی این مسئله را حل کند.
دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری در خبرنامه یی که
به دسترس آژانس خبری پژواک قرار گرفته ،گفته

است که محمد اشرف غنی این موضوع را روز پنچ
شنبه در نشست «مدیریت مالی عامه» که در ارگ
برگزار شد ،بیان کرد.
در ابتــدا ،اکلیل حکیمی وزیــر مالیه در مورد تیم
کاری وزارت مالیه استرالیا که از چند ماه بدین سو
با وزارت مالیه افغانستان...........ادامه/ص5/

امنیت ملی افغانستان کشته شدن سه عضو
رهبری القاعده در این کشور را تایید کرد

اداره امنیت ملی افغانستان تایید کرده که سه عضو
برجسته رهبری شبکه القاعده در این کشور کشته
شده اند.
در خبرنامه این اداره که روز پنجشنبه ششم عقرب
به رسانهها فرستاده شــده ،آمده که شب دوشنبه

گذشــته فاروق قحطانی و بالل عتیبی و یک عضو
دیگر این گروه در روســتای هیلکل ولسوالی غازی
آباد والیت کنر در شرق افغانستان کشته شدند.
ریاست امنیت ملی نوشــته این افراد در هماهنگی
اطالعاتی با این اداره و ..........ادامه/ص5/

کار ساخت تعمیر لیلیه اناث پوهنتون
بامیان آغاز شد

روز پنجنشــنبه طــی محفلی لیلیه
اناث پوهنتون بامیان توسط والی این
والیت در مرکز بامیان تهداب گذاری
شد.
به گفته مقامات محلــی بامیان این
لیلیه یکــی از مجهزترین لیلیههای
کشــور خواهد بود که بــا بهترین
امکانات برای محصلین اناث پوهنتون
بامیان ساخته خواهد شد .بودجه این
پروژه حدود  ۹۵میلیون افغانی است
که از طــرف وزرات تحصیالت عالی
پرداخت شده و..........ادامه/ص5/

