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اوباما :داعش و القاعده را شکست
داديم؛ اما طالبان را شکست
داده نمى توانيم

بــارک اوبامــا رييس
جمهور امريکا گفته است
که کمر القاعده و داعش
را شکستانده؛ اما طالبان
را در افغانستان شکست
داده نمى توانند.
اوباما ،ايــن اظهارات را
ديروز طى ســخنرانى
آخر خود به حيث رييس
جمهور ،در يک نشست
پيرامون امنيت ملى ،در
پايــگاه نيروهاى هوايى
شــهر تاپا واقع ايالت
فلوريــداى امريکا ابراز
داشته است.
او افزوده اســت« :من
يگانه رييس جمهور امريکا هستم که تمامى زندگى
ام در جنگ ها سپرى شد».
اوباما در اين ســخنرانى خود در مورد موضوعات
داخلى امريکا ،روابط بيــن المللى ،مبارزۀ جارى

عليه تروريزم ،داعش ،طالبان و القاعده به تفصيل
صحبت نموده است.
موصوف اعتراف کرده که وضعيت امنيتى افغانستان
فع ً
ال نيز دشوار است؛ اما.........ادامه/ص5/

غنی :در شبانه روز  ۱۸ساعت کار می کنم،
که بیشتر آن صرف مدیریت جنگ می شود

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

برخى وکال :طرح بودجۀ سال آینده
نا متوازن است و آن را تايید نخواهیم کرد

شماری از اعضای ولسی جرگه می گویند که در بودجه
ســال آیندۀ مالی ،توازن میان والیات در نظر گرفته
نشده است و از همین رو ،آن را تايید نخواهند کرد.
وزارت مالیه گفته است که سال آیندۀ مالی(اول جدی
 ۱۳۹۵تا  ۳۰قوس  ۲۸۷ ،)۱۳۹۶میلیارد افغانی بودجۀ
عادی و  ۱۷۸میلیارد افغانی بودجه انکشــافی در نظر
گرفته شــده ،که  ۱۵۰میلیارد افغانی آن که  ٣٢درصد
کل بودجه را تشــکيل مى دهــد ،از عواید داخلی و
متباقى از کمک هاى جامعه جهانى تمويل مى شود.
از این مقدار پول ۳۶ ،درصد به بخش امنیت ۲۱ ،درصد
به امور زیربنایی ۱۳ ،درصد به معارف ،شــش درصد به
بخش زراعت و متباقی به دیگر بخش ها در نظر گرفته
شده است.
صالح محمد صالح نماینده مردم کنر در ولسی جرگه،
درنشســت دیروز این مجلس گفت که در بودجه سال
آینده ،توازن میان والیات در نظر گرفته نشــده و در
پروژه های والیات برخورد ســلیقه ای صورت گرفته
است.
وی افزود« :کنر که یک والیت محروم اســت ،اص ً
ال در
این بودجه به آن توجه نشده و..........ادامه/ص5/

پنج افغان به اتهام تجاوز به
نوجوان هموطنشان در سویدن
بازداشت شدند

مقامها در سویدن پنج جوان افغان را به اتهام تجاوز به یک نوجوان
دیگر افغان بازداشت کردهاند.
جان ستمبک ،دادستان این پرونده ،به خبرگزاری آسوشیتد پرس
گفته است همه متهمین  ۱۶و یا  ۱۷سال سن دارند.
نوجوانی که مورد تجاوز قرار گرفته اســت زیر  ۱۵سال سن دارد.
به اســاس گفته این دادســتان ،تمامی بازداشتشدگان کودکان
پناهجوی بدون سرپرست هستند ،که .........ادامه/ص5/

در دوسال اخیر بيش از  ٤٨٠کارمند
آلوده به فساد تحت پيگرد قرار گرفته اند

بدون سرکوب دهشت افگنان
در پاکستان پيروزى در جنگ
افغانستان ممکن نيست

ريیس جمهور می گوید که در شبانه روز  ۱۸ساعت
بخاطر بهبود وضعیت کشور کار می کند؛ اما به دلیل
ادامۀ «جنگ تحمیلی» بر افغانستان ،مجبور است تا
 ۱۰ســاعت وقت خود را بخاطر مدیریت جنگ صرف
کند.
محمد اشرف غنی ،این موضوع را دیروز در نشستی
که با نام «تشویق» به منظور استخدام جوانان تحصیل

کرده در چارچــوب حکومت ،در تاالر لویه جرگه در
کابل برگزار شده بود بیان کرد.
وی با اشاره به رد کمک پیشنهادی تازۀ پاکستان به
افغانستان گفت« :افغانستان از هیچ کسی صدقه نمی
خواهد ،بلکه افغانستان روابط با عزت دولت با دولت
می خواهد و این عزت را به خاطری می خواهد که حق
مردم افغانستان است.........».ادامه/ص5/

صفیه فیروزی:

از مهاجرت تا پیلوتی نظامی

يک جنرال بلند پايۀ پيشــين نيروهاى امريکايى گفته اســت که
پيروزى در جنگ برضد دهشــت افگنى در افغانستان ،تازمانى به
دســت نمى آيد که النه هاى مصوون دهشت افگنان در پاکستان
منهدم شوند.
اين اظهارات را جنرال متقاعد جان ام کين معاون پيشين قوماندان
نيروهاى امريکايى و رييس انستيتيوت........ادامه/ص5/

شصت طالب مسلح در هرات کشته
و زخمى شده اند

مسوالن محلى هرات ،از کشته و زخمى شدن  ٦٠طالب مسلح خبر
دادند؛ اما طالبان اين ارقام تلفات را رد ميکنند.
جیالنی فرهاد ســخنگوی والی هرات ،به تاريخ١٧قوس به آژانس
خبرى پژواک که از ســه روز به این طرف ،درگیری میان نیروهای
امنیتی و طالبان در منطقۀ زیرکوه ولسوالی شیندند ادامه دارد.
وى افزود که در ادامۀ اين درگيرى ها.........ادامه/ص5/

ده ها ُتن گندم بذرى و
کودکيمياوى براى دهاقين نيمروز
توزيع گرديد

مســووالن در رياســت زراعت واليت نيمروز مى گويند که براى
دهاقين ايــن واليت ٢١٩ ،تُن گندم بــذرى و کودکيمياوى توزيع
گرديد.
محمد اکبر شريفی رييس زراعت ،آبياری و مالداری واليت نيمروز
گفت که دیروز روند توزيع  ٧٣تُن تخم های اصالح شــدۀ گندم و
 ١٤٧تن کود کيمياوی ،برای يک هزار و  ٤٦٠دهقان در مرکز و پنج
ولسوالی واليت نيمروز آغاز گرديد..........ادامه/ص5/
به سلســله تالش ها در جهت توظیــف زنان در
اردوی افغانســتان ،کاپیتان صفیه فیروزی که خود
در کودکی مهاجر بوده است ،اینک به مثابه دومین
پیلوت زن در نیروی هوائی افغانســتان یک طیاره
باربری نیروی هوائی افغانستان را پرواز می دهد.
همزمان با این ،خانم فیروزی که  ۲۶ســال دارد با

پیلوت دیگری ازدواج نموده است که درعین واحد
به نیروهای زمینی افغانستان کمک رسانی می کنند.
این ها بخشــی از نیروی هوائی کوچک افغانستان
اند که می کوشــند نقش بزرگ تری در جنگ علیه
شورشیان طالب ادا کنند.
فیروزی که در پایگاه نیروی.........ادامه/ص5/

توزیع مواد خوراکی و پول نقد به ٨٧٥
خانواده در سرپل آغاز شد

توزيع مــواد خوراکى و پول نقد براى  ٨٧٥خانوادۀ بيجا
شده در واليت سرپل ،دیروز آغاز يافت؛ اما برخى از اين
بيجا شــده ها ،خواهان کمک براى رفع مشکل سرپناه
مى باشــند .انجنیر عبداالحمد ريیس امور مهاجرین و
عودت کنندگان سرپل گفت که در مجموع ،حدود ٥٦٠٠
خانواده طى دو سال اخير از مناطق مختلف واليت هاى
سرپل ،فاریاب و جوزجان ،از اثر جنگ و ناامنی ها بيجا
و در شهر سرپل در منازل کرايى و ساختمان هاى کهنه
مسکن گزين شده اند.
به گفته او ،از جمع اين..........ادامه/ص5/

ده تن به ظن ارتباط با مخالفين
مسلح در پروان بازداشت شده اند

لوی سارنوالی کشــور مى گويد که دست کم ٢١٥
قضيۀ فساد ادارى در دو سال اخير ،به ستره محکمه
محول شــده و بيش از  ٤٨٠کارمند دولتى ،تحت
پيگرد قرار گرفته اند.
جمشيد رسولی سخنگوی لوی سارنوالی ،دیروز در
نشست خبری در کابل گفت که قضاياى فساد ادارى
که در دوسال گذشــته محول محکمه شده است؛
شامل رشوه ،اختالس ،ســوء استفاده از صالحيت

هاى وظيفوى مى شــود که بيشترين شان نهايی و
فيصلۀ محاکم نيز در رابطــه به آنان صورت گرفته
است.
وی افزود« :طی دو سال گذشته ،به اثر سعی و تالش
رياست ســارنوالی مبارزه با فساد اداری و رياست
کنترول و مراقبت در داخل اداره لوی ســارنوالی،
به تعداد  ۴۸۲تن از کارمنــدان ادارات مختلف را
منجمله سارنواالن و مامورين.........ادامه/ص5/

فرمانده استخباراتی طالبان در بدخشان با
 ۲۵تن از همراهانش به روند صلح پیوست

قاری محرابالدین ،یکــیاز خطرناکترین فرمانده
نظامی طالبان در بدخشان با  ۲۵تن از زیردستانش
به روند صلح پیوســت .قاری محراب میگوید که
فرمانده استخباراتی هراسافگنان داخلی و خارجی
در بدخشان بودهاست.
وی میافزاید که  ۱۱ســال در پاکستان آموزشهای
دینــی و نظامی را در مرکزهــای هراسافگنان فرا

گرفتهاست و هفت سال پیش با شماری از دوستانش
فعالیتهــای هراسافگنانــه را بر ضــد دولت در
ولسوالی وردوج آغاز کرده بود.
قاری محرابالدین ،فرمانده اســتخباراتی طالبان،
میگوید« :من  ۱۱سال در پاکستان درس خواندم و
هفت سال میشود که همراه طالبان هستم و من در
تمامی جنگهای طالبان با .........ادامه/ص5/

کمیسیون تدارکات ملی  ۲۷قرارداد را به

ارزش بیش از  ۸،۸میلیارد افغانی منظور کرد

مقــام ها در واليت پروان ،از بازداشــت ده تن بــه ظن ارتباط با
مخالفين مسلح دولت و به دست آوردن  ١١ميل سالح مختلف النوع
در ولسوالى بگرام اين واليت خبر مى دهند.
دگرمن الوزی احمدی قوماندان هماهنگی نیروهای مشترک افغان
در پروان ،دیروز به آژانس خبرى پژواک گفت که بازداشــت افراد
يادشده و کشف و ضبط ده ميل سالح ،طى.........ادامه/ص5/

نمانده خاص سرمنشی سازمان ملل
متحد در افغانستان ،با معاون رییس
جمهور دیدار کرد

قانونپوه ســرور دانش معاون دوم رییس جمهور دیروز با تدامیچی
یماماتو ،نماینده خاص سرمنشــی ملل متحد در افغانستان دیدار
کرد و در مورد موضوعاتی چون تعهدات متقابل افغانستان و جامعه
جهانی در نشست بروکسل ،برگزاری انتخابات و حکومتداری خوب
صحبت کرد.
دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس............ادامه/ص5/

جلسۀ کمیسیون تدارکات ملی تحت ریاست محمد
اشرف غنی رئیس جمهوری اسالمی افغانستان ،در
ارگ برگزار گردید.
به اســاس معلومــات دفتر مطبوعاتی ریاســت
جمهوری به آژانس باختر ،در این جلسه ۲۷ ،قرارداد
مختلف بــه ارزش  ۸میلیارد و  ۸۵۸میلیون و ۱۸۴
هزار و  ۶افغانی منظور گردید .تدارک و تهیه ســه

قلم تجهیزات جدید سیستم های کمپیوتری مورد
ضرورت ریاســت مخابره ستردرستیز وزارت دفاع
ملی ،قرارداد های خدمات مشــورتی بســته های
خدمات اولیه ( )BPHSو بســته هــای خدماتی
ضروری شفاخانه ها( )EPHSمربوط وزارت صحت
عامــه در  ۱۷والیت ،پروژه خریــداری تجهیزات
تکنالوژی مورد ضرورت.........ادامه/ص5/

