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آتشسوزی در شهر کابل ،دو
میلیون افغانی خساره وارد کرد

آتشســوزی در فرش فروشــی های منطقۀ چهار
راهی گل سرخ شــهر کابل ،تلفات در پى نداشت؛
اما خسارات مالی برجا گذاشت.
حاجی تاج محمــد مالک یکى از مغازۀ هاى فرش
فروشــى در مارکیت قیصار که آتشسوزى درآن
صورت گرفته ،به آژانس خبری پژواک گفت که این
رويداد ،حوالی ســاعت  ۱:۰۰بعد از ظهر دیروز ،در

مربوطات حوزۀ چهارم پوليس شــهرکابل رخ داده
است.
وی ،علت آتشسوزی را مشخص نساخت و گفت که
مصروف ادای نمازظهر در مسجد بود ،برایش اطالع
رسید که دکانش آتش گرفته است.
مالــک این مغازۀ فرش فروشــی افزود که تمامى
فرش هاى موجود در.........ادامه/ص5/

قاتل خاموش در افغانستان:

آوارگی ،سردی و گرسنگی

وزير مالیه از افزايش نسبى عوايد در سال
مالى  ١٣٩٥خبر داد

وزارت مالیۀ کشــور اعــام کرد که در ســال مالی
۱۳۹۵جمعاوری عواید به  ۱۶۵ميلیارد افغانى می رسد،
که این رقم نسبت به عوايد ســال گذشته افزایش را
نشان می دهد.
اکلیل حکیمی وزیر مالیه ،دیروز(چهارشــنبه) در یک
نشســت خبری در کابل گفت که به اســاس تعهدات
حکومت ،اکنون افغانســتان به سوی خودکفایی روان
است.
وی افزود« :با ایجاد حکومت وحدت ملی تعهد ما برای
مردم وجامعه جهانی این بود که چطور منابع عایداتی
خود را از طریق امکانات داخلی به شــکل شفاف جمع
آوری کنیم و به سوی خودکفایی برویم».
وزیــر مالیه گفت که هدف تعیین شــدۀ صندوق بین
المللی پول برای ســال  ۱۳۹۵برای جمع آوری عواید
کشور  ۱۳۲ميلیارد افغانی پیشبينی شده بود که با ختم
سال مالی ،جمع آوری عواید به  ۱۶۵ميلیارد افغانی می
رسد ،که حدود  ۳۳ميلیارد افغانی بیشتر جمع آوری
شده است.
اين مقام ارشــد حکومت بابيــان اينکه د رصورتيکه
عواید ساالنه  ۱۳۲ميلیارد افغانی.........ادامه/ص5/

مهاجمان انتحارى داخل منزل
يک عضوولسى جرگه شدند

مهاجمان انتحارى درســاحۀ خوشحال مينه مربوطات حوزۀ پنجم
امنيتى داخل منزل معلم ميرولى عضوولسى جرگه شدند .
يک منبع امنيتى که نخواســت نامش افشا گردد به آژانس خبرى
پژواک که مهاجمان انتحارى داخل يک منزل درساحۀ ياد شده اند
اما تاکنون هدف حملۀ کننده ها مشخص نيست .
اما عبدالودود نماينده مردم هلمند..........ادامه/ص5/

انفجار در زابل پنج کشته و
زخمى برجا گذاشت

جهان به افغان هایــی توجه می کنند که خود را به
اروپا می رســانند .اما در کشور شان ،به دور از هر
گونه توجه ،وضعیت بسیار نگران کننده حاکم است.
مددرسانان با یک بحران انسانی غیرمنتظره دست
و گریبان اند.
کــودکان ضیا از بیرون وارد خانــه گردیده و همه
تالش دارند تــا در پیش روی بخاری گازی ،در روی

زمین برای خود جا پیدا کنند .این کودکان دستان
شان را در باالی شعله های آبی بخاری گازی گرفته
اند تا گرم شــوند .برخی از کودکان پا برهنه اند و
پا های شان از شدت ســرما و خشکی ترکیده اند.
این بخاری گازی یگانه منبع گرمایش است که این
خانواده در اختیار شان دارند.
سه ماه پیش ضیا که  ۳۲سال........ادامه/ص5/

برخی وکال :حضور داعش در کنر ،تهدیدی
برای تمام افغانستان است

برخی از نمایندهگان مردم کنر در ولســی جرگه از
نهادهای امنیتی میخواهند تا مانع تالشهای داعش
برای ایجاد مراکز در این والیت شوند.
آنان از حضور و فعالیتهــای داعش در این والیت
هشدار میدهند.
صالح محمد صالح یکی از آنان به روز چهارشنبه در

صحبت بــا رادیو آزادی گفت که اگر جلو تالشهای
ابتدایی این گروه در والیت کنر گرفته نشود ممکن
یک تهدید جدید به مردم و حکومت افغانســتان
ایجاد شود.
وی افزود:
«چون جبهه عمومی آنان.........ادامه/ص5/

هشت تن به اتهام اختالس به حبس تنفيذى
محکوم گرديدند

محکمۀ ابتدایی مرکز عدلی و قضایی
مبارزه با فساد اداری ۸ ،تن را به اتهام
اختالس بيش از  ۲۴میلیون افغانی از۲
الی  ۱۹ســال حبس تنفیذى محکوم
کرد.
درسومين جلسه اين مرکز که دیروز
به صــورت علنی ،با حضور متهمین و
وکالی مدافع آنان در کابل برگزار شد،
شماری از مسووالن دولتی ،نمایندگان
برخــی نهادهای مبارزه با فســاد و
تعدادی از اعضای جامعه مدنی شرکت
کرده بودند.
سارنوال موظف قضيه که صورت دعوا
را ارایه ميکرد ،گفت ( :متهم عبداهلل
هوشنگ مدیر..........ادامه/ص5/

در نتيجۀ انفجار در واليت زابل ،پنج طفل کشته و مجروح گرديده
اند .گل اسالم سيال ســخنگوى والى زابل ،دیروز (اول جدى) به
آژانس خبرى پژواک گفت که انفجار ،حوالى ساعت  ٢:٠٠بعد از ظهر
ديروز ،در منطقۀ سراج قلعۀ ولسوالى شهر صفا ُرخ داده است.
او افزود که اطفال يک خانواده ،با ســرگلولۀ منفجرناشده بازى مى
کردند ،که باالى آنها منفجر گرديده است..........ادامه/ص5/

دانش  :قانون اساسی افغانستان تمام اقوام
و فرهنگ ها را به رسمیت شناخته است

دانــش معاون ریاســت جمهوری دیــروز با جمع
کثیری از بزرگان ،متنفذان وجوانان اقوام پشــه ای
و نورستانی از آدرس شــورای اجتماعی قوم الینا،
دیدار کرد.
به اســاس معلومــات دفتر مطبوعاتی ریاســت
جمهوری به آژانس باختر :شــورای اجتماعی قوم
الینا که متشکل از اقوام پشــه ای و نورستانی در
افغانستان اند ،مشکالت محیطی ومحلی شان را با

هزاران خانواده از کمکهاى غيرعاجل
بشرى چين مستفيد مى شوند

امان اهلل قاتل پسرش که باشندۀ ولسوالى بهسود ننگرهار است ،مى
گويد که خشونت خانوادگى و مشکالت زندگى وى را مجبور ساخته
تا فرزندش را بکشد.به اساس معلومات مسوولين واليت ننگرهار،
فرد ياد شده روز سه شنبه در منطقه بيز اکماالتى ولسوالى بهسود،
نخســت خانمش را طالق داد و سپس فرزندش را به وضعيت خيلى
فجيع کشته است.امان اهلل ،به تاريخ اول جدى در..........ادامه/ص5/

يک فرد کليدى طالبان با ١٢تن
از افرادش در کندز کشته شد

وزارت داخله از کشــته شــدن يک فرد کليدى طالبان با ١٢تن از
افرادش در مربوطات واليت کندز خبرداد.
در خبرنامۀ اين وزارت که به آژانس خبرى پژواک رســيده ،گفته
است که مال رمضان در نتیجۀ عملیات تصفیوی در مربوطات مرکز
والیت کندز کشته شده است.
منبع افزوده اســت که در این عملیات ١٤ ،جنگجوى وابســته به
هراس افگنان طالب بشــمول مال منصور یکتن از افراد مشهور این
گروه ،زخمی شده اند...........ادامه/ص5/

هزاران خانوادۀ متضرر از حوادث طبيعى ،بيجاشده
هاى داخلى وعودت کنندگان در تمام کشــور؛ از
کمکهاى غير عاجل بشرى کشــور چين مستفيد
ميگردند.
سند تسلیمی اين کمک ها که ارزش آن حدود ٧،٥
ميليون دالر امريکايی ميگردد ،دیروز میان وزارت

عوايد واليات سرپل و سمنگان
بيش از هدف تعيين شده جمع
آورى گرديده است

در ســال جارى عوايد واليت ســرپل ،به  ١٥٨ميليون افغانى و از
واليت سمنگان ،به  ١٦٤.٥ميليون افغانى رسيده و نشان مى دهد
که در عوايد هر دو واليت ،بيش از هدف تعيين شــده جمع آورى
شده است.
والی سرپل گفت که در سال جارى مالى ،عوايد دولت در اين واليت
به  ١٥٨ميليون افغانى رســيده و  ٨٧درصد بودجۀ اين واليت به
مصرف رسيده است...........ادامه/ص5/

احیا و انکشاف دهات و ســفارت چین در کابل ،به
امضا رسید .
انجنیر نصیر احمد درانی وزیر احیا و انکشاف دهات،
در نشست خبری پيش از امضای سند این کمک ها
در کابل گفــت این کمک ها که در بر گیرندۀ پانزده
قلم جنس غیرعاجل بشری........ادامه/ص5/

نزديک به  ۱۰۰تن مواد مخدر و مشروبات
الکولی درکابل آتش زده شد
معینیت مبارزه با مــواد مخدر وزارت امور
داخله در خبرنامهیی دیروز (چهارشــنبه ۱
جدی) میگوید کــه نزدیک به  ۱۰۰تُن مواد
مخدر و مشروبات الکولی در شهر کابل آتش
زده شد.
در خبرنامه آمدهاســت که این مواد مخدر
توسط پوليس معينيت مبارزه با مواد مخدر
ه کشف و ضبط شده بود که شامل هروئين،
مورفين ،ترياک ،چرس ،مــواد کيمياوى و
مشروبات الکولى مىگرديد.
لوىپاسوال بازمحمد احمدی ،معین مبارزه با
مواد مخــدر وزارت امور داخله ،میگوید که
اين مواد از سراسر.........ادامه/ص5/

دو فعال رسانهیی در والیت غزنی ناوقت شام روز سه شنبه ،پس از
آن در یکی از پاسگاههای امنیتی لتوکوب شدند که از محل کار به
سمت خانههایشان در حرکت بودند.
این دو فعال رسانهیی میگویند ،در پاسگاه پولیس در کنار «اهانت»
لتوکوب نیز شدند.
محمدعارف نوری ،رییــس اتحادیه رســانههای غزنی میگوید،
لتوکوب و اهانت به خبرنگاران...........ادامه/ص5/

وزیر دفاع بریتانیــا از کارکردهای این افراد اظهار
قدردانی کرد.
آقاي پينگ گفــت« :بريتانيا متعهد اســت که از
کارمندان محلي حاضر و پيشــن در افغانســتان
حمايت کند.........».ادامه/ص5/

معاون رییس جمهوری شــریک ساخته و خواستار
توجه حکومت وحــدت ملی برای رســیدگی به
مشکالت و مطالبات مردم مناطق مربوطه شدند.
شــورای اجتماعی قــوم الینــا درکنارآنکه دفتر
معاونیت دوم ریاســت جمهوری را یک آدرس مهم
برای شنیدن مشــکالت وصدای مردم افغانستان
خواندنــد ،تاکیــد ورزیدند که اقوام پشــه ای و
نورستانی از محرومترین اقلیت های.......ادامه/ص5/

امان اهلل :مشکالت زندگى سبب
شد تا پسرم را حالل کنم

لتوکوب دو فعال رسانهیی در
غزنی از سوی پولیس

هزار شهروند کشور به حیث پناهجو
در بریتانیا پذیرفته شدند

وزارت دفــاع بریتانیا اعالم کرد کــه هزار تن از
شهروندان افغانســتان ،که با نیروهای بریتانیایی
در افغانســتان وظیفه اجرا کــرده بودند ،همراه با
خانوادههایشان بهحیث پناهجو پذیرفته شدند.
رسانههای بریتانیایی گزراش دادند که مایک پینگ،

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

مراد :تطبیق پروژههای موسسات غیر دولتی
در والیات نامتوازن است

وزیــر اقتصاد افغانســتان میگوید کــه کار روی
دیتابیسی آغاز شده که به اســاس آن هماهنگی
میان ادارات دولتی ،موسسات غیر دولتی و تمویل
کنندگان تقویت شود.
عبدالستار مراد در نشست نشــر گزارش فعالیت

موسســات غیر دولتــی در ســال  ۱۳۹۴به روز
چهارشنبه در کابل گفت ،انکشاف متوازن در تطبیق
پروژهها نیاز به بحثهای وسیع میان ادارات دولتی،
موسسات غیر دولتی و تمویل کنندگان دارد.
وی در مورد گفت........:ادامه/ص5/

