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نخستین مرکز ملی درمان زنان و
کودکان معتاد افغانستان افتتاح شد

نخســتین مرکز ملی درمان زنان و کودکان معتاد
افغانســتان در شهر کابل روز پنجشنبه دوم جدی
افتتاح شد.
این مرکز از ســوی وزارت صحت عامه به حمایت
دفتر بانوی اول افغانســتان و به همکاری یک نهاد
بینالمللی ایجاد شده است.
این مرکز دارای  ۱۵۰بستر میباشد و در یک دوره

تداوی  ۴۵تا  ۹۰روزه ،میتواند هفتاد زن و هشتاد
کودک را زیر مداوا بگیرد.
با افتتاح این مرکز ،شمار مراکز تداوی معتادان در
افغانستان به  ۱۱۰مرکز میرسد.
فیروزالدین فیروز ،وزیر صحت افغانستان میگوید
با توجه به عمق فاجعه اعتیاد در این کشور ،شمار
مراکز تداوی معتادین ،کافی نیست.......ادامه/ص5/

اعتصاب شرکتهای مسافربری
در کابل وارد دومین روز خود شد

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

دیرالین :آلمان به کمکهای نظامی خود
به افغانستان ادامه میدهد

ورزال فون دیرالین وزیر دفاع آلمان در یک ســفر نا به
هنگام به روز پنجشنبه وارد شمال افغانستان شد.
مقامات قول اردوی  ۲۰۹شاهین در صحبت با رادیو آزادی
گفتهاند که هدف اساســی سفر خانم دیرالین بازدید از
نیروهای آلمانی مستقر در کمپ مارمل شهر مزارشریف
به مناسب ســال نو میالدی میباشد .وزیر دفاع آلمان
ضمن دیدار از نظامیان آن کشور در افغانستان با مقامات
ارشد امنیتی زون شمال نیز دیدار کردهاست.
عبدالقهار آرام مســئول مطبوعات قــول اردوی ۲۰۹
شاهین میگوید خانم دیرالین در دیدار با جنرال مومند
کتوازي قوماندان اين قــول اردو روي تقويت هر چي
بيشتر نظاميان افغان و ادامه کمکهاي نظامي آلمان به
اين کشور تأکيد کردهاست.
وي گفت« :وزيــر دفاع آلمان در ديدار با قوماندان قول
اردو تأکيد کردهاست که آلمان به کمکهاي نظامي خود
به افغانستان ادامه ميدهد و همکاري نظامي بيشتر از
گذشته تقويت خواهد شد ».آرام ميگويد که هماکنون
صدها نيروي آلماني مستقر در کمپ مارمل مزارشريف
سرگرم آموزش نيروهاي نظامي افغان و مشوره دهي به
آنان جهت تأمين امنيت در ..........ادامه/ص5/

دفتر معاون اول رییس جمهور :حکم
جلب دوستم از سوى سارنوالى
غيرقانونى است

دفتر معاون اول رييس جمهور ،جلب جنرال عبدالرشــيد دوستم
توسط لوى سارنوالى را در پيوند به قضيۀ ايشچى ،غيرقانونى خواند.
احمد ايشچى عضو پيشــين جنبش ملى و والى جوزجان ،چندى
پيش توسط افراد عبدالرشيد دوستم بازداشت شد و بعد از  ١٦روز
حبس به تاريخ  ٢٠قوس رها گرديد.
ايچشى ،مدعى است که افراد..........ادامه/ص5/

ولسوالى ازره به راه ترانزيت قاچاق
مواد مخدر مبدل شده است

پولیس محلی بلخ از نبود امکانات
جنگی مجهز شکایت دارد

اعتصاب کاری شــرکتهای مسافربری جاده کابل-
هرات وارد دومین روز خود شــد و مســئوالن این
شرکتها خواستار رسیدگی دولت به مشکالت خود
شدهاند.
صدها بس در ترمینال غرب کابل ،واقع در محلهای
موسوم به «کمپنی» در اعتراض به آنچه که رانندگان
و مالکان شرکتهای مســافربری بیتوجهی دولت

نسبت به مشــکالت خدمات مسافربری بین کابل و
هرات می خوانند ،پارک شده است.
بنیامین وردک ،مســئول یکی از این شرکتها روز
جمعه ( ۳جدی) به بیبیســی گفت که «بیتوجهی
دولت» نســبت به خرابی جادههــا و عدم کنترل
ترافیک در جادههــا باعث افزایــش رویدادهای
ترافیکی شده است..........ادامه/ص5/

ريیس جمهور غنی بر آموزشهای حرفه یی
و مسلکی تأکید کرد

ريیس جمهور غنی بر نقش مساوی زنان و مردان در
آموزشهای مسلکی و حرفهیی تأکید کرد.
اين مطلب در اعالميۀ تذکــر يافته که به تاريخ ٣
جدى از سوى دفتر مطبوعاتى رياست جمهورى به
آژانس خبرى پژواک مواصلت نموده است.
در اعالميــه آمده اســت که محمد اشــرف غنی

ريیسجمهور کشــور ديروز در ورکشاپ «داوطلبی
برنامۀ استاد  -شاگردی» اشتراک نمود.
در این ورکشاپ استادان و مدیران مکاتب و شماری
از معینان وزارتهای تحصیالت عالی ،معارف و کار
اموراجتماعی ،شــهدا و معلولین حضور داشتند و
پیرامون موضوعات مختلف...........ادامه/ص5/

در حمله بر خانۀ معلم ميرولى وکيل هلمند
 ١٥تن کشته و زخمى شدند

منبع مى گويد کــه در نتيجه حملۀ
گروهى برخانۀ معلــم ميرولى وکيل
هلمند در ولسى جرگه ،هشت تن به
شمول اعضاى خانوادۀ او کشته شده
و هفت تن ديگر جراحت برداشته اند.
اين حملۀ دسته جمعى ،حوالى ساعت
 ٦:٣٠بعد از شام ديروز(اول جدى) بر
خانۀ وکيل يادشــده در ناحيۀ پنجم
شهر کابل آغاز شــد و ساعت ٥:٠٠
صبح روز پنج شــنبه(٢جدى) پايان
يافت.
حاجى انور خواهرزادۀ معلم ميرولى،
صبح روز پنج شنبه در محل رويداد،
به آژانس خبرى پژواک گفت که تعداد
مهاجمين سه..........ادامه/ص5/

یک طفل  ۱۲ساله توسط پولیس
محلی در قیصار به شکل فجیع به
قتل رسید

مقام های محلی در فاریاب می گویند که یک طفل  ۱۲ســالۀ برادر
یکی از طالبان مســلح ،توسط یکی از قوماندان های پولیس محلی
در ولسوالی قیصار ،به شکل فجیع به قتل رسیده است.
رحمت اهلل قیصاری سرپرست ولســوالی قیصار ،به آژانس خبرى
پژواک گفت که سید محمد قومندان پوسته پولیس محلی در منطقه
ارکلیک ،عصر روزچهارشنبه یک طفل  ۱۲ساله به نام عبدالمجید را
بخاطر اینکه برادرش در صف طالبان..........ادامه/ص5/

ارگ :طالبان جهت حذف نام
رهبری خود از لیست سیاه به ما
مراجعه کنند

مقامات محلى لوگر ميگويند که راه ولســوالى ازره
اين واليت بــه راه ترانزيت قاچاق مواد مخدر مبدل
گرديده اســت ،که امنيت اين ولسوالى را به چالش

يک سرباز پوليس پنج پوليس ديگر را کشت

يک سرباز پوليس در ولســوالى خان آباد کندز به
شمول قوماندان پوسته پنج پوليس ديگر را کشت.
سمونوال معصوم هاشمى امر امنيت قوماندانى کندز
به آژانس خبرى پژواک گفت که پنج شنبه شب در
منطقه شاتوت ولســوالى خان آباد يک پوليس به
شمول قوماندان پوســته جبار پنج پوليس ديگر را

کشته است  .وى افزود (( :اين پوليس همراى طالبان
دســت داشت و شــب پهره بود ،از همين موقع به
استفاده پنج پوليس ديگر را کشته است)).
هاشــمى افزود که بخاطر گرفتارى پوليس ياد شده
تالش جريان دارد.
طالبان مسلح مسووليت اين...........ادامه/ص5/

 320تن در جوزجان از يک مرکز صحى
سند فراغت به دست آوردند

حکومت افغانســتان ،بعد از اینکه طالبان گفتگوی صلح را یکبار
دیگر مشروط ساخت ،گفت که اگر آنها واقع ًا مایل به صلح باشند،
باید در بارۀ شرط دور ســاختن نام رهبری خود از لیست سیاه به
حکومت مراجعه کنند.
ارگ بعد از اینکه شورشیان طالب یکبار دیگر مذاکرات صلح را به
دور شدن نامهای رهبری آنها از لیست سیاه مشروط ساخت گفت
که این صالحیت حکومت افغانستان..........ادامه/ص5/

سه سرباز اردوى ملى مجروح شدند

انفجار ماين در مرکز واليت لغمان سه سرباز اردوى ملى را مجروح
ساخت.
سرحدى زواک ســخنگوى والى لغمان به تاريخ ٣قوس به آژانس
خبرى پژواک گفت که دیروز قبل از ظهور در منطقه اسکزى مرکز
لغمان يک ماين کنار جاده بر تانــک نيروهاى اردوى ملى منفجر
گرديد.وى افزود که در اين انفجار ســه ســرباز اردوى ملى زخم
سطحى برداشته است .........ادامه/ص5/

نقص فنی؛ سلما ظرفیت آبیاری 40
ِ
هزارهکتار زمین را ندارد

نماد دوســتی هند و افغانستان ،یکی از بزرگترین
طرحهای دولت افغانستان درست در دو کیلومتری
ِ
چشت شــریف والیت هرات روی دریای
ولسوالی
هریرود و  176کیلومتر دورتر از شــهرهرات قرار
دارد؛ بندی بــا ظرفیت  633میلیون مترمکعب آب

نیروهــای پولیس محلی در والیت بلخ از نبــود امکانات جنگی و
سالحهای مجهز شکایت داشته میگویند که عدم توجه الزم دولت
به این قوتها ،باعث افزایش میزان تلفات آنان شدهاست.
به اســاس معلومات قومندانی امنیه بلخ که تنها در ولسوالیهای
چهار بولک ،چمتال و شولگره تعدادی..........ادامه/ص5/

مواجه ســاخته است.حمید
اهلل حمیــد ولســوال ازره
والیت لوگر در یک مصاحبه
اختصاصی به آژانس خبری
پــژواک گفت که از چندين
سال به اینسو راه ولسوالی
ارزه بــه یــک راه تزانزیت
قاچاق مواد مخــدر مبدل
گردیده است.
و ی افــزود »:قاچاقبران به
خاطر انتقال مــواد مخدر
برای مخالفان مسلح دولت
پول میدهند تا مســير راه
ولسوالی ارزه را ناامن ساخته
و قاچاقبران مواد مخدر خود
را به راحتی قاچاق نمایند».
موصــوف میگوید که قاچاقبران مــواد مخدر را از
والیات کنر ،نورستان ،بدخشان و.........ادامه/ص5/

و توان آبیاری بیش از  80هزارجریب زمین و تولید
حدود  42میگاوات انرژی.
هفت ماه پیش با حضور مقامهای نخســت کابل و
دهلی نو بند ســلما به بهرهبرداری رسید و انتظار
تقریب ًا  42سال به پایان رسید..........ادامه/ص5/

شورای والیتی زابل ۳۰ :کیلومتر
سرحد در شملزی به روی
شورشیان باز است

برخی از نمایندههای مردم زابل در ولســی جرگه و شورای والیتی
زابل میگویند که سی کیلومتر سرحد در ولسوالی شملزی به روی
شورشیان مسلح باز است.
آنهــا گفتند که نظامیان پاکســتانی نیز جلوتــر به داخل خاک
افغانســتان آمدهاند.ولسوالی شملزی در امتداد سرحد با پاکستان
واقع است .رئیس شــورای والیتی زابل میگوید که نبود نیروهای
سرحدی در امتداد خط دیورند از...........ادامه/ص5/

درحاليکه مراکز خدمات صحی هشــت ولسوالی و
برخی کلينيک های قرا و قصبات دوردست جوزجان
با نبود داکتران زن مواجه اند ،روز پنج شــنبه ۳۲۰
تن از زنان و مردان ،پس از اتمام يک دوره آموزشى
دوساله ،از يک انســتيتوت صحى سند فراغت به
دســت آوردند .داکتر فريدون حبيب رييس صحت

عامه واليت جوزجان گفــت که فارغين امروز با در
نظرداشت نيازمندی های رياست صحت ،به محالتى
که بــرای زنان قابله و مامورين فارمســی ضرورت
است ،اعزام خواهند شد.
وی افزود :ما نخست امتحانات الزمه را از اين افراد
اخذ مى نماييم و بعدا در .........ادامه/ص5/

سربازگیری طالبان از کودکان در غور

مســؤوالن کمیسیون مســتقل حقوق بش ِر غور از
جذب کودکان به عنوان ســرباز در صفوف طالبان
نگرانی کرده و میگوینــد که وضعیت بد اقتصادی
و بیخبری خانوادهها از حقوق کودکانشــان این
وضعیت را بار آورده است.
ذبیحاهلل جــواد ،رییس دفتر والیتی کمیســیون

مســتقل حقوق بشــر والیت غور بهسالموطندار
ش ناامنی ،حضور افراد مسلح
میگوید که گســتر 
غیرمســؤول ،وضعیت بد اقتصــادی و بیخبری
خانوادهها از حقوق کودکان ،ســبب شده شماری از
کودکان در دام گروههای مسلح بیافتند.
به گفتۀ رییس دفتر والیتی..........ادامه/ص5/

