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فرهمند:

اظهارات عطا محمد نور
در مورد معاونت اول رياست
جمهورى مضحک است

رييس دفتر جنرال عبدالرشيد دوستم
معاون اول رياســت جمهــوری ،در
واکنش به اظهــارات اخيرعطا محمد
نور سرپرست واليت بلخ مى گويد که
اين اظهارات ،احساســات ترکتباران
افغانســتان را به شــدت جريحه دار

کرده اســت .عنايت اهلل بابر فرهمند ر
ييس دفترجنرال دوســتم مى گويد:
«سرپرست واليت بلخ در گفتگو با بى
بى سى ،از پيشنهادی سخن گفته است
که گويا از ســوی ارگ برای احراز مقام
معاونت اول رياست..........ادامه/ص5/

امتیازات  ۱۵والی به حالت
تعلیق درآمد

ادارۀ عالــی نظارت بــر تطبیق قانون
اســتراتیژی مبارزه با فســاد ادارى،
امتیازات و حقــوق  ١٥والی را به دليل
ثبت نکردن داراییهایشان ،به حالت
تعلیق درآوردهاســت .ايــن اداره با
نشرخبرنامه گفته است که امتیازات و

حقوق الیاس وحدت والی پکتیکا ،بسم
اهلل افغانمــل والی زابل ،ســید محمد
خالد والی کاپیسا ،ســید انور سادات
والی فاریاب ،عطا محمد نور سرپرست
والیت بلخ ،کریم متین والی غزنی ،حافظ
عبدالقیوم والی.........ادامه/ص5/

حکومت افغانستان قانون
خانواده تدوین میکند

January 05, 2017

وزير دفاع ملى ،هفتۀ آينده از سوى
ولسى جرگه استيضاح مى شود

ولسى جرگه ،هفتۀ آينده وزير دفاع ملى کشور را استيضاح
مى کند؛ اما برخى اعضاى اين جرگه ،اين اقدام را ســليقه
يى از سوى يک تعداد اعضاى جرگه مى دانند.
نعمت اهلل غفاری نایب دوم ولسی جرگه که ریاست نشست
دیروز این جرگه را برعهده داشت گفت که فورم اسیتضاح
دگر جنــرال عبداهلل حبيبــى وزیر دفاع ملــى ،مطابق
پروســيجر در هفت روز تکمیل و دوباره به هیئت اداری
تسلیم داده شده است.
به گفته موصوف ،اســتيضاح حبيبى در نشســت کمیته
رؤساى جرگه برای هفتۀ آینده شامل اجندا شده است.
او گفت که داليل اســتيضاح ،شــامل فورم شده؛ اما وى
به دليلى آن را توضيــح داده نمى تواند که فورم در دفتر
رييس جرگه اســت و رييس ،دیروز چهارشــنبه به دفتر
کارش نيامده است.
در ماده نود و دوم قانون اساســى کشــور آمده است که
ولسى جرگه ،به پيشنهاد بيست فيصد کل اعضا مى تواند
از هر يک از وزرا استيضاح به.........ادامه/ص5/

امريکا به نشست مسکو در مورد افغانستان
واکنش نشان داد

امريکا مى گويــد از تمامى تالش هایى که به
منظور صلح و رفاه افغانستان صورت مى گيرد،
حمايت مى کند.
اين اظهارات را  ،در پاســخ به يک پرسش که
طى کنفرانس خبرى در واشــنگتن ،در مورد
نشست سه جانبۀ مســکو در بارۀ افغانستان
مطرح شد ،ابراز داشت.
هفتۀ گذشته ،نشســت سه جانبه به اشتراک
چين ،پاکســتان و روســيه در مسکو برگزار
گرديده بود کــى در آن ،روى وضعيت امنيتى
افغانستان و فعاليت هاى ..........ادامه/ص5/

دو سال دیگر تمدید کرد

حکومت افغانســتان تالش میکند به
کمک حقوقدانان ،برای تشــکیل و
تنظیم امور خانواده با درنظرداشــت
پیشرفتهای تکنالوژی ،قوانین تازهای
تدویــن کند .به این منظــور کارگاه

شاهراه غورماچ ـ قیصار پس از سه
ماه به روی ترافیک باز شد

مقام هــای محلی فاریاب میگویند که
در پى عملیــات دو هفته يى نیروهای
امنیتی و تلفات ســنگین بر مخالفان
مسلح ،شــاهراه غورماچ ـ قیصار به

روی ترافیک باز شد .سید انور سادات
والی فاریاب؛ بــه آژانس خبرى پژواک
گفت که عملیات تحــت نام ظفر ۲۲به
منظور تصفیه..........ادامه/ص5/

پارلمان ترکیه حضور نیروهای این کشور را در
چارچوب مأموریت پشتیبانی قاطع  -ناتو برای
دوسال آینده تأیید کرد.
ترکیه صدها ســرباز در چارچــوب مأموریت
پشــتیبانی قاطع ناتو دارد که بیشتر در بخش
آموزش نیروهای افغانستان سرگرم استند.
ناتو مأموریت جنگی  ۱۳ســالهاش را در سال
 ۲۰۱۴میالدی در افغانستان پایان داد و اکنون
این نیروها ســرگرم آموزش نیروهای امنیتی
افغانستان استند.
اکنون حدود  ۱۲هزار...........ادامه/ص5/

مشرانوجرگه شــورای ملی وکمیسیون مســتقل نظارت
برتطبیق قانون اساسی ،مشترک ًا ازهفته ملی قانون اساسی
کشور درمقر شورای ملی تجلیل نمودند.
به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی مشرانوجرگه به آژانس
باختر :دراین محفل عــده ازســناتوران ،رییس عمومی
وکارمندان داراالنشاء وبرخی .........ادامه/ص5/

مجلس نمایندهگان مقامهای
فراه را به فساد متهم کرد

برخی از اعضای مجلس نمایندهگان والی و مسؤوالن گمرک
والیت فراه را به فســاد اداری و بــاجدادن به طالبان متهم
میکنند .این نمایندهگان محمدآصف ننگ ،والی و مسؤوالن
گمرک فــراه را حلقۀ مافیایی مینامنــد و میگویند ،آنان
بیشتر درآمدهای گمرک و.........ادامه/ص5/

برخی وکالی گذر در کابل به طورغیرقانونی از
مردم پول میگیرند

شماری از باشــندگان کابل میگویند برخی وکالی گذر
که پس از تايید شاروالی اجازۀ فعالیت دریافت کردهاند،
به طور غیرقانونی از مــردم میخواهند در بدل تايیدی
اسنادشــان پول پرداخت کنند .فــورم تذکره ،مدارک

مقامات محلى غزنى مى گويند که مدير معارف ولســوالى
اندر ،از سوى افراد مسلح ناشناس کشته شده است.
محمد عابد عابد رييس معــارف غزنى ،دیروز( ١٥جدى) به
آژانس خبرى پژواک گفت که تازه گل ننگيالى مدير معارف
اندر ،صبح دیروز از ســوى افراد مسلح ناشناس کشته شده
است.او افزود :مدير صاحب به......... .ادامه/ص5/

از هفته ملی قانون اساسی
تجلیل به عمل آمد

ترکیه مأموریت نظامیاش را در افغانستان تا

دو روزهای در کابــل پایتخت از دیروز
چهارشنبه ۱۵جدی آغاز شده است.
در ایــن کارگاه ،عدهای از اســتادان
دانشگاههای افغانســتان ،نمایندههای
ادارات دولتی........... ،ادامه/ص5/

مدير معارف ولسوالى اندر
غزنى به قتل رسيد

دانش آمــوزان مکاتب ،قبالۀ خرید و یــا فروش خانه،
و ســند کرایه خانه؛ از جمله اسنادی است که از سوی
نهادهــای مربوط به مراجع مختلف از جمله وکالی گذر،
ارجاع داده میشود تا آن را تايید کنند........ادامه/ص5/

مسئول ادغام حکومت آلمان
خواستار بررسی اخراج
پناهجویان افغان شد

مســئول امور ادغام اجتماعی در حکومــت فدرال آلمان
اخراج پناهجویان افغان را مورد سوال قرار داده و خواستار
بررسی این موضوع شده است .حکومت آلمان در ماه دسمبر
نخستین گروه  ۳۴نفری مهاجران رد شده افغان را دیپورت
کرد.
اخراج گروهی پناهجویان رد ..........ادامه/ص5/

