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سال دهم -شماره 2741

نگرانی شورای امنیت سازمان ملل از
تهدیدهای امنیتی در افغانستان

شورای امنیت سازمان ملل متحد نگرانی جدیاش را دربارۀ تهدیدهای امنیتی
در افغانســتان ابرازکرد .این نگرانیها پس از آن ابراز میشوند که شام جمعه
شورشیان یک مهمانخانه را در نزدیک سفارت اسپانیا در شهر کابل آماج قرار
دادند که در نتیجۀ آن نیروهای پولیس افغان و..........ادامه/ص5/
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کار عملی پروژه  ۱۰میلیارد دالری تاپی آغاز شد

کار عملی پروژه خط لوله گاز ترکمنســتان به پاکستان و
هند از طریق افغانســتان ( )TAPIدیروز با حضور روسای
جمهوری افغانستان و ترکمنستان ،نخست وزیر پاکستان و
معاون رئیس جمهوری هند ،در ترکمنستان گشایش یافت.
آغاز این پــروژه ده میلیارد دالری که حــدود دو دهه از
امضای نخســتین تفاهمنامه آن میگذرد ،دیروز یکشنبه
 ۱۳دسمبر در مراسمی در حوزه گازی گالکینیش در شهر
ماری در جنوب ترکمنستان اعالم شد و رهبران کشورهای
دخیل در این مراســم یک دکمه پیونــد دو لوله گاز را به
عنوان نشان ه افتتاح فشار دادند.
قربانقلی بر محمدوف ،رئیس جمهوری ترکمنستان گفت:
«این یک پروژه صلح و ثبات برای منطقه است .اعمار این
خط لوله هزارها فرصت کاری ایجاد میکند و موجب توسعه
اجتماعی-اقتصــادی در منطقه میشــود .امیدوارم همه
کشورها دخیل در این پروژه با هم همکاری کنند».
آقای برمحمدوف گفت که این پروژه تا دسمبر سال ۲۰۱۹
تکمیل خواهد شد و  ۳۳میلیارد متر مکعب گاز را در طول
 ۱۸۱۴کیلومتر از طریق افغانستان به پاکستان و هند منتقل
خواهد کرد.
محمد اشــرف غنی ،رئیس جمهوری افغانستان نیز گفت:
«امروز ما شاهد یک رویداد..........ادامه/ص5/

خروج ساالنه  ۳۰۰میلیون دالر از کشور
به دلیل نبود امکانات درمانی

فیروزالدین فیروز ،وزیر صحت عامه کشــور روز شنبه ۲۱ ،قوس در مراسم
د بستر آتاترک” گفت که ســاالنه  ۳۰۰میلیون دالر
گشــایش شفاخانه “دوص 
به دلیل قدیمیبودن و فرســوده بودن ساختمان شفاخانهها و کمبود امکانات
درمانی از کشور خارج شده و با بیماران به خارج..........ادامه/ص5/

توقف کار بزرگترین تصفیه خانه نفتی
کشور در حیرتان

شیر احمدی ســپاهی زاده رییس تجارت و صنایع والیت بلخ می گوید ،کار
دو تصفیه خانه نفتی در گذرگاه مرزی حیرتان که دو ســال پیش هر کدام با
سرمایه گذاری نزدیک به نزدیک به یکصد میلیون دالر به منظور تصفیه نفت
خام داخل کشور و مواد که از بیرون افغانستان.........ادامه/ص5/

ارگ :اظهارات وزیر دفاع پاکستا 
ن
مداخله در امور داخلی افغانستان است

دیروز یک شنبه  ۲۲قوس  ۱۳۹۴ارگ ریاست جمهوری کشور در اعالمیه ای
اظهارات وزیر دفاع پاکستان را دخالت در امور داخلی کشور دانسته است.
به گزارش افق به نقل از خبرنامه ارگ ریاســت جمهوری افغانستان ،اظهارات
اخیر خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان را مبنی بر اینکه..........ادامه/ص5/

والی تخار در نقش خبرنگار مشکالت
مردم در شهر را بررسی کرد

عبداهلل برای اشتراک در نشست سازمان
ی شانگهای به چین رفت
همکار 

چرا نرخ تیل در جهان کاهش و
در افغانستان افزایش یافته است؟

محمد یاسین ضیا ،والی تخار به عنوان یک فرد عادی به شهر تالقان مرکز این
والیت گشــت و گذار و با مردم دیدار کرده است .آقای ضیا بعنوان خبرنگار از
مردم شهر تالقان پرسیده اســت که چی مشکالتی دارند ،دولت و والی تخار
چی کار های را باید انجام دهند............ادامه/ص5/

برمک :پالن جامع برای رسیدگی به
حوادث طبیعی آماده شده است

در حالی که با رسیدن زمستان شماری از افغان ها از تهدیدات حوادث طبیعی
در هراس اند ،حکومت افغانســتان می گوید ،برای کاهش خسارات و رساندن
کمک های به موقع ،پالن جامع را آماده کرده است .ویس برمک وزیر دولت در
امور رسیده گی به حوادث طبیعی روز یکشنبه.........ادامه/ص5/

خشونت علیه زنان در بدخشان
افزایش یافته است

مسئوالن ریاســت امور زنان والیت بدخشان خبر میدهند که نسبت به آمار
ثبت شده سال گذشته در سال جاری خشونت علیه زنان در این والیت افزایش
یافته است .ذوفنون حسام ناطق رئیس امور زنان والیت بدخشان در صحبت با
رادیوآزادی گفت که در سال  ۱۳۹۳در این.........ادامه/ص5/

عبــداهلل عبداهلل ،رييــس اجرایی حکومت
وحدت ملــى بعد از ظهر دیروز در رأس یک
هیأت بلند پایه دولتی عازم چین شد.
هدف از سفر وی اشتراک در نشست ساالنه
سازمان همکاری های شانگهای گفته شده
است .این نشســت امروز دوشنبه در چین
برگزار میشود.
قرار اســت او در حاشــیه این نشست با

مقامهای دولتی چین در بخشهای اقتصادی
و امنیتی گفتوگو کند.
صالحالديــن ربانى ،وزير خارجــه ،اکليل
حکيمى وزيــر ماليه ،وزير تجــارت ،وزير
انکشــاف دهات و وزير معادن در این سفر
عبداهلل را همراهی میکنند.
سازمان همکارىهاى شــانگهاى ،در سال
 ٢٠0١برای همکاریهای..........ادامه/ص5/

در حالی که قیمت تیل در بازارهای جهانی به پایین
ترین سطح رسیده ،نرخ مواد نفتی در افغانستان
سیر صعودی را میپیماید .وزارت تجارت میگوید
چند عامل سبب شده تا قیمت مواد نفتی کاهش
پیدا نکند.
مردم در کابل میگویند ،تجارت تیل در دســت

چند تن از تاجرانی است که به صورت مافیایی کار
میکنند و بــه صورت دلخواه قیمت مواد نفتی را
به نفع خــود در بازار کنترول میکنند .اما وزارت
تجارت چنین چیزی را رد میکند و میگوید 200
شــرکت جواز واردات تیل را دارند و با هم رقابت
میکنند........ادامه/ص5/

