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وزیر مخابرات :قیمت اینترنت بصورت
قابل مالحظه ای پایین خواهد آمد

شــماری از اعضای مجلس ســنا ،از هیأت اداری مجلس
نمایندگان خواســته اند ،تا قضیه لت و کوب یک محافظ
شورای ملی از سوی محافظان مال تره خیل را جدی بررسی
کند.
محافظــان مالتره خیل ،عضو مجلــس نمایندگان دیروز
یکشنبه 13 ،جدی یک محافظ شــورای ملی کشور را به
شدت لتوکوب کردهاند............ادامه/ص5/

در ولسوالی کامدیش نورستان
برخی زنان برای حمالت
انتحاری آموزش میبینند

تأثیر منفی رسانههای اجتماعی
بر فرهنگ روزنامهخوانی

مصاحبه اختصاصی روزنامه افغانستان با عبدالرزاق وحیدی،
وزیر مخابرات افغانستان در مورد آخرین دستاوردها ،تحوالت و چالش های
عرصه مخابرات کشور
صفحه 2

 7کودک در نتیجه انفجار
سرگلوله هاوان در والیت
فاریاب زخم برداشتند

مسلمیار :افغانها برای آوردن
صلح قربانی های زیادی را
متحمل شده اند

در آســتانه برگزاری نشســت چهار جانبه به هدف آغاز
گفتگوهای صلح در اسالم آباد ،هیئت اداری مشرانو جرگه
افغانستان میگوید که صلح نیاز افغانها است و باید برای
تأمین آن تالش های جدی صورت گیرد.
فضل هادی مســلمیار رئیس این جرگه روز یک شنبه در
نشست عمومی مشرانو جرگه گفت...........ادامه/ص5/

مولوی سید محمد حقانی،
معاون کمسیون فرهنگی
طالبان در گذشت

مولوی ســید محمد حقانی ،معاون کمســیون فرهنگی
طالبان در گذشته است.
گروه طالبان با انتشــار اعالمیه ای رسمی گفته است که
مولوی سید محمد حقانی معاون کمسیون فرهنگی گروه
طالبان روز شنبه در نتیجه بیماری در گذشته است .
مولوی ســید محمد حقانی در زمان تسلط رژیم طالبان،
مدتی را معین وزارت امور داخله ،ســپس ریاست عمومی
اداره امور و پس از ان سفیر افغانستان در پاکستان تعیین
گردیده بود.
گروه طالبان گفته است که ...........ادامه/ص5/

جنرال مراد :عملیات زمینی و
هوایی علیه داعش در ننگرهار
گسترش یافته است

یک میلیون افغان به کمکهای عاجل نیاز دارند

در دورترین نقاط جهان ،در کوچه پس کوچههای شهرهای
بزرگ ،در غرفههای کوچــک نزدیک میدانهای هوایی و
بندرها دهها تن برای دریافت یک شــماره از روزنامه صف
میبندند تا بتوانند از تارهترین رویدادها مطلع شوند .این
وسیلۀ ارتباط جمعی برای.............ادامه/ص5/

در نتیجه انفجار یک ســرگلوله هاوان در ولسوالی قیصار
والیت فاریاب ،هفت طفل جراحت برداشتند.
منابع محلی از والیت فاریاب می گویند که روز شنبه هفت
طفل در نتیجه انفجار یک ســرگلوله هاوان در قریه کهنه
قلعه ولســوالی قیصار این والیت جراحت برداشته اند .به
گفته مسئولین محلی فاریاب ،این.........ادامه/ص5/

وزارت دفاع افغانســتان تایید کــرده که یک هلیکوپتر
آموزشی ارتش در والیت لوگر در جنوب افغانستان در اثر
مشکل فنی سقوط کرده است.
دولت وزیری ،سخنگوی این وزارت به بیبیسی گفت که
این هلیکوپتر متعلق به یک واحد آموزشی ارتش در لوگر
بود که در هنگام آموزش پیلوتها سقوط کرد و در نتیجه
آن سه تن جان باختند و........ادامه/ص5/

مجلس سنا خواستار پیگیری
توکوب یک محافظ
قضیه ل 
پارلمان توسط محافظان
مال تره خیل شد

کمیتۀ گزینش کمیشنران کمیسیون هاى انتخاباتى اعالم
کردند ثبت نام براى عضویت در کمیسیون هاى انتخاباتی
آغاز گردیده است.
به گزارش افق کمیته کمیشــنران دیروز در نشســتی
گفتندتمامــی افــراد واجدین شــرایط میتوانند از ٢٢
جدى فورم هــاى ثبت نام را دریافت و تکمیل نموده و به
داراالنشاى کمیته گزینش تحویل دهند..........ادامه/ص5/

شورای والیتی نورستان و فعاالن مدنی تایید می کنند که
در قریه گوهر دیش ولســوالی کامدیش زنان برای انجام
حمالت انتحاری آماده می شــوند و از نیرو های افغان می
خواهند تا بر ضد آن اقدام کنند.
عمر فاروق قانونی معاون شــورای والیتی نورســتان در
صحبت با رادیو آزادی گفت که آنان چندین بار بخاطر این
مشکل به حکومت مرکزی شکایت کرده اند اما حکومت در
این مورد توجه نکرده است « :من.........ادامه/ص5/

سقوط هلیکوپتر
آموزشی ارتش در لوگر
جان سه نفر را گرفت

با آغاز فصل زمســتان ،حکومت آمادگیهایی را
برای رســیدگی و پیشگیــری از حوادث طبیعی
گرفته است .حدود یک میلیون نفر در حال حاضر
آســیبپذیرند و به کمکهای عاجــل غذایی و

غیرغذایی نیاز دارند .حکومت دو ماه پیش ،اداره
مبارزه با حوادث را به وزارت دولت در امور رسیدگی
به حوادث طبیعی ارتقا داد تا هماهنگیهای بیشتر
و بهتری برای رســیدگی به حوادث به خصوص در

فصل زمســتان صورت گیرد.
براساس اظهارات مسووالن این
وزارت ،یازده والیت با خطرهای
احتمالــی حــوادث طبیعی به
خصــوص در زمســتان مواجه
هستند.
مسووالن این وزارت میگویند
پیشبینی شــده که دو میلیون
تن دیگر نیز از ســرما و حوادث
طبیعی در فصل زمستان متاثر
شــوند .در حال حاضر  19اداره
حکومتی در چوکات کمیسیون
عالی دولتی مبــارزه با حوادث
فعالیــت میکنند و هــر اداره
براساس مســوولیتی که دارد،
باید به نیازمندیهای مردم پاسخ
دهد.
محمد عمر محمدی ،سخنگوی
وزارت دولت در امور رسیدگی به
حوادث ،روز یکشنبه در گفتگو با دویچه وله گفت
آمادگیهایی برای رسیدگی به حوادث وجود دارند:
«وزارتهای داخله و دفاع  49پرواز هلیکوپتر را در
اختیار این اداره قرار دادهاند تا..........ادامه/ص5/

جناح های درگیر طالبان بر سر آتش بس توافق کردند

در یک نوار صوتی که روز یکشنبه از سوی طالبان
در صفحه رســمی این گروه به نشر رسید ،آمده
است که دو شاخه متخاصم بر سر پایان جنگ های
میان گروهی به توافق رسیدند.
مال نظر محمد ،یک عضو شــورای کویته و قاضی
برجسته گروه طالبان در یک پیام صوتی از توافق

دو شاخه این گروه بر سر آتش بس خبر داده است.
در این نوار صوتی گفته شده است که نشست بین
دو شاخه رقیب گروه طالبان به ابتکار مولوی حیات
اهلل آخندزاده انجام شــده است .مولوی آخندزاده
معاونیت رهبری طالبان را بر دوش دارد.
مال باز محمد ،یکی از رهبران ارشد گروه طالبان در

یک کارخانه بزرگ تولید
ماین مربوط گروه طالبان در
والیت هلمند کشف شد

یــک کارخانه بزرگ تولید ماین گــروه طالبان در والیت
هلمند از سوی مامورین ریاست عمومی امنیت ملی کشف
و ضبط گردید.
ریاست عمومی امنیت ملی با ارسال خبرنامه ای به رسانه
ها گفته است که یک کار خانه ماینسازی را در قریه وزیر
آباد ولسوالی گرمسیر والیت...........ادامه/ص5/

نزدیک به  ۳۵۰معتاد
دیگر از ساحۀ پل سوخته
گردآوری شدند

جنوب افغانستان ،هیئت مذاکره کننده از جانب مال
محمد رسول را رهبری می کند.
این نشست به منظور پایان دادن به درگیری های
خونین بین دو شــاخه رقیب طالبــان در جنوب
افغانستان انجام شــده است .جنگ میان گروهی
طالبان در ماه های اکتوبر و...........ادامه/ص5/

آغاز به کار کمیتهی گزینش نخستین گام برای
بازگشت اعتماد مردم به انتخابات

نهادهــای نظارت کننــده از انتخابات بر معرفی
افراد شایســته و متعهد از سوی کمیته گزینش
برای کمیســیونهای انتخاباتی تأکید میکنند و
از این کمیته میخواهند تا کارهایشان را بگونهی
شــفاف انجام دهند؛ آنان میگویند که آغاز به
کار کمیتهی گزینش نخســتین گام عملی برای
بازگشت اعتماد مردم به روند انتخابات است.
رئیس و اعضای کمیته گزینش دیروز یکشــنبه
در نخستین نشست برگههای نام نویسی را برای
درخواست کنندهگان عضویت در کمیسیون های
انتخاباتی آماده ساختند.
یوسف رشــید رئیس اجرایی فیفا در این رابطه
گفت« :این نخســتین گام برای برگشــتاندن
اعتماد مردم به روند انتخابات اســت ،این کمیته
باید بــه مردم اطمینان بدهد کــه اصالحات در
کمیسیونهای انتخاباتی آورده می شود و نیز باید
سبب ثبات سیاسی در کشور شود».
حیب الرحمان ننگ عضو رهبری شــبکه اکسین
ادامه داد« :به باور ما نیاز جدی اســت تا کمیته
گزینش بگونه شــفاف و به دور از هرگونه فشار
سیاسی کار کند و............ادامه/ص5/

جنرال مراد علی مراد ،معاون ستاد مشترک ارتش کشور
از گسترش عملیات زمینی و هوایی علیه گروه تروریستی
داعش در والیــت ننگرهار به ویژه ولســوالی اچین این
والیت ،خبر داده است.
آقای مراد تأکید کرده است که خیزشهای مردمی نیز در
این عملیات نیروهای امنیتی ..........ادامه/ص5/

وزارت صحت عامۀ کشــور در خبرنامهای میگوید که در
همکاری با وزارت مبارزه با مواد مخدر و نهادهای امنیتی
 ۳۵۰معتاد دیگر را از زیر پل سوخته گردآوری کردند.
در این خبرنام ه آمده است که.........ادامه/ص5/

عملیات شمشیر  ۱۶در والیت
سر ُپل آغاز شد

امنیت در شهر سرپُل نســبت به هفته قبل بیشتر شده
است .در هوتل و رستورانت های این شهر صدای موزیک
بلند بگوش میرسد .پیش از این هر شب این شهر شاهد
درگیری بین نیرو های امنیتی و مخالفین مسلح دولت بود.
در این شــهر تنها رسانه های آریانا نیوز ،تلویریون ملی و
دو رادیوی محلی فعالیت دارند ،اکثر اتفاقات و رویداد های
آن به دلیل خود سانسوری و...........ادامه/ص5/

