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برخى مردم و ادارات در هلمند
از رياست برق  ١٢٠ميليون افغانى
قرضداراند

مسووالن رياســت برق در هلمند ميگويند که عالوه بر دواير دولتى،
شمارى از مردم عام نيز از اين شــرکت ١٢٠ ،ميليون افغانى قرضدار
ميباشند.
نصراهلل قانع رييس شــرکت برشــنا در هلمند ،به تاريخ پنجم دلو به
آژانس خبرى پژواک گفت که از چند سال گذشته بدينسو ،شمارى از
ادارات دولتى و مردم عام ،از اين شرکت قرضدار ميباشند.
به اساس معلومات او ،ارگان هاى...........ادامه/ص5/

طالبان  ۶۰پایه میز و چوکی را
در هرات سرقت کردند

افراد طالبان هراسافگن در والیت هرات ،حدود  60پایه میز و چوکی
ریاســت معارف این والیت را دزدی کردهاند .همچنان افراد این گروه
یک موتر را به سرقت بردهاند.
این اتفاق در مربوطات ولسوالی گلران والیت هرات رخ داده است.
عصر روز یکشنبه یک راننده موتر حامل  60پایه میز و چوکی معارف
را به ولسوالی گلران انتقال میداده که با راهگیری طالبان مواجه شده
است.
سپس طالبان راننده موتر را اختطاف و ........ادامه/ص5/

محصوالت زراعتى افغانستان
در «هفتۀ سبز برلین» به نمايش گذاشته شد

انــواع ميوۀ خشــک و تازۀ افغانســتان در
نمایشگاه «هفتۀ ســبز برلین» در جرمنى ،به
نمایش گذاشته شــد و زمينۀ امضاى چندين
قرارداد با تجار افغان مساعد گرديد.
درخبرنامــۀ وزارت زراعت ،آبيارى و مالدارى
که به روز دوشــنبه (٥دلو) به آژانس خبرى
پژواک رسيده ،آمده است که انواع ميوه هاى
خشک و تازه چون پسته ،بادام ،جلغوزه سياه،
سنجد ،نخود ،کشــمش ،انار ،سيب ،انگور و...
افغانستان ،از ســوى وزارت يادشده در اين
نمايشگاه به نمايش گذاشته شده بود.
درخبرنامه آمده اســت که در اين نمایشگاه،
عالقمندى دیــدار کننده هــا از محصوالت
افغانســتان بیشــتر بود و مردم اروپا به ویژه
شهروندان آلمان ،با عالقۀ فراوان از محصوالت
زراعتی افغانستان استقبال نموده و آرزو بردند
تا محصــوالت با کیفیت زراعتی افغانســتان

دهقانان افغانستان رکورد تاریخی تولید
سویا را در این کشور شکست

در سال جاری زراعتی افغانستان ،دهاقین افغانستان
در تولید سویا رکورد را شکســتند .موسسه بین
المللی آموزش و تغذی  ))NEIبا همکاری دهاقین
افغان  4000متریک تن سویا تولید کردند.
این نشان دهنده صد درصد افزایش در میزان تولید
سویا نسبت به ســال گذشته زراعتی در افغانستان
است .در ســال گذشــته دهاقین افغان به کمک
موسســه بین المللی آموزش و تغــذی ( (NEIدر
حدود  2000متریک تن سویا تولید کردند .در سال
جاری این مقدار به صورت بی سابقه به  4000متریک
تن افزایش یافته که نشان دهنده فعالت سخت 12
هزار دهقان افغان در سراسر این کشور است.
موسسه بین المللی آموزش و تغذی ( (NEIبا فراهم
سازی تخم اصالح شده ،کود کمیاوی ،فراهم سازی
وسایل زراعتی و خریداری سویا از دهاقین افغان به
منظور پروســیس آنها توانسته است که در افزایش
میزان تولید سویا سهم قابل توجه داشته باشد.
دهاقین افغان درآمد..........ادامه/ص5/

زندانیان والیت غور اعتصاب غذایی
نموده اند

زندایان محبس والیت غور ،دست به اعتصاب
غذایی زده و هشــدار ميدهند تازمانى که
مشکالت شان رفع نشود ،از اعتصاب دست
نخواهند کشيد.
آنهاطی تمــاس هاى تیليفونــی به آژانس

خبری پژواک گفتنــد بعدازآنکه خبرانتقال
موادمخدر به داخل محبس ازسوی رسانه ها
نشر شد ،رفتارمسووالن زندان بد شده است.
به گفتۀ زندانيان؛ مسووالن محبس ،زندانیان
رابه بهانه های .........ادامه/ص5/

حسابات جعلی در فیسبوک خطر بزرگ
برای منافع ملی افغانستان

مجاهد :پیش شرط ها رسیدن
به صلح را مشکل می سازد

شــورای عالی صلح افغانســتان می گوید ،اگر طالبان یا
حکومت افغانســتان قبل از آغاز مذاکرات مستقیم پیش
شــرطهای بگذارند رســیدن به صلح با مشکالت مواجه
خواهد شد.
نماینده گان طالبان مسلح روزیکشنبه و شنبه در جلسۀ
مشــورتی که در دوحه دایر شده بود روی شرطهای قبلی
شان تأکید کردند.
در این نشســت غیر رســمی که به ابتکار موسسه به نام
پگواش دایر شده بود ،نماینده گان طالبان ،اعضای شورای
عالی صلح افغانستان و شــماری از فعاالن مدنی شرکت
داشتند طالبان به رسمیت شناســی دفتر شان در قطر،
حذف نام های رهبران شان از لست تحریمات بین المللی،
خروج نیروهای بین المللی از افغانستان و شماری دیگری
از خواستها را به حیث شرط برای آغاز مذاکرات مستقیم
صلح ارایه کردند...........ادامه/ص5/

پوليس پاکستانى ده ها
افغان را در شهر پشاور
دستگير کردند

پوليس پاکســتانى ٥٥ ،افغــان را در جريان عمليات در
مناطق مختلف بازداشت نموده اند.
رسانه هاى پاکســتانى ،به تاريخ(٥دلو) خبر داده اند که
افغان هاى مذکور ،در مناطق مختلف شــهر پشاور مرکز
ايالت خيبرپشتونخواه بازداشت شده اند.
منبع افزوده است که نيروهاى امنيتى ،در جريان عمليات
تصفيوى در مناطق کارخانو مارکيت ،اشنغرى و قاضى قلعه
از مربوطات شــهر پشاور ١٥٩ ،تن مشکوک به شمول ٥٥
افغان را بازداشت کرده اند...........ادامه/ص5/

را در بازارهای اروپا به دســت بیاورند .منبع
افزوده است که اين نمايشگاه ،از  ٢٤جدى تا
چهارم دلو در شهر برلین جرمنی برگزارشد و
محصوالت زراعتى  ٧٠کشور جهان ،در آن به
نمايش گذاشته شده بود.
در خبرنامه بدون ارايه جزئيات آمده است که
اسداهلل ضمیر وزیر زراعت ،آبیاری و مالداری
افغانســتان نيز در اين نمايشگاه شرکت کرده
بود و زمينــۀ امضاى ده قرارداد در بخش هاى
«پسته ،بادام ،کشمش ،توت خشک ،زعفران
و پشــمینه» را برای تجار ملی کشور مساعده
کرده است .خانجان الکوزى معاون اتاق تجارت
و صنايع افغانستان گفت که جزئيات در مورد
اين نمايشــگاه در اختيار ندارد؛ اما راه اندازى
همچو نمايشگاه ها و قراردادها براى افغانستان
قابل اهميت اســت؛ زيرا حجم صادرات کشور
کم میباشد(.پژواک)

اتحادیۀ صرافان از کاهش شدید ارزش پول
افغانی ابراز نگرانی کرد

اتحادیۀ صرافان افغانســتان میگوید که
ارزش پول افغانی ،به پائینترین سطح در
یک دهۀ اخیر رسیده و بانک مرکزی ،در
زمینۀ تقویت پول ملی ناکام بوده است.
حاجی زیرک سخنگوی اتحادیه صرافان
افغانســتان ،این موضوع را در گفتگو با
آژانس خبری پژواک بیان کرد.
وی گفت که تبادله پول به ویژه پول افغانی
با دالر امریکایی ،به شــدت کاهش یافته
اســت و حداقل  ۱۰شرکت ،خدمات پولی
خود را در سرای شــهزاده کابل متوقف
ساختهاند.
زیرک افزود که در ســراى شــهزاده که
بزرگترین مرکز تبادله اســعار در سطح
کشور میباشد ،نزدیک به  ۴٠٠دکان۵٠ ،
شرکت و حدود چهار هزار صراف فعالیت
دارند.
ســخنگوی اتحادیه صرافــان گفت« :در
ابتدای حکومت .............ادامه/ص5/

آلمان و ایران برای افغانستان متخصص
معدن تربیه میکنند

مقامهای آلمان ،افغانستان و ایران تفاهمنامهای را امضا کردند که
با تطبیق آن ســطح علمی و تحصیلی دانشجویان و استادان در
رشتههای جیولوژی و معدن بلند میرود .هدف این برنامه تربیه

ماه اخیر ترور و توهین شخصیت ها ،نوشتن
بر خالف منافع ملی و ایجاد حساسیت ها در
صفحات فیسبوک افزایش یافته است.
یاســین صمیم ســخنگوی این وزارت روز
دوشنبه به رادیو .........ادامه/ص5/

مســووالن محلى ميگويند که در عمليات ولسوالى تگاب
واليت بدخشان ١٥ ،مخالف مسلح و دو پوليس کشته شده
و ولسوالى از وجود مخالفان تصفيه گرديده است.
به گفتۀ احمدنويد فروتن ســخنگوى والى بدخشان ،اين
عمليات مشــترک اردو ،پوليس وامنيــت ملى و پوليس
محلى کــه توام با حمالت هوايى بــود ،دو روز دوام کرد
ودیروز پايان يافت.
وى به آژانس خبرى پــژواک گفت که دراين عمليات١٥ ،
طالب مسلح به شمول ســه قوماندان به نام هاى طلحه،
عبدالباســط و محمود ازپادرآمــده و  ٢٠تن ديگر زخم
برداشته اند.
اما طالبان گفته اند که ...........ادامه/ص5/

متخصصان جوان در عرصه معادن است .نبود
ظرفیتهای علمــی در عرصه معادن یکی از
چالشهای مهم این ســکتور در افغانستان
است .وزیر معادن افغانستان بارها گفته است
که این وزارت توانایی مطالعه و عقد قرارداد
معادن افغانستان با کمپنیهای بزرگ را ندارد.
حاال انجمن همکاریهــای بین المللی آلمان
(جیآیزیــد) اقداماتی را بــرای بلند بردن
سطح تحصیلی و علمی دانشجویان و استادان
رشتههای معدن در دانشگاههای افغانستان
روی دست گرفته است .بخشی از این برنامه،
تحصیل دانشــجویان افغان در دانشگاههای
ایران است.
محمد عثمان بابری ،معین وزارت تحصیالت
عالی افغانســتان روز دوشــنبه ( 5دلو25 /
جنوری) در یک کنفرانــس خبری در کابل
گفت همکاری سه کشــور برای ارتقای ظرفیت علمی در عرصه
معادن بسیار مهم است« :مسالهای که بسیار مهم است ،مطالعه و
تحقیق است .ایجاب میکند...........ادامه/ص5/

روند مهاجرت افغان ها به کشورهای اروپایی ادامه دارد

 ١٥مخالف مسلح و دو پوليس
دربدخشان کشته شدند

مقامات وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی
افغانســتان می گویند ،ماهانه ده ها حساب
فیســبوک جعلی را که از آن بر خالف ارزش
های ملی استفاده صورت می گیرد ،مسدود
میکنند .به گفته مقامات این وزارت ،در چند

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

وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان افغانستان می گوید که
روند مهاجرت افغانها به کشور های اروپایی همچنان ادامه دارد.

فصل زمستان و ســردی هوا نیز نتوانسته
مانع رفتن افغانها به کشــور های خارجی
گردد .وزارت امور مهاجرین و عودت کننده
گان افغانستان می گوید که روند مهاجرت
افغانها به کشور های اروپایی همچنان ادامه
داشــته و در حال حاضر تعدادی زیادی از
افغانها در مسیر راه کشــور های اروپایی
هستند.
حفیظ احمد میاخیل مشاور مطبوعاتی این
وزارت روز دوشــنبه به رادیو آزادی گفت
که قرار است روز چهارشنبه یک هیئت از
اتحادیه اروپا با وزیر مهاجرین افغانســتان
دیدار داشته باشد.
وی گفت که هدف این دیــدار اتخاذ آماده گی به آغاز مذاکرات
رسمی برای حل مشکالت مهاجرین..........ادامه/ص5/

مشکل آب آشاميدنى و زراعتى ٤٥٠٠خانواده در ولسوالى صياد حل شد

با کندنکارى يک چشــمۀ آب و ساخت يک کانال به طول هشت
کيلومتر ،مشکل آب آشاميدنى و زراعتى ٤٥٠٠خانواده در مرکز
ولسوالى صياد سرپل حل شد.
انجنیر احمد جاوید جاوید ريیس احیا و انکشــاف دهات سرپل،
در مراسم افتتاح این پروژه گفت که کار اين پروژه به کمک ١٣٠

هزار دالر امريکايى کمک بدون بازپرداخت کشــور هالند عملى
شده است.
موصوف گفت که با تطبيق اين پروژه ،مشــکل آب آشاميدنی و
زراعتی  ٤٥٠٠خانواده در ده قریهء مرکز ولسوالی صیاد حل شد.
فیض محمد باشنده مرکز ..........ادامه/ص5/

