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نوری :قبل از آغاز پروژه تاپی پنج
تفاهمنامه باید امضا شود

وزارت معادن و پطرولیم افغانستان میگوید
که در ســال  ۲۰۱۶میالدی بیشتر به کارهای
ماین پاکي ،ســروی و امنیت پروژه تاپی در
این کشور تمرکز خواهد شد.
محی الدین نوری سخنگوی این وزارت؛ روز

یکشــنبه به رادیو آزادی گفت که حکومت
افغانستان متعهد است که تا کارهای عملی
پروژه تاپی در ســال  ۲۰۱۷میالدی در داخل
این کشور آغاز گردد.
به گفته آقای نوری..........ادامه/ص5/

خنثی سازی بیش از  ۳۴۰حلقه ماین و مواد
انفجار ناشده در شمال

امریکا یک میلیارد دالر در بخش ساختمانی
افغانستان کمک می کند

اتحادیۀ شرکت های ســاختمانی اعالم
کرد که امریکا در ســال جاری میالدی،
یک میلیارد دالر به بخش ســاختمانی در
افغانستان هزینه خواهد کرد.
محمد نعیم یاســین رئیس اين اتحادیه،
دیروز در نشســت خبری در کابل گفت
که پنج نهــاد کمک کننــده امریکايى،
درنشستی که هفته گذشــته با اتحادیه
شــرکت های ســاختمانی افغانستان در
سفارت آن کشــور مقیم کابل داشتند،
اعالم کردند کــه در ســال  ،۲۰۱۶یک
میلیارد دالر را در بخش های ســاختمانی
و لوژستیکی ،برای نیروهای امنیتی افغان
هزینه می کنند.
به گفته یاسین ،این بودجه از طریق اداره

 ١٣پاکت هيروئين در کندز
کشف و به دست آمد

پوليس  ١٣پاکت هيروئين را در واليت کندز کشــف و
به دست آورد و يکتن را در پيوند به آن دستگير نمود.
هجرت اهلل "اکبری" معاون مسوول مطبوعات قوماندانى
امنيۀ کندز ميگويد که اين.........ادامه/ص5/

انکشــاف بین المللی امریکا(،)USAID
بخش انجنیری اردوی امریکا ،سفارت این
کشور درکابل و ســایر نهادهای امریکایی
فعال در افغانستان فراهم خواهد شد و در
 ۵۲پروژه بــرای نیروهای امنیتی افغان در
سراسر کشور به مصرف خواهد رسید.
رئیس اتحادیه شــرکت های ساختمانی،
خاطر نشــان کرد که ظرفیت شرکت های
افغان افزایش یافته و قراراست بیشتر این
پروژه ها از سوی این شرکت ها اجرا شود.
وی تصریح نمود که در حــال حاضر ،این
اتحادیــه روی درجه بندی شــرکت های
داخلی کار می کند تا بر اســاس آن ،پروژه
های بزرگتر که قب ً
ال به شرکت های خارجی
داده می شد ،به ...........ادامه/ص5/

توافق افغانستان و پاکستان روی
تدابیر امنیتی در نوار مرزی

يک طفل در شبرغان
خودکشى کرد

جســد يک طفل به حالت حلق آويز در جوزجان يافت
شد که علت مرگ وى ،غم و اندوه از فوت پدرش خوانده
ميشود.
فیض محمد ١١ساله ،شاگرد صنف پنجم يکى از مکاتب
شهرشبرغان مرکز جوزجان بود........ادامه/ص5/

 ٣٥مخالف مسلح در فارياب
کشته و مجروح گرديدند

مسئوالن یک موسســه ماین پاکی در زون
شمال کشور ،از کشــف و خنثاسازی حدود
 343حلقــه ماین و مواد انفجار نشــده در
والیت سمنگان خبر دادهاند.
به باور آنان ،این مقدار ماین و مواد انفجاری

منفلق نانشده از گذشته در جریان سال روان
از نقاط مختلف والیت سمنگان کشف و خنثا
شدهاند.
عبدالوکیل احمدزی ،مسئول مرکز هماهنگی
امور ماین پاکی در...........ادامه/ص5/

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

در جريان حمــات و درگيرى ها در واليت فارياب١٥ ،
مخالف مســلح و سه پوليس کشته شــده و  ٢٤تن از
طرفين درگير ،زخم برداشته اند.
سمونوال ســیدعبدالقدیرصیاد آمرامنیت قوماندانى
امنيۀ فاریاب گفت که منسوبین........ادامه/ص5/

مقامات نظامی افغانستان و پاکستان به تازگی روی تدابیر شدید
امنیتی در نوار مرزی دو کشور به توافق رسیدهاند.
دفتر مطبوعاتی ارتش پاکستان دیروز با نشر خبرنام ه اعالم کرد
که این توافق در جریان مالقات هیأت ارتش افغانستان و پاکستان

در اسالمآباد صورت گرفته است .بر اساس
این خبرنامه ،هیأت هشــت نفری ارتش
افغانستان چند روز قبل وارد پایتخت این
کشور شده است.
در این خبرنامه آمده اســت ،اعضای این
هیأت با مقامات نظامی پاکســتان روی
منافع متقابل و اقدامــات امنیتی در نوار
مرزی دو کشور بحث و رایزنی کردهاند.
همچنــان مقامات نظامی افغانســتان و
پاکستان روی همآهنگی بیشتر نظامیان
سرحدی دو کشــور در نقطه سرحدی به
توافق رسیدهاند.
این درحالی است که در سفر اخیر جنرال
راحیل شریف ،رییس ستاد مشترک ارتش
پاکستان ،روی تدابیر امنیتی در نوار مرزی
و مدیریت بهتر در زمینه توافق شد.
همچنان در این ســفر توافق شد که برای بهبود وضعیت امنیتی
در نوار مرزی فرماندهان نظامیان سرحدی افغانستان و پاکستان
تماسهای مداوم داشته باشند.............ادامه/ص5/

