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با آغاز کمپاین «ماه سبز» هرات پاکتر
و زیباتر خواهد شد

صد ها هزار نهال در مرکز شــهر هرات و
مناطق اطراف آن غرس می شود.
مســئوالن محلی می گویند این روند در
جریان یــک کمپاین یک ماهه از ســوی
مردم و شماری از نهادهای دولتی و سکتور

خصوصی انجام می شــود .شــهر هرات،
به یکی از شــهر های سرســبز و پاک در
افغانستان شهرت دارد .شــهری که قب ً
ال
شاروالی ادعا داشــت که یکی از پاکترین
هزار شهر دنیا لقب...........ادامه/ص5/

قطر سه قرارداد به ارزش  ۱۶۰میلیون
دالر را با افغانستان امضا کرد

رئیس مؤسسه «ال غرفه» قطر از کشور های
خلیج میخواهد که در افغانســتان سرمایه
گذاری کنند.
شــهزاده علی بن عبداهلل این اظهارات را به
روز چهارشــنبه حین امضای سه قرارداد با
وزارت های شهر سازی و زراعت و مالداری
بیان کرد .شهزاده عبداهلل میگوید ،در آینده
برخی پروژه های دیگر را نیز در افغانســتان
عملــی خواهند کرد « :مــن از خلیج دیگر

تاجران را هم تشویق میکنم تا به افغانستان
آمــده و ســرمایه گذاری کننــد ،من فکر
میکنم کــه اراده کمک های دراز مدت را با
افغانستان داریم ،به همین خاطر ما هر وقت
به افغانستان میایم و در بخش های مختلف
پروژه ها را عملی میکنیم« .
سه قرارداد به ارزش یکصد و شصت میلیون
دالر در بخش کمک و ســرمایه گذاری میان
وزارت های شهر.........ادامه/ص5/

سومین دور نشست چهارجانبه صلح هفته
آینده در پاکستان برگزار میشود

سومین دور نشســت چهارجانبه مذاکرات
صلح به روز شــنبه هفته آینــده با حضور
نمایندگان افغانســتان ،پاکستان ،امریکا و
چین در اسالم آباد برگزار می شود.
صالح الدین ربانی ،وزیر خارجه کشور گفته
است که در این نشست نقشه راه صلح نهایی
خواهد شد.
گزارش شده اســت که پس از این نشست

گفت و گوی مستقیم میان دولت افغانستان
و نمایندگان طالبان آغاز می شود.
دور نخست این نشست در پاکستان برگزار
شد و دور دوم آن ،به تاریخ  28جدی ماه قبل
در کابل دایر گردید .هدف اساسی برگزاری
نشست چهارجانبه یافتن «نقشه راه صلح»
و بررسی موانع صلح میان دولت افغانستان و
طالبان است...........ادامه/ص5/

جنرال مراد:

پايه هاى برق عنقريب ترميم خواهد شد

والى بغالن ميگويد که نيروهاى امنيتى در
منطقۀ دندشــهاب الدين جابجا شده اند تا
زمينه را براى ترميم پايه هاى برق تمديدى
ازبکستان به کابل ،فراهم کنند.
عبدالســتار بارز والى بغالن ،درنشســت
خبرى دیروز گفت که دندشــهاب الدين

مربوط مرکز واليت بغالن ،يک ساحۀ وسيع
اســت و نيروهاى امنيتــى ،برنامه تصفيۀ
منطقه را روى دست دارند.
وى عــاوه کرد که به علــت اينکه جنگ
شــديد در منطقۀ دندغــورى مرکز بغالن
جريان دارد ،عمليات..........ادامه/ص5/

والى بغالن :پاکستانى ها رهبرى جنگ
دندغورى را به دوش دارند

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

اتحاديه اروپا بيش از  ١٢ميليون يورو به
افغانستان کمک میکند

اتحاديۀ اروپــا به هدف بلندبردن ظرفيت
ها در دفاتر والى ها و شــوراهاى واليتى و
افزايش عوايد شــاروالى ها  ١٢،٣ميليون
يورو به افغانستان کمک میکند.
درخبرنامۀ اين اتحاديه آمده اســت که
ايــن کمک بدون بازپرداخت ،براى ســه
سال آينده از طريق برنامه انکشافى ملل
متحد( )UNDPبــه همکارى اداره ارگان
هاى محل به مصرف مىرسد.
منبع نوشته است که بلند بردن ظرفيت در
دفاتر والى ها و شوراهاى واليتى ،تقويت
سيســتم جمع آورى درآمد شاروالى ها،
تقويت ظرفيت نظارتــى جامعه مدنى و

 ۴شورشی داعش در حملۀ
هوایی نیروهای خارجی در
ننگرهار کشته شدند

مقامهای محلی میگویند که شــام سهشــنبه در یک
حمله ی هوایی نیروهای خارجــی در والیت ننگرهار
چهار شورشی داعش کشته شدند.
مقامهــای قول اردوی  ۲۰۱ســیالب میگویند که این
داعشیان در حمله ی هواپیماهای بیسرنشین نیروهای
خارجی در ولســوالی اچین والیت ننگرهار کشته شده
اند .مقامها افزودند که..............ادامه/ص5/

حمايت از اداره مســتقل ارگان هاى محل
در راســتاى انکشاف پاليســى هاى رشد
حسابدهى در سطح حکومت ،از اهداف اين
مساعدت میباشد.
در خبرنامه بدون ارايه جزئيات گفته شده
اســت که اين پــروژه ،در  ١٣واليت و ٢٢
شاروالى تطبيق خواهد شد.
عبداهلل يادگارى مسوول بخش رسانه هاى
اتحاديه اروپا درافغانستان ،به آژانس خبرى
پژواک گفت که قرارداد اين کمک ،به تاريخ
اول جنورى سال روان ،ميان اتحاديه اروپا
و برنامه انکشافى سازمان ملل متحد امضا
شده است(.پژواک)

غنى ٩ :ميدان هوایی کشور را به زون هاى
اقتصادى مبدل خواهيم کرد

حنیف اتمر به هدف گفتگو
روی مسایل سیاسی و امنیتی
به ترکیه رفت

گسترش روابط سیاسی ،مبارزه جدی با تروریزم و ادامه
کمک هــای ترکیه با نیروهای امنیتــی افغان اجندای
اصلی گفتگو میان مشــاور امنیت ملی افغانســتان و
مقامات ترکی را تشکیل میدهد.
تواب غورزنگ سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان
روز چهارشــنبه به رادیو آزادی گفت که محمد حنیف
اتمر در یک ســفر دو روزه به انقــره رفته و در مورد
چگونگی مبارزه با گروه داعش نیز با مقامات آن کشور
گفتگو خواهد کرد............ادامه/ص5/

رييس جمهور اشرف غنى ميگويد که  ٩ميدان هوايى کشور را به
زون هاى اقتصادى مبدل خواهد کرد تا سهولت ها براى تاجران
فراهم گردد.
رييس جمهور به کندهار سفر کرده و اين اظهارات را طى سخنانى

در يک نشست بزرگ در مقام واليت
کندهار ابراز داشت .در اين نشست؛
مقامات محلى ،اعضاى شوراى ملى،
شوراى واليتى و سران قومى اشتراک
داشتند.
موصوف گفــت براى ارزيابى وضعيت
امنيتى و اقتصادى ايــن واليت ،به
کندهار سفر کرده است.
موصوف افزود کــه مذاکرات وى با
پاکستان ،در مورد ايجاد خط آهن از
چمن تا شهر کندهار ،جريان دارد که
اين کار ،باعث پيشرفت اقتصادى اين
منطقه خواهد شد.
اشرف غنى همچان گفت که به زودى،
کار پروژۀ دوم بند دهله آغاز خواهد
شد.
وى افزود که  ٩ميدان هوايى کشور،
به زون هاى اقتصادى مبدل خواهد شد تا سهولت ها به تاجران
فراهم گردد.
رييس جمهورغنى ،از افراد ملکى و مقامات امنيتى کندهار تشکر
نمود که در برابر فساد ادارى در اين..........ادامه/ص5/

معدن زغال سنگ باميان از هفته ها
بدينسو مى سوزد

مسووالن محلى ميگويند که معدن زغال سنگ اشپشتۀ ولسوالى
کهمرد واليت باميان از هفته ها بدينســو می سوز؛ اما تدابیرى
برای خاموش کردن آن وجود ندارد.
به گفتۀ آنها ،چندهفته است که اين معدن ،بصورت طبیعی آتش

گرفته و از بعضی قسمت های
آن دود بیرون شــده و حتی
بخشى از تپه هايی که در آن
زغال ســنگ وجود دارد ،در
حال سوختن است.
عبدالکبیر یکی از ســاکنین
منطقــه اشپشــته گفت« :ما
ازآتش گرفتن معدن زغال ،به
مقام هاى محلــی بامیان خبر
دادیم؛ امــا تا هنوز اقدامی در
این مورد نکــرده و معدن نیز
خاموش نشده است».
وی به آژانــس خبرى پژواک
که اگر آتشسوزی معدن ادامه
پیــدا کند و جلــو آن گرفته
نشــود ،صدها هزار تن زغال
سنگ خواهد سوخت و به این سرمایه ملی آسیب جدی خواهد
رسید.
غالم حضرت یکی از ســاکنین دوآب که نزدیک معدن اشپشتۀ
کهمرد سکونت دارد ،گفت که..........ادامه/ص5/

تا سه سال آینده یکهزار اپارتمان به ورثۀ
شهدا توزيع ميگردد

۱۶۰میلیــون دالر در بخــش اعمار

ســه قوماندان طالبان باهشت تن ،در جنگ
منطقۀ دندغــورى مرکز واليت بغالن؛ و يک
قوماندان پوليس محلى باســه پوليس ديگر،
در بغالن مرکزى کشته شدند.
عبدالستاربارز والى بغالن ،درنشست خبرى
صبح دیروز گفت که اين عده مخالفان مسلح،

در نتيجۀ عمليات تصفيوى ديروز تاحال ،از
پادرآمده و در جملۀ قوماندانان کشته شدۀ
طالبان ،پهلوان مشــهور به «آدمخور) نيز
شامل است.
وى افزود کــه قريه هاى نيــازاهلل و درقد
دندغورى ،تصفيه..........ادامه/ص5/

اپارتمان ،مســکن به ورثۀ شــهدا،
توسعۀ زراعت و مالداری ،ساختمان
هاى تجارتى وهوتلداری در افغانستان
اختصاص يافت و تا ســه سال آینده
یکهزار اپارتمان به ورثۀ شهدا توزيع
ميگردد.
به همین منظور ،دیروز سه تفاهمنامه
میان وزرای شهرســازی و زراعت ،با
«شهزاده شیخ علی» رییس موسسه
خیریه غرافۀ قطر به امضا رسید.
سید سعادت منصور نادری وزیر امور
شهرسازی گفت که دو تفاهمنامه به
ارزش مجموعى  ۱۴۰میلیون دالر ،به
امضا رسید که ازآن جمله ۱۰۰ ،میلیون
آن دربخش هــای اعمار اپارتمان ها،
ساختمان هاى تجارتى و هوتلداری،
ســرمایه گذاری میشــود و  ۴۰میلیون دالر دیگرى که بالعوض
است ،در اعمار اپارتمان ها به ورثۀ شهدا به مصرف میرسد
وی افزود که این وزارت ،از امروز ساحۀ زمین را تشخیص میکند
و تالش می نمايند که تا سه ســال آینده یکهزار اپارتمان را به

دو محافظ افغان ملل
متحد در ننگرهار جراحت
برداشتند

در اثر انفجارى در واليت ننگرهار ،دو محافظ افغان ملل
متحد مجروح شدند.
عطــاءاهلل خوگيانى ســخنگوى والى ننگرهــار ،به
تاريخ(١٤دلــو) به آژانس خبرى پــژواک گفت که اين
انفجار ،حوالى ســاعت  ١٠صبح دیــروز ،در منطقۀ دو
سرکۀ سراچه از مربوطات ولســوالى بهسود ُرخ داده
است.
وى افزود که انفجار ،بر موتر رينجر قطعۀ خاص امنيت
دفاتر ملل متحد صورت..........ادامه/ص5/

نگرانی نمایندهگان
بغالن در مجلس از عواقب
تفاهنامۀ دندغوری

نماینــدهگان بغالن در شــورای ملــی میگویند که
تفاهمنامهی دندغوری ایــن فرصت را به هراسافگنان
داد که آنان در منطقهی راهبــردی پلخمری پناهگاه
مستحکم بسازند و سربازگیری کنند.
آنان هشدار میدهند که جنگجویان زیادی از بخشهای
دیگر برای نبرد در بغالن بسیج شدهاند.
محمدعظیم محسنی نمایندهی مردم بغالن در مجلس
نمایندهگان اظهارداشت« :واقعا تفاهمنامه (دندغوری)
فرصتی مناســب را برای طالبان فراهم ساخت که آنان
ظرفیت ســازی کنند و قطعات بیشتری از کندز و نقاط
دیگر افغانستان در دندغوری جابجا کنند».
مناطق دندغوری و دند شــهاب الدین از همان هنگام
ســقوط کندز برای شمال و شمال شــرق کشور مهم
دانسته میشد ،بعدها.............ادامه/ص5/

چین حملۀ انتحاری کابل
که در آن  ۲۰تن جان
باختند را محکوم کرد

سطح کشور به ورثه شهدا تســلیم کنند .نادری عالوه نمود که
با عملی شدن این دو پروژه ،عالوه بر اینکه مشکالت شماری از
شــهریان ،از لحاظ بی سرپناهی حل میگردد ،باعث ایجاد شغل،
جلب سرمایه گذاری بیشتر ،ایجاد.........ادامه/ص5/

وزارت خارجه چین حمله انتحاری اخیر را در شهرکابل
نکوهش کرد و تأکید کرد که بیجنگ از این حمله تکان
خورده است.
لوکانگ ســخنگوی وزارت خارجهی چین اظهارداشت:
«ما از شنیدن خبر حملهی انتحاری اخیر در کابل تکان
خوردیم و آن را نکوهــش میکنیم .چین همچون یک
همسایهی دوست صادقانه امیدوار است که افغانستان
به زودترین فرصت ممکن بتواند به صلح ،ثبات و توسعه
برسد».
درحالی که ســومین نشســت چهارجانبه افغانستان،
پاکستان ،ایاالت متحده امریکا و چین قرار است که تا
سه روز دیگر در اسالم آباد برگزار ........ادامه/ص5/

