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امريکا در بودجه ساالنۀ خود  ٢،٥ميليارد دالر
کمک به افغانستان اختصاص داده است

در بودجۀ ساالنۀ امريکا که به کانگرس ارايه شده ،دو ونيم ميليارد دالر امريکايى براى بخش
ملکى افغانستان نيز اختصاص يافته است.
جان کرى وزير امور خارجۀ امريکا ،ديروز چهار و نيم تريليون دالر بودجۀ ساالنه ،به گانگرس
در واشنگتن ارايه کرد.
وى افزود که اين بودجه؛ شامل دو ونيم ميليارد دالر امريکايى براى افغانستان است که براى
بخش خدمات ملکى اختصاص يافته است.
به گفتۀ جان کرى ،با اين کمک ،دستاوردهاى  ١٤سال گذشته در افغانستان حفظ خواهد شد
و وضعيت کشور را نيز بهبود خواهد بخشيد.
موصوف گفته اســت که از اين پــول؛ در بخش هاى معارف ،صحت ،انکشــاف اقتصادى،
حکومتدارى خوب و بخش هاى ديگر استفاده خواهد شد.
قبل از اين ،بارک اوباما رييس جمهور امريکا ،در مصوبه فرســتاده شدۀ بودجه به کانگرس،
تعهد خود را مبنى بر کمک هاى درازمدت با افغانستان تکرار کرده است.
وى افزود که کمک هاى امريکا ،در بخش صلح پايدار ،اقتصاد ،سياســت و ساير انکشافات
مفيد ثابت خواهد شد( .پژواک)

طرح تازه قانون تشکیل ،وظایف
و صالحیتهای کمیسیونهای
انتخاباتی تائید شد

کابینه دولت در نشســتی به ریاســت رئیس جمهور،
طرح تازه قانون تشــکیل ،وظایــف و صالحیتهای
کمیســیونهای انتخابات و شکایات انتخاباتی را تائید
کرد.
دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری در خبرنامه یی که به
دســترس آژانس خبری پژواک قرار گرفته ،گفته است
که این نشست در ارگ ریاست جمهوری برگزار شد.

در این نشســت ،طرح قانــون تشــکیل ،وظایف و
صالحیتهای کمیســیونهای انتخابات و شــکایات
انتخاباتی که از سوی وزیر عدلیه ارایه شده بود ،مورد
بحث و بررسی قرار گرفت.
گفته شده است که طرح مذکور که با هدف تنظیم امور
مربوط به تشــکیل ،وظایف ،صالحیت و طرز فعالیت
کمیسیونهای انتخابات و...........ادامه/ص5/

 ۱۳۰مخالف مسلح دولت در
عملیات بغالن کشته شدند

عبدالســتار بارز ،والی بغالن میگویــد در نتیجه عملیات
نیروهای امنیتی در این والیت تاکنون  ۱۳۰مخالف مسلح در
این والیت کشته و  ۹۵نفر دیگرشان زخمی شده اند.
او گفت که از نیمه سه شــنبه شب در منطقه برف میبارد و
عملیات متوقف شــده اما عملیات تا پاکسازی کامل منطقه
ادامه خواهد داشت .گروه طالبان تاکنون در مورد شمار تلفات
شان در این عملیات چیزی نگفته است.........ادامه/ص5/

وضع مقررات تازه حکومت
افغانستان بر رسانههای چاپی

دولت افغانســتان برخی مقــررات جدیدی را
بر فعالیت رســانههای چاپی این کشــور وضع
ق
کردهاست .گرفتن مالیات ،تضمین بانکی و ح 
االمتیاز موارد عمده این مقررات اســت .وضع
این مقررات واکنش صاحبان رســانههای چاپی
و نهادهای صنفی خبرنگاران را برانگیخته است.
به نظر فعالین رســانهای افغانســتان ،گرفتن
تضمین بانکی و حق االمتیاز ،محدودیت و فیلتر

جدید برای صدور جواز فعالیت برای رســانهها
توســط وزارت اطالعات وفرهنگ افغانســتان
دانسته میشود.
براساس ماده  ۹این مقرره میزان تضمین بانکی
برای رســانههای همگانی افغانستان از  ۵هزار
برای ماهنامه و سالنامه الی یک میلیون افغانی (
حدود  ۲۰هزار دالر) برای تلویزیونهای سراسری
اعالم شدهاست............ادامه/ص5/

کلپر :حکومت افغانستان در سال جارى
شاید با سقوط سياسى مواجه شود

افغانستان یکی از خطرناکترین
کشورها برای خبرنگاران است

موضوع والدت در محوطۀ
شفاخانه چهارصد بستر
بررسى ميشود

وزارت دفاع ملى ميگويد که والدت در محوطۀ شفاخانۀ ٤٠٠
بستر ،در نتيجۀ غفلت کارمندان شفاخانه صورت نگرفته؛ اما
در مورد چگونگى رســيدن ويديوى اين رويداد به رسانه ها
تحقيق ميکند.
سه شنبه شب ،يکى از تلويزيون هاى خصوصى ،يک ويديو را
به نشر سپرد که خانم يک افسر اردو در محوطۀ شفاخانۀ ٤٠٠
بستر سردار محمد داوود خان...........ادامه/ص5/

معتادين زن و مرد در پروان
افزايش يافته است

تعداد معتادين موادمخــدر به خصوص زنان معتاد در واليت
پروان رو به افزايش اســت؛ اما امکانات تداوى آنها محدود
میباشد.
ریاســت مبارزه با مواد مخدر پروان ،تعداد معتادين مرد در
اين واليت را  ٣٨٩٠تن مى خواند ،اما گفت که آمارى در مورد
تعداد معتادين زن در اختيار ندراد.
اما شــفاخانه تداوى معتادين پروان ،شــمار معتادين زن را
حدود دو صد تن میداند و..........ادامه/ص5/

واژگون شدن موتر در سالنگ
دو کشته و  ٢٧زخمى برجا
گذاشت

در اثر واژگون شــدن موتر  ٤٠٤مســافربرى ،در ولسوالی
ســالنگ واليت پروان ،دو تن جان باختــه و  ٢٧تن ديگر
جراحت برداشته اند.
ســمونوال محمدضيا هاشــمى قوماندان امنيۀ سالنگ ،به
آژانس خبرى پژواک گفت که اين موتر ،از شــمال به سوى
کابل حرکت کرده بود ،که حوالى ســاعت  ١٠:٠٠قبل از ظهر
دیروز ،در منطقۀ «پل خاکى»..........ادامه/ص5/

جيمز کلپــر رييس ادارۀ امنيت ملى امريکا ميگويد که
طالبان ،به مذاکرات صلح عالقمندى ندارند و حکومت
افغانســتان در جريان ســال جارى ميالدى ،با سقوط
سياسى مواجه خواهد شد.
موصوف ،اين اظهارات را در يک نشســت اســتماعيۀ
مشرانوجرگۀ امريکا ابراز کرده است.
ادارۀ اســتخبارات ملى امريکا ،به هدف هماهنگى ١٦
ادارۀ اســتخباراتى امريکا به شمول  CIAايجاد شده

است .کلپر گفته است که سازش سياسى در افغانستان
رو به رکود است ،حکومت با تهديد جدى کمبود منابع
مواجه شده و سطح حمالت طالبان نيز بلند رفته است.
حکومت وحدت ملى افغانستان ،بعد از کشمکش هاى
انتخاباتى سال گذشته ،به اساس يک تفاهمنامه ميان
داکتراشرف غنى رييس جمهور و داکتر عبداهلل عبداهلل
رييس اجرايى حکومت تشکيل شد.
به اساس تفاهمنامه ،بايد در...........ادامه/ص5/

يازده مخالف مسلح در هرات به پروسه صلح پیوستند

يازده مخالف مســلح دولت در واليت
هرات ،دیروز به پروسه صلح پیوستند.
مقامهای محلی درهرات می گویند که
این شــمار طالبان ،در ولسوالی گذره
واليت هــرات فعالیت های ضد دولتی
داشته اند.
اين  ١١مخالف مســلح ،صبح دیروز با
حضور والى وشمارى از مقامات دولتى
سالح های شان را برزمين گذاشتند و
تعهد سپردند تا در تامين امنيت واليت
شان سهم فعال بگيرند.
محمد آصف رحیمــی والی هرات ،در
مراسم تسلیم شدن این افراد به پروسۀ
صلــح ،از تمامى ناراضيان خواســت
تادست از مخالفت......ادامه/ص5/

کمیتــهی جهانی حمایــت از خبرنــگاران با
ابراز نگرانی از خطری که در افغانســتان برای
خبرنــگاران وجود دارد؛ گفت که افغانســتان،
عراق و مکسیکو از خطرناکترین کشورها برای
خبرنگاران و کارمندان رسانهای هستند.
نهادهای پشتیبان رســانهها و نیز خبرنگاران

در افغانستان تهدیدهای مخالفان مسلح دولت
و ناامنیها را در برابر فعالیتهای رســانهای در
کشور نگران کننده میداند.
در سالهای اخیر فعالیتهای رسانهای در کشور
نقش ســازندهای در همه بخشها داشــته اما
تهدیدها در برابر..........ادامه/ص5/

در یکماه گذشته ده ها تن درهرات بازداشت و
 ١٩طالب مسلح کشته شده اند

مسوالن امنيتى هرات ميگويند که طى يک ماه
گذشته ٥٣ ،تن از سوى پوليس بازداشت گردیده
و  ١٩طالب مسلح کشته شده اند.
گلبدین الکوزی رئیس ارکان زون  ۷۰۵سرحدی
درغرب کشور ،دیروز در یک نشست خبری در
مورد دستاوردهای لوای پولیس سرحدی گفت

که دریک ماه گذشــته ٥٣ ،تن به اتهام حمالت
تخریبی ،اختطاف و ســرقت های مســلحانه
بازداشت و  ١٩طالب مسلح در درگیری با پولیس
سرحدی کشته شده اند.
الکوزی افزود که این افراد ،در  ٩عملیات جداگانه
پولیس سرحدی بازداشت...........ادامه/ص5/

مريضان به علت نبود مراکزصحى در ساحات
دوردست بغالن تلف مى شوند

مردم واليــت بغالن ،با انتقــاد از ضعيف بودن
عرضــۀ خدمات صحى به خصــوص در مناطق
دوردست ،ميگويند که اين وضعيت باعث تلفات
زنان ،اطفال و حتى جوانان مى شود.
آنهامى افزايند که باوجود گذشــت ١٤سال که
کشور وارد مرحلۀ جديد انکشاف و پيشرفت به
شــمول صحت گرديده ،هنوز هم مردم بغالن از

نبود داکتر ،دوا و امبوالنس در برخى ولســوالی
ها رنج می برند.
منتقدين ميگويند که به علت نبود تســهيالت
صحى در کلينيک ها ،آنها ناگزير ميشــوند که
مريضان خود را حتى بــه واليات همجوار ببرند
که دراين صورت ،گاهى مريضــان در راه تلف
ميشوند.............ادامه/ص5/

