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سال دهم -شماره 2855

انجمن زنان معلول از
روز جهانی گارگر در بلخ
تجلیل کردند

انجمن زنان دارای معلولیت و کمیته ســویدن برای
افغانستان از روز جهانی کاگر در مزارشریف تجلیل
کردند.
مسئوالن این انجمن با راه اندازی نمایشگاه صنایع
دستی زنان در بلخ این روز را تجلیل نموده و گفتند
که زنان دارای معلولیت در تالش هستند تا از حالت
انزوا بیرون رفته و فعالیت شان ..........ادامه/ص5/
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شرکت برشنا قیمت برق وارداتی
را  ۲۵درصد افزایش داد

شرکت برشــنا اعالم کرد که به دلیل افزایش ارزش دالر و
کاهش قیمت افغانی واحد پول این کشور در برابر آن ،مجبور
است که قیمت برق وارداتی را  ۲۵درصد افزایش دهد.
وحیداهلل توحیدی ،سخنگوی این شرکت دیروز ،یکشنبه ۱۲
ثور در یک نشست خبری در کابل گفت که افغانستان برق را
از کشورهای ایران ،تاجیکستان ،ازبیکستان و ترکمنستان به
دالر خریداری و در افغانستان به افغانی به فروش میرساند.
او گفت که تفاوت ارزش افغانی و دالر باعث شده که در سال
 ۱۳۹۴این شرکت حدود  ۱۷الی  ۱۸میلیون دالر ضرر کند.
به گفته سخنگوی شــرکت برشــنا ۲.۵ ،میلیون دالر نیز
این شــرکت به دلیل قطع برق توسط نیروهای شورشی در
زمستان سال گذشته در والیت بغالن ضرر کرده است.
در زمستان سال گذشته به دلیل انهدام پایه برق در بغالن،
شهر کابل از بیش از سه هفته در تاریکی فرو رفت.
او افزود که قیمت هر کیلووات ســاعت برق وارداتی برای
افغانستان حدود  ۹سنت تمام میشود.........ادامه/ص5/

یک فرمانده مشهور طالبان
در والیت لوگر کشته شد

در عملیات مأموران ریاســت امنیت ملی در والیت
لوگر ،یک فرمانده مشــهور طالبان کشته و تعداد از
افراد وی بازداشت شده اند.
در خبرنامه ارسالی ریاست امنیت ملی به خبرگزاری
مرکزی آمده است ،این عملیات باالی مواضع محمد
رحیم ،از فرماندهان مشــهور طالبان انجام شد و در
نتیجه وی کشته و دو تن از ...........ادامه/ص5/

ارگ :ادامۀ حملههای پاکستان نقض
روشن منشور سازمان ملل است

 13شورشی در عملیات
نیروهای امنیتی در کندهار
کشته شدند

قول اردوی  ۲۰۵اتــل در خبرنامهیی میگوید که در
یک عملیات نیروهای امنیتی در کندهار ۱۳جنگجوی
طالب کشته شدند و  ۵تن دیگر شان زخم برداشتند.
در خبرنامه آمدهاست که..........ادامه/ص5/

زن یک سرباز پولیس
در تخار از سوی طالبان
تیرباران شد

مسئوالن امنیتی والیت تخار ،دیروز از تیرباران شدن
زن یک سرباز پولیس از سوی طالبان در این والیت
خبر دادند .نور محمد حکیمی ،فرمانده پولیس تخار
گفت که این رویداد شنبه شب..........ادامه/ص5/

حکومت وحــدت ملی دربارۀ حملههای موشــکی
پاکستان بر بخشهای شرقی افغانستان ،با رهبران
این کشور به گونۀ مستقیم گفتوگو کردهاست.
ریاست جمهوری میگوید که ادامۀ این حملهها نقض
روشن منشور ســازمان ملل متحد است .در همین

حال ،وزارت امور داخله به نیروهای دولتی دســتور
میدهد که صالحیت دارند در برابر حملههای موشکی
پاکستان پاسخ بدهند.
شاهحسین مرتضوی ،معاون سخنگوی رییسجمهور
میگوید« :حکومت وحدت.........ادامه/ص5/

ربانى :کنفرانس علمای اسالم در مورد صلح
و امنیت افغانستان داير مى گردد

امنيت ارغنداب از سوى
خود مردم تامين شده است

ولسوال ارغنداب واليت کندهار ميگويد که نيروهاى
امنيتى ،امنيت اين ولسوالى را به کمک مردم تامين
کرده؛ اما نا امنى هاى ولســوالى هــاى همجوار ،بر
امنيت اين ولسوالى تاثير........ادامه/ص5/

باشندگان جوزجان
خواستار بيشترشدن تشکيل
پوليس می باشند

شمارى از باشندگان واليت جوزجان ،ضمن حمايت
از نيروهاى امنيتى ،خواهان بيشتر شدن تشکيالت
پوليس ملى و محلى در آن واليت شدند.
در گردهمايى که به همين مناســبت در قريه جنگ
اريغ ولســوالى مرديان جوزجان ،با اشتراک هزاران
تن از باشندگان اين واليت برگزارشده بود؛ از سوى
هيئت اعزامى مرکز شامل نماينده هاى وزارت هاى
داخله و دفاع و رياست...........ادامه/ص5/

تأکید چین و پاکستان بر همکاری برای
آوردن صلح و ثبات در افغانستان
چین و پاکســتان بر همکاری
نزدیــک با افغانســتان برای
آوردن صلح و ثبــات تأکید
کردند.
این گفتهها پس از دیدار وانگ
یی ،وزیر امــور خارجۀ چین
و ســرتاج عزیز ،مشاور امور
خارجی نخست وزیر پاکستان
در بیجنگ ،صورت گرفت.
این مقامهــا گفتند که هر دو
کشــور از تالشهای حکومت
افغانستان برای آوردن صلح،
پشــتیبانی میکنند و با آن
همکار استند.
ســرتاج عزیز برای شــرکت
در پنجمیــن کنفرانس تعامل
و اعتمادســازی در آســیا،
به چین ســفر کردهاســت.
رســانههای پاکســتانی گزارش دادند که این دو مقام
دربــارۀ همکاریهای دوجانبه ،بررســی اوضاع منطقه،
پیشرفتهای بین المللی به شــمول افغانستان ،بحث و

گفتوگــو کردند .در جریان این دیدار ،این دو مقام دربارۀ
نشست چهارجانبۀ افغانســتان ،امریکا ،چین و پاکستان
دربارۀ گفتوگوهای صلح افغانستان........ادامه/ص5/

هند وعربستان صدور ويزا براى افغانها را محدود کرده اند

هند ،به دلیل استفاده از پاسپورت افغانی از سوی برخی
اتباع خارجی؛ و عربستان سعودی ،به دليل عدم برگشت
برخى افغان ها از آن کشور ،صدور ویزه برای افغان ها را
محدود کرده اند.
ايــن مطلب را صالح الدیــن ربانی وزیــر امور خارجۀ

افغانستان ،در نشست دیروز مشرانوجرگه بيان کرد.
به گفته او از مدتى به اين طرف ،عربســتان ســعودی به
افغان هايى که سن کمتر از چهل سال دارند ،ويزه زيارتى
نمى دهد؛ زیرا برخى افغان هايى که از طريق شرکت هاى
سياحتى و زيارتى ويزۀ آن ............ادامه/ص5/

نماینده فوقالعاده غنی:

ادعای احتمال فروپاشی حکومت بیبنیاد است

نماینده فوقالعاده رئیس جمهوری افغانســتان در امور
اصالحات و حکومتداری گفته حرف کسانی که میگویند
حکومت وحدت ملی فرومیپاشد« ،بیبنیاد» است.
احمدضیا مســعود در گفتوگویی ویژه با بیبیسی گفته
که اگرچه «شرایط بسیار حساس» است ،اما همه رهبران

وزيــر خارجۀ افغانســتان ،از عدم پيشــرفت در
مورد صلح بــا طالبان خبر داده؛ امــا میگوید که
قرار اســت کنفرانس علمای اســام براى صلح و
امنیت افغانســتان ،در يکى از کشورهاى اسالمى

تدوير گردد .صالح الدیــن ربانی وزیر امور خارجه
افغانستان ،دیروز در نشست مشرانوجرگه گفت که تا
کنون هیچ پیشرفتی در مورد صلح با طالبان صورت
نگرفته و هرگاه کدام پیشرفتى.......ادامه/ص5/

به خانوادۀ قربانيان جنگهاى اخير کندز فارم هاى
مرغدارى ايجاد شد

برای خانواده هاى قربانيــان جنگهاى اخير کندز،
فارم هاى کوچــک مرغدارى ايجــاد و در بخش
مرغدارى آموزش داده مى شوند.
اين پروژه ،به حمايت مالى ادارۀ انکشاف بين المللى

اياالت متحدۀ امريکا( )USAIDدرکندز راه اندازى
گرديده و ازســوى بخش ماين پاکى ســازمان ملل
متحد ،تطبيق مى گردد.
عبدالخليل وزيری مسوول..........ادامه/ص5/

هشت تن به اتهام قتل در ولسوالی کشتندی بلخ
بازداشت شدند

مسئوالن امنیتی در والیت بلخ میگویند که هشت
فرد مسلح غیر مسئول را در ولسوالی کشتندی این
والیت به اتهام قتل ن ُه تن بازداشت کرده اند.
عبدالرزاق قادری آمــر امنیت قوماندانی امنیه این

والیت میگوید این متهمین افراد خاص دو قوماندان
محلی در این والیت میباشد که دو روز قبل در یک
درگیری این ن ُه تن را به قتل رسانده اند.
آقای قادری میگوید که این........ادامه/ص5/

وزارت عدلیه پیشنویس محدود شدن حکم اعدام
را تهیه کرده است

مقامهای وزارت عدلیه میگویند که پیشنویس تازۀ
«کود جــزا» را آماده کردهاند که در صورت تصویب
آن از سوی شــورای ملی و توشیح رئیس جمهور،
اجرای احکام اعدام محدود خواهد شد .عبدالبصیر

انور وزیر عدلیه ،در یک نشســت خبری که در کابل
برگزار شــده بود ،گفت که مطابق با این طرح ،احکام
اعدام مجرمین محدود و به حبسهای ابد و بلند مدت
تغییر میکند.........ادامه/ص5/

سیاســی داخل نظام متعهدند که با هم کار کنند .او تاکید
کرد که اختالفهای این رهبران «جزئی» است.
به تازگی گروههای اپوزیسیون نسبت به آنچه که احتمال
ناکامی حکومت وحــدت ملی خواندهاند ،ابــراز نگرانی
کردهاند .به گفته آنها ،در پاییز.........ادامه/ص5/

دﻋﻮت ﺑﮫ ھﻤﮑﺎری
از عرضه کنندگان میله/الکترود جوش
دعوت به همکاری از توزیع کنندگان /عمده فروشان در قسمت تهیه
مارک های مختلف میله /الکترود ولدینگ
• عرضه کننده ها باید در قسمت بازاریابی و فروش الکترود ولدینگ
دارای تجربه باشد.
• شــرایط و موقعیت مالی مناســب و داشتن شــناخت از محصول
ضروری است.
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