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شبکه خط آهن افغانستان تا سال ۲۰۳۰
تکمیل خواهد شد

اداره خط آهن افغانستان میگوید خوشبین است که
براساس برنامه تهیه شده تا سال  ۲۰۳۰شبکه خط آهن
این کشور را تکمیل کنند.
عبدالباری صدیقی ،رئیس خط آهن افغانستان دیروز
دوشنبه  ۱۵قوس در یک نشست خبری گفت بر اساس
برنامه ملی خط آهن افغانســتان ،شبکه خط آهن این
کشــور حدود  ۵۵۵۵کیلومتر است که افزون بر وصل
کردن والیات این کشور ،افغانستان را به خطوط آهن
همسایهها و بعدا به کشــورهای منطقه و اروپا وصل
میسازد.
آقای صدیقی میگوید در صورت موجودیت چالشهایی
چون ناامنی ،نبود سرمایه گذاری کافی و مشکالت فنی،
ت کم تا سال  ۲۰۳۰بیش از  ۳هزار
آنها امیدوارند دســ 
کیلومتر شبکه خط آهن افغانستان را تکمیل سازند.
به اساس این اولویتبندی اداره خط آهن ،هفتاد درصد
انتقاالت این کشور از مسیر این خطوط صورت خواهد
گرفت.
رئیس اداره خط آهن افغانســتان میگوید ســاختن
خطوط آهن ،نیازمند به سرمایهگذاری بزرگی است.
به گفته او ،در یک مسیر........ادامه/ص5/

انتقاد معاون ریاست جمهوری
از سکوت علما در برابر قضایای
خشونت علیه زنان

پاکستان بايد سياست خارجى خود
را در قبال افغانستان تغيير دهد

برخى سياســتمداران پاکســتانى ،ضمن تاکيد بر تغيير سياست
خارجى پاکستان در قبال افغانستان مى گويند که اسالم آباد ،بايد
يک سياست روشن در برابر افغانستان داشته باشد.
افراســياب ختک عضو حزب ملی مردمی و سناتور پيشين خيبر
پشــتونخواه ،به آژانس خبرى پژواک در کابل گفت که سياســت
استراتيژيک پاکستان در قبال افغانستان ،يک سياست کام ً
ال ناقص
بوده و اين سياست نه تنها افغانستان.........ادامه/ص5/

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

ساالنه بیش از  ۳۲میلیون دالر تحت
نام سوپرسکیل حیف و میل می شود

يک تحقيق ولسى جرگه نشان مى دهد که ساالنه،
به حدود  ٥٠٠٠کارمند دولــت در مجموع بيش از
 ٣٢ميليون دالر به عنوان معاش امتيازى داده مى
شود؛ اما برخى اعضاى جرگه مى گويند که اين رقم
بيشتر از اين مى باشد.
رييس ولســى جرگه ،به سه کميسيون اين جرگه
هدايت داد تا در اين مورد تحقيق بيشتر نمايد.
محمد ســرور عثمانی معاون کمیسیون عدلی و

قضایی ولسی جرگه ،دیروز نتايج تحقيقى را که از
سوى اين کميســيون و کمیسیون تفتیش مرکزی
جرگه انجام شده اعالم کرد.
عثمانی گفت به اســاس اســنادى که کمیسیون
مستقل اصالحات اداری و خدمات ملکی افغانستان
به دسترس کمیســیون يادشده ولسى جرگه قرار
داده ،نشان مى دهد که در حال حاضر  ۴۹۱۸تن که
در بست های اول ،دوم..........،ادامه/ص5/

تمرکز بیشتر بر جلب و جذب در صفوف
قوای مسلح افغانستان

کشف یک محموله جنگ افزار از
شاهراه کابل  -جالل آباد

یک محموله بزرگ جنگ افزار از شــاهراه کابل  -جالل آباد کشف
شد.
ازاین جنگ افزار بیست و پنج تفنگچه وده شاجور کالشینکوف به
دست آمده است.
عطااهلل خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار به آژانس باخترگفت که
این جنگ افزار ها توسط مردی از پاکستان وارد و ازطریق گذرگاه
تورخم قراربود به کابل انتقال یابد..........ادامه/ص5/
معاون ریاســت جمهــوری در محفــل افتتاحیه
اســتراتیژی و پالن عمل ملی مبارزه با خشونت در
برابر زنان ،روز گذشــته ،تأمین حقــوق زنان را از
مســؤلیتس های مهم ملی و تعهد الزام آور دولت
افغانســتان در برابر مردم افغانستان و جامعه بین
المللی عنوان کرد و افزود که مبارزه با خشونت علیه
زنان تکلیف همگانی و ملی جامعه و دولت افغانستان

می باشد .وی استراتژی ملی مبارزه با خشونت علیه
زنان را پس از قانون منع خشــونت علیه زنان ،مهم
ترین ســند مدون و مکتوب در زمینــه مبارزه با
خشونت علیه زنان در کشور عنوان کرد و افزود که
این سند مهم و اساســی برخاسته از ضرورت های
بنیادین جامعه ما به خصوص جامعه زنان کشور است
که با هدف تطبیق.......ادامه/ص5/

هشدار اتحادیههای باربری به
حکومت افغانستان

اولین جلسۀ کمیته عملیاتی
کميسيون انتخابات تدویر یافت

نخستين جلسه کمیتۀ عملیاتی کميسيون مستقل انتخابات ،دیروز
تدویر یافت.
در خبرنامۀ دفتر مطبوعاتى کميسيون مستقل انتخابات که دیروز
 ١٥قوس منتشر شده ،آمده است دراين جلسه که از سوى وسیمه
بادغیســی معاون عملیاتی کمیسیون مستقل انتخابات پيش برده
ميشــد ،روی طرح ارزیابی و متوازن سازی مراکز رأی دهی بحث و
گفتگو شد............ادامه/ص5/

ده طالب مسلح و دو سرباز اردوى
ملى در شيندند کشته شده اند

مقامات در هرات مى گويند که ده طالب مســلح و دو سرباز اردوى
ملى در ولســوالى شيندند کشته شــده اند؛ اما سخنگوى طالبان
کشته شدن ده ها منسوب امنيتى را ادعا کرده است.
جیالنی فرهاد ســخنگوی والی هرات ،به تاريخ ١٥قوس به آژانس
خبرى پژواک گفت که در درگيرى ميان نيروهاى امنيتى وطالبان و
عملیات نظامى در ولسوالی شیندند ه..........ادامه/ص5/

قضایای جرمی در پنجشیر به
صورت قابل مالحظه یی کاهش
یافته است

اتحادیههای باربری افغانستان میگوید ،اگر حکومت
از اخاذیهــای غیر قانونی جلوگیــری نکند ،آنان
تا اخیر همین ماه تمــام موترهای باربری را متوقف
خواهند ساخت.
اخذ پول به گونه غیر قانونــی از موترهای باربری،
تکس شــاروالی ،فیس خدمات شاروالی ،تکسهای

ترانســپورتی ،تکس وزارت مالیه ،تکس ترافیک و
اخذ محصوالت گمرکی از جمله مشکالتی است که
اتحادیه بابری از آن شکایت دارد.
اعضا و مسئوالن اتحادیه باربری روز دوشنبه در یک
نشست در کابل گفتند که آنها حاضر هستند که هر
نوع مالیه و تکس را ..........ادامه/ص5/

حکومت بعد از فيصله ستره محکمه در مورد
وزراى سلب صالحيت شده تصميم مي گيرد

رياســت اجرائیه می گويد که پس از صدور فيصلۀ
ستره محکمه در مورد وزراى سلب صالحيت شده
توسط ولسى جرگه ،حکومت تصميم خواهد گرفت.
اميد ميثم معاون سخنگوی رياست اجرائی حکومت،
دیروز در گفتگو با رســانه ها گفت که کار ســتره
محکمه روی موضوع استيضاح و سلب صالحيت وزرا

توسط ولسى جرگه ،ادامه دارد .وى اظهاراميدوارى
کرد که ستره محکمه ،فيصله اش را در اين مورد به
زودترين فرصت صادر نمايد تا حکومت در روشنايى
آن ،در زمينه تصميم اتخاذ نمايد.
موصوف ،در رابطه به اينکه تاکنون حکومت چرا از
ستره محکمه نخواسته..........ادامه/ص5/

ادارات امنیتی افغانســتان در زمســتان امسال بر
افزایش جلب و جذب در صفوف قوای مســلح آن
کشور تمرکز خواهد کرد.
عبداهلل عبداهلل رئیس اجرائیۀ افغانستان گفت که با
در نظر داشت تلفات سربازان افغان ،شورای امنیت
ملی افغانستان چنین فیصله کرده است.
حکومت افغانســتان درحالی توجــه را بر جلب و
جذب در صفوف قوای مســلح بیشتر می کند که

تلفات نیروهای امنیتی و دفاعی افغان در سال روان
میالدی افزایش یافته است.
مفتش ویژۀ ایاالت متحده برای بازسازی افغانستان
یا سیگار گزارش داده اســت که در ده ماه نخست
سال  ۲۰۱۶کم از کم  ۵۵۲۳ســرباز افغان کشته و
 ۹۶۶۵سرباز دیگر زخمی شده است.
به اســاس تخمین ناتو در حال حاضر شمار اردوی
ملی افغان به  ۱۷۳هزار.........،ادامه/ص5/

واکنش ها به بازداشت پناهجوی افغان به
اتهام تجاوز و قتل یک دختر آلمانی

زگمار گابریل ،معاون صدراعظم آلمان گفته اســت
که بازداشت یک پســر نوجوان پناهجوی افغان به
اتهام تجاوز جنســی و قتل یک دختر آلمانی نباید
برای «تحریک عمومی و تبلیغ تئوریهای توطئه»
استفاده شود.
پولیس آلمان اعالم کرده که یک پسر نوجوان افغان
به ظن تجاوز جنسی و قتل یک دختر دانشجوی ۱۹

ساله آلمانی در شهر فرایبورگ آلمان بازداشت شده
است.
مقامات شهر فرایبورگ در جنوب غرب آلمان اعالم
کردند که این پسر  ۱۷ساله پس از آن بازداشت شد
که دیانای او در صحنه جرم پیدا شــده و او را از
طریق دوربین مداربسته شناسایی کردهاند.
این پسر نوجوان افغان.........ادامه/ص5/

جوانان رضاکار ،ساحه بند قرغۀ کابل را از
کثافات پاک کاری کردند

ريیس سارنوالی پنجشیر می گوید که قضایای جرمی در این والیت،
در شش ماه اول ســال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال قبل،
بیش از  ۴۰درصد کاهش یافته است.
نــور هادی هادی ،این موضوع را دیروز در نشســتی که به منظور
گزارش دهی فعالیت این اداره با حضور هیأتی از لوی ســارنوالی و
شرکت شماری از مســووالن محلی در تاالر کنفرانس های والیت
برگزار شده بود ،بیان کرد............ادامه/ص5/

سه تن از جمله يک قاضى در
فارياب کشته شدند

در دو رويداد ترافيکی ســه تن از جمله يک عضو محکمۀ ولسوالى
خواجه ســبزپوش اين واليت کشته شدند و ســه طفل در انفجار
هاوان جراحت برداشتند.
سلطان سنجر ولســوال اندخوی واليت فارياب ،به آژانس خبرى
پژواک گفت که حوالى عصر ديروز ،موتر حامل قاضی عبداللطيف
عضو محکمه ولســوالی خواجه ســبزپوش ،با موتر تيم انجنيران
هندی که در يک پروژه برق مصروف...........ادامه/ص5/

ده ها تن از رضاکاران با پاک کاری ســاحۀ تفریحی
بند قرغۀ کابل از وجود کثافات ،از اقشــار مختلف
مردم خواســتند تا در پاکی و صفایی محیط زیست
خود سهم بگیرند.
در این برنامه که دیروز با شعار»شهر پاک ،شهر صلح
است» ،از سوی برنامه انکشافی ملل متحد()UNDP
به مناسبت» روز جهانی رضا کاران» راه اندازی شده

بود ،حدود  ۲۰۰تن از رضا کاران سهم گرفته بودند.
سید فرهاد زلمی ســخنگوی برنامه انکشافی ملل
متحد به خبرنگاران گفــت« :روز جهانی رضاکاران
برای ما این فرصــت را داد تا اشــتیاق مان برای
بازگرداندن اماکن عامه ،به شکلی که همه بتوانند در
آن استراحت و بازی کنند ،نشان دهیم».
وی افزود که این نهاد ،همه ..........ادامه/ص5/

