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نشست پگواش در مورد صلح
در کابل آغاز شد

نشست شخصيت هاى سياسى و جهادى افغانستان،
به منظور بحث در مورد قطعنامۀ پيشنهاد شده از
سوى موسســۀ بين المللى پگواش ،در کابل آغاز
شد.
پگواش ،يک موسسۀ بين المللى کانادايى است که
براى صلح و حل منازعات در مناطق مختلف جهان
تالش مى کند.
موسسۀ مذکور ،ماه گذشــته نيز يک نشست در

اســام آباد پايتخت پاکستان برگزار کرده بود که
طى آن ،روى روابط افغانستان و پاکستان و پروسۀ
صلح گفتگو صورت گرفت.
خليل اهلل ساپى يکى از مسووالن دفتر پگواش در
کابل ،دیروز(٢٣قوس) به آژانس خبرى پژواک گفت
که در نشســت دیروز ،حدود  ٣٠تن از شخصيت
هاى سياسى و جهادى افغانستان دعوت شده اند.
او افزود که شخصيت هاى..........ادامه/ص5/

بانک انکشاف آسیایی با پروژههای برق
افغانستان کمک میکند

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

اولین تفاهمنامه همکاری های علمی
وآموزشی با عربستان سعودی به امضا رسید

وزیر تحصیالت عالی در جریان ســفرش به عربستان
سعودی اولین تفاهمنامه همکاری های علمی وآموزشی
را با وزیر تعلیمات عالی سعودی به امضا رساند.
به گزارش آژانس باختر ،پوهنوال دوکتور فریده مومند
وزیر تحصیالت عالی در این سفر با مقامات آن کشور
دیدن نموده ضمن توضیــح وضعیت تحصیالت عالی
افغانســتان و نیازمندی های این عرصه از کمک های
کشور عربستان به افغانستان قدردانی نموده خواهان
کمک های آن کشور در بخش تحصیالت عالی گردید.
طی این سفر اولین تفاهمنامه همکاری علمی آموزشی
میان وزیر تحصیالت عالی و داکتر احمد بن العیســی،
همتای ســعودی اش به امضا رسید .در این تفاهمنامه
هجده مــاده یی روی روابط علمی آموزشــی ،تبادل
تجارب و تحقیقات علمی مشترک میان پوهنتون های
هردو کشور ،تهیه بورسیه های تحصیلی ،آموزش کادر
های افغان در پوهنتون های عربستان سعودی به ویژه
در رشــته های تخنیکی ،فنی و طبی و کمک های آن
کشور به پوهنتون های افغانستان تفاهم صورت گرفت.
وزیر تحصیالت عالی در این دیدار در رابطه به تطبیق
عملی بورسیه های که..........ادامه/ص5/

نگرانی دختران ورزشکار جوزجان
از وضعیت امنیتی این والیت

دختران ورزشکار از گسترش ناامنیها در شمال به خصوص والیت
جوزجان ابراز نگرانی کرده میگویند که امنیت در شــمال روز تا
روز بدتر شده و آنها با مشکالت زیاد امنیتی در عرصه ورزش رو
به رو اند.
رویا ملکیار عضو تیم منتخب فوتبــال دختران جوزجان به رادیو
آزادی گفت ،این نا امنیها سبب شده تا دختران ورزشکار با تبعیض
جنسیتی ،عدم مصونیت و رفتارهای نا پسند از سوی جامعه رو به
رو شوند...........ادامه/ص5/

احمد ضیاء مسعود:

گروهایی در افغانستان به نام دین دست
به خشونت می زنند

عالمان دین :مولوی صمد باید از
ش بخواهد
زنان پوز 

وزارت انــرژی و آب افغانســتان میگوید ،بانک
انکشاف آسیایی قرارداد های را با این وزارت امضا
کرده که در نتیجه آنها ،ســه پروژه مهم به بهره
برداری سپرده خواهد شد.
اماناهلل غالب معین وزارت انرژی و آب افغانستان به
رادیو آزادی گفت ،تمامی پروژهها  ۴۵۰میلیون دالر
مصرف دارد که  ۳۰۰میلیون دالر آنرا بانک انکشاف
آسیایی و متباقی را ناتو ،کشورها و مؤسسات همکار

با افغانســتان خواهد پرداخت .وی افزود« :یکی از
پروژههای ما که به نام «باک تو باک» یاد میشــود،
ساختن یک سب استیشن در پلخمری است که ما
میخواهیم برق خود را با برق ترکمنســتان وصل
ســازیم .بخش دومش خط انتقال از مرکز بامیان در
منطقه الوان اســت که شــامل دو سب استیشن و
شبکه توزیع برای بیست هزار خانه در والیت بامیان
میشود و یک مقدار پول.......ادامه/ص5/

مردم بايد در تامين امنيت کشور تالش
کنند و همکار دولت باشند

دههــا تناز عالمان دین در تخار دیــروز ( ۲۳قوس) در واکنش به
اظهارات اخیر مولوی عبدالصمد ،رییس پیشین شورای علمای این
والیت ،گرد آمدند و گفتند که ســخنان توهینآمیز اخیر او دربارۀ
زنان خالف اصول دین اســام است .آنان از مولوی صمد خواستند
که از زنان پوزش بخواهد.
عالمان دین از مولوی عبدالصمد خواستند که از گفتههای اخیرش
پوزش بخواهد و نگذارد که مردم..........ادامه/ص5/

قوماندان کندک پوليس سرحدى
در کنر کشته شد

قوماندان کندک پوليس ســرحدى در واليت کنر ،در نتيجۀ انفجار
ماين به قتل رسيد.
پاســوال جمعه گل همت قوماندان امنيۀ کنر ،دیروز( ٢٣قوس) به
آژانس خبرى پژواک گفت که اين رويداد ،ســاعت  ١٢:٠٠دوشنبه
شب در ولسوالى دانگام ُرخ داده است.
او افــزود که ســمونمل ولى جان قوماندان کندک ســوم پوليس
سرحدى ،به سوى يک پوسته حرکت کرده بود ،که در مسير راه با
انفجار ماين مواجه شد...........ادامه/ص5/

در پيوند به جرایم مختلف  ٣٥تن
در هرات بازداشت شده اند

پوليس هرات در يک هفتۀ گذشته ٣٥ ،تن را به اتهام جرایم مختلف
بازداشت نموده است.
مل پاســوال محمد ایوب انصاری قوماندان امنیه هرات ،که دیروز
دريک نشســت خبرى در مورد دستاوردهای یک هفتهیی پولیس
این والیت صحبت میکــرد ،گفت که این افراد بــه اتهام جرايم
مختلف از جمله اختطاف ،مخالفت مسلحانه با دولت ،قتل ،نگهداری
سالح غیرقانونی و سرقت های .........ادامه/ص5/

سخنرانان طى يک گردهمايى در پروان ضمن اعالم
حمايت از دولت ،خواهان تالش بيشــتر دولت براى
تامين امنيت و جلوگيرى از مشکالتى چون فساد،
اختالف ميان ســران حکومت و تفرقه هاى قومى
شدند.
این گردهمایى ،دیروز در تاالر شــاروالى شــهر

چاریکار مرکز واليت پروان با اشتراک صدها تن از
علماى دين ،مقام هاى حکومت ،نمايندگان مردم و
ديگر باشــنده هاى اين واليت برگزار شد.شاه ولی
شــاهد معاون والیت پروان در اين گردهمايى گفت
که حکومت افغانستان ،در کنار مشکالتى که دارد،
دستاوردهايى نيز داشته است........ادامه/ص5/

چوهدری :برخیاز اعضای شبکۀ حقانی
در پاکستان مستقر استند

اعزاراحمد چوهدری ،معاون وزارت خارجۀ پاکستان،
گفت که برخــیاز اعضای شــبکۀ حقانی به گونۀ
پراگنده در آن کشور فعالیت دارند .آقای چوهدری
در صحبت با تلویزیون دولتی پاکســتان به اعضای
شبکۀ حقانی هشدار داد که اگر آنان در فعالیتهای
هراسافگنانه در افغانستان سهم بگیرند ،دیگر در
ی آنان نسیت .این در حالیاست
پاکستان جایی برا 

که رییسجمهورغنی و مقامهای امریکایی همواره
اصرار داشــتهاند که شــبکۀ حقانی در پاکستان
مستقر اســتند و فعالیتهای تخریبکارانۀ آنان در
مناطق قبایلی پاکستان طراحی میشود؛ چیزی که
پاکستان همواره آن را رد کردهاست.
آقای چوهدری گفت« :حقیقت این است که شبکۀ
حقانی بخشیاز طالبان..........ادامه/ص5/

در دو صد جريب زمين در سمنگان
باغ هاى ميوه ايجاد گرديد

در مســاحت  ٢٠٠جريب زمين در مرکز و ولســوالى هاى حضرت
سلطان ،خرم سارباغ و فیروزنخچیر واليت سمنگان ،باغ هاى ميوه
ايجاد شده است.
عبدالمجید خیرخواه مسوول والیتی پروژه ملی باغداری و مالداری
وزارت زراعت والیت سمنگان گفت که دو صد جريب زمين مذکور،
مربوط باشنده هاى مرکز و ولسوالى هاى يادشده مى باشد.
موصوف افزود که در اين دو صد جريــب زمين؛ نهال هاى انگور،
سيب ،زردالو و بادام طى کمپاين..........ادامه/ص5/

نماینــده ویژه رئیس جمهــور در امور اصالحات و
حکومت داری خوب ،می گوید که گروه های مزدور
بیگانه با نام دین خشــونت را در افغانستان ترویج
می دهند.
احمد ضیاء مسعود این موضوع را دیروز در نشستی
که با نام «دعوت و انسجام برای حمایت از اطفال و
زنان یی بضاعت» در کابل برگزار شده بود ،بیان کرد.
وی در این مراسم که از ســوی مؤسسه حمایت از

اطفال راه اندازی شده بود ،گفت « :امروز متاسفانه
گروه هایی در افغانســتان وجود دارد که از آدرس
دین خشــونت را ترویج می دهند و هنوز هم به نام
دین مردم بی گناه کشور ما را می کشند».
مســعود افزود »:ما شــاهد موجودیت گروه های
هســتیم که با انســان و جامعه ما دشمنی دارند
وانســان بودن را به حیث یک عامل تباهی و فساد
می پندارند؛ آنها کسانی..........ادامه/ص5/

مسؤلين صحى :پوليس درارزگان جلوى
خدمات صحى را مى گيرد

مســؤلين صحى در واليــت ارزگان مدعى اند که
پوليس جلوى انتقال ادويه به ولســوالى ها را مى
گيرد ،اما قوماندانى امنيه اين ادعا را رد مى کند.
مســؤالن صحی می گویند که هيچ کارمند صحى
محلی با کدام گروه(مسلح غیر مسؤل) رابطه ندارد و
يگانه هدف آنها عرضه خدمات صحى به مردم است.
داکترسيد رحمان رحمانزی ،رئيس موسسۀ صحى

و انکشافى افغان در ارزگان به آژانس خبرى پژواک
گفت که کارمندان این مؤسسه بى طرف هستند و
طرف هاى درگير درجنگ براى آنان مشکل آفرينى
نکنند.
وی افزود که طى چند سال گذشته ،کارمندان صحى
این نهاد در مرکز والیت و همه ولســوالى و مناطق
دور دست فعاليت دارند و..........ادامه/ص5/

سفير افغانستان در واشنگتن با دو عضو
کمپاين ترمپ ديدار کرده است

ساختمان يک مرکز صحی در
نيمروز به بهره برداری سپرده شد

کار ســاختمان يک مرکزصحی پنج بستر ،در قريه منار ولسوالی
خاشرود تکميل و به بهره برداری سپرده شد.
محمدهاشــم نورزيی ولسوال خاشــرود واليت نيمروز ،به آژانس
خبرى پژواک گفت که اين کلينيک به هزينۀ چهارميليون و دوصد
وســى هزار افغانى ،از طريق برنامه همبستگى ملى رياست احيا و
انکشاف دهات ساخته شده است............ادامه/ص5/

سفير افغانستان در واشــنگتن ،با اعضاى کمپاين
انتخاباتى ترمپ رييس جمهــور جديد امريکا ،در
مورد روابط دوجانبه ميان دو کشــور صحبت نموده
است.
داکتر حمداهلل محب ســفير افغانستان ،دیروز (٢٣
قوس) در صفحه فيســبوک خود نوشــته که با دو

کمپاينر دونالد ترمپ رييس جهمور منتخب امريکا
ديدار کرده است.
وى افزوده است که اين دو عضو کمپاين ترمپ ،در
افغانستان نيز وظيفه انجام داده اند ،که با آنها درين
مورد صحبتهاى مهمى نموده است.
سفير افغانستان گفته..........ادامه/ص5/

