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A.  :نشرات شاروالی کابل 

 طی هفته گذشته، شاروالی کابل به ارایه نشرات ذیل از طریق کانال های نشراتی خود پرداخته است: 

  نشریه پامیر اقبال چاپ نیافته است.  در هفته گذشته،نشرات چاپی )پامیر(:  - 1

  

همچنان شاروالی کابل در جریان هفته گذشته به نشر مطالب از طریق  نشرات الکترونیکی از طریق صفحه فیسبوک: - 2
 صفحه فیسبوک پرداخته است که شرح عناوین آن قرار ذیل است: 

 

 7139 اسد 27 شنبه

 

 اسد. ۲۸مناسبت ی شاروالی کابل بههای ادارهآمادگی .1
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 په یوولسمه ناحیه کې د دوو نښلیدونکو سړکونو جوړیدو چاري بشپړي شوي .2

 

 روز جهانی جوانان و هفته فرهنگی کابل در ناحیه نهم تجلیل شد

 

https://www.facebook.com/abdullahjanhabibzai/photos/a.1094595423940227/1954858697913891/?type=3
https://www.facebook.com/abdullahjanhabibzai/photos/a.1094595423940227/1954858697913891/?type=3
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، طی محفلی از روز جهانی جوانان و هفتۀ فرهنگی کابل با اشتراک نخبگان، فرهنگیان، 1397اسد  25پنجشنبه روز 
 .باشندگان و جوانان ناحیه نهم، گرامی داشت به عمل آمد

در این محفل روی نقش سازندۀ جوانان در جامعه و ارزش های معنوی و فرهنگی شهر کابل صحبت های همه جانبه 
خاطرنشان گردید که جوانان می توانند از طریق کسب علم و دانش در ساختار یک جامعۀ سالم و همسو  صورت گرفته

 .مفید واقع گردند و تالش نمایند تا فرهنگ اصیل افغانی و میراث های فرهنگی و تاریخی شهر کابل حفظ گردد
است ناحیه نهم نیز با اهدای لوح سپاس قابل ذکر است که شماری از جوانان برتر و پرتالش ناحیۀ متذکره از سوی ری

 .تشویق و تقدیر گردیدند
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  !قابل توجه شهروندان کابل .3

 )CCHF(وقایه و کنترول تب خون دهنده یا مرض کانگو

که اکثراً از طریق مواشاای انتقال  (CCHF)ورکشاااپ آگاهی دهی به خاطر وقایه و کنترول تب خون دهنده یا مرک کانگو
در آغاز محمد .، برای نمایندگان صاااانا قصااااابان شااااهر کابل دایر گردید1397اسااااد  27از ظهر امروز مورخ میآبد، قبل 

ادریس توخی رییس صااااحت محیطی و محیط زیساااات شاااااروالی کابل در حالی که نماینده گان وزارت های صااااحت عامه، 
گیری از تب خون دهنده یا مرک کانگو زراعت و مالداری و سایر ادارات ذیربط نیز حضور داشتند، پیرامون وقایه و جلو

صحبت نموده گفت که، مرک تب خون دهنده یک مریضی ویروسی است که بوسیلۀ کنۀ موجود در بدن نشخوار کننده ها 
) گاو، گوساافند و بزس ساابب تب یا بیماری خفیا شااده، به انسااان ها نیز ساارایت نموده و باعث تب خون دهنده و حتی مر  

ز قصاااابان و شاااهروندان توقع برد تا در هنگام ذبی مواشااای از دساااتپش، ماساااک و چپن محافظتی که وی ا .انساااان میگردد
همچنان در هنگام ذبی و پوساات کردن حیوانات از گرفتن کارد قصااابی در دهن .آسااتین و دامن آن دراز باشااد اسااتفاده نمایند

شااان را، با مشااورۀ دوکتوران صااحت حیوانی دوا جداً خود داری نموده به خاطر از بین بردن کنۀ حیوانات، محل نگهداری 
شی نمایند صابان، از ذبی .پا شتن زخم در دست های ق شان کردند که در صورت دا متعاقباً نمایندگان وزارت صحت خاطرن

حیوانات و توته کردن گوشت خوداری شود، همچنان از خوردن گوشت و جگر نیم پخته حیوانات خودداری شود و هیچگاه 
در اخیر نمایندگان ادارات ذیربط ساااهم گیری هرچه فعالتر مردم  .ت را با دسااات برهنه از بدن حیوان دور ننماییدکنۀ حیوانا

به خصااااوا قصااااابان را در جلوگیری از شاااایو  امراک، گام موثر دانسااااتند و برای جلوگیری از تب خوندهنده یا مرک 
لصااااحۀ محیطی معرفی کردند تا جهت مصااااونیت، راهپارهای مناسااااب را از لحاظ علم طبابت و حفظ ا (CCHF) کانگو

 .وقاااااایاااااه هاااااای هااااارچاااااه وزم صااااااااااااورت گااااارفاااااتاااااه و سااااااااااااالمااااات شااااااااااااهااااارونااااادان تاااااامااااایااااان گاااااردد
قابل ذکر است که در جریان برنامه، برای هریک از نمایندگان صنا قصابان کابل، مواد و پوسترهای معلوماتی نیز توزیع 

  .گردید

 

 

 

 !درود بر روح شهدای راه آزادی کشور 4. 

گاهی زیر بار اسارت نرفته دانیم ملت غیور و سلحشور کشور عزیز ما در طول تاریخ هیچکه میهموطنان گرامی! طوری
و استعمار و استثمار را نپذیرفته و با غرور و همت در برابر متجاوزان ایستاده گی نموده است که در نتیجه، آزادی و 

 .آورده و همواره از آن پاسداری نموده اندسرافرازی را برای نسل.های آینده به ارمغان 
ها شدت گرفت و در نتیجه عساکر انگلیس، تلفات سنگینی را ها در برابر تهاجم انگلیسسال پیش در چنین روزی قیام ۹۹

 .از سوی مبارزان میهن مان متقبل شدند و ناگزیر کشور ما را ترک نمودند
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ی هموطنان به ویژه شهریان لروز استرداد استقالل کشور را برای همهی شاروالی کابل نود و ُنهمین سارهبری اداره
 .محترم کابل تبریک و تهنیت عرک داشته به امید داشتن کشوری عاری از جنگ و مملو از صلی

 

 

 1397اسد  28شنبه یک

 مرغهدرنو هیوادوالو اختر مو نیک .1
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B.  :اشتراک در رسانه ها 

  برنامه های مختلا رسانه های ذیل حضور داشته است:طی هفته گذشته شاروالی کابل در 

عبدالجلیل سلطانی رییس نشرات شاروالی کابل مصاحبه را با رادیو آرمان   1397اسد  27 شنبهروز : رادیو آرمان  .1

 انجام داده و به سواوت شهروندان پاسخ ارایه نمود.

انجام داده رادیو نوا عبدالجلیل سلطانی رییس نشرات شاروالی کابل مصاحبه را با   1397 اسد 27شنبه روز : رادیو نوا .2

 و در مورد برداشتن موانع صحبت نمود.

انجام  تلویزیون یکعبدالجلیل سلطانی رییس نشرات شاروالی کابل مصاحبه را با  1397 اسد ۲۷شنبه روز  :تلویزیون یک .3

 .صحبت نمود یترافیپ اشاره های در مورد داده و

صدای آلمان رادیو عبدالجلیل سلطانی رییس نشرات شاروالی کابل مصاحبه را با  1397 اسد ۲۷شنبه روز  :Dwرادیو  .4

 .صحبت نمود حمام های شهردر مورد  انجام داده و

تلویزیون عبدالجلیل سلطانی رییس نشرات شاروالی کابل مصاحبه را با   1397اسد  27روز شنبه تلویزیون خورشید :  .5

 خورشید انجام داده و در مورد دست فروشان صحبت نمود.

 

 

C.   :دعوت رسانه ها  

 طی هفته گذشته هیچ رسانه ی دعوت نشده       

D.  :انعکاس کارکردهای شاروالی در رسانه ها 
رادیو از  پاسخ به سواوت شهروندانعبدالجلیل سلطانی رییس نشرات شاروالی کابل در مورد  مصاحبه :رادیو آرمان .1

 انعپاس یافت. آرمان
 انعپاس یافت. رادیو نوابرداشتن موانع از نشرات شاروالی کابل در مورد  عبدالجلیل سلطانی رییس مصاحبه :رادیو نوا .2

مصاحبه عبدالجلیل سلطانی رییس نشرات شاروالی کابل در مورد اشاره های ترافیپی از تلویزیون یک تلویزیون یک:  .3

 انعپاس یافت.

 از رادیو صدای آلمان حمام های شهرمصاحبه عبدالجلیل سلطانی رییس نشرات شاروالی کابل در مورد : Dwرادیو  .4

 انعپاس یافت.

مصاحبه عبدالجلیل سلطانی رییس نشرات شاروالی کابل در مورد دست فروشان از تلویزیون تلویزیون خورشید:  .5

 خورشید انعپاس یافت.

 


