ایمیلthedailyafghanistan@yahoo.com :
موبایل0093 - 0777005019 / 0799 005019 :
آدرس :کابل – شهرک امید سبز ،فاز چهار ،کوچه ششم،
خانه نمبر 137 -V

سال دهم -شماره 2763

یک شنبه  20جدی 1394

وزارت خارجه امریکا:

نشست چهارجانبه فرصتی برای
پشتیبانی از صلح افغانستان است

ســخنگوی وزارت خارجه امریکا از آماده گی
کشورش برای شــرکت در نشست چهارجانبه
افغانستان ،پاکســتان ،ایاالت متحده امریکا و
چین خبر داد و افزود که طالبان در این نشست
حضور نخواهند داشت.
قرار است نشســت چهارجانبه روز دوشنبهی
هفته جاری در اسالم آباد برگزار شود .جان کربی

ســخنگوی وزارت خارجه امریکا اظهارداشت:
«این یک فرصت خواهد بود تا مشــارکت مان
را با افغانســتان ،پاکستان و چین در پشتیبانی
از صلحی که از ســوی افغانان رهبری می شود
گسترش دهیم.
این چیزی اســت که همیشه گفتهایم .این یک
دنبالهی خوب و مهم..........ادامه/ص5/

هشدار وزارت صحت در رابطه با
آلودگی هوای پایتخت

وزارت صحت عامه هشــدار می دهد که اگر به
معضل آلوده گی هوا در پایتخت توجه نشــود،
تن درستی هزاران پایتخت نشین با خطر روبرو
خواهد شــد .بیماریهای قلبی؛ تنگ شــدن
رگهای قلب ،سکته مغزی ،بیماریهای تنفسی

و سرطان شــش از جمله بیماریهای کشندهای
هســتند که آلودهگی هوا ســبب آن میشود.
قمرالدین صدیقی مشــاور وزارت صحت عامه
در این باره گفت« :کابل یک شهر مناسب برای
زندگی نیست ،باید هرچه.........ادامه/ص5/

عملیات نظامی برای پس گرفتن ‹درقد› از طالبان
در شمال افغانستان

نیروهای دولتی برای پس گرفتن کنترل جزیره
«درقد» در شــمال افغانســتان از گروه طالبان
عملیات بزرگی را به راه انداختهاند.
مقامهای محلی در والیــت تخار گفتهاند که در
جریان این عملیات که از جمعه شب آغاز شده

اســت ۲۲ ،عضو گروه طالبان کشته و  ۵سرباز
زخمی شدهاند.
سنتاهلل تیمور ،ســخنگوی والی تخار گفته که
شــماری از اعضای برجسته گروه طالبان هم در
میان کشته شدگان بودهاند.........ادامه/ص5/

یک تن با چهار صد کیلو هیرویین در سمنگان بازداشت شد

مســووالن مبارزه با مواد مخدر در کشور اعالم
کرده اند که پولیس مبارزه با مواد مخدر سمنگان
یک تن را با چهار صد کیلو هیرویین بازداشــت
کرده است.
عبدالحق شــیرزاد مدیر مبــارزه با مواد مخدر
قوماندانی امنیه والیت ســمنگان به خبرگزاری

بخدی گفت :شــخصی بنام صبغت اهلل یکجا با
چهار صد کیلو هیرویین در ســمنگان بازداشت
شد.
اقای شــیرزاد می گوید که صبغت اهلل در موتر
شخصیش این مقدار مواد را جاسازی کرده بود
و می خواست که ............ادامه/ص5/

حکومت تالش می کند برای سرنوشت کمیته گزینش
راه حل قانونی دریابد

هر چنــد بــا رد فرمان
تقنینی رئیس جمهور در
مورد انتخابــات ،فعالیت
های کمیتــه گزینش با
موانــع حقوقــی روبرو
شده اســت ،اما حکومت
افغانستان تالش می کند
تا برای حل این مشــکل
راه حل قانونی را جستجو
کند.
یک منبع معتبر حکومت
که نخواست از وی نام گرفته شود ،روز شنبه به
رادیو آزادی گفت که در این زمینه تالش ها آغاز
شده است ،اما این منبع از ارائه جزئیات در این
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مجلس توضیحات مقامهای امنیتی
را قابل قبول ندانست

توضیحات سهســاعته مقامهای ارشــد امنیتی افغانستان
قناعت مجلس نمایندگان را فراهم نکرد و مجلس خواستار
ارائه طرح مقابله با شورشیان شد.
نورالحق علومی وزیر داخله  ،معصوم استانکزی سرپرست
وزارت دفاع و مســعود اندرابی سرپرست امنیت ملی برای
روز شــنبه ( ۱۹جدی) برای توضیــح برنامههای امنیتی به
مجلس فراخوانده شده بودند.
آقای اســتانکزی گفت« :ما با جنگ فرسایشــی رو به رو
هستیم .در نقطههای مختلف ،در هر جایی که واحدهای اردو
یا پولیس هستند ،در  ۲۴ساعت[ ،نیروهای امنیتی] حداقل
بخشی از وقت خود را در جنگ سپری میکنند».
او افزود« :این وضعیت در یک روز یا ماه نیست ،بلکه تقریب ًا
در طول هشت ماه گذشته ،در هر والیت ،از کاپیسا ،تا بغالن،
کندز ،بدخشان ،پکتیا و پکتیکا ،در هر نقطهای از کشور ما
واقعا نتوانستیم که واحد ذخیره داشته باشیم».
سرپرســت وزارت دفاع گفت که اگر پاســگاه در وضعیت
محاصره قرار داشــته باشد ،ممکن است در ظرف دو روز یا
پنج روز به ســربازان آن نان نرسد یا مشکل دیگری برای
آنها پیدا شود.
پیش از این محمدجان رسول یار ...........ادامه/ص5/

معترضان بامیانی:

خط انتقال برق آسیای میانه از
بامیان بگذرد

صدها معترض بامیانی در تظاهراتی اعتراضی خواهان اجرا
شدن پیشنهاد یک شــرکت آلمانی در مورد انتقال برق
وارداتی شمال از طریق بامیان شدهاند.
اسماعیل زکی از برگزارکنندگان این تظاهرات به بیبیسی
گفــت که تعدادی از فعاالن مدنی ،سیاســی و اهالی این
والیت در این تظاهرات شــرکت کردند و خواستار اجرای
طرح احداث خط انتقال برق از شــمال کشــور از طریق

طالبان مسلح عملیات شان را در افغانستان
شدت بخشیده اند

طالبان مسلح امسال در موسم زمستان هم عملیات نظامی
شان را شدت بخشیده اند.
ناظران می گوینــد ،طالبان می خواهند ،با اســتفاده از
افزایش حمالت در افغانستان باالی نماینده گان افغانستان،
پاکستان ،چین و امریکا در مذاکرات چهار جانبه در اسالم

ی اوسط هاشــمی والی سیستان و بلوچستان ایران در
عل 
دیدار با فوزیه احســانی رئیس اداره قوانین و ارتباطات
خارجی وزارت ترانســپورت افغانســتان گفته است که
افغانستان در دایره فرهنگ کشــور ایران قرار داشته و
ایران این آمادگی را دارد که شهر جدید صنعتی مشترک

در سیستان با افغانستان را ایجاد کند .وی گفت“ :جمهوری
اسالمی ایران این آمادگی را دارد که شهر جدید صنعتی
مشترک در سیستان با افغانســتان را ایجاد کند و تمام
ارگانها برای تسهیل در روابط تجاری و حمل و نقلی بین
دو کشور تالش کنند و...........ادامه/ص5/

رویترز :نیروهای امریکایی در حال بازگشت به
میدانهای نبرد افغانستان هستند

هنوز هم بیشتر ساحات کندز در تصرف طالبان قرار دارد

نا امنی ها در کندز نگرانی های را در پی داشته
و حضور طالبان مسلح و جنگجویان خارجی در
این والیت افزایش یافته است.
ســاحهء گل تِپه ،آقتاش ولســوالی خان آباد،
قلعهای زال ،برخی ســاحات ولســوالی دشت

آباد برای امتیاز گیری فشار وارد کنند.اجالس چهار جانبه
در مورد چگونگی پیشــبرد مذاکرات صلح در یازدهم ماه
جنوری در اسالم آباد برگزار می شود.
داکتر محمد تقی نویسنده و ناظر امور پاکستان به این باور
است که حمالت طالبان در............ادامه/ص5/

آمادگی ایران برای ساخت شهرک جدید صنعتی
مشترک با افغانستان

باره خودداری کرد .در عین حال ،جانداد سپین
غر رئیس اجرائیه «ایوا» یا ســازمان نظارت از
انتخابات می گوید که........ادامه/ص5/

ارچی ،بخشهای ولسوالی چهار دره ،قسمتهای
ولسوالی امام صاحب و اطراف شهر کندز از شش
ماه به اینســو تحت تصرف طالبان مسلح قرار
دارند.
در نتیجه درگیری نیروهای..........ادامه/ص5/

بامیان به کابل شــدند .محمد اکبری ،نماینده بامیان در
مجلس نمایندگان به بیبیســی گفت که قبال یک شرکت
آلمانی موسوم به فیشنر که مسئول بررسی طرح اجرائی
این خط انتقال برق  ۵۰۰کیلو ولت بوده ،به دالیل مختلف
استدالل کرده که مسیر بامیان بهترین مسیر احداث این
خط است.
دو روز پیش نمایندگان............ادامه/ص5/

آژانس خبررسانی رویترز در گزارشی که روز شنبه آن را
منتشر کرده است به بررســی وضعیت کنونی افغانستان
و نیز حضور ســربازان امریکایی در این کشور پرداخته و
نوشته اســت که نیروهای امریکایی بگونهی فزآینده در

حال برگشت به میدانهای نبرد
افغانستان هستند.
این در حالی است که حدود یک
سال از پایان مأموریت جنگی ناتو
و امریکا در افغانستان میگذرد؛
اما بدتر شــدن اوضاع امنیتی در
کشور نیروهای امریکایی را ناگزیر
به برگشــت به میدانهای نبرد
کرده است.
دیف بارنــو یکــی از جنراالن
بازنشســتهی امریکا در این باره
گفته اســت« :آنهــا (نیروهای
امریکایــی) همراه بــا نیروهای
کماندوی افغان در نبرد اشتراک
میکنند».
وی افزود« :اگر مــا دربارهی آن
صحبت کنیم یا نه؛ نیروهــای امریکایی در حال رفتن به
سوی نبردی که در راه خواهد بود در حرکت هستند».
درهمین حال گفته میشــود که مقامهــای امریکایی از
صحبت کردن در این باره..........ادامه/ص5/

