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سیگار از وجود فساد در پروژه های
وزارت معادن پرده برداشت

ســیگار یا بازرس ویژه ایاالت متحده امریکا برای بازســازی
افغانستان ،ازوجود فساد گسترده درپروژه های ظرفیت سازی
وزارت معادن خبرمیدهد.
درگزارش تازه یی بازرس ویژه امریکا آمده اســت که دو برنامه
ظرفیت ســازی برای منابع اســتخراجی افغانستان که ازسوی
ایاالت متحده امریکا تمویل میشود وبیش ازپنج صد میلیون دالر
در آنها هزینه شــده است ،گذشته از اینکه در نتیجه این برنامه
ها ظرفیت های الزم دراین وزارت بوجود نیامده است ،بخشی از
پول های این برنامه ها حیف ومیل نیز شده اند.
دراین گزارش آمده است که به علت نبود مدیریت منابع معدنی
افغانســتان ،اکنون هم بخشی ازدرآمدهای معادن افغانستان به
طالبان میرسد.
یافته های گزارش تازه بازرس ویژه ایاالت متحده امریکا درامور
بازسازی افغانســتان که دوبرنامه بزرگ اداره توسعه یی ایاالت
متحده امریکا و وزارت دفاع این کشور را دربخش ظرفیت سازی
برای منابع استخراجی افغانســتان به بررسی گرفته اند ،نشان
میدهدکه بســیاری ازپروژه های ظرفیت سازی دراین برنامه ها
نیمه کاره رها شده اند وهیچ نتیجهیی درپی نداشته اند.
دراین گزارش آمده است که دریکی ازپروژه های ظرفیت سازی
وزارت معادن که با سه صدهزاردالرعملی شده میتوانست بیش
از چهل وسه میلیون دالرهزینه شده است ودرنهایت این پروژه
نتایج الزم را برای ایجاد ظرفیت های الزم برای استخراج منابع
معدنی افغانستان درپی نداشته است............ادامه/ص5/

ثبت نام برای دریافت پاسپورت در افغانستان آنالین میشود

وزارت مخابرات افغانستان برای تسریع روند دریافت پاسپورت طرحی را
برای ثبت نام آنالین و توزیع پاسپورت از طریق ریاست افغان پست تهیه
کرده است.
این طرح به تازگی از سوی کابینه دولت افغانستان تصویب شده است .روز
پنجشــنبه  ۲۴جدی تفاهمنامه اجرای این طرح میان وزارت های داخله،
مخابرات و مالیه امضا شد.
یاسین صمیم ســخنگوی وزارت مخابرات میگوید این روند فعال به طور
امتحانی در کابل آغاز میگردد و بعدا در والیات عملی خواهد شد.
او میگوید هدف از ترتیب و عملی ســاختن این طرح سهولت برای مردم
است.
به گفته وی ،سیستم برای ثبت نام آنالین جهت دریافت پاسپورت آماده
شده و هر مشترک پس از پر کردن آنالین فورم ،یک روز برای بایمیتریک
به ریاست پاسپورت رفته و بعد از پرداخت پول پاسپورت ،از طریق ریاست
افغان پست ،پاسپورت خود را به دست خواهد آورد.
به گفته وی ،برای عملی شــدن این طرح مسایل فنی وجود دارد که در
مشورت و هماهنگی با ریاست پاســپورت راه حلهای مشخص برای آن
سنجیده شده است.
عبداهلل عبداهلل رئیس اجرایی افغانستان نیز..........ادامه/ص5/

انفجار گلوله عمل نکرده هاوان در کنر
جان چهار کودک را گرفت

مقامهای محلی در شرق افغانستان گفتهاند
که در اثر انفجار گلوله عملنکرده هاوان در
والیت کنر ،دســت کم چهار کودک کشته
شدهاند.
فرید دهقان ،سخنگوی پولیس والیت کنر

مقامهای کنســولگری افغانستان در شهر
پیشاور پاکســتان میگویند که یک فرد
مسلح نیمهشــب پنجشنبه ٢٤ ،جدی  ،به
خانه همایون یوسفزی ،ســکرتر اول این
کنسولگری حمله کرده است .سید محمد

گفته که سه تن از این کودکان با هم برادر
بودند و کودک چهارمی پســر عموی آنها
بوده است.
او افزود که این گلوله هاوان زمانی منفجر
شد که این کودکان..........ادامه/ص5/

ابراهیمخیل ،سرکنسول افغانستان در شهر
پیشاور به بیبیسی گفت که این فرد سوار
بر موتور سیکلت بوده و به احتمال زیاد فرد
دیگری نیز همراه او بوده است.
به گفته آقای..........ادامه/ص5/

حافظ سعید یکی از رهبران کلیدی
داعش در ننگرهار کشته شد

شــبکه نهاد های جامعه مدنی برای تحکیم روند
انتخابات یا اکســین می گویــد روند اصالحات
انتخاباتی به هیچ صورت نباید با بن بست مواجه
گردد.
اعضای این نهــاد در کنفرانس ملــی پیرامون
پیشنهادات و یافته های شبکه اکسین به منظور
اصالح نظــام انتخاباتی روز پنجشــنبه در کابل
از حکومت خواســتند تا با انجام اقدامات قانونی
تــداوم و موثریت روند اصالحــات انتخاباتی را
تضمین کند.
تیمور حکیمیار عضو شبکه اکسین گفت حکومت
بایــد در برابر روند اصالحــات انتخاباتی متعهد
باشد « :شبکه اکسین از دولت بخصوص رهبران
سیاسی میخواهد تا با در نظر داشت تقاضای ملت،
مردم ،جامعه مدنی و ...........ادامه/ص5/

تاجیکستان دو کنسولگری خود را در افغانستان بست

وزارت خارجه افغانستان تایید کرده که جمهوری
تاجیکستان کنسولگریهای خود را در شهرهای
شــمالی کندز و فیضآباد به دلیل نگرانی امنیتی
بسته است.
شکیب مســتغنی ،ســخنگوی وزارت خارجه
افغانســتان به بیبیســی گفت که ســفارت
تاجیکســتان در کابل این موضوع را با ارســال
یادداشتی به این وزارت ،اعالم کرده است.
آقای مســتغنی افزود« :آنهــا گفتهاند که یک
سلســله نگرانیهای کوچک امنیتی دارند .هر
گاه همیــن نگرانیهای امنیتی مرفوع شــوند،
کنسولگریهایشان را ............ادامه/ص5/

حافظ عبدالقیوم سرپرســت والیت نورستان در جلسه که
اخیرا ً در ولســوالی وانت ویگل این والیت صورت گرفت ،با
ابراز اینکه برخی وکالی این والیــت از طالبان حمایت می
کنند گفت ،تا اکنون در ولســوالی یادهء این والیت مخالفان
مسلح توســط وکالی این والیت و با پول پروژه های دولتی
تمویل شده اند .حافظ عبدالقیوم می گوید:
«طالبان مرا کافر می خواننــد ،اما پول های ما را حالل می
دانند .طالبان را همین پروژه های تقویت کرده است .نقطهء
اختالف من با وکال همین است .آنها تیکه دارن اند که صرف
تیکه گرفته در دست دوم قرارداد ها در منطقه به طالبان می
دهند .طالبان را همین ها قوی ساخته اند .من دیگر را تحمل
کرده نمی توانم و.............ادامه/ص5/

سرپرست وزارت دفاع ملی می گوید که از
این جنگنده ها بیشتر در نبردها در والیت
های ننگرهار و هلمند به کار گرفته خواهد
شد .این جنگنده ها توان به کارگیری از سی
و شش گونه جنگ افزار را دارد و همزمان
می تواند از سه گونه جنگ افزار کاربگیرد.

این چهار جنگنده از جمله بیست جنگنده
سوپر توکانوی برازیلی است که قرار است
تا ماه های بعد روند تســلیمی آن به ارتش
افغانستان تکمیل شود.
سر انجام پس از سالها ایاالت متحده امریکا
به خواست افغانستان.........ادامه/ص5/

حمله مسلحانه به خانه یک دیپلمات
افغان در پیشاور

اکسین :حکومت تداوم و موثریت روند اصالحات
انتخاباتی را تضمین کند

والی نورستان برخی
وکالی ولسی جرگه را به تمویل
طالبان متهم کرد

امریکا به افغانستان  ۴جنگنده
سوپر توکانو کمک کرد

مقامهای محلی در ننگرهــار گفته اند که
حافظ ســعید یکی از رهبران کلیدی گروه
داعش که شهروند پاکستان بود در والیت
ننگرهار کشته شده است.
غالب مجاهد ولسوال اچین والیت ننگرهار

در این باره گفت که حافظ ســعید با  ۱۰تن
دیگر دریک حملهی هواپیمای بی سرنشین
درمنطقه ژوره این ولســوالی کشته شده
است.
وی افزود که پسر .........ادامه/ص5/

مرد بریتانیایی از اتهام
‹قاچاق کودک افغان› رهایی یافت

دادگاهی در فرانسه اتهام ‹قاچاق انسان› را
برای راب الری ،سرباز سابق بریتانیایی وارد
ندانست اما او را به اتهام ‹به خطر انداختن
جان› یک کودک افغــان محکوم و جریمه
کرد .راب الری ،سرباز ســابق بریتانیایی
روز پنجشنبه (۱۴جنوری  ۲۴ -جدی) در

داگاه پذیرفت که بهار احمدی ،کودک چهار
ساله افغان را در الری خود پنهان کرده بود
و میخواست او را به طور «غیرقانونی» به
بریتانیا ببرد.
دادگاه شهر بوالنی فرانسه او را به علت به
خطر انداختن جان..........ادامه/ص5/

تظاهرات کنندگان در کابل خواستار
توزیع تذکره الکترونیکی شدند

چهارباشنده والیت غزنی
هنگام رفتن قاچاق به ایران در
والیت کرمان کشته شدند

اجساد چهار شهروند افغانســتان که چها روز پیش هنگام
رفتن قاچاق به ایران در نتیجه گلوله باری مامورین امنیتی
ایران کشته شده بودند ،روز پنجشنبه در غزنی ،زادگاهش
رسیدند.
این افراد چهار روز پیش پس از این که موتر حامل شان در
نتیجه فیر مامورین امنیتی ایران آتش گرفت ،جان باختند.
سه تن از این افراد باشنده منطقه غوغه ،ولسوالی جاغوری
و یک تن دیگر آنها باشنده ولسوالی ناهور والیت غزنی می
باشند .یکی از وابســتگان آنها به خبرگزاری مرکزی گفت
که این افراد در دکه موتر بوده و هنگامیکه موترحامل شان
هدف گلوله های مامورین امنیتی ایران قرار می گیرد ،موتر
آتش می گیرد و این افراد جان می بازند......... .ادامه/ص5/

شــماری از باشــندگان کابل با راهاندازی
تظاهراتــی خواهان توزیــع تذکرههای
الکترونیکی و عملی شــدن قانون ثبت و
احوال نفوس شدند .این قانون در نخستین
روزهای کار حکومت وحدت ملی توســط
رئیس جمهور غنی توشیح شد .تظاهرات

کننــدگان در اعتراض به توقــف توزیع
تذکرههای الکترونیکــی و عدم حاکمیت
قانون ،مجسمههای داکتر عبداهلل عبداهلل
رئیس اجراییه و اشرف غنی رئیس جمهور
افغانستان را در یکی از چهارراهیهای کابل
آتش زدند.............ادامه/ص5/

