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سومین نشست اقتصادی میان
افغانستان و روسیه در کابل برگزار
می شود

قرار است سومین نشست اقتصادی میان افغانستان و روسیه به زودی در
کابل برگزار شود.
مسافر قوقندی سخنگوی وزارت تجارت و صنایع افغانستان دیروز به رادیو
آزادی گفت که در این نشســت روی ایجاد سهولت ها در بخش تجارت و
ترانزیت و ویزه تاجران افغانستان بحث صورت خواهد گرفت.
آقای قوقندی ابراز امیدواری کرد که برگزاری چنین نشست ها می تواند در
بهبودی وضعیت اقتصادی افغانستان تأثیر گذار باشد(.رادیوآزادی)

سومین نشست خبرنگاران افغانستان و
پاکستان در کابل برگزار شد

ســومین نشســت اعضای جامعه مدنی چهره های سیاسی و خبرنگاران
افغانستان و پاکستان دیروز در کابل برگزار شد.
اشتراک کننده گان این نشست از پروسه صلح افغانستان حمایت شان را
اعالم کرده و ابراز امیدواری کردند که طالبان حاضر به مذاکرات مستقیم
صلح با حکومت افغانستان شوند.
اولین دور این نشست در سال  2015میالدی در کابل و دومین دور آن هم
در همین سال در اسالم آباد برگزار شد(.رادیوآزادی)

در اثر اصابت راکت بر یک منزل
مسکونی در کنر یک تن کشته شد

در نتیجه اصابت یک راکت بر یک منزل مسکونی در والیت کنر یک دختر
یازده ساله کشته و به شمول زنان و کودکان  10تن دیگر زخمی شدند.
ســید مقصود پاچا آمر امنیت قوماندانی امنیه والیت کنر دیروز به رادیو
آزادی گفت که این رویداد ناوقت روز یکشنبه در ولسوالی مرور این والیت
رخ داده است.
آقای پاچا ،مخالفین مسلح دولت را عامل این رویداد می خواند.
تا حال مسئولیت این رویداد را کسی به عهده نگرفته است(.رادیوآزادی)
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چین  ٧٠میلیون دالر به بخش نظامی
افغانستان کمک میکند

رئیس ســتاد کل ارتش چین در سفری به کابل،
با رئیس جمهوری و مشاور امنیت ملی او درباره
همکاریهای نظامی چین با افغانســتان دیدار و
گفتوگو کرده است.
ارگ ریاست جمهوری افغانستان روز دوشنبه١٠ ،
حوت ،در خبرنامهای گفته اســت که آقای فانگ
فونگهوی در دیدار با رئیس جمهوری افغانستان
وعده داده که کشورش  ٤٨٠میلیون یوان چینی
(حــدود  ٧٣میلیون دالر) بــه بخش نظامی در
افغانستان کمک خواهد کرد.
در این خبرنامه گفته شده که دو طرف در مورد
مبارزه مشترک افغانســتان ،چین ،پاکستان و
تاجیکســتان با تروریســم در منطقه گفتوگو
کردند.
آقای فانگ صبح روز دوشــنبه در یک سفر از
قبل اعالمنشــده وارد کابل شــد .در این دیدار

حنیف اتمر ،مشاور امنیت ملی ریاست جمهوری
افغانستان و معصوم استانکزی ،سرپرست وزارت
دفاع این کشور نیز حضور داشتند.
پیشــتر تواب غورزنگ ،ســخنگوی شــورای
امنیت ملی افغانســتان به بیبیســی گفت که
همکاریهای اطالعاتی میان دو کشور در سطح
منطقــه ،از موضوعهای مورد بحث آقایان اتمر و
فانگ بوده است.
آقای غورزنگ گفت که در این دیدار درباره روند
صلح افغانستان نیز گفتوگو شده است.
کشور چین (در کنار کشورهای آمریکا ،پاکستان
و افغانستان) در حال حاضر عضو گروه هماهنگی
چهارجانبه است که نقشه راه صلح در افغانستان
را تهیه کرده است.
آقای فانگ بلندپایهترین مقام نظامی چینی است
که تا کنون از افغانستان..........ادامه/ص5/

دوستم :سه قوماندان طالب
در فاریاب کشته شد

دانش :کمیته گزینش به زودی
کار خود را آغاز خواهد کرد

مادر داغديده :شوهرم که عمرش
را در دفاع از وطن سپرى نمود،
کسى از وى ياد نکرده است

«هنوز درد و ماتم از یک خانه تمام نمیشــود که انتحاری ،گليم غم را در
خانۀ دیگری هموار می کند».
این صدای پرسوز زنی است که شــوهر و یگانه نان آور خانواده اش را در
حملۀ انتحاری اخير درشهر کابل از دست داده است.
درحملۀ انتحارى که بعد ازظهر ٨حوت از سوی یک مهاجم انتحاری پیاده،
در نزدیک دروازۀ ورودی وزارت دفاع ملى ُرخ داد ١٥ ،تن کشــته شدند و
 ٣١تن مجروح گرديدند .تعدادى از قربانيان را افسران و سربازان و شمار
ديگر را افراد ملکى به شمول زنان تشکيل ميدادند........ادامه/ص5/

در حمالت طياره هاى بى پيلوت ٩
عضو مسلح داعش کشته شدند

مقامات ميگويند که در حمالت طياره هاى بى پيلوت نيروهاى خارجى در
ننگرهار ٩ ،عضو مسلح داعش کشته شده اند.
عطاءاهلل خوگيانى ســخنگوى والى ننگرهار ،به تاريخ(١٠حوت) به آژانس
خبرى پژواک گفت که حمالت مذکور ،یکشــنبه شب در منطقۀ مامندوى
ولسوالى اچين ُرخ داده است.
او افزود که در دو حملۀ جداگانه ،به ترتيب پنج و چهار عضو مسلح داعش
کشته شــده اند.وى عالوه کرد که در اين حمالت ،به افراد ملکى آسيب
نرســيده است .ســخنگوى والى گفت که در منطقه نيز عمليات مشترک
نيروهاى افغان جريان دارد و مناطق زيادى را از مخالفين مســلح تصفيه
کرده اند.گروه داعش ،تاکنون در اين مورد چىزى نگفته است( .پژواک)

عملیات پاکسازی به رهبری جنرال دوستم
معاون اول رئیس جمهور از دو روز بدینسو در
ولسوالیهای خواجه سبز پوش و پشتونکوت
والیت فاریاب ادامه دارد.
جنرال عبدالرشــید دوستم میگوید طالبان
مســلح که در نزدیکی مرکز والیت فاریاب
رســیده بودند ،در این عملیــات ۱۸تا ۲۰

کیلومتر عقب رانده شــده اند .او میافزاید:
«قریههای نزدیک میدان ،ک ً
ال به دست طالب
بود ،در شــهر هم بچههای ما است ،آن طرف
شــهر یگان زدوخورد پراگنده وجود دارد،
دشمن تلفات زیاد دید ،افرادی که فاریاب را
ناآرام ساخته بودند ،به نام مولوی نورالحق با
چند بادیگاردهایش.........ادامه/ص5/

در سال جدید تقنینی ،انتخابات هیئت
اداری مشرانوجرگه برگزار نخواهد شد

در حمله به زندان طالبان ،چهار زندانی غیرنظامی آزاد شد

مسووالن محلی هرات میگویند که با شناسایی یک
زندان طالبان در جنوب این والیت ،دو تن از طالبان
را کشته و چهار زندانی غیر نظامی را آزاد کردهاند.
پاسوال عبدالمجید روزی قوماندان امنیه هرات ،در
یک نشســت خبری گفت که این زندان در جریان

سه پولیس در انفجار هلمند جان باختند

منابع میگویند که در نتیجۀ انفجاری در شهر لشکرگاه والیت هلمند ،سه
پولیس جان باختند و بیش از ده غیرنظامی زخمی شدند.
منابع افزودند که این رویداد شام یکشنبه هنگامی رخ داد که یک تانک
نیروهای پولیس در ســاحۀ حوزه اول امنیتی شهر لشکرگاه با یک ماین
کنار جاده برخورد کرد.از سوی هم ،مقامهای شفاخانه ایمرجنسی هلمند
میگویند که دو جســد پولیس و یازده زخمی غیرنظامی به این شفاخانه
انتقال داده شدهاند( .طلوع نیوز)

افغانستان لیست مورد تأیید خود
برای شرکت طالبان در مذاکرات را
اعالم کرد

افغانستان با ارائه لیست اســامی طالبان از پاکستان خواسته است تا این
افراد را برای شرکت در مذاکرات اوایل مارچ دعوت کند.
دولت افغانســتان لیستی را که در آن نام ده نفر از سرکردگان طالبان قرار
دارد به مقامات پاکســتان تحویل داده تا از آنها برای شرکت در مذاکرات
صلح دعوت به عمل آید.بر اساس این گزارش ،افغانستان اعالم کرده است
که این لیســت ده نفره را به عنوان طرف مذاکــره در صلح قبول دارد و
چنانچه خارج از این لیســت اعضای طالبان قصد شرکت در مذاکرات را
داشته باشند باید به تأیید مقامات افغان برسد.مذاکرات چهار جانبه صلح
با شرکت پاکستان ،چین ،آمریکا و افغانستان تا سه روز دیگر در اسالم آباد
برگزار خواهد شد(.افغانستان.رو)

معاون دوم رییس جمهور ميگويد که کمیته گزینش
اعضای کمیسیون های انتخاباتی ،به زودی کار خود
را آغاز خواهد کرد.
اين مطلــب ،در اعالميه اى تذکر يافته که به تاريخ
 ١٠حوت ،از سوى دفتر مطبوعاتى معاون دوم رييس
جمهور به آژانس خبرى پژواک ارسال گرديده است.
در اعالميه آمده است که محمد سرور دانش معاون
دوم رئيــس جمهور ،دیروز بــا تدامیچی یاماموتو

معاون سیاسی نماینده خاص سرمنشی ملل متحد
در افغانستان و عضو ناظر کمیسیون خاص اصالحات
انتخاباتی دیدار و در مورد مسایل انتخاباتی گفتگو
کردند.
معاون رییس جمهــور در این دیدار ضمن تاکید بر
انجام اصالحات انتخاباتی اظهار داشــت که تا هفته
آینده فرمان تقنینــی رییس جمهور براى آغاز کار
کمیته گزینش صادر.........ادامه/ص5/

عملیات مشترک نیروهای امنیتی که در  ۲۴ساعت
گذشــته صورت گرفت ،کشــف و مورد حمله قرار
گرفت .وی افزود در ایــن عملیات که در قریههای
صد منه ،خم ســلطان زایی ،زرآبه ،ظلم آباد و خم
موسی خیل راه اندازی........ادامه/ص5/

انفجار در یک مکتب نسوان بادغیس خساراتی برجا گذاشت

هیئت اداری مشرانوجرگه میگوید که در سال
جدید تقنینــی ،انتخابات هیئت اداری برگزار
نخواهد شــد؛ اما گروپ پارلمانی حمایت از
قانون ،هیئت اداری را بــه نقض قانون متهم
کرده هشــدار میدهد درصورتی که انتخابات
هیئت برگزار نشود ،نظم مجلس برهم خواهد
خورد .مشرانوجرگه ،بتاریخ  ۲۷ماه جدی ،قبل

از رخصتی های زمستانی شورای ملی ،فيصله
نمود که تــا معرفى دو ثلت اعضاى جديد اين
جرگه ،انتخابات هيئت ادارى جرگه را برگزار
نمىکند؛ اما برخى اعضاى گــروپ پارلمانى
درمشرانوجرگه ،به گونه اعتراض پيش از راى
گيرى مجلس را ترک کردند.
اعتراض کنندگان میگفتند.......ادامه/ص5/

ادارۀ يونيسف به  ١٧٠٠خانواده
در باميان کمک نمود

انفجار در يک مکتب نســوان در واليت بادغيس،
خسارات برجا گذاشت؛ اما تلفات در پى ندارد.
عبدالقیوم ساجد سرپرست ریاست معارف بادغیس،
به آژانس خبری پژواک گفــت که انفجار درمکتب
متوسطه نسوان در منطقۀ «هیچکه» ولسوالی مقر

این والیت ،حوالی ســاعت  ١٠یکشنبه شب توسط
افراد ناشناس صورت گرفته است.
وى افزود که در این رویداد به کسی آسیب نرسیده؛
اما دهلیز این مکتب کام ً
ال تخریب شــده ،تمامى
کلکین ها و شیشه های.........ادامه/ص5/

امنیت ملی افغانستان :اعضای چهار شبکه
تروریستی در قندهار بازداشت شدند

بهره برداری  ۱۴پروژه انکشافی
در والیت ارزگان

مسؤول ســاحوی برنامۀ همبســتگی ملی وزارت احیا و انکشاف دهات
دروالیت ارزگان میگوید که  ۱۴پروژۀ انکشافی این برنامه به هزینه بیش
از ۹میلیــون افغانی در برخی از ولســوالیهای آن والیت به بهرهبرداری
ســپرده شده است که از مزايای این پروژههاحدود  ۳۱۵۰خانواده مستفید
خواهند شد.
ریاست رسانه های برنامۀ همبســتگی ملی وزارت احیا وانکشاف دهات ،
با نشــر خبر نامه ای گفته اســت”:اخیرا ً  ۱۴پروژۀ برنامۀ همبستگی ملی
وزارت احيا و انکشاف دهات در ولسوالی های ترینکوگ ،خاص اروزگان و
گذابوالیت ارزگان تکميل و مورد استفاده مردم قرار گرفت ”.پروژههای ياد
شده شامل اعمار دیوارمحافظوی ،پلچک ها ،کانال های آب زراعتی  ،مراکز
اجتماعی وحفر چاهای آب آشامیدنی ،میباشند( .ودصم)

صندوق وجهى اطفال ملل متحد(يونيســف)،
حدود  ١٧٠٠خانــوادۀ بى بضاعت را در واليت
باميان تحت پوشــش کمک هاى البســته
زمستانى و وسايل منزل قرار داد.
محمد عطايى مسوول بخش بقای اطفال دفتر
یونيســف در بامیان ،به آژانس خبرى پژواک

گفت این کمک ها از بخش حاالت اضطراراين
دفتربراى خانواده هاى تازه بیجا شــده وبى
بضاعت اختصاص يافته است.
وی افزودکه این کمکهابــرای هرخانواده به
ارزش سه هزارافغانی شامل جاکت های زنانه،
طفالنه ،جوراب ،ترپال و...........ادامه/ص5/

امنیت ملی افغانستان اعالم کرده که کارمندان این
نهاد اعضای «چهار شبکه تروریستی» را در شهر
قندهار ،در جنوب افغانستان بازداشت کردهاند.
این ریاست دیروز دوشــنبه ۱۰ ،حوت در صفحه
رسمی فیسبوک خود نوشــته که  ٢٦نفر در این
ارتباط بازداشت شدهاند.
امنیت ملی افغانســتان افزوده که این شبکهها

برنامه داشتند تا با اســتفاده از یک موتر و یک
ریکشــا باربری مملو از مــواد انفجاری ،حمالت
انتحاری و تهاجمی را در قندهار راهاندازی کنند.
ایــن اداره افــزوده که عــاوه بر دو وســیله
بمبگذاریشده ،از این افراد انواع اسلحه سبک
و مهمات نیز به دست آمد ه است.
این افراد در نوار...........ادامه/ص5/

