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سال دهم -شماره 2810

یک شنبه  16حوت 1394

اوباما از تالش های دولت برای
صلح حمایت کرد

بارک اوباما ،رییس جمهور
ایاالت متحده امریکا در یک
گفتگوی ویدیویی با اشرف
غنی همتــای افغانی اش
در کنار بحث روی مسایل
مشترک میان افغانستان و
امریکا یک بار دیگر متعهد
شد تا واشــنگتن به کمک
های دراز مدت به افغانستان
ادامه دهد.
آقای اوباما با اســتقبال از
تالش های صلح درکشور،
این اقدام را تضمینی برای
ثبات دوامدار درافغانستان
و منطقه خواند.
رییس جمهور اوباما با اشــاره بــه تالش های
نیروهــای امنیتی افغان در راســتای مبارزه با
هراس افگنــی ،اراده وکارنامــه های نیروهای

مسلح کشور را در پیکار با هراس افگنی ستایش
کرد.
دو رهبر همچنان روی مسایل مهمی از جمله اراده
نیروهای مسلح کشور..........ادامه/ص5/

رئیس شورای والیتی:

سه ولسوالی نورستان در آستانه سقوط قرار دارد
سعیداهلل نورســتانی ،رئیس شــورای والیتی
نورستان به بیبیســی گفت که ولسوالیهای
کامدیــش و برگمتــال در  ۱۲۸کیلومتری مرز
پاکســتان ،اکنون در محاصره نیروهای مخالف
دولت افغانستان قرار دارند.
او افزود که صدها عضو گروه طالبان نیز ولسوالی
وانت وایگل را محاصــره کردهاند .به گفته این

عضو شــورای والیتی ،اکنون تمام روستاها در
دســت نیروهای گروه طالبان اســت .نیروهای
امنیتی فقط بر مرکز ولسوالیها کنترل دارند.
این مقام محلــی ابراز نگرانــی میکند که اگر
عملیات پاکســازی این سه ولسوالی بزودی آغاز
نشود ،خطر سقوط آنها به دســت گروه طالبان
میرود .او گفت که با...........ادامه/ص5/

حکم اصالح نظام انتخاباتی
افغانستان امضا شد

سید ظفر هاشــمی ،معاون سخنگوی
ریاست جمهوری افغانستان اعالم کرد
که محمد اشرف غنی ،رئیس جمهوری
افغانســتان ،بعد از مشوره با نمایندگان
مجلس ســنا و مجلــس نمایندگان،

فرمان تقنینی آوردن اصالحات در نظام
انتخاباتی افغانستان را امضا کردهاست.
او گفت کــه مجلس بعــد از تعطیالت
زمســتانی ،دور جدیــد تقنینی خود را
امروز ،یکشنبه ......... ۱۶ادامه/ص5/

نيروهــاى امنيتى ،يک انبــار مهمات
به شــمول ماين هاى کنار ســرک را
در منطقــۀ دندغورى بغالن به دســت
آورده و به تالشى خانه ها و جستجوى
مخالفان مســلح ادامه ميدهند .دگرمن

محمدنادر مســوول مطبوعات لواى دوم
قول اردوى ٢٠٩شاهين درواليات شمال،
به آژانس خبرى پژواک گفت که اين انبار
مهمات ،درقريۀ محمدزيى هاى دندغورى
کشف گرديده است.......ادامه/ص5/

در ارتبــاط بــه تقویت قــوای هوایی
افغانستان قرار است تعدادی از طیارات
ام دی  530و ای  29امریکایی در ماه های

مارچ و اپریل امسال به قوای
هوایی افغانستان تسلیم داده
شوند و همچنان با فراغت
محصالن افغانی در بخش
تنظیم پــرواز طیارات بی
پیلــوت  8فروند طیاره از
این نوع نیز به دســترس
قوای افغــان قرار داده می
شوند .ســخنگوی وزارت
دفاع افغانســتان با اظهار
این مطلب روز جمعه در صحبت با رادیو
آزادی گفت ،قبل از این هم چندین طیاره
امریکایی از نوع.......ادامه/ص5/

انبار مهمات در دندغورى بغالن کشف شد

طالبان :در مذاکرات صلح با
دولت افغانستان شرکت نمیکنیم

گروه طالبان میگوید نمایندهای به مذاکرات رو در روی صلح
با دولت افغانستان نمیفرستد.
ی که
این گروه با انتشــار خبرنامهای اعالم کرد ه است تا زمان 
شرایطش پذیرفته نشود ،مذاکرات به هیچ نتیجهای نخواهد
رسید.
در این خبرنامه طالبان که از سوی ذبیحاهلل مجاهد ،سخنگوی
این گروه به رسانهها فرستاده شده ،آمده است« :همانگونه که
در نشست پگواش گفته شــد ،تا زمانی که اشغال افغانستان
پایان نیابد ،فهرست سیاه برداشته نشود و زندانیان مظلوم رها
نشوند ،مذاکرات بیمفهوم و هدر دادن وقت است و نتیجهای
نخواهد داشت».
براســاس این خبرنامه مال اختر منصــور ،رهبر طالبان هیچ
نمایندهای برای شــرکت در مذاکرات مستقیم صلح با دولت
افغانستان تعیین نکرده است.
این در حالی است که براساس اعالمیه گروه کاری چهارجانبه
صلح افغانســتان ،قرار بود مذاکرات مســتقیم صلح میان
دولت افغانســتان و طالبان در هفتــه اول ماه جاری میالدی
(مارچ )۲۰۱۶در اسالمآباد آغاز شود...........ادامه/ص5/

بيش از ١٤٠کيلو سنگ
الجورد و هيروئين درکندز و
بدخشان به دست آمد

پولیس واليت کندز ،از کشف و به دست آوردن بيش از ١٤٠
کيلوگرام سنگ الجورد و  ١٨کيلو هيروئين همراه با پنج تن
به شمول يک زن به ظن قاچاق آن ،خبرداد.
مل پاسوال محمدقسیم «جنگلباغ» .........ادامه/ص5/

قوه اجرائی و قانونگذاری
افغانستان هر دوماه نشست
مشترک خواهند داشت

محمد اشرف غنی ،رئیس جمهوری افغانستان
اعالم کرد که با آغاز به کار دور جدید مجلس
نمایندگان افغانستان ،قرار است که بعد از این
هر دوماه یکبــار وزیران و نمایندگان مجلس
افغانســتان با هم نشست مشــترک داشته
باشند.
براساس قانون افغانستان نمایندگان مجلس
در هر سال دو دور تعطیالت  ۴۵روزه تابستانی
و زمستانی دارند..........ادامه/ص5/

با اعمار يک کانال در
نيمروز٢٠هزار جريب
زمين آبيارى مي شود

کار اعمار يک کانال که بيش از ٢٠هزار جريب
زمين زراعتى را تحت آبيارى قرارميدهد ،در
واليت نيمروز آغاز شد و تعمير يک کلينيک
صحى افتتاح گرديد.
اين کانال در منطقۀ خوابگاه ولســوالى چهار
برجک واقع بوده که به هزينۀ مجموعى هفت
ميليــون دالر از کمک بانک جهانی ،درســه
مرحله ودر ظرف ســه ســال به پايۀ اکمال
خواهد رسيد..........ادامه/ص5/

يک زندانى در لباس
زنانه حين فرار از زندان
جوزجان دستگير شد

امریکا چندین فروند طیاره با قوای هوایی
افغانستان کمک می کند
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يک زندانى که به ١٦سال حبس محکوم بود و
مى خواست باچادرى و لباس زنانه ،از محبس
واليت جوزجان فرار کند ،با پدر و مادراندرش
بازداشت گرديد.
ســمونوال دل آقاعادل مديرعمومى محبس
وتوقيفخانــه هاى واليت ســرپل درواليت
جوزجان ميگويد که محمد نادر ٣٠ســاله ،به
ُجرم فعاليت هاى..........ادامه/ص5/

میدان وردک 15 :کارمند
سرک سازی از چنگ
شورشیان نجات یافتند

پانزده کارمند ســرک ســازی یک شرکت
ســاختمانی در والیت میدان وردک از چنگ
شورشیان مسلح نجات داده شدند.
دفتر مطبوعاتی میدان وردک با نشــر یک
اعالمیه گفته اســت که درگیری برای نجات
کارمندان شــرکت سرک ســازی بگورا بین
طالبان مسلح و عساکر اردوی ملی روز جمعه
در منطقه آزاد خیل و هفت آســیا ولسوالی
ســید آباد والیت میدان وردک زمانی رخ داد
که طالبان مسلح..........ادامه/ص5/

ده ها مقام بشمول والى و
قوماندان امنيه سرپل در وظايف
شان حاضر نيستند

یک جوان  ٢١ســاله در واليت ســرپل درحالى سربريده
ميشــود که مردم از غيابت ده ها مقام محلى منجمله والى
و قوماندان امنيۀ اين واليت شکایت دارند.
يکتن از اقارب اين جوان گفته است که.........ادامه/ص5/

چهار سرباز پولیس در والیت
هلمند کشته شدند

عمر زواک ،سخنگوی والی والیت هلمند به بیبیسی گفت
که در یک حمله نیروهای مخالف دولت افغانستان در منطقه
ناقل آباد ولسوالی نادعلی ۴ ،سرباز پولیس کشته شدهاند.
او افزود که این حمله به یک پاسگاه امنیتی پولیس ساعت
یک بامداد جمعه شب به وقت............ادامه/ص5/

