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سال دهم -شماره 2812

سه شنبه  18حوت 1394

انتخابات هیأت اداری مجلس به
دور دوم رفت

در انتخابات دیروز تنها عبدالرووف انعامی ،بار
ديگر به حيث منشى ولسى جرگه انتخاب شد؛
اما انتخابات سه کرسى ديگر هيئت ادارى اين
جرگه ،به دور دوم رفت .دیروز ،انتخابات هيئت
ادارى ولسى جرگه برگزار گرديد و براى چهار
کرســى اين هيئت ١٢ ،تن نامزد شده بودند.

منشــى :عبدالرووف انعامى نماينده بدخشان
و فريده حميدى نماينده نيمروز ،براى پســت
منشى نامزد شده بودند.
در نتيجه راى گيرى از ٢٢٠تن حاضر در مجلس
دیروز ،انعامى با به دست آوردن  ١١٧راى موافق،
به حيث منشى اين..........ادامه/ص5/

امریکا از طالبان خواست که به میز
مذاکره حاضر شوند

ایاالت متحده امریکا از طالبان خواســته است
به میز مذاکره بیایند ورنه با اقدامات مشترک
نظامی قــوای افغان و متحدیــن آنها مواجه
خواهند شد.
به دنبال نشــر خبر ها در مورد عدم شــرکت
طالبان در مذاکرات صلح ،وزارت خارجه امریکا
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روز یکشنبه در اعالمیۀ گفت ،طالبان یک گزینه
دارند یا در مذاکراتی صلح شرکت نمایند یا اینکه
جنگی را ادامه دهند که در آن هموطنان شان را
می کشند و کشورشان را ویران می کنند.
در اعالمیۀ وزارت خارجه امریکا همچنان آمده
است که اگر طالبان راه ...........ادامه/ص5/

نهاییشدن قضیۀ فرخنده از سوی لویسارنوالی

March 08, 2016

رييس جمهور :حکومت افغانستان براى
بدترين حالت نيز آماده گى دارد

اشرف غنى رييس جمهور میگوید که «القاعده و داعش»
در افغانستان از بین می روند و طالبانى که خود را افغان
مى دانند ،از اين گروه ها جدا شوند.
محمد اشرف غنى که دیروز در مراسم هشتمين دور فراغت
افسران جوان از اکادمى نظامى مارشال محمدقسيم فهيم
در کابل صحبت مىکرد ،فراغت اين  ٨٤٩افسر جوان را
قدم اول آنها براى قهرمان شدن خواند.
رييس جمهور خطاب به افسران يادشده گفت« :از کنشکا
تا احمدشاه ،از ابومســلم تا ميرمسجدى خان وغزنوى
تا غورى ،اســاس اين ملک به قهرمانى گذاشته شده و
هرکدام تان از هرحصه افغانســتان که آمده ايد درخون
تان قهرمانى نوشته است».
موصوف افســران را به وحدت ملى و يکپارچگى دعوت
نموده افــزود« :اردويى را که ما مــى خواهيم ،اردوى
مســلکى ،ملى و مجهز به عقايد اسالمى است؛ در اردو
هيچ نوع سياست ،هيچ تعلق و هيچ نوع وابستگى جاى
ندارد؛ يگانه وابســتگى ،وابستگى ملى و مساوات شما با
هم اســت؛ هيچ کس و به هيچ دليل يکى تان را بر ديگر
تان ترجيح داده نمى تواند».
موصوف از نيروهاى مسلح کشور خواست که در کنار دفاع
از خاک ،مردم و ناموس به مردم احترام داشته باشند.
وى افسران يادشده را فرزندان خود خوانده و خطاب به
آنها گفت« :حاال که اين...........ادامه/ص5/

انفجار مین کنار جادهای در
هرات جان سه غیرنظامی را گرفت

مقامهــای محلی والیت هرات در غرب افغانســتان اعالم
کردند که در انفجار یک مین کناره جادهای در این والیت،
سه غیرنظامی کشته و سه نفر دیگر زخمی شدهاند.
جیالنی فرهاد ،مسئول مطبوعاتی دفتر والی والیت هرات
مدعی شد که این مین از سوی ..........ادامه/ص5/

دو تن در سرحد افغانستان-
تاجکستان کشته شدند

در نتيجۀ درگيرى در منطقۀ ســرحدى افغانســتان و
تاجکســتان ،دو فرد به شــمول يک ســرباز سرحدى
تاجکستان کشته شده اند.
در خبرنامه اى که از ســوى ادارۀ امنيت مناطق سرحدى
تاجکستان ،به تاريخ(١٧حوت) به نشر رسيده ،آمده است
که اين رويداد دو روز قبل در منطقۀ پنج نزديک ســرحد
افغانستان ُرخ داده بود...........ادامه/ص5/

اتحادیه اروپا برای حمایت
از انتخابات آینده افغانستان
شرط گذاشت

لویسارنوالی گفت که در پیوند به قتل فرخنده
جرم سیزده تن نهایی شد.
بصیر عزیزی ،ســخنگوی لویسارنوالی گفت:
« ۳تن هر یک به  ۲۰سال حبس تنفیذی ،یک
تن به  ۱۰ســال و متباقی آن  ۱۳تن به مدت ۱۶

سال محکوم به مجازات شــدند ».احمد وحید
برزهیی ،عضو اتحادیه حقوقدانان افغانســتان
گفــت« :قضیۀ فرخنده به حیــث قضیۀ داغ و
نمونه ،متأسفانه مجرمان آنگونه که باید محاکمه
میشدند ،نشدند( ».طلوع نیوز)

 ١٥فرد مسلح داعش در اچين کشته شد
در حمله طيارۀ بى پيلوت نيروهاى خارجى در
ولسوالى اچين واليت ننگرهار ١٥ ،عضو مسلح
داعش کشته شده اند.
حاجي غالب مجاهد ،ولســوال اچين به تاريخ
١٧حوت بــه آژانس خبرى پــژواک گفت که

اين حمله یکشنبه شــب در منطقۀ مامندو اين
ولسوالى ُرخ داده است.
وى افزود که حمله بر مرکز افراد مسلح داعش
صورت گرفته که طى آن  ١٥داعشــى مســلح
کشته و به کسى ديگر...........ادامه/ص5/

لیال :افغانستان زندان زنان است

معین پالیســی و مســلکی ادارۀ مســتقل
ارگانهای محل گفت که برای گسترش حضور
زنان در مرکز و نهادهای محلی تالشها را آغاز
کردهاند.
محمد نادر یما ،معین پالیســی و مســلکی

ارگانهای محل اظهار داشت« :امروز برای ما روز
مبارزه است؛ روز داخواهیاست و روز تغییر در
وضع زنان است».
آقای یما در ادامه گفت« :میدانیم دخترانی که
در ارگانهای محل کار ............ادامه/ص5/

دو طيارۀ بمب افگن به قول اردوى
شاهين سپرده شد

مسووالن اردوى ملى در زون شمال ميگويند
که نيروهاى هوايى افغان در اين زون روز به روز
مجهز ميشوند.
اين اظهــارات را عبدالحميد حميد ،قوماندان
قول اردوى  ٢٠٩شاهين در زون شمال ،ديروز
( ١٦حوت) در نشســت به مناسبت سپردن دو
طيارۀ بمب افگن  A29به نيروهاى هوايى اين

زون ،بــه خبرنگاران ابراز داشــت .طياره هاى
مذکور از قوماندانى حمايت قاطع ناتو به نيروهاى
افغان سپرده شد.
جنرال حميد در نشست مشترک با ساير مقامات
نظامى گفت کــه نيروهاى هوايــى روز تا روز
مجهزتر ميشود و تا کنون نيروهاى هوايى افغان
هليکوپتر نوع  MI35و...........ادامه/ص5/

فرانز مایــکل میلیبن نمایندۀ خــاص اتحادیه اروپا می
گوید ،کشورهای عضو این اتحادیه تنها بعد از وارد شدن
اصالحات مورد نیــاز در نظام انتخاباتی افغانســتان ،از
انتخابات آیندۀ این کشور حمایت خواهند کرد.
میلیبن این مسئله را روز یکشــنبه در دیدار با عبداهلل
عبداهلل رئیس اجرائیه حکومت افغانستان ابراز داشت.
در این دیدار دو جانب روی اصالحات در سیستم انتخاباتی
افغانستان بحث و تبادل نظر کردند.........ادامه/ص5/

دو تن از توقيفخانۀ درۀ صوف
سمنگان فرار کرده اند

دو تنى که به اتهام سرقت بازداشت شده بودند ،یکشنبه
شــب از توقيفخانۀ قوماندانى امنيه ولسوالى درۀ صوف
سمنگان فرار کرده اند.
فخرالدین مبارز ولســوال دره صوف ،بــه آژانس خبرى
پژواک گفت کــه يک تن از اين افراد به نام ســيدغالم
باشنده قريه توکک اين ولســوالى ،حدود سه ماه پيش
به ارتباط سرقت يک دکان تيليفون هاى همراه (موبايل)
بازداشــت و از سوى محکمۀ ابتدائيه اين ولسوالى به پنج
سال حبس محکوم شده بود...........ادامه/ص5/

صدها خانواده در اثر
حمالت پاکستان بر گوشته ننگرهار
بيجا شده اند

قوماندان زون سرحدى  ٣٠١در شرق ميگويد که حدود دو
صد خانواده ،در نتيجۀ حمالت نيروهاى پاکستانى بر بعضى
مناطق ولسوالى گوشــتۀ ننگرهار ،به اطراف اين ولسوالى
کوچ کرده اند.............ادامه/ص5/

مســووالن زراعت و مالدارى واليت غور ميگويند که بيش
از  ١٧٥٠دربند باغ ميوۀ مثمر ،در ســال آينده ايجاد و اين
واليت در بخش باغدارى ريکارد قايم خواهد نمود.
به گفتۀ آنان ،برنامه ملی...........ادامه/ص5/

داکترعبداهلل :نيروهاى امنيتى براى
تامين امنيت انتخابات آمادگى بگيرند

رييس اجرايــى حکومت ،از آمادگى
براى برگزارى انتخابات ولسى جرگه
و شــوراهاى ولســوالى خبر داده
ميگويد که نيروهــاى امنيتى ،بايد
بدون مداخله براى تامين امنيت روند
انتخابات ،از همين حاال آماده باشند.
رييس جمهور اشــرف غنی ،بعد از
مشــوره با نمايندگان ولسى جرگه
و مشــرانوجرگه ،دو روز قبل فرمان
دوم تقنينــی آوردن اصالحــات در
نظــام انتخاباتی را امضا کرد ،که پس
از تاييد فرمان ازســوى شوراى ملى،
براساس آن اصالحات بنيادى در نظام
انتخاباتى به ميان خواهد آمد.
اين درحالى اســت که شوراى ملى،
فرمان اولى رييــس جمهور در مورد
اصالحات انتخاباتى را رد کرده بود و حکومت اين بار اميد
واراست تا فرمان ،از سوى اين شورا تاييد گردد.
داکترعبداهلل عبداهلل رييس اجرايــى حکومت که دیروز

در نشست شــوراى وزيران صحبت ميکرد ،امضاى فرمان
تقنينى را يک گام مهم خواند وگفت« :اصالحات انتخاباتى
يکى از اساسى ترين موضوعات...........ادامه/ص5/

طالبان یک زن را در غزنی پس از تجاوز جنسی کشتند

مســئوالن امنیتی والیت غزنی می گویند که یک هراس
افگن طالب در غزنی بر یک زن تجاوز جنسی کرده و بعد
وی را به شکل بی رحمانه کشته است.
جنرال امیناهلل امرخیل ،فرمانده پولیس غزنی گفت ،این
رویداد شب هنگام در قریه شــاهزادگان ولسوالی واغظ

والیت غزنی رخ داده اســت .به گفته او ،یک فرد طالب به
زور وارد منزل این زن شده و وی را پس از تجاوز جنسی به
قتل رسانده است.
قریه شــاهزادگان ولســوالی واغظ از دورترین منطقه این
ولسوالی است که فعأل در کنترل.........ادامه/ص5/

براى آبيارى نهال ها در کندز از شيوۀ قطره يى استفاده مى شود

طالبان يک قوماندان سابق خود
را در فارياب دستگير کردند

مقام هاى محلى ميگويند که يک قوماندان طالبان که در
سالجارى در ولســوالى المار واليت فارياب با دولت يکجا
شده بود ،به چنگ طالبان افتاد.
يک منبع امنيتى در ولســوالی المار میگوید که گلبدین
یکی از قوماندانان طالبان ،پنج ماه قبل پس از آن به جنرال
عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری پیوست
که مناطق زیادی در ولســوالی های المار ،پشــتونکوت،
قیصار ،غورماچ و شیرین تگاب در نتیجه عملیات نظامی
تحت رهبرى دوستم به کنترول دولت در آمد.
منبع عالوه کرد که این قوماندان...........ادامه/ص5/

والیت غور در احداث
باغ های مثمر در سال آينده
ريکارد قايم خواهد کرد

پروسۀ نهالشــانى در کندز ،درحالى آغاز گرديد که ادارۀ
حفاظت از محيط زيســت ،انتقاد ميکند که سال گذشته
اکثر نهال هاى غرس شــده ،به علت بى توجهى مسووالن

محلى و مردم ،خشک شده است.
درجريان اين پروســه ،دوصد هزار
اصله نهال مثمر وغير مثمر ازسوى
رياست زراعت و ١٠هزار اصله نهال
ازطرف شــاروالى و هــزاران اصلۀ
ديگر ،ازسوى ادارۀ حفاظت محيط
زيست غرس مى گردد.
غــام نبی رووفی رییــس زراعت
کندز ،در مراسم نهالشانى که دیروز
با شرکت مسووالن محلى در دشت
آبدان کندز ،رســم ًا آغاز شد ،گفت
که قرار است شمارى از نهال ها در
شهر و اطراف آن ،پس از آماده شدن
از طریق قوریه داران غرس گردد.
اما صدرالدین سیاح ،رییس حفاظت
محیط زیســت والیت کندز گفت« :همه ساله صدها هزار
اصله نهال دراين واليت غرس ميگردد ،ولى اکثر آن به علت
بی توجهی مسووالن و مردم ،در فصل............ادامه/ص5/

