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کمک  ۱.۲میلیارد دالری بانک
توسعه آسیایی به افغانستان

بانک توسعه آســیایی اعالم کرده که برای حمایت از طرح تامین
انرژی در افغانستان ۱.۲ ،میلیارد دالر به این کشور کمک میکند.
این بانک با انتشــار اعالمیهای گفته که  ۲۷۵میلیون دالر از این
پول برای پرداخت در سال  ۲۰۱۵اختصاص داده شده و بقیه آن تا
سال  ۲۰۲۵پرداخته خواهد شد.
اسد علیم کارشناس ارشد بانک توســعه آسیایی گفته« :منابع
محدود انــرژی و عدم تعادل میان عرضــه و تقاضا باعث ایجاد
محدودیت در رشد و فرصتهای درآمد شده است .این روند باعث
ایجاد نابرابریهای اقتصادی شــده که خود به منشای تنشهای
قومی ،منطقهای و ناامنی مبدل شده است».
او افزوده« :این پول میتواند برنامه ملی  ۱۰میلیارد دالری تامین
انرژی افغانستان را کمک کند که هدف آن کمک به رشد اقتصادی
است که باعث کاهش فقر شود».
بانک توسعه آسیایی تخمین زده که میزان نیازمندی به انرژی در
افغانســتان از سال  ۲۰۰۵تا  ۲۰۱۲دو برابر شده و حدود  ۸۰درصد
این نیازمندی از کشورهای همسایه تامین میشود.
آنگونه که بانک توســعه آســیایی اعالم کرده ،با بخشی از این
کمک تازه اعالم شده ،خط انتقال برق از ترکمنستان به افغانستان
توسعه خواهد یافت .این طرح شامل توسعه خطوط انتقال برق در
شمال افغانستان هم میشود..............ادامه/ص5/

یک فرمانده خیزش مردمی از سوی طالبان
در جوزجان کشته شد

مســئوالن امنیتی والیت جوزجان ،از کشــته شــدن «قوماندان شیر» یکی از
فرماندهان خیزش مردمی در این والیت خبر دادهاند.
به گفته آنان ،وی یک شنبه شب در ولسوالی آقچه والیت جوزجان توسط طالبان
کشته شده است .فقير محمد جوزجانى ،فرمانده پولیس جوزجان گفت ،یک شنبه
شب بر اثر درگیری میان خیزش مردمی و طالبان در ولسوالی آقچه ،قوماندان شیر
به قتل رسیده است............ادامه/ص5/

مخالفین مسلح میخواستند توسط یک
طفل والی سرپل را ترور کنند

پولیس ســرپل از فرار یک کودک  ۱۲ســاله از چنگ مخالفین مسلح دولت خبر
میدهد .عبدالقیوم باقی زوی قوماندان امنیه سرپل میگوید که این کودک محمد
نسیم نام دارد و باشنده قریه بغاوی است .وی سه ماه قبل مصروف چراندن مواشی
بوده که توســط مخالفین اختطاف و در منطقه شیرم ها توسط پاکستانی ها تحت
آموزش اعمال تخریبی بخصوص انتحار قرار داشته است..............ادامه/ص5/

رییس جمهور :عامالن حادثه خونین میدان
وردک مجازات میشوند

محمد اشرف غنی ،رییس جمهور کشــور در دیدار با خانوادههای قربانیان حادثه
میدان وردک گفت که عامالن این رویداد را مجازات خواهد کرد.
دفتر رسانههای ریاست جمهوری دیروز دوشنبه با نشر خبرنامه اعالم کرد ،اشرف
غنی شام گذشــته در این دیدار به ارگانهای امنیتی دستور داد تا این حادثه را
بررسی کرده و گزارش تکمیلی آن را به وی گزارش دهند............ادامه/ص5/

فیفا:حکومت هیچگونه آمادگی برای برگزاری انتخابات ندارد
بنیاد انتخابات آزاد و عادالنۀ افغانستان (فیفا) میگوید که حکومت
هیچگونه آمادهگــی برای برگزاری انتخابات مجلس و شــوراهای
ولسوالی ندارد.
مسؤوالن این نهاد دیروز (دوشنبه) در نشستی زیر نام «چشماندازی
بر انتخاباتهای شوراهای ولسوالی» گفتند که حکومت با گذشت هر
روز از قانون اساســی فاصله میگیرد و اعتماد مردم بر حکومت نیز
کاهش مییابد.
یوسف رشــید ،رییس اجرایی فیفا از حکومت میخواهد تا هرچه
زودتر کار کمیتۀ گزنیش را آغاز کند .او همچنان از سیاستمداران
افغانستان میخواهد تا از نهادهای مدنی استفادۀ ابزاری نکنند.
آقای رشــید میگوید که تاکنون هیچ تالشی از سوی حکومت در
راستای برگزاری انتخابات صورت نگرفته است.
همچنان شــماری از اعضــای مجلس نماینــدهگان میگویند که
کمیشــنران کنونی کمیســیونهای انتخاباتی باید برکنار و تاریخ
برگزاری انتخابات مجلس و شوراهای ولسوالی هرچه زودتر مشخص
شود.
در همین حال میاگل وثیق ،رییس روابط سیاسی و اجتماعی ادارۀ
امور ریاست جمهوری میگوید که............ادامه/ص5/

بهره برداری  ۴۳پروژه انکشافی
در والیت بدخشان

ریاست برنامه همبستگی ملی وزارت احیا و انکشاف دهات در والیت بدخشان می
گوید که ۴۳پروژه انکشافی به هزینه  ۵۶میلیون و  ۴۶۶هزار افغانی در این والیت
به بهره برداری سپرده شده است که از مزایای آن حدود  ۶۷۸۹خانواده بهره مند
گردیده است .این پروژه ها شامل احداث و ..........ادامه/ص5/

غنی :ثبوتی برای کشته شدن مال اختر
منصور وجود ندارد

رئیس جمهور غنی میگوید که شــواهدی وجود ندارد که ثابت ســازد؛ مال اختر
محمد منصور کشته شده است.
وی که دیروز در یک کنفرانس خبری در کابل سخن میگفت در این باره اظهارداشت:
«کدام ثبوتی وجود ندارد که مال منصور کشته شده باشد .حوادثی که رخ میدهد؛
باید به دقت مطالعه شود» .درهمین حال رئیس اجرائیه نیز زخم برداشتن مال اختر
محمد منصور را نسبت به کشته شدن وی بیشتر محتمل میداند........ادامه/ص5/

شش عضو کمیته تدارکات والیت غور به
سارنوالی معرفی شدند

ارقام ثبت شده قضایای خشونت علیه زنان،
تکان دهنده است

کمیسیون مســتقل حقوق بشر
افغانستان می گوید که ارقام ثبت
شده قضایای خشونت علیه زنان
در شــش ماه اخیر تکان دهنده
است.
مســئولین این کمیســیون می
گویند که در این مدت نزدیک به
سه صد دختر کم سن از خانه های
شان فرار کرده و دو هزار و شش
صد قضیه خشونت علیه زنان نزد
آنان ثبت گردیده است.
لطیفه سلطانی مسوول بخش زنان
این کمیســیون روز دوشنبه در
مراسم که به مناسبت روز جهانی
حقوق بشر برگزار شده بود یکی از
دالیل خشونت ها را عدم رسیدگی
حکومت به این موارد خواند:
« کمیسیون حقوق بشــر در طی شش ماه دو صد و هشتاد و هشت
مورد فرار از خانه و ترک خانواده را ثبت کرده که بیشــترین شــان
دختران خورد ســن بوده ،مادر شان فوت کرده و یا طالق گرفته بن ًا
دختران خوردسن که از خانه فرار می کنند مورد خشونت پدران شان
قرار می گیرند » .خانم سلطانی می گوید که هشتاد درصد زنان افغان

سیما جوینده والی غور دیروز در یک نشست خبری به رسانه ها گفت ،به دلیل حیف
و میل شــدن پول چندین پروژه ،محمد امین توخی رئیس کمیته تدارکات ،محمد
یوسف مسلک فهم مستوفی غور و دیگر اعضای این کمیته را به سارنوالی معرفی
کرده است .والی غور گفت ،این افراد چند پروژه ساختمانی مربوط قوماندانی امنیه
را بدون اعالن داوطلبی به چند شرکت دلخواه شان به..........ادامه/ص5/

امنیت ملی ۲ :عضو طالبان در تخار
بازداشت شدند

با خشونت های مختلف خانوادگی روبرو اند .به گفته این کمیسیون
حکومت تنها در برابر پنجاه و یک قضیه تشدد علیه زنان اقدام کرده
است.
گزارش شش ماهه کمیسیون مســتقل حقوق بشر می رساند که بر
عالوه فرار از منزل قضایای قتل...........ادامه/ص5/

شمار قربانیان انفجار انتحاری در ننگرهار به  ۲۲نفر رسید

مقامهای محلی در شــرق
کشــور گفتهاند که شمار
زخمیان انفجار انتحاری در
منطقه ســرخرود در والیت
ننگرهار به  ۲۲نفر رســیده
است.
عطاءاهلل خوگیانی ،سخنگوی
والی ننگرهار به بیبیســی
گفته که این انفجار حوالی
ساعت شش صبح ( ۱۶قوس)
به وقت محلــی در نزدیک
فرماندهی پولیس ولسوالی
ســرخرود در جنوب غرب
شــهر جاللآباد ،مرکز این
والیت ،رخ داد.
ســخنگوی والی ننگرهار
افزود که در این انفجار فرد
بمبگذار موتر مملو از مواد
منفجره حامل خود را در این محل منفجر کرد .آقای خوگیانی گفت
که  ۱۵نفر از قربانیان این رویداد غیرنظامی و هفت نفر دیگر ماموران
پولیس هستند.
او افزود که وضعیت سالمت چهار نفر از زخمیان وخیم است .پیشتر

آقای خوگیانی شــمار زخمیان این رویداد را  ۹نفر گفته بود .سلیم
قنــدوزی والی ننگرهار از محل انفجار دیــدن کرده و گفته که این
انفجار بــه حدی نیرومند بود که صدای آن در شــهر جاللآباد هم
شنیده شد..........ادامه/ص5/

امنیت ملی از بازداشــت مســئول تهیه و تمویل جنگ افزار و مهمات و مسئول
گردآوری عشر و زکات گروه طالبان در تخار خبر داد.
در خبرنامهی ریاســت عمومی امنیت ملی آمده است که کارمندان امنیت ملی در
یک عملیات در شهر تالقان مرکز والیت تخار این فرد را که معراج الدین نام دارد
بازداشت کردند .این خبرنامه می افزاید که فرد بازداشت شده به دست داشتناش
در فعالیتهای هراسافگنانه اعتراف کرده است..........ادامه/ص5/

اشرف غنی :کنفرانس قلب آسیا از پاکستان
نه ،بلکه از افغانستان است

رئیس جمهور غنی میگوید ،کنفرانس کشورهای قلب آسیا برای افغانستان برگزار
میگردد و تأکید میورزد که در این کنفرانس اشــتراک میورزد تا به آن مسایلی
پیام واضح ارائه کند که در آن بخشها مشکالت وجود دارد.
رئیس جمهور غنی روز دوشنبه در یک نشست خبری تأکید کرد که میان افغانستان
و پاکستان مسئله اساسی صلح است و نیاز است تا در این مورد بحثهای اساسی
صورت گیرد .وی گفت:
«این کنفرانس ،کنفرانس پاکستان نه ،بلکه از............ادامه/ص5/

