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سال دهم -شماره 2744

ادارات دولتی افغانستان
سالها است که پول برق خود
را نپرداختهاند

شرکت برق افغانســتان اعالم کرده که  ۲۵وزارتخانه و اداره دولتی و از جمله
دادگاه عالی کشور ،پول برق خود را نپرداختهاند و بدهکارند.
وحید توحیدی ،سخنگوی این شرکت به خبرنگاران گفت که مجموع پولی که
این نهادها به عنوان مجریان اصلی قانون در کشــور بدهکارند ،به دو میلیاد و
 ۷۲۰میلیون افغانی (حدود  ۴۰میلیون دالر) میرســد .او گفت که بدهکاری هر
یک از هشت وزارتخانه و اداره دولتی که نامهای آنها در این فهرست است ،به
بیش از صد میلیون افغانی میرسد ،از جمله.............ادامه/ص5/

تمام کشورهای منطقه مثل افغانها ،با
تروریزم مبارزه کنند
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پنتاگون:

وضعیت امنیتی افغانستان وخیم تر شده است

براساس یک گزارش تازه وزارت دفاع ایاالت متحده امریکا ،وضعیت
امنیتی افغانستان در نیمه دوم سال  2015روز به وخامت بوده است.
در این گزارش به افزایش حمالت شورشیان و افزایش تلفات نیروهای
امنیتی و شورشیان طالبان اشاره شده است.
خبرگزاری فرانســه گزارش داده اســت که این گزارش پنتاگون یا
وزارت دفاع ایاالت متحده امریکا روز ســه شنبه نشر شده و دلیل
وخیم شدن اوضاع امنیتی افغانستان را خروج نیروهای جنگی پیمان
ناتو از این کشور عنوان کرده است.
در اخیر این ماه یک ســال از انتقال کامل مسئولیت های امنیتی و
رهبری عملیات های ضد شورشــگری نیروهــای ناتو تحت رهبری
ایاالت متحده امریکا به نیروهای امنیتی افغانســتان می گذرد؛ این
نیروها هنوزهم حمایت نیروهای کشورهای متحد را در بخش آموزش
و تجهیز برای پیشبرد عملیات های شان دارند.
در گزارش شش ماهه پنتاگون به کانگرس امریکا آمده است« :طالبان
در ســنگرهای سابق شان یعنی هلمند در جنوب و لوگر و وردک در
شــرق افغانســتان فعال باقی مانده اند و حتی در برخی نقاط دیگر
این کشــور از جمله کندز در شمال برای مدت کوتاه بی ثباتی ایجاد
کردند».
ســقوط کوتاه مدت کندز به دســت طالبان ،به خاطر حمله هوایی
مرگبار نیروی هوایی امریکا بر شفاخانه..........ادامه/ص5/

 2000کیلوگرام مواد انفجاری
شبکه حقانی در کابل انفجار
داده شد

ریاســت عمومی امنیت ملــی اعالم کرد که حــدود 2000
کیلوگرام مواد انفجاری مربوط به شــبکه حقانی در کابل را
کشف و انفجار داده است.
در خبرنامه ارســالی این ریاست به خبرگزاری مرکزی آمده
است ،در یک عملیات در ســاحه بت خاک مربوط ناحیه 21
شــهر کابل مقدار  2000کیلو گرام مواد انفجاری نوع امونیم
نایتریت که در  20بوری  50کیلوی جابجا شــده بود ،کشف و
خنثا شده است............ادامه/ص5/
وزارت داخله افغانستان می گوید ،تمام کشور های منطقه باید مانند افغانستان
در راســتای مبارزه با تروریزم جدی عمل نمایند .وزارت داخله این سخنان را
پس از ایجاد ایتالف نظامی جهت مبارزه با تروریزم به رهبری عربستان سعودی
بیان کرد.
با آنکه تاکنون افغانســتان عضویت رسمی ایتالف نظامی مبارزه با تروریزم به
رهبری عربستان سعودی را حاصل نکرده است وزارت داخله می گوید ،مبارزه
با تروریزم کار مشترک تمام کشورهای منطقه می باشد...........ادامه/ص5/

پنجمقام متهم به فساد در والیت
غور ممنوع الخروج شدند

سیما جوینده والی والیت غور در یک اقدام بیسابقه پنج تن از مقامهای ارشد
این والیت را که متهم به فساد مالی هستند و در هفته پیش به سارنوالی معرفی
کرد بودند را ممنوع الخروج کرده است.
والی غور در یــک کنفرانس خبری در هفته پیش محمــد امین توخی معاون
خودش ،غالم پیمان رییس مالی و اداری ،محمد یوســف دانیار مستوفی و تاج
محمد مدیرتدارکات در پروژه ساختمانی والیت غور........ادامه/ص5/

شناسایی دومین واقعه مثبت پولیو
در هلمند

ولسی جرگه :وزیران نیامدند و نمایندگان
هم آماده سوال نبودند

توانمندی صدها دهقان ازطریق
برنامه کار در والیت هرات

صدها دهقان در ولسوالی های انجیل ،گذره ،کرخ و زنده جان
والیت هرات ازطریق برنامه کار “دی اف” که ازحدود سه ماه
بدینســو در این والیت در حال انجام است ،دربخش فعالیت
زراعتی و مالداری توانمند شده اند.
رئیــس وزارت زراعت گفت :این پرژه به هدف رفع نیازمندی
مردم از لحاظ مصونیت غذایی فعالیت داشته و با پالیسی ملی
انکشاف زراعت مطابقت دارد...........ادامه/ص5/

آگاهان :تروریسم تهدیدی
مشترک برای افغانستان و
پاکستان است

سفیر پاکستان در افغانســتان در مراسم یادبود از قربانیان
حمله بر یک مکتب ارتش در شــهر پشاور که امروز در کابل
برگزار شــد گفت که افغانستان و پاکستان بگونهی جدی در
برابر هراسافگنی مبارزه خواهند کرد.
این مراسم امروز با حضور مقامهایی از افغانستان ،پاکستان
و سیاستگرانی از کشــورهای دیگر به شمول سفیر هند در
سفارت پاکستان در کابل برگزار شد.
حاضران در این مراسم با گذاشتن اکلیلهای گل از قربانیان
حمله یکسال پیش یادبود کردند..........ادامه/ص5/

عدم حضور دو عضو کابینه در جلســه ســوال پارلمان در مورد
معافیت عوارض گمرکی ،خشم نمایندگان را برانگیخت.
به دنبال طرح موضوع احتمال اختالس میلیونها دالر عوارض نفت
و گاز مایع وارداتی درگمرکهای بندر حیرتان در مرز ازبکســتان
و بندر آقنه در مرز ترکمنســتان ،مجلس هیئتی را به این دو بندر
فرستاد .در گزارشــی که این هیئت  ۹نفری دیروز به مجلس ارائه

کرد ،گفته شد که در این دو بندر به میزان زیادی نفت و گاز مایع
از پرداخت عوارض گمرکی نفت و گاز معاف شده و ارزش موادی که
به صورت غیرقانونی معاف شده ،به «صدها میلیون دالر» میرسد.
نتیجهای که این هیئت گرفته این است که چنین معافیتها نه تنها
در این دو بندر بلکه در بیشتر بندرهای تجاری کشور وجود دارد
که «صدها میلیون دالر» پول آن .........ادامه/ص5/

جنرال کمبل :داعش تالش دارد جاللآباد
را به پایگاه منطقهای خود تبدیل کند

مسئوالن ادارههای دولتی بلخ
غرق در فساد اداری هستند
دومین واقعه مثبت پولیو در ســال جاری میالدی در ولسوالی نهرسراج والیت
هلمند شناسایی گردید.
داکتر عبداالحد حازم،آمر معافیت کتلوی والیت هلمند به صدای امریکا گفت
که یک دختر شش ساله که باشنده قریه بارکزی ولسوالی نهرسراج این والیت
میباشد،فلج شده است.
واکسین پولیو به اطفال زیر سن پنج ســال تطبیق میگردد واگر این اطفال از
کدام کمپاین واکســین پولیو باز مانند خطر مبتال شدن شان به پولیو میرود اما
اینیار یک طفل شش ساله به این مرض مبتال وفلج شده است.......ادامه/ص5/

سفیر هالند در کابل :به رغم تعهد دولت
افغانستان ،حضور زنان در مشارکت
سیاسی کمرنگ است

مسئوالن اداره مبارزه با فســاد اداری ،از فساد گسترده در
ادارههای دولتی والیت بلخ در شمال کشور خبر داده است.
به گفته آنان ،فســاد اداری در ادارههای شهرداری ،گمرکات،
ترانسپورت و فوایدعامه این والیت موج میزند.
عبدالرشــید حلیمی ،مســئول اداره مبارزه با فساداداری
در حوزه شمال گفته است ،بر اســاس یافتههای این اداره،
مسئوالن ادارههای دولتی بلخ به فســاد گسترده آغوشته
هستند............ادامه/ص5/

داعش در ننگرهار رادیویی
با نام «صدای خالفت»
را راهاندازی کرد

هندجانبیکر ،سفیر هالند در کابل که کشورش یکی از حامیان نهادهای حقوق
بشری و از کمک کنندگان عمده جامعه جهانی برای زنان افغان است ،می گوید
که با وجود تعهد دولت وحدت ملی به انجام برنامه عمل شورای امنیت سازمان
ملل ،حضور زنان هنوز هم در مشارکت سیاسی کمرنگ است.
جانبیکر ،دیروز در کابل در کنفرانس موسوم به «بررسی فرصت ها و چالش های
سال  ۲۰۱۶برای زنان» گفت که.............ادامه/ص5/

نیروهای داعش در ننگرهار رادیویی را با نام «صدای خالفت»
بــه کار انداخته اند که در آن بــرای جلب و جذب مردم به
صفوف داعش تبلیغ می کنند؛  ۹۰ا ِف ا ِم موج این رادیو است
که از جای نامعلومی نشرات می کند.
اعضای شــورای والیتی ننگرهار و شــهریان جالل آباد می
گویند که این رادیو به شــمول شــهر جالل آباد ،در تمامی
ولسوالی های ننگرهار شــنیده می شود و داعشیان در این
رادیو ضد حکومت افغانســتان فتوا می دهند و از جوانان می
خواهند که به صفوف آنان بپیوندند.
یکی از شهروندان جالل آباد در........ادامه/ص5/

جنرال جان کمبل ،فرمانده نیروهای ناتو در افغانســتان میگوید
حامیان گروه موسوم به «دولت اسالمی» (داعش) در افغانستان در
تالشند تا در شهر جاللآباد در شرق افغانستان برای خود پایگاه
منطقهای بسازند.
جنرال کمبل در گفتوگوی با خبرگزاری آسوشــیتد پریس اعالم
کرد که «جنگجویان خارجی» از ســوریه و عراق در والیت شرقی
ننگرهار به جنگجویان افغانی پیوســتهاند کــه به داعش اعالم

وفاداری کرده اند .او گفت که «نشانههای» وجود دارد که حامیان
داعش در ننگرهار تالش دارند تا روابط خود با رهبری این گروه در
سوریه و عراق را تحکیم ببخشند.
ی که در افغانستان به داعش
جنرال کمبل افزود که بســیار از آنان 
اعالم وفاداری کردهاند« ،طالبان ناراضی» هستند.
فرمانده نیروهای ناتو و آمریکایی در افغانستان گفت« :من مطمین
هستم که افراد از سوریه و.........ادامه/ص5/

رییس جمهور غنی دستور جلب مقروضان کابلبانک را صادر کرد
محمد اشرف غنی ،رییس جمهور کشور به دادستانی
کل دستور داده تا مکاتیب مقروضان بزرگ کابلبانک را
تریبت و برای رسیدگی به پولیس تحویل دهد.
ریاست جمهوری دیروز با نشــر خبرنامه اعالم کرد،
اشــرف غنی سه شنبه شــب در نشستی در ارگ که
بهمنظور چگونگی پیشــرفت تصفیه و حصول قرضه
کابلبانک برگزار شــده بود ،این دستور را صادر کرده
است.
بر اساس خبرنامه ،وی دستور داد تا دادستانی کل هرچه
عاجل مکاتیب جدی جلب افرادیکه قرضههایشــان
مقدار هنگفت است و...........ادامه/ص5/

