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داعش فتوای قتل خبرنگاران را از طریق
رادیو صدای خالفت در ننگرهار صادر کرد

در نشــرات رادیوی داعش موسوم به «صدای خالفت»
در والیت ننگرهار ،قتل خبرنگاران این والیت «واجب»
دانسته شده است.
شــماری از خبرنگاران در ننگرهار بــه صدای امریکا
گفتهانــد ،آنان اکنون در خطر مرگ قــرار دارند ،زیرا
مجریــان رادیو «صدای خالفت» قبــ ً
ا در این والیت
خبرنگاران بوده و با تما م شان آشنایی دارند.
به گفته آنان ،تهدید داعش علیــه خبرنگاران بر کار

و اطالع رسانی شــان تأثیر خواهند داشت .اما عطااهلل
خوگیانی ،سخنگوی والی ننگرهار گفته است که برای
تأمین امنیت جان خبرنگاران تدابیر روی دست است.
بــه گفته او ،برای محافظت خبرنــگاران و حفظ مال و
کارمندان رسانهها در والیت ننگرهار ،میکانیزم روشن
وجود دارد .حدود دو هفته قبل مسئوالن محلی والیت
ننگرهار اعالم کردند ،داعش یک شبکه رادیویی را در
این والیت برای تبلیغات خود.........ادامه/ص5/

معلومات آب و هوا
توسط ام تی ان به
شما تقدیم می گردد.

آموزشهای پیشرفته تکنالوژی معلوماتی
برای  500تن به شمول  200زن

دولت افغانستان ادعای انتقال شورشیان
توسط هلیکوپترها را بررسی میکند

سرپرست وزارت دفاع گفتهاست که دولت درباره پخش
خبرهایی مبنی بر انتقال شورشیان توسط هلیکوپتر در
مناطق مختلف کشور ،تحقیق میکند.
معصوم اســتانکزی در یک کنفرانس خبری گفت که

هیئت مشترکی شامل مقامهای
وزارت دفــاع ،وزارت داخله ،
نیروهــای هوایی و اداره امنیت
ملی مکلف شده که به محالتی
که ادعا شــده هلیکوپترها در
آنجا فرود آمــده یا افرادی را
فرود آورده ،برونــد و تحقیق
کنند.
آقای اســتانکزی افــزود که
این هیئت با وســایل فنی این
موضوع را بررســی میکند که
کدام هلیکوپتــر ،از کجا پرواز
میکردهاســت و به کجا فرود
میآمده است.
سرپرســت وزارت دفاع در این کنفرانس عمدت ًا درباره
این موضوع صحبت کرد و افزود« :واقع ًا ما این مشــکل
را داریم که تا هنوز سیستم سراسری رادار افغانستان
ایجاد نشده که فضای...........ادامه/ص5/

آیا پروژه تاپی با تشدید جنگ در هلمند و فراه
عملی خواهد شد؟

جنگ شــدید در والیات هلمند که تاپــی از آنعبور
میکند ،نگرانیهایی را در مورد آینده این پروژه بزرگ
اقتصادی به وجود آورده است .فراه نیز به شدت ناامن
شــده و ناامنی در هردو والیت میتواند برای حکومت
دردسرساز باشد.
سران کشــور های افغانســتان ،پاکســتان ،هند،

ترکمنستان در کنفرانس تاپی
این در حالیست اســت که آغاز کار عملی پروژه تاپی
امیدواریهــای زیادی برای بهبــود وضعیت امنیتی و
اقتصادی افغانســتان به وجود آورده است .جنگ در
مســیر تاپی در حالی شــدت یافته که امید میرود
پاکستان برای رسیدن به منافع ..........ادامه/ص5/

وزارت مهاجران:

امسال ۳۰۰هزار تن به افغانستان بازگشتهاند

وزارت مخابــرات وتکنالوژی معلوماتی در این مرحلهی پروژه توســعه تکنالوژی
معلوماتی ،برای ســال  2016میالدی ،آموزشهای تخصصی پیشــرفته تکنالوژی
معلوماتی متمرکز بر شغل را پالن نموده اســت .در این مرحله بهصورت مجموعی
برای تعداد  500تن که  200تن آنان را بهطور خاص طبقه اناث تشکیل میدهد ،زمینه
آموزش فراهم خواهد شد.
این برنامه برای مدت چهار ماه توســط پوهنتونهای رنا ،باختر ،آپتیک پیش برده
میشود که به شکل ذیل تقسیم بندی گردیده است:
الف) پوهنتون رنا افغانســتان جهت ارائه آموزشهای تخصصی در شــش بخش

تکنالوژی معلوماتی برای  200تن از بانوان متخصص بخش تکنالوژی معلوماتی کشور
انتخاب شده است.
ب) پوهنتون باختر افغانســتان جهت ارائه آمــوزش های تخصصی در پنج والیت
کشور به برای  200تن متخصص بخش تکنالوژی معلوماتی کشور انتخاب شده است؛
 50تن در هرات 50 ،تن در مزار شــریف 50 ،تن در جالل آباد 25 ،تن در کندز و 25
تن در کندهار؛
ج) آپتیک – افغانستان (بخشی از آپتیک – هند) جهت ارائه آموزش های تخصصی
در سطح پیشرفته تکنالوژی معلوماتی به  100تن...........ادامه/ص5/

الکوزی :میلیون ها افغانی عواید گمرکات به
جیب های مفسدین میریزد

هر چند باورها بر این بود که با عملی شدن
شــعارهای مبارزه جدی با فساد اداری به
درآمد های غیر قانون در کشــور نقطه
پایان گذاشته خواهد شد ،اما اتاق تجارت
و صنایع افغانستان می گوید که هنوز نیز
فساد و رشوه ســتانی در گمرکات کشور
بیداد می کند.
خــان جان الکوزی معــاون این اتاق می
گوید ،هم اکنون میلیون ها افغانی از بابت
معافیت محصول مواد ســوختی نیروهای
خارجی به جیب های مفسدین می ریزد.
آقای الکوزی به رادیوآزادی گفت که وارد
کننده گان مواد سوختی نیروهای خارجی
در همکاری با برخی از کارمندان گمرکات،
دســت به جعل زده و مقادیرهنگفت تیل
را با استفاده از امتیاز معافیت از گمرکات
انتقال می دهند.
به گفته وی ،آنان سپس مقدار مواد سوخت
مورد نیاز را به نیروهای خارجی تسلیم می
کنند و متباقی تیل را به شکل غیر قانونی
و بدون محصول گمرکی به بازارهای کشور
عرضه می کنند .وی گفت « :تیلی که با ناتو قرارداد نشــده در گمرکات سرحدی
ســازش می شود ،شماری از کمیشنکاران در آنجا نشسته اند و کمیشن خود را می
گیرند ،در بین مامور و وارد کننده ســازش می کننــد و از طرف وزارت خارجه هم

برایشان یک مکتوب اگر و مگر داده می شود ،فرض ًا صد تُن است آنرا به یکهزار تُن
میرسانند و بدون سلســله مراتب برایش معافی داده می شود که این تیل آیساف
است و از مالیه و محصول گمرکی معاف است............».ادامه/ص5/

اقدامات جدید دولت افغانستان برای مقابله با جرایم الکترونیکی
وزارت امور مهاجران و بازگشت کننده گان می گوید که
در سال جاری  ۳۰۰هزار افغان به کشور بازگشته اند؛ اما
بیش از ۱۵۰هــزار تن از افغان ها به ویژه جوانان دوباره
کشور را ترک کرده اند.
براســاس آمارها از آغاز ســال جاری تاکنون بیش از
۱۵۰هزار تن از افغانان به کشورهای بیرونی درخواست

پناهندگی داده اند .بیشــتر از ۹۰هزار از آنان به آلمان
رسیده اند و شماری دیگر در کشورهای دیگر اروپایی
انتظار دستیابی به گذرنامه اروپایی را می کشند.
این روزها هم که مسیرهای قاچاق به اروپا بسیار سرد و
نفس گیر هستند ،با آن هم مردم به قیمت جان هایشان
دل به آب های خروشان...........ادامه/ص5/

شورای والیتی هلمند خواستار حضور یک هیأت
حقیقت یاب در این والیت شد

رئیس شورای والیتی هلمند میگوید که
پنج ولسوالی در دست طالبان است ،در
چهار ولسوالی جنگ ادامه دارد و چهار
ولسوالی دیگر نیز زیر تهدید قرار دارد.
اعضای شــورای والیتــی هلمند ادعا
میکنند کــه ولســوالیهای نومیش،
باغران ،موســی قلعه و نوزاد در شمال
هلمند و دیشو در جنوب هلمند در دست
طالبان است.
از سه ماه بدین ســو در چهار ولسوالی
مرکزی سنگین ،مارجه ،واشیر و خانشین
میان طالبان و نیروهای دولتی نبرد سختی
جریــان دارد و ولســوالیهای کجکی،
گرشک ،نادعلی و.........ادامه/ص5/

درگیری شدید میان نیروهای امنیتی و
طالبان در سرپل جریان دارد

محمد ظاهر وحدت ،والی ســرپل میگوید که درگیری شدید میان نیروهای امنیتی
و طالبان تروریســت در این والیت جریان دارد و تاکنون در این درگیری ،حدود ده
طالب کشته شدهاند.
او همچنان از زخمی شدن بیش از شش هراسافگن طالب در این درگیری خبر داده
است .آقای وحدت میگوید که در این درگیری در ولسوالیهای سوزمه قلعه و صیاد
سرپل ،یک فرمانده پولیس محلی با چهار.........ادامه/ص5/

پولیس هرات یک ماین ساز طالبان را بازداشت کرد

مســئوالن امنیتی والیت هرات در غرب کشــور ،از
بازداشــت یک ماین ســاز طالبان در این والیت خبر
دادهاند.
به گفتهی آنان ،این عضو طالب آموزش ساخت ماین و
جاسازی آن را در پاکستان یاد گرفته است .غالم فاروق

با گسترش استفاده از اینترنت
و فناوری در بخشهای مختلف
به ویژه بانکداری و دولتداری،
میزان جرایم اینترنتی نیز در
افغانستان افزایش یافتهاست.
وزارت مخابــرات و فنــاوری
معلوماتی افغانستان میگوید
در پنج ســال گذشته بیش از
صد پرونده جرایم اینترنتی را
پیگیری و به آنها رســیدگی
کردهاســت .نفوذ به شبکهها
و جرایم اینترنتــی (cyber
 )crimeتا چند سال پیش برای
دولت افغانســتان دردسرساز
بود .هک کردن وبسایتها،

بارکزی ،یکی از فرماندهان پولیس محلی هرات دیروز
گفت ،این فرد مشهور به یاقوت ،از مربوطات ولسوالی
زرغون این والیت بازداشت شده است.
او افزود که این فرد هنگام جاســازی حدود سه حلقه
ماین ،از منطقه دوجوی...........ادامه/ص5/

هاشمی :برخی از گروه های مسلح در تالش
بدنام ساختن اسالم اند

مســئولین مجمع ملی جوانان افغانســتان می گویند که برخی از گروه های مسلح
تحت نام دفاع از اسالم ،در تالش بدنام ســاختن اسالم اند که به گفته آنان اکنون
افغانستان بیشتر از هر زمانی با تهدید این گروه ها روبرو است.
عبداهلل هاشمی رئیس این نهاد روز چهار شــنبه در مراسم تجلیل از میالد پیامبر
اسالم حضرت محمد (ص) در کابل فعالیت چنین گروه ها...........ادامه/ص5/

دسترسی به حسابهای بانکی
و انتقــال غیرقانونی پول از یک
حساب به حســاب دیگر جزو
جرایم اینترنتی شمرده میشوند.
دســت کم گرفتن این موضوع
ســبب شــده بود تا هکرهای
کشورهای منطقه ،حتی بتوانند
برخی وبسایتهای مهم دولتی
از جمله وبسایت شورای امنیت
ملی افغانستان را در سال ۲۰۱۲
هک کنند.
دولت افغانستان برای مصونیت
اطالعات در شبکههای اینترنتی،
مرکــز معلومــات ملــی را با
بهروزترین........ادامه/ص5/

بهروز :مبارزه با فساد اداری نیازمند راه کار
سیستماتیک دولت است

کمیته مستقل نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری جهت ارزیابی از روند مبارزه با
فساد اداری در حکومت محلی بلخ فعالیت اش را در این والیت آغاز کرد.
داکتر احمد راشد بهروز رئیس اجراییوی این کمیته در صحبت با رادیو آزادی گفت
که هدف اساســی از آغاز فعالیت این کمیته ارزیابی از روند مبارزه با فساد اداری و
ارایه پیشنهادات به حکومت محلی بلخ است.
داکتر بهروز به رادیو آزادی گفت که کمیته یاد شده ..........ادامه/ص5/

 ۱۰شورشی در درگیریهای والیت سرپل
کشته شدند

مقامهای محلی والیت ســرپل میگویند که در درگیری میــان نیروهای دولتی و
طالبان ۱۰ ،تن از شورشیان کشته شدند و چهار تن دیگر آنان زخم برداشتند.
محمد ظاهر وحدت والی سرپل میگوید که این درگیریها در ولسوالیهای سوزمه
قلعه و صیاد این والیت رخ داده اســت که در آن یک فرمانده پولیس محلی با چهار
تن از افراد زیر فرمانش نیز جان باختهاند............ادامه/ص5/

