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سال دهم -شماره 2755

پنج شنبه  10جدی 1394

تاجر افغان به رشوه دادن به نظامیان
آمریکایی متهم شد

مقامات قضایی آمریکا اعــام کردهاند که یک
تاجر افغان به دلیل پرداخت رشــوه به نظامیان
آمریکایی بــرای برنده شــدن در قراردادهای
چندین میلیون دالری متهم شده است.
پولیــس فدرال آمریکا اعــام کرده که حکمت
شــادمن به دلیل پرداخت حد اقل دو بســته

اســکناس  ۱۰۰دالری به نظامیان آمریکایی برای
برنده شدن در قرار دادهای مربوط به حمل و نقل
تجهیزات سنگین برای نیروهای آمریکایی تحت
پیگرد قانونی قرار گرفته است.
به گفته بازرسان این ماجرا در سال  ۲۰۰۹میالدی
هنگام انتقال این افراد به..........ادامه/ص5/

مسکو از کاهش احتمالی تحریم ها بر طالبان
بطور مشروط حمایت میکند

یک دیپلومات ارشد روســی می گوید ،مسکو
از کاهش احتمالــی تحریمات واردهء ملل متحد
بر طالبان حمایت خواهد کرد به شــرطی که این
مسئله مخالف منافع ملی افغانستان نباشد.
روســیه آماده گــی دارد در کاهــش احتمالی
تحریمات شــورای امنیت ملل متحد بر طالبان
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افغان از خود انعطاف پذیری نشــان دهد .آژانس
خبری رویترز این مســئله را بر اساس گزارش
آژانس خبری تاس منتشر نموده است.
تاس روز سه شنبه از قول ضمیر کابلوف نماینده
خاص روسیه برای افغانستان گزارش داد که گفته
است ،روسیه آماده..........ادامه/ص5/

نیروهای امنیتی از سقوط برخی نقاط سنگین
خبر میدهند

December 31, 2015

احتمال درخواست نیروهای بیشتر
امریکایی توسط جنرال کمپبل

جنرال جان کمپبل قوماندان عمومــی نیروهای امریکایی و ناتو در
افغانستان در مصاحبه با روزنامهء یو .اس .ای .تودی ()USA today
گفته است ،در حالیکه افغانستان در تالش آنست تا از شورش های
طالب جلوگیری کند ،احتمال دارد به خاطر مســاعدت با نیروهایش
به حضور نظامیان بیشتر امریکایی نیاز داشته باشد.
مصاحبهء جنرال جــان کمپبل با روزنامهء یــو .اس .ای .تودی در
شــرایطی صورت می گیرد که در نیمهء دوم ســال  ۲۰۱۵میالدی
وضعیت امنیتی در افغانستان روبه وخامت نهاده ،حمالت شورشیان
بیشتر شــده ،تلفات طالبان و نیروهای امنیتی افغانستان افزایش
یافته است.
این در حالیست که بارک اوباما رییس جمهور ایاالت متحدهء امریکا
از تصمیم اینکه نیروهای امریکایی را از افغانســتان خارج نموده،
صرف هزار نظامی را در این کشور باقی بگذارد صرف نظر کرده است
و در ماه اکتوبر اعالن کرد که  ۹۸۰۰نظامی امریکایی الی پایان سال
 ۲۰۱۶میالدی در افغانستان باقی خواهند ماند.
جنرال جان کمپبل در مصاحبه تازه اش گفته اســت ،وی از ادارهء
رییس جمهور امریکا خواهد خواســت تا تعداد موجود نیروها را در
افغانســتان حفظ نموده و احتمال دارد که خواستار نیروهای بیشتر
هم شود.
جنرال جان کمپبل می گوید:
«در صورتیکــه مطمین نباشــم که ماموریت آموزش ،مشــورت،
مساعدت و مبارزه با تروریزم...........ادامه/ص5/

نشست مقدماتی گفتگوهای صلح در افغانستان
برگزار می شود

حکومت افغانستان خبر داده اســت که این کشور هفته
آینده میزبان مقاماتی از ســه کشــور پاکستان ،ایاالت
متحده و چین بــه منظور آمادگی گرفتن برای گفتگوهای
احتمالی صلح خواهد بود.
این نشســت مقدماتی در پی تالش های مــدام برای از
ســرگیری روند صلح در افغانستان برگزار می شود .روند
صلح در ماه جوالی (تابســتان امسال) پس از افشا شدن
مرگ مال عمر ،رهبر پیشین گروه طالبان متوقف گردید.

یک مقام دفتر ریاســت جمهوری افغانستان گفته است:
«ما انتظار داریم که هر کشــور کار خود را انجام دهد تا
اطمینان حاصل کنیم که روند صلح در افغانســتان رو به
جلو است».
تصمیم برای برگزاری اولین نشست مقدماتی (آمادگی) در
دیدار روز یکشــنبه رئیس اردوی پاکستان اتخاذ گردید.
جنرال راحل شــریف ،رئیس قدرتمند اردوی پاکستان در
سفر خود به کابل با اشرف غنی ،رئیس جمهور افغانستان

دیدار و درباره مذاکرات صلــح بحث کرد .ایاالت متحده
امریکا و چین ،دو کشــوری که قصــد دارند تا میلیاردها
دالر در پاکستان سرمایه گذاری کنند ،به شدت تالش می
نمایند تا پاکستان را در پروسه صلح دخیل کنند.
بســیاری در افغانستان پاکســتان را متهم می کنند که
پناهگاه امن در اختیار رهبران طالبان قرار داده و آنان را
تمویل می کند .پاکستان این اتهامات را رد می کند و می
گوید که خود قربانی تروریسم است.........ادامه/ص5/

در  ۹ماه گذشته  ۵۹۸قاچاقبر مواد مخدر
بازداشت شده اند
نیروهای دولتی در ولســوالی سنگین خواهان
کیفر ســخت نظامیانی هســتند که در کارشان
غفلت کردهاند .آنان میگویند که به علت غفلت
برخی از نظامیان طالبان بــه بخشهایی از این
ولســوالی دســت یافتهاند .ولی آرین و عبداهلل

همیم خبرنگاران طلوع نیوز که به خط نخســت
نبرد به ســنگین رفتهاندمیگویند که ســنگر
گرفتن طالبــان در خانههای مردم و ماین گزاری
برخی مناطق پیشروی نیروهای دولتی را کندتر
ساخته است..........ادامه/ص5/

در یک رویداد ترافیکی در شاهراه
کابل – قندهار سه تن کشته شدند

در نتیجه یک رویداد ترافیکی در شاهراه کابل –
قندهار سه تن کشته و  ۲۲تن دیگر زخم برداشته
اند.
محمــداهلل احمدی مدیر ترافیــک غزنی دیروز
به رادیو آزادی گفت کــه این حادثه به دلیل بی

پروایی راننده یک موتر اتفاق افتاده اســت .وی
میگویــد که در میان زخمیــان این رویداد یک
زن هم شامل اســت و وضعیت صحی چند تن از
زخمیان دیگر نیز وخیم گزارش شده است.
این نخستین بار نیست که.........ادامه/ص5/

سازمان جهانی مهاجرت :امسال بیش از یک
میلیون تن از راه آب به اروپا رفتهاند

با آنکه همواره انتقاد های وجود دارد که قاچاقبران بزرگ
مواد مخدر در افغانستان بازداشت نشده اند اما مرکز عدلی
و قضایی مبارزه علیه مواد مخــدر می گوید که در  ۹ماه
گذشته  ۵۹۸تن از قاچاقبران مواد مخدر بازداشت شده اند
که شماری از جنراالن نیز شامل آنان می باشند.
خالد موحد سخنگوی این مرکز روز چهار شنبه در کابل به

خبرنگاران گفت که در این میان  ۳۷کارمند خدمات عامه
چهارده زن و دو تبعه خارجی شامل می باشند « :در جریان
نه ماه گذشته از سراسر کشور به تعداد  ۵۹۸تن در پیوند
به  ۴۳۷قضیه جرمی غرض تعقیب عدلی و قضایی به مرکز
ارسال شده اســت که دوسیه های اینها در پرتو روشنایی
قانون مبارزه علیه مواد مخدر..........ادامه/ص5/

ظاهر قدیر :در ننگرهار مردم به دلیل
ضعف دولت ،علیه داعش به پا خاستهاند

بربنیاد تــازه ترین آمارهای ســازمان جهانی
مهاجرت در این ســال بیش از یک میلیون تن
به اروپا رفته اند کــه  ۲۱درصد این پناهجویان
شهروندان افغانستان هستند .شمار پناهجویان
افغان که در ســال  ۲۰۱۵میــادی از راه آب به
اروپا رفته اند از مرز ۲۰۰هزار نفر گذشت .بربنیاد

آمارهــای این نهاد از آغاز ســال روان میالدی
تاکنون بیش از  ۳هزارو  ۷۰۰تن در راه رسیدن به
اروپا جانشان را در آب از دست داده اند.
ویلیام لیســی مدیرکل سازمان جهانی مهاجرت
اظهارداشت« :آمارهای تازه نشان می دهد شمار
تمامی پناهجویانی که..........ادامه/ص5/

شهروندان بخاطر سالمتی شان گشت وگذار
در شهر ها را محدود کنند

اداره ملی حفاظت محیط زیســت از شهروندان
کشور خواست تا گشــت وگذار شان را در جاده
های شهر ها محدود کنند.
در یاداشت این اداره که دیروز به دسترس آژانس
باختر قرار گرفته گفته شده که با افزایش سردی

هوا ،شهروندان برای تسخین منازل شان از مواد
ســوختی چوب ،تیل وزغال سنگ استفاده می
کنند واین امر میزان آلوده گی هوای شــهر ها را
افزایش داده وزمینه ر ا برای مبتال شان مردم به
بیماری های گوناگون..........ادامه/ص5/

ظاهر قدیر نایب رئیس مجلس افغانســتان در گفتوگویی
ویژه با بیبیسی گفتهاست که مردم ننگرهار به دلیل ضعف
دولت و براســاس تصمیم قومی علیه گروه دولت اسالمی
(داعش) به پا خاسته اند.
او این اظهارات را پــس از آن به زبان آورده که انتقادهای
زیــادی علیه او در مورد ســربریدن پنج عضو داعش در

ننگرهار مطرح شد .آقای قدیر با تاکید بر این که «در جنگ
حلوا پخش نمی شود» ،گفت که نیروهای مردمی در انتقام
به ســرزدن چهار تن از «فرزندان قوم» توسط داعش ،این
پنج عضو داعش را گردن زدند.
اخیرا ً رســانهها گزارشــهایی را همراه با تصاویری پخش
کردند که نشان میداد............ادامه/ص5/

