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سال دهم -شماره 2756

شنبه  12جدی 1394

پولیس کابل :یک الری مملو از مواد
منفجره توقف داده شد

مقام هــای امنیتی کابل اعالم کــرده اند که
پولیس یک الری مملو از مواد انفجاری را توقف
داده است.
عبدالرحمان رحیمــی ،قوماندان امنیه کابل به
خبرنگاران گفت که این موتر در دروازه ارغنده
کابل شناسایی و بعد در کوتل خیر خانه متوقف
شده است .آقای رحیمی می گوید که این موتر

مــواد انفجاری خطرناک موســوم به «امونیام
نیتریت» را در ملتان پاکســتان بارگیری کرده
بود و به نام بار کاه بــه غزنی و از آنجا به کابل
آمده است.
بر اساس معلومات قوماندان امنیه کابل مقدار
مواد انفجاری تعبیه شــده در این موتر ۱۲۵۰۰
کیلوگرام بوده است...........ادامه/ص5/

رئیس جمهور غنی به والیت پنجشیر سفر کرد

رئیس جمهور افغانســتان دیــروز به والیت
پنجشیر سفر کرده و با مقامات دولتی و مردم
در این والیت دیدار و گفتگو کرد.
عتیق اهلل ساکت سخنگوی والی پنجشیر در این
مورد به رادیوآزادی گفت ،رئیس جمهور غنی
در دیدار با مســئولین حکومتی در مورد آماده

گی برای مبارزه با حوادث طبیعی بخصوص در
فصل سرما صحبت کرد.
به گفته آقای ســاکت ،مــردم در این والیت
مشکالت خانواده های بیجا شده را که در سال
گذشــته به اثر برف کوچ ها منازل شان را از
دست داده بودند به.........ادامه/ص5/

پاکستان فعال کاری به مهاجران افغان
ثبتنامشده ندارد

وزارت ایالتهــا و مناطق مرزی پاکســتان
گفته اســت به رغم پایان یافتن تاریخ اعتبار
کارتهای ثبتنام پناهندگان افغان ،این افراد
میتوانند تا زمان نهایی شــدن سیاست دولت
در قبال آنها در این کشــور بمانند .اعتبار این

کارتها روز پنجشــنبه ٣١ ،دسمبر  ،٢٠١٥به
پایان رسیده است.
این وزارت در نامهای که به تازگی به دولتهای
محلی و پولیس ایالتهای پنجاب ،سند ،خیبر
پختونخوا ،جامو و............ادامه/ص5/

چهارده عضو داعش در عملیات هوایی
در ننگرهار کشته شدند

وزارت دفاع ملی اعالم کرد که در عملیات قوای
هوایی کشور در والیت ننگرهار ،چهارده عضو
داعش کشته و حدود  12تن دیگر آنان زخمی
شدهاند.
در خبرنامه ارسالی وزارت دفاع به خبرگزاری

مرکزی آمده اســت ،این عملیات علیه داعش
در  24ساعت گذشته در ولسوالی اچین والیت
ننگرهار صورت گرفته است.
بر اســاس خبرنامه ،در این عملیات چند مرکز
عمده تروریستان ..........ادامه/ص5/

انفجاری مهیب مرکز کابل را لرزاند

انفجار نسبتا قوی مرکز کابل پایتخت کشور را
لرزاند .معاون فرماندهی پولیس کابل گفته است
که این انفجار ناشــی از یک حمله انتحاری به
یک رستوران بوده است.
صدیق صدیقی ،ســخنگوی وزارت داخله نیز
به بیبیســی گفت که حملهکننده رستوران

«لوژاردن» در خیابان شماره  ٩تایمنی را هدف
قرار داده است.
این رســتوران یکی از محلهــای رفت و آمد
خارجیان مقیم کابل است.
فریدون عبیدی ،رئیــس اداره مبارزه با جرایم
جنایی وزارت داخله افغانســتان به بیبیسی

افراد مسلح یک زن را در والیت سرپل
افغانستان تیرباران کردند

مقامهــای محلی والیت ســرپل در شــمال
افغانستان تایید کردند که افراد مسلح ناشناس
یک زن را در ولسوالی کوهستانات این والیت
تیرباران کردهاند.
نســیمه آرزو ،رئیس امور زنان والیت سرپل به
بیبیســی گفت »:این خانم یک سال پیش به
اتهام رابطه نا مشروع زندانی شده بود که پس
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از ختم محکومیتاش از زندان آزاد و با مردی
در این ولسوالی ازدواج کرده بود».
این حادثه شب چهارشــنبه ۹ ،جدی رخداده
است.
خانم آرزو گفت که مقتول یک دختر جوان دارد
و خودش  ۴۲سال عمر داشت.
به گفته او تاکنون ...........ادامه/ص5/
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وزارت خارجه پاکستان:

اسالم آباد میزبان نشست چهارجانبه با
موضوع گفتوگوهای صلح خواهد بود

یکی از مقامهای وزارت خارجه پاکســتان به روز پنجشنبه اظهار
داشت که قراراست درماه روان میالدی یک نشست چهارجانبه میان
مقامهای افغان ،پاکســتانی ،امریکایی و چینی دراسالم آباد برگزار
شود تا چارچوب ازســرگیری گفتوگوهای صلح میان کابل و گروه
طالبان را برجسته سازند.
قاضی خلیل اهلل ســخنگوی وزارت خارجه پاکســتان در این باره
گفت« :رایزنیها برای میزبانی نخستین نشست کمیتهی هماهنگی
درنیمهی دوم ماه جنوری دراسالم آباد هم اکنون ادامه دارند .برای
تعیین تاریخ دقیق آن ما با افغانســتان ،چین و امریکا سرگرم کار
هســتیم .ما دربارهی این که هیأتها به کدام سطح دراین نشست
شرکت ورزند ،اجندای نشســت چه باشد وترکیب هیأتها چگونه
باشد ،سرگرم بحث هستیم».
وی در یک نشســت خبری هفتهیی در اســام آباد گفت« :پیش
ازبرگزاری نشســت چهارجانبه یک نشست به سطح معینان وزارت
ها خارجه چهارکشــور برگزار خواهد شد تا تمامی مسایل مربوط به
نشست اصلی را بررســی کنند .چگونگی صلح وثبات درافغانستان
یکی ازهدفهای اصلی گفتوگوهای صلح است ».اسالم آباد پذیرفته
است که تنشها واختالف ها درروابط اش با کابل پا برجا استند وبرای
حل این تنش ها پیش ازنشست..........ادامه/ص5/

کمیته گزینش اعضای کمیسیونهای انتخاباتی
افغانستان آغاز به کار کرد

اداره امور ریاســت جمهوری افغانســتان (نهاد ریاست
جمهوری) گفته اســت که نخستین جلسه کمیته گزینش

اعضای کمیسیونهای انتخاباتی افغانستان ،روز پنجشنبه،
 ۱۰جدی در مقر این اداره برگزار شــد ه است .آغاز به کار

کمیته گزینش بخشی از توافقنامه دولت وحدت ملی است
و دومین قدمی است که بعد از آغاز به کار کمیسیون ویژه
اصالح نظام انتخاباتی است برداشته میشود.
بحران در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان باعث شد
که محمد اشــرف غنی و عبداهلل عبــداهلل رهبران دولت
وحدت ملــی توافق کنند که نظام انتخاباتی این کشــور
اصالح شود.
این روند باعث شــد که انتخابات پارلمانی افغانستان بهار
سال جاری برگزار نشود ولی آقای غنی چند روز قبل اعالم
کرد که این انتخابات تابستان و یا خزان سال  ۱۳۹۵برگزار
خواهد شد.
چند روز قبل رئیس جمهوری افغانستان با صدور فرمانی،
اداره امور ریاســت جمهوری را وظیفه داده بود تا زمینه
فعالیت کمیته گزینش را فراهم کند.
اعضای کمیته گزینش شامل دین محمد گران ،عضو دادگاه
عالی ،لطف الرحمان سعید ،عضو کمیسیون مستقل نظارت
بر تطبیق قانون اساسی ،محمد نادر هوتک ،عضو کمیسیون
مستقل اصالحات اداری و خدمات ملکی ،احمد ضیا لنگری،
عضو کمیسیون ..........ادامه/ص5/

آمریکا بیش از دو میلیارد دالر به نیروی هوایی
افغانستان کمک کرده است

اداره بازرسی آمریکا برای بازسازی افغانستان (سیگار) اعالم
کرد که آمریکا در پنج سال گذشته بیش از  ۲.۳میلیارد دالر
برای توسعه نیروی هوایی افغانستان کمک کرده است.
براساس این گزارش از سال  ۲۰۱۲الی سال  ۲۰۱۵آمریکا بیش
از  ۱.۸میلیارد دالر را برای توســعه نیروی هوایی افغانستان
هزینه کرده و عالوه بر آن بیشتر از  ۹۳۵میلیون دالر نیز برای
فراهم ساختن تجهیزات و هواپیما اختصاص داده است.
در ایــن گزارش که بهتازگی در اختیار رســانهها قرار گرفته
آمده اســت که در ربع چهارم سال  ۲۰۱۵وزارت دفاع آمریکا
حدود  ۹۲۵الی  ۶۸۳میلیون دالر برای توســعه نیروی هوایی
افغانستان درخواست کرده بود.
ســیگار افزوده مقدار پولی که برای آموزش نیروهای هوایی
افغانستان درخواســت شده بود پرداخت نشــد اما اعتبار
درخواســتی برای تهیه هواپیما از ۲۱میلیــون دالر به ۱۷۳
میلیون دالر افزایش یافت.
به نوشته سیگار ،بیشــتر کمکها به فراهم سازی حمایت و
ثبات در نیروهای هوایی افغانستان تخصیص یافته است.
به گزارش سیگار برای سال  ۲۰۱۶نیز بیش از  ۵۴۸میلیون دالر
درخواست شده بود که بیشتر این پول برای آموزش نیروهای
هوایی افغانستان اختصاص یافتهاست..........ادامه/ص5/

ولسوالی درقد به پناهگاه امن جنگجویان و قاچاقبران مبدل شده است

طالبان مســلح ولسوالی درقد والیت تخار را در حدود دو ماه پیش
تصرف کردند و تاکنون تحت حاکمیت آنان قرار دارد.
جنرال نور محمد حکیمی قومانــدان امنیه این والیت در صحبت
با رادیوآزادی گفت که در این ولســوالی سرحدی ،قاچاقبران مواد
مخدر ،سالح ،مهمات و انسان از چندین سال بدینسو فعالیت دارند
و از انتقاالت اموال غیر قانونی ،پول هنگفت به دست می آورند.
قوماندان امنیه والیت تخار در ادامه گفت:
«چون درقد همسرحد با تاجیکســتان است ،اراضی درقد دشوار
گذر و پوشیده از جنگل است برای همین ،زمینهء هر چیز در درقد
مساعد است ،زمینه قاچاق انسان باشد زمینه قاچاق سالح و مواد
مخدر مساعد است».
در حدود سه هفته قبل ،نیروهای مشــترک امنیتی با راه اندازی
عملیات تصفیوی برخی ساحات ولسوالی درقد را تصرف کرده اند،
ولی عملیات پس از چند مدت متوقف شد.
طالبان مســلح و جنگجویان خارجی از مدت چند سال است که
در سدد دســتیابی به این ولسوالی بودند ،سرانجام به تصرف آن
موفق شدند.
بر اســاس گفتههای مردم ،طالبان مســلح و به ویژه جنگجویان
کشورهای آسیای میانه قصد دارند تا............ادامه/ص5/

