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داعش مسئولیت حمله بر قنسولگری
پاکستان را به عهده گرفت

ســخنگوی والی ننگرهار گفت که این حمله حوالی ساعت 9
قبل از ظهر چهار شنبه به وقوع پیوست .او افزود که یک حمله
کننده انتحاری تالش کــرد خود را در صف متقاضیان ویزا در
پیش روی قنسولگری پاکستان جا بزند و بعد از این که از ورود
او ممانعت صورت گرفــت ،مواد انفجاری همراه خود را منفجر
کرد.
وزارت داخله افغانستان گفته است« :ابتدا یک تروریست یک
موتر رنجر پولیس ملی را در نزدیکی قنســولگری پاکستان
هدف قرار داد ».وزارت داخله افغانســتان در اعالمیه خبری
خود افزوده است که ســپس دو مهاجم وارد یک مهمانخانه
خالی در نزدیکی قنســولگری پاکستان شدند و عملیات برای
ازبین بردن آنها جریان دارد.
محمد ایوب سالنگی ،معین وزارت داخله افغانستان گفت که با
کشته شدن دو مهاجم توسط نیروهای امنیتی این حمله پایان
یافت .وزارت داخله گفته است که هفت عضو نیروهای امنیتی
در این انفجار و درگیری کشته شده اند.
همچنین مسئوالن یک شفاخانه خصوصی در جالل آباد گفته
اند که سه کودک یک مکتب خصوصی در نزدیکی محل انفجار
زخمی شده اند.

گروه موسوم به «دولت اسالمی» یا داعش مسئولیت حمله بر
قنسولگری پاکستان در شــهر جالل آباد در شرق افغانستان

را به عهده گرفته اســت .در این حمله دســت کم هفت عضو
نیروهای امنیتی افغانستان کشــته شدند .عطااهلل خوگیانی،

گروه «دولت اســامی» یا داعش با نشر یک اعالمیه به زبان
عربی در صفحه تویتر مســئولیت این حمله را به عهده گرفته
است .این گروه گفته است که...........ادامه/ص5/

اوباما :سیاست خارجی ما به تهدید داعش و القاعده
متمرکز خواهد بود

باراک اوباما رئیس جمهور ایاالت متحده امریکا در آخرین سخنرانی ساالنهاش در کنگرهی
این کشور گفت که سیاست خارجی ما بر تهدیدات داعش و القاعده تمرکز خواهد کرد.
بارک اوباما رئیس جمهور ایاالت متحده امریکا اظهارداشــت« :سیاست خارجی ما باید بر
تهدیدهای برخاســته از گروه داعش و شــبکه القاعده متمرکز باشد ،اما تهدیدهای آنان
نمیتواند متوقف گــردد ،حتی بدون تهدیدهای گروه داعش بی ثباتیها در شــماری از
بخشهای جهان ادامه خواهد یافت به ویژه در کشورهای خاورمیانه ،افغانستان ،پاکستان،
امریکا مرکزی ،افریقا و کشورهای آسیایی بعضی از این کشورها حتی میتوانند پناهگاه امن
برای هراس افگنان باشد».
اوباما در ادامه گفت که هرچند گروه داعش و القاعده ســرکوب شدهاند ،اما آنان هنوز هم
یک تهدید برای کشورهای جهان به شمار می روند.
وی ادامه داد« :از همین رو ما در تالش هســتیم تا زندان گوانتانامو را ببندیم؛ این زندان
هزینهی باالیی دارد و غیر ضروری اســت ،این زندان یگانه راه برای دشمنان ما است تا از
آن طریق سربازگیری کنند».
اوباما خاطرنشان کرد که داعش والقاعده هنوز هم در تالش برای بیثبات سازی شماری از
کشورهای جهان به ویژه افغانستان و پاکستان هستند و .............ادامه/ص5/

از دوازدهمین سالگرد تصویب قانون
اساسی در وزارت خارجه تجلیل شد

در مراسمی که دیروز در وزارت امور خارجه
برگزار شد از دوازدهمین سالگرد تصویب
قانون اساسی جمهوری اسالمی افغانستان
تجلیل شد.
این نشســت صبــح دیروز بــا حضور
صالحالدین ربانی وزیر امور خارجه برگزار

شد؛ وی در این مراســم در مورد اهمیت
قانون اساسی تأکید کرد که قانون اساسی
به مثابه وثیقۀ ملی است که حقوق اساسی
و آزادیها و آرمانهای ملی همه شهروندان
را تضمین می کند.
وزیر امور خارجه........ادامه/ص5/

هند کمک هایش را در بخش های
مختلف با افغانستان ادامه می دهد

ســفیر هند در کابل تأکیــد می کند که
کشورش آماده اســت تا به کمک هایش
در بخش های مختلف با افغانستان ادامه
دهد.
ارگ ریاســت جمهوری در خبرنامه اش که

دیروز به نشر رسیده گفته که رئیس جمهور
اشــرف غنی در نشســتی که به مناسبت
پایان کار امرســینها ســفیر هند در کابل
برگزار شــده بود از کارکرد و ماموریت این
مقام هندی در........ادامه/ص5/

اولسن :امریکا از پروسه صلح افغانستان
بطور کامل حمایت می کند

ریچارد اولســن نماینده خاص امریکا برای
افغانستان وپاکســتان میگوید که ایاالت
متحده از پروسه صلح به طور کامل حمایت
می کند .در خبرنامه ارگ ریاست جمهوری
که دیروز به نشر رســیده آمده که آقای

اولسن روز سه شنبه با رئیس جمهور اشرف
غنــی در همین خصوص دیــدار و گفتگو
داشته اســت .آقای اولسن که در نشست
چهار جانبه میان افغانستان ،امریکا ،چین
و پاکستان که از.......ادامه/ص5/

افزایش صادرات کاال از تایباد ایران به افغانستان

کرین پیرس :تالش روسیه برای تقویت طالبان بسیار خطرناک است

ســفیر بریتانیا در کابل می گوید ،روسیه نباید طالبان را تقویت کند .کرین
پیرس در صحبت اختصاصی با رادیو آزادی گفت ،هر عملی که سبب تقویت
طالبان شود ،نه تنها به افغانستان و جامعه بین المللی بلکه برای خود روسیه
زیانبار است.
بریتانیا تقویت طالبان و پشتیبانی از این گروه را بسیار خطرناک می داند.
سفیر بریتانیا در افغانســتان به این باور است که هر کشوری که طالبان را
تقویت کند ،از خطر این گروه در امان نخواهد ماند.
کرین پیرس با اشــاره به گزارش ها در بارهء احتمال قرار گرفتن اسلحه از
سوی روسیه در اختیار طالبان به رادیو آزادی چنین گفت:
«هر عملی که سبب ارتقای ظرفیت های طالبان یا تقویت موضع شان شود،
نه تنها به افغانســتان و جامعه بین المللی بلکه برای خود روسیه نیز زیانبار
اســت .هیچ تضمینی وجود ندارد که اگر روسیه تالش ورزد تا با طالبان کار
کند ،از همۀ این تالش ها بر ضد داعش اســتفاده خواهد شد ».خانم پیرس
افزود که روسیه باید در جهت کشاندن طالبان به میز مذاکره با افغانستان،
پاکستان ،امریکا و چین کمک کند.
در این حال ،نمایندۀ خاص رئیس جمهور روسیه برای افغانستان گزارش ها
در بارۀ دیدار میان رئیس جمهور روسیه و...........ادامه/ص5/

ابراهیمی :حکومت در پیوند به صلح باید مسئوالنه برخورد کند

تعهدات چهار کشور در نشست اسالم آباد که روزنه صلح افغانستان گفته
می شود ،خوشــبینی ها و امیدواری های را از سوی ولسی جرگه به همراه
شده است.
عبدالرؤف ابراهیمی رئیس این جرگه هر چند امیدوار اســت که تعهدات
بیجنگ ،واشنگتن و اســام آباد در نشست چهار جانبه اسالم آباد ،منتج
به انجام گفتگوها با طالبان مسلح شــود ،اما تأکید می ورزد که طرح این
گفتگوها باید بگونه منظم با این جرگه در میان گذاشته شود.
آقای ابراهیمی این ســخنان را روز چهارشــنبه در مجلس عمومی ولسی
جرگه گفت و تأکید ورزید که تالش های حکومت افغانستان و تعهدات که
سه کشور به افغانستان ســپرده اند ،باید سبب تأمین صلح پایدار در این
کشور گردد .وی گفت« :از مکلفیت های............ادامه/ص5/

مسئوالن اقتصادی شهرستان تایباد ایران
از رشد چشمگیر صادرات کاال به افغانستان
طی  ۹ماه گذشته خبر داده و ارزش کاالی
صادره را  ۱۷۰میلیون دالر اعالم کرده است.
ناصرالدین گرامــی مدیرعامل منطقه ویژه

اقتصادی تایباد گفت :میزان صادرات کاال
از تایباد ایران به افغانستان نسبت به مدت
مشابه سال گذشته  ۲۳۲درصد داشته است
و در ایــن مدت ۱۶هزار دســتگاه کامیون
ایرانی وارد منطقه.........ادامه/ص5/

مسئولیت تخنیکی پروژه بند سلما از هند به
افغانستان سپرده شد

مسئوالن محلی والیت هرات میگویند که
مسئولیت تخنیکی کار پروژه بلند سلما از
انجنیران هندی ،به افغانستان سپرده شده
است.
به گفته آنان ،این کار بر بنیاد پیشنهاد هند

صورت گرفته است .ســید حسن فضلی،
سرپرســت تنظیم آبهای دریای هریرود
میگویــد که در آینــده نزدیک در بخش
تیم تخنیکی بند سلما 52 ،انجنیر و کارگر
افغان استخدام میشوند........ادامه/ص5/

پولیس هرات دو تن را به اتهام جعل
پاسپورت بازداشت کرد

تنشسیاسی تجارت بین افغانستان و پاکستان را صدمه زده است

در حالی که مدت قرارداد پنج ســاله تجارت بین افغانســتان ،پاکســتان و
تاجیکســتان به پایان رســیده است ،تاجران افغان و پاکســتانی لیستی از
چالشها و مشکالت شان را برای حکومتهای دو کشور تهیه کرده اند.
قرارداد موسوم به «اپتا» در سال  2010امضا شد و براساس آن تاجران افغان،
تاجیکستانی و پاکستانی میتوانســتند از سهولتهای تجارتی در دو کشور
برخوردار شــوند .با پایــان یافتن مدت این قرارداد ،اتاق تجارت مشــترک
افغانستان و پاکســتان از حکومتهای دو کشور خواســتند تا به اختالفات
سیاسی پایان دهند و زمینه تجارت را بین دو کشور فراهم نمایند.
مسئوالن اتاق تجارت افغانســتان گفتند که تنشهای سیاسی در یک سال
گذشته سبب شده تا حجم معامالت تجارتی بین دو کشور بیش از یک میلیارد
دالر کاهش یابد.
اتاقهای مشترک تجارت افغانســتان و پاکستان روز چهارشنبه پس از بحث
دو روزه در کابل ،در یک کنفرانس خبری چالشهای تجارت بین دو کشــور را
مطرح کردند .خان جان الکوزی معین اتاق..........ادامه/ص5/

فرماندهی پولیــس هرات اعالم کرد که دو
تن از جعل کاران پاسپورت در این والیت را
با مقدار اسناد جعلی بازداشت کرده است.
در خبرنامه انتشــار یافته این فرماندهی
آمده است ،این افراد پاسپورتهای صادره

از والیت غور را با تغییر عکس و شــماره
آن به مبلغ یک صد هــزار افغانی فروش
میکردند.
در این خبرنامه ،نام ایــن افراد محمود و
قربانعلی معرفی شده است.......ادامه/ص5/

