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سال دهم -شماره 2786

شنبه  17دلو 1394

نيکولسن بحيث قوماندان جديد
ناتو در افغانستان مقرر شد

مجلس سناى امريکا تورنجنرال جان نيکولسن را به حيث قوماندان
عمومى نيروهاى ناتو در افغانستان تاييد کرد.
بارک اوباما رئيس جمهور امريکا چنــد روز قبل تورنجنرال جان
نيکولسن را به مجلس سنا معرفى کرده بود.
کميتــۀ دفاعى مجلس ســناى امريکا تالش نمــوده بود تا جان
نيکولسن راى تاييد را منحيث...........ادامه/ص5/

کارتر :امریکا به تمویل
کامل نیروهای امنیتی افغان
پایبند است

اشــتون کارتر وزیردفاع ایاالت متحده امریکا گفته است
که یک بستهی چند میلیارد دالری برای پرداخت هزینهی
نیروهای امنیتی افغانســتان دربودجهی مالی سال آینده
پنتاگون درنظرگرفته شده است.
اشتون کارترهمچنان بیان داشت که نیروهای امنیتی افغان
درحال مجهز شدن با انواع مختلف هواپیماها استند وآنها
با آمادهگی بهتر در میدانهای..........ادامه/ص5/

وزیر داخله آلمان از
ادامهی پشتیبانی کشورش با
افغانستان اطمینان داد

تومــاس دیمیزیر وزیر امور داخله آلمــان در گفتوگو با
طلوعنیوز بیان داشــت که افغانها باید در کنار مبارزه با
طالبان با آنها درباره صلح نیز مذاکره کنند.
وی افزود که آلمان به کمکهای نظامی و پشتیبانیاش از
افغانستان ادامه خواهد داد.
به باور وی هراس افگنان در افغانســتان دست آورد چشم
گیری نداشته اند و سقوط کندز ضعف نیروهای امنیتی نه،
بل ضعف افراد در این والیت بوده است.........ادامه/ص5/

با وصف ملیارد ها دالر کمک
اقتصاد افغانستان در حالت دشوار
قرار داد

ادارهء ســرمفتش خاص ایاالت متحده در امور بازسازی افغانستان
که درســال  2008میالدی توســط کانگرس امریکا ایجاد شد ،در
تحقیقاتی که بین ماه های اکتوبر و دسامبر سال گذشتهء میالدی
انجام داده است ،یک تصویر نا خوشایند..........ادامه/ص5/

February 06, 2016

تلفات کودکان دردرگیریهای
مسلحانه در والیت کندهار
افزایش یافته است

کمیسیون مستقل حقوق بشــر در کندهار گفته است که کودکان
دربخشهای دوردســت این والیــت به گونهی معمــول قربانی
درگیریهای مسلحانه میان نیروهای دولتی و مخالفان مسلح دولت
میشوند .بر بنیاد گفتهی این..........ادامه/ص5/

وزارت خارجه ميگويدکه سومين نشست چهارجانبۀ افغانستان،پاکستان،
چين و امريکا امروز دراســام آباد برگزار ميشود که درآن «نقشه راه
«براى ازسرگيرى گفتگوهاى صلح با مخالفان مسلح نهايى خواهد شد.
نمايندگان اين چهارکشــور در پايان دومين دورگفتگوهاى چهارجانبه
که در کابل برگزارشــده بود درباره اصول کلى نقشه راه توافق کردند
و مشــخص شد که چه اقداماتی انجام شــود تا گفتگوهای صلح ميان
حکومت افغانستان وطالبان آغاز گردد.
قراراست دورســوم گفتگوهاى چهارجانبه امروز (شنبه) در اسالم آباد
برگزارشود که رياست هيات افغانستان را دراين نشست حکمت خليل
کرزى معين سياسى وزارت خارجه برعهده دارد.
خيراهلل آزاد معاون ســخنگوى وزارت امــور خارجه به آژانس خبرى
پــژواک گفت که در دور اول گفتگوهاى چهارجانبه که دراســام آباد
برگزارشده بود پيرامون اليحه کارى کميته هماهنگى چهارجانبه بحث
شد و درنشســت دوم که درکابل تدويريافت روى اصول کلى نقشه راه
گفتگو توافق صورت گرفت .وى عالوه کردکه نشســت امروز پيرامون
بحث تکميلى در مورد نقشــه راه براى ازســرگيرى گفتگوهاى صلح
افغانستان دراسالم آباد برگزارميشــود و اميداست که دراين نشست
بخشــهاى باقى مانده نقشــه راه نهايى گرددتاگام هــاى بعدى براى
گفتگوهاى مستقيم با مخالفان مســلح برداشته شود .به گفته آزاد،در
نشســت امروز مسووليت هاى کشــورهايى که عضو کميته هماهنگى
چهارجانبه اند روشن خواهد شده و روى چگونگى آغاز گفتگوهاى صلح
نيز مورد توافق قرار خواهد گرفت  .معاون سخنگوى وزارت امور خارجه
گفت(( :مــا گفتگوهاى چهارجانبه را بخاطرى آغاز کرديم که اگر اينبار
بطرف گفتگوهاى صلح ميرويم بايد قبل از آغاز مذاکرات مستقيم يک

برنامه مدون داشته باشيم و نبايد مثل گذشته تنها با برنامه هايى که در
ذهن داريم وارد گفتگوشويم )).شورای عالی صلح نيز میگويد که نتايج
دومين نشست افغانستان،پاکســتان ،چين و امريکا درکابل پيرامون

جنرال کمپبل :کم کردن عساکر
در افغانستان قابل توجیه نیست

ازسرگيرى گفتگوهاى صلح اميدوارکننده بود وخوشبينى ها وجود دارد
که در نشست امروز نقشه راه براى گفتگوهاى صلح نهايى شودتا زمينه
مذاکرات مستقيم با مخالفان مسلح مساعد گردد( .پژواک)

مستغنی :گزارشها از مالقات رضوان
اختر و مسعود اندرابی نادرست است

از چند روز بدینســو شــماری از رسانه های
پاکســتانی ،گزارش های از دیــدار مقام های
استخبارات افغانستان و پاکستان را به نشر می
رسانند ،اما وزارت خارجه افغانستان میگوید که
این چنین گزارش ها بنیاد ندارد.
شکیب مستغنی سخنگوی این وزارت روز پنج

شــنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که هدف
پخش و نشر چنین گزارش رسانه های پاکستانی
روشن نیســت؛ اما باید از این رسانه ها پرسیده
شود که چرا چنین گزارش های بی بنیاد را نشر
میکنند:
« گزارش های را که در...........ادامه/ص5/

دوستم :با وجود کشمکشها از
حکومت کنار نمیروم

قوماندان عمومی نیرو های امریکایی و ناتو در افغانستان
می گوید که کاهش تعــداد نیرو های امریکایی در این
کشــور ،ماموریت آموزش نیرو هــای افغان را محدود
خواهد ساخت.
جنرال جــان کمپبل کــه دورهء کاری اش رو به ختم
است به روز پنجشنبه به کمیته خدمات نظامی مجلس

سنای امریکا گفت که با کاهش رقم قوای امریکایی در
افغانستان ،تعداد اندک آموزش داده خواهند شد.
این جنرال بلند پایه امریکایی افزود که اقدام در زمینه
کم کردن عســاکر در افغانستان قابل توجیه نیست« :
من هنوز روی این مسئله ارزیابی دارم که حدود هفتاد
درصد مشکالت نیرو های...........ادامه/ص5/

با قطع برق فعالیت بیشتر کارخانهها
متوقف شده است

 ٣٦تن از مخالفين مسلح
کشته شدند

وزارت دفاع ملي ميگويد که در هفت واليت کشور  ٣٦تن
از مخالفين مســلح و شش تن از سربازان اردو ملى کشته
شده است.
در اعالميۀ که از ســوى دفتر مطبوعاتى وزارت دفاع ملى
به آژانس خبرى پژواک ارســال گرديده ،آمده اســت که
در جریان  ٢٤ســاعت گذشته در نتیجۀ عملیات مشترک
تصفیوی نیرو های امنیتی در نقاط مختلف کشــور  ٣٦تن
از مخالفين مسلح کشته شده  ٢٦ ،تن زخمی و  ٧تن آنها
دستگیرگردیده اند ...........ادامه/ص5/

مسئوالن موسسه اسالمیک ریلیف اعالم کردند که روز پنجشنبه
برای حدود یک هــزار خانواده فقیر و بی بضاعت در والیت بامیان
کمک های زمستانی توزیع شده است.
به گفته آنان ،این کمک ها شامل مواد غذایی و پوشاک می شود.
میر افشل سادات ،از مسئوالن موسسه مذکور گفت ،آنان تنها در
مرکز بامیان برای  ۹۴۸خانواده..........ادامه/ص5/

درنشست امروز نقشه راه براى گفتگوهاى
صلح نهايى خواهد شد

عبداهلل عبداهلل :امیدواریم
گفتوگو با طالبان در شش
ماه آینده آغاز شود

در آســتانه برگزاری سومین نشســت گروه هماهنگی
چهارجانبه برای آغاز گفتوگوهای صلح در افغانســتان،
عبداهلل عبداهلل ،رئیس اجرایی حکومت این کشور گفته که
امیدوار است این گفتوگوها در شش ماه آینده آغاز شود.
آقای عبداهلل که برای یک دیدار رسمی در هند بسر میبرد،
این ســخنان را در مصاحبهای اختصاصــی با خبرگزاری
رویترز گفته است.
رئیس اجرایی حکومت افغانســتان با اشاره به انشعاب در
گروه طالبان ،گفته که این موضوع ممکن است سبب شود
که طالبان حاضر شوند تا دست از خشونت بردارند.
در ماه جوالی سال گذشته..............ادامه/ص5/

برای صدها خانواده در بامیان
کمک های زمستانی توزیع شد

قطع برق وارداتی ازبکســتان زیانهــای مالی زیادی
به صنعتگران ،کســبهکاران و صاحبان کارخانهها در
افغانســتان وارد کرده است .اتاق تجارت میگوید اکثر
فابریکههای تولیدی از فعالیت باز ماندهاند.
برق وارداتی ازبکستان  9روز پیش قطع شد .مسووالن
شرکت برشنا میگویند در نتیجه تخریب یک پایه در

منطقه دند شــهاب الدین والیت بغالن به شمول کابل،
برق ســه والیت دیگر نیز قطع شده است .این شرکت
با اســتفاده از دیزل جنراتورها ،قادر است تنها به 30
درصد اهالی شهر کابل به صورت مقطعی برق دهد.
شرکت برشنا در اولین روز این حادثه تیم تخنیکی خود
را به بغالن فرستاد تا این.........ادامه/ص5/

عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهوری
افغانســتان میگوید با وجود کشــمکشها ،از
حکومت کنار نخواهد رفت.
او که روز پنجشــنبه در سومین کنگره جوانان
حــزب جنبش ملی اســامی افغانســتان که
رهبری آن را به عهده دارد ،اشتراک کرده بود،

اعتراف کرد که نتوانســته بسیاری از وعدههای
انتخاباتــیاش را عملی کند و بــه همین دلیل
«گوشه گیری میکند».
او گفت که نتوانسته به بسیاری از همکارانش در
دوران انتخابات ،پستهای مناسب بدهد.
وی همچنان مشخصا..........ادامه/ص5/

نمایشگاه اثرهای هنری ساخته شده
از زبالهها در کابل برگزار شد

اعضای نهاد خاطره آفرینان
نمایشــگاهی کــه در آن
اثرهای هنری ساخته شده
اســت زبالهها بــه نمایش
گذاشته شده بود را به روز
پنجشــنبه در کابل برگزار
کردند.
برگزارکنندههــای ایــن
نمایشگاه گفتند که هدف آن
ها از برگزاری این نمایشگاه
توجه به محیط زیســت و
هوای پاک میباشد.
در این برنامه سرپرســت
شهرداری کابل و مسئووالن
محیــط زیســت افزایش
آلودهگیها در کابل را نگران
کننده دانســته و از دولت و مردم خواستند تا
برای شهر سبز و پاک تالش کنند.
محمد اســلم اکرمی سرپرست شهرداری کابل

گفت« :ما بیشتر مشــکالت ما از ناحیهی خام
بودن ســرکها و بعضی از کوچهها است که ما
تالش میکنیم تا به این.........ادامه/ص5/

