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طالبان :در مورد نشست آيندۀ اسالم آباد
کسى با ما در تماس نشده است

دفتر قطر طالبان گفته اســت که در مورد نشست
آيندۀ صلح در اســام آباد ،کسى به آنها صحبت
نکرده است.
در نشســت چهارم گروه هماهنگى افغانســتان،
پاکستان ،چين و امريکا ،که ديروز در کابل برگزار
گرديده بــود ،تاريخ و محل مذاکرات مســقيم
مشخص شدند .در يک خبرنامۀ وزارت امور خارجۀ
افغانســتان که بعد از اين نشست به نشر رسيده،
آمده اســت که در دو هفتۀ آينده ،اولين نشست
مذاکرات مستقيم در اسالم آباد پايتخت پاکستان
برگزار خواهد شد.
اما دفتر سياسى طالبان در قطر ،به تاريخ(٥حوت)
به آژانس خبرى پژواک گفت که از اين فيصله خبر

ندارند و نه هم کســى تاکنون در اين مورد با آنها
تماس گرفته اســت .منبع افزوده است« :موقف
امارت اســامى در مورد تمامى موارد ،در جريان
ماه گذشته در نشست پگواش در قطر روشن شده
اســت؛ ما از تمامى جوانب ميخواهيم که در بخش
خروج همــه نيروهاى خارجى و اســتحکام نظام
اسالمى ،ما را کمک کنند».
طالبان ،اين اظهارات را در حالى ابراز داشــته اند
که جنرال راحيل شريف قوماندان عمومى اردوى
پاکستان ،دو روز قبل به قطر سفر نموده و به گفتۀ
منابع ،از مقامات قطرى خواسته اند که نمايندگان
دفتر سياســى طالبان ،براى اشتراک در مذاکرات
صلح تشويق نمايند.......... .ادامه/ص5/

نامزدان جدید وزارت
امور داخله و لوی سارنوالی
معرفی شدند

يک و نيم سال بعد نتايج تفصيلى
انتخابات رياست جمهورى اعالم شد

حادثۀ ترافيکى در ننگرهار يک کشته
و هشت زخمى برجا گذاشت

در اثر حادثۀ ترافيکى در ولسوالى بهسود واليت ننگرهار ،يک تن جان باخته
و هشت تن ديگر جراحت برداشته اند.
عطاءاهلل خوگيانى ســخنگوى والى ننگرهار ،به تاريخ(٥حوت) به آژانس خبرى
پژواک گفت که در اثر حادثۀ ترافيکى در منطقه سراچۀ ولسوالى بهسود ،يک
تن جان باخته و هشت تن ديگر جراحت برداشته اند .سخنگوى والى گفت که
اين حادثه ،حوالى ســاعت ٨هشــت صبح دیروز به وقوع پيوسته و يک موتر
سراچه ،با موتر مارسيديز تصادم کرده است.............ادامه/ص5/

عوايد مستوفيت پکتيا  ٣٥درصد
افزايش يافته است

سطح عوايد ادارۀ مســتوفيت واليت پکيتا ،نسبت به سال گذشته ٣٥درصد
افزايش يافته است.
ظريف بابرى مســتوفى واليت پکتيا به تاريخ(٥حوت) به آژانس خبرى پژواک
گفت که سال گذشته ،اندازۀ عوايد اين اداره  ١،٢ميليارد افغانى بود؛ اما امسال
به  ١،٥ميليارد افغانى بلند رفته است .وى گفت« :سطح عوايد ما نسبت به سال
گذشته  ٣٥درصد افزايش يافته است ».به گفتۀ وى ،عوايد واليت به علت توجه
بيشتر ادارۀ واليتى و همکارى مردم و تاجران بلند رفته است.......ادامه/ص5/

جسد يک دختر جوان در خانۀ
نامزدش يافت شد

یک منبع در دفتر ریاست جمهوری میگوید
که رئیس جمهــور ،جنرال جاهد را به عنوان
وزیر امور داخله ،و فرید حمیدی را به عنوان
لوی سارنوال نامزد کرده است.
این منبع که خواســت نامش فاش نشود به
آژانس خبری پژواک گفت که رئیس جمهور
با پذیرش پیشنهاد استعفای نورالحق علومی،
وزیر امور داخله ،جنرال تاج محمد جاهد را به
جای وی تعیین کرده است.
تاج محمد جاهد در سالهای اخیر به عنوان
قوماندان ُقــل اردوی  ۲۰۷ظفر در هرات کار

کرده اســت .به گفته وی ،علومی به عنوان
سفیر افغانستان در هالند تعیین شده است.
همچنان ،این منبــع گفت که فریدحمیدی،
معاون کمیســیون مستقل حقوق بشر نیز به
عنوان لوی سارنوال نامزد شده است و احکام
آنان به منظور پیگیــری به وزارت دولت در
امور پارلمانی فرستاده شده است تا به ولسی
جرگه معرفی شوند .افزون براین ،لوی پاسوال
عبدالرحمان رحمان به عنوان معین ارشــد
امنیتی ،جایگزین لوی پاســوال محمد ایوب
سالنگی شده است( .پژواک)

کميسيون مســتقل انتخابات افغانستان ،در يک
اقدام بى پيشــينه ،بعد از حدود يک و نيم سال از
آغاز کار حکومت جديــد ،نتايج تفصيلى انتخابات
دور دوم سال  ١٣٩٣رياست جمهورى را اعالم کرد.
انتخابات دور اول رياســت جمهورى ،در  ١٦حمل
و دور دوم در  ٢٤جوزاى ســال  ١٣٩٣برگزار شد؛
اما اعالم نتايج انتخابات به دليل ادعاهاى گستردۀ

گروه  ۱۳۵نفری از مهاجران افغان ،از
آلمان به کابل بازگردانده شدند

تقلب و فســاد در انتخابات و شمارش دوبارۀ آرا به
تعويق افتاد.
ســرانجام به تاريخ  ٣٠ســنبله  ١٣٩٣کمیسیون
مستقل انتخابات ،نتایج انتخابات دور دوم را اعالم
نمود و محمد اشرف غنی را پیروز خواند؛ اما تفاوت
فیصدی آرا را واضح نساخت.
احمد یوسف نورستانی رییس......ادامه/ص5/

جسد يک دختر در خانۀ نامزدش در واليت جوزجان يافت شد و پوليس ،نامزد
وى را دستگير نموده است.
محمد رضا غفورى ســخنگوى والى جوزجان ميگويد که اين دختر  ١٩ساله ،با
پسر همسايه در قريه ينگى اريغ حومۀ شهر شبرغان نامزد بود.
وى به آژانس خبرى پژواک گفت که قرار معلومات ،دختر سه شنبه شب در خانۀ
نامزد خودبود و زمانى که خبر شد که برادرانش به اين خانه مى آيند ،دست به
خودکشى زد .غفورى عالوه کردکه..........ادامه/ص5/

ناامنى بر امتحان کانکور کندز سايه
افگنده است

عفو بینالملل از افزایش خشونتها
در افغانستان خبر داد
اشتراک فارغين صنف دوازدهم در امتحان کانکور واليت کندز ،نسبت به سال
گذشته به علل ناامنى و تهديد مخالفان مسلح براى نرفتن دختران به مکاتب و
امتحان کانکور کمرنگ است.
دیروز از جملۀ ١٠هزار متقاضى ٦٧٠٠ ،تن به شمول بیش از ٢٢٠٠دختر در امتحان
کانکور شــرکت نمودند .حال آنکه درکانکور سال گذشــته ،بيش از١٠٤٠٠تن
امتحان دادند که  ٣٣٠٠تن آنان را دختران تشکيل ميداد..........ادامه/ص5/

 ۱۳۵مهاجر به شــمول  ۱۸زن که با سفر قاچاقی و
قبول خطرات خود را از افغانستان به آلمان رسانده
بودند ،داوطلبانه دوباره به کشورشان برگشتند.
این افراد با پرواز مستقیمی که دولت آلمان تدارک
دیده بود ،چهارشنبه پنجم حوت به کابل رسیدند.
حسن یکی از این مهاجرین میگوید« :هوای اروپا
به ســرم زد و رفتم اروپا .خودم را بدبخت ساختم.

هشت ماه که آنجا بودم همیشــه از یک خیمه به
خیمه دیگر می رفتیم .گفتم افغانستان خود ما بهتر
است».
جاکوب وان واگنر ســخنگوی ســفارت آلمان در
افغانســتان در مصاحبه با فرهاد محمدی خبرنگار
بیبیســی گفته مشوق هایی به این مهاجران برای
برگشت ارایه شده بود..........ادامه/ص5/

٤٩هزار دختر در ١٢٠مدرسۀ دينى
در شهرکابل تدريس مى شوند

تعدادمدارس دينى دخترانه در شــهرکابل ،رو به
افزايش بوده و از سوى وزارت ارشاد ،حج و اوقاف،
به گونه شــفاف و مطابق ارزش های اسالمی تحت
نظارت قرار میگیرند.
آمار وزارت ارشــاد ،حج و اوقاف نشان ميدهد که
سال گذشــته تعداد مدارس دخترانه در شهر کابل

به  ۱۰۴و در قالب بیش از ۴۰هزارتن میرســيد؛ اما
امسال شمار اين مدارس به  ۱۲۰وتعداد شاگردان آن
به اضافه از ۴۹هزار تن میرسد.
داعی الحق عابد معین نشراتی وزارت ارشاد ،حج و
اوقاف ،به آژانس خبری پژواک گفت که این مدارس
در وزارت ثبت است و..........ادامه/ص5/

ســازمان عفو بینالملل در گزارش اخیرش
گفته است که آمار خشونت علیه غیرنظامیان
در افغانستان در ســال  ۲۰۱۵افزایش یافته
است.
حمالت طالبــان و بقیه گروههــای مخالف
مســلح علت اصلی افزایش آمار کشتههای
غیرنظامیان در افغانستان خوانده شده است.

در این گزارش آمده اســت که در شش ماه
نخست سال گذشته میالدی عامل  ۷۰درصد
کشتههای غیرنظامیان ،طالبان بودند.
در گزارش این سازمان همچنین آمده است
که گروه طالبــان غیرنظامیانی را که به گفته
این گروه به دولت افغانســتان وابسته اند،
عمدا هدف قرار میدهد........ادامه/ص5/

طالبان با رفتن جنرال دوستم ولسوالى
قوش تپه را ترک کردند

مقام هاى امنيتى ادعــا مى کنند که بارفتن
جنرال دوســتم به ولســوالى قــوش تپۀ
جوزجان ،طالبان ســاحات زيــرادارۀ خود
را بــدون مقاومت ترک کــرده اند .جنرال

عبدالرشيد»دوستم» معاون
اول رياست جمهورى ،ديروز
باهزاران ســرباز ،به هدف
عمليات تصفيوى ،عازم قوش
تپه گرديد و قبل ازحرکت،
در شهر شبرغان ،به سربازان
و افسران همراهش گفت که
در قدم اول ،انتقام سربريدن
ســربازان اردوی ملی را از
طالبان خواهند گرفت.
جگرن رضا رضايى سخنگوى
قول اردوى  ٢٠٩شاهين درشمال ميگويد که
نيروهاى تحت رهبرى جنرال دوســتم ،شام
گذشته به قريه چقمه چقر قوش تپه رسيدند.
به ادعاى وى ،طالبان..........ادامه/ص5/

مقام هاى محلى بغالن ،ادعاى کشته شدن١٩
طالب به شمول معاون والى آنها را نموده؛ اما
طالبان ادعا مى کنند که به نيروهاى دولتى و
خارجى ،تلفات سنگين وارد کرده اند.
عبدالستار بارز والى بغالن ،به آژانس خبرى
پژواک گفت که عمليات اردوى ملى ،از ديروز

بدينسو در منطقۀ دندغورى ازسر گرفته شده
و تاحال  ١٩طالب ازپادرآمده اند.
وى افزود که مال کريــم معاون والى نامنهاد
طالبان و مولوى زبيــر قوماندان جنگ کندز
طالبان که به دند غورى آمده بودند ،درجمله
کشته شدگان اند...........ادامه/ص5/

والى بغالن١٩ :طالب در دندغورى کشته
شده و خط مقدم آنها تصرف گرديد

انفجار در قره باغ کابل يک کشته و
سه زخمى برجا گذاشت

انفجار ماين مقناطيســى در يک موتر نوع هايلکس در ولسوالى قره باغ کابل،
جان يک تن را گرفت و سه تن ديگر را مجروح کرد.
عبدالسمیع شریفی ولسوالی قرباغ والیت کابل ،به آژانس خبرى پژواک گفت
که اين رويداد ،حوالى ساعت يازده و نيم پيش از چاشت دیروز ،در بازار قره باغ
رخ داد.شریفی افزود که جسد فرد کشته شده و زخمى ها به شهر کابل انتقال
داده شــده اند.او گفت« :هویت این چهار تن معلوم نیســت؛ اما گفته مىشود
که دریک محفل نامزادی در پروان شــرکت کرده بودند و به ولســوالی پغمان
میرفتند».تا حال مسووليت این انفجار را کسى برعهده نگرفته است(.پژواک)

ساختمان جديد شوراى واليتى
سمنگان به بهره بردارى رسيد

ساختمان شوراى واليتى ســمنگان که به هزينه  ١٥.٥ميليون افغانى ساخته
شده ،دیروز به بهره برداى سپرده شد.
نقیب اهلل تاتار رییس شــورای والیتی ســمنگان ،دیروز در مراسم افتتاح اين
ســاختمان گفت که این ســاختمان در مســاحت دوهزار مترمربع از بودجه
انکشافی والیت اعمار گردیده است.
بر پایه معلومات وی ،این ساختمان دارای  ١٢اتاق.........ادامه/ص5/

