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سال دهم -شماره 2824

مسووالن کندز :یک
سرگروه طالبان با  ۱۱تن از
افرادش کشته شد

مســووالن محلی کندز می گویند که در جریان
عملیات مشترک نیروهای امنیتی در این والیت،
یک سرگروه طالبان با  ۱۱تن از افرادش کشته و ۱۰
تن دیگر زخمی شده اند.
غالم حضرت کریمی ،سخنگوی فرقه  ۲۰پامیر در
حوزه شمال شرق به آژانس.........ادامه/ص5/

سید خیل 85 :خانوادۀ
جنگجویان داعش در کنر
جابجا شده اند

ایمیلthedailyafghanistan@yahoo.com :
موبایل0093 - 0777005019 / 0799 005019 :
آدرس :کابل – شهرک امید سبز ،فاز چهار ،کوچه ششم،
خانه نمبر 137 -V

شنبه  7حمل 1395

March 26, 2016

چهارمین نشست اعضای گروه«»7+g
در کابل به پایان رسید

چهارمین نشســت  ۲۰کشــور جنگ زده موسوم به»
 »7+gکه در کابل برگزار شده است با تاکید بر حمایت
این گروه از تامین صلح و توســعه افغانستان به پایان
رسید.
در این نشست که روز چهارشنبه با حضور محمد اشرف
غنی رئیس جمهــور در مقر وزارت خارجه آغاز گردید
نمایندگان ارشد کشورهای شرکت کننده ،نمایندگان
برخی از ســازمان های بین المللی و سفیران خارجی
شرکت کرده بودند.
اکليل حکيمى ،وزير ماليه افغانســتان روز پنج شنبه
در پايان اين نشســت گفت که دراين اجالس در رابط
به بررسى پيشرفت ها وچالشها در عرصه تامين صلح،
بهبود حکومتدارى ،رشد اقتصادى پايدار ،اشتغال زايى
درکشورهاى درحال بحران ومسايل مربوط به مهاجرت
و قاچاق انسان بحث و تبادل نظر شد.
وى افــزود که بهبود نحوه ارايــه کمکهاى خارجى و
مؤثريت آن ،همکارى ميان کشــورهاى عضو بخصوص
درقسمت تشريک تجارب به صورت همه جانبه از موارد
ديگر بود که روى آن بحث گرديد وعالوه براين ،اعضاى
گروه درمورد يک مکانيزم تطبيق اهداف انکشــافى
پايدار که توســط مجمع عمومى ســازمان ملل متحد
تصويب شده نيز به موافقت رسيدند........ادامه/ص5/

قوماندان امنیه کنر تائید کــرد که در این اواخر
هشتاد و پنج خانواده جنگجویان گروه داعش در
مناطق دور افتادۀ ولســوالی سرکانی جابجا شده
اند.
جنرال عبدالحبیب ســیدخیل که با رادیو آزادی
صحبت می کرد گفت ،پس از.......ادامه/ص5/

هفت پولیس در حمله خودی
در قندهار کشته شدند

مقامهای محلــی در والیت قندهــار در جنوب
افغانستان میگویند که هفت پولیس در ولسوالی
ارغنداب این والیت به دست همکاران خود کشته
شدهاند.
صمیم خپلواک ،ســخنگوی والــی قندهار ،روز
پنجشــنبه ۵ ،حمل ،به بیبیســی گفت که این
حادثه در یک قرارگاه .........ادامه/ص5/

طرفداران مال رسول علیه مال اختر محمد منصور اعالن جهاد کردند

یک قوماندان حزب اسالمی با تعدادی از طرفداران
مال محمد رسول گروه انشــعابی طالبان در والیت
بادغیس گردهم آمده ،علیه گروه طالبان به رهبری
مال اختر محمد منصور ،جهاد اعالن کرده اند.
ناصر خان رئیس شورای والیتی بادغیس در صحبت

با رادیو آزادی گفت ،این گردهمآیی روز پنج شــنبه
در منطقۀ جهان دوستان ولسوالی قادس برگزار شد.
وی گفت:
«در اینجا حدود دو صد تــا دو صد پنجاه نفر جمع
شده بودند ،عم ً
ال توسط بلند گوها سخنرانی شده و

اعالن جهاد گردیده علیه مال منصور و او متهم شده
به قتل رهبر پیشین طالبان مال عمر».
به گفته ناصر خان ،تصمیــم اعالن جهاد علیه گروه
طالبان به رهبر مال منصور کدام فیصله عمومی حزب
اسالمی نبوده ،بلکه ...........ادامه/ص5/

 15هزار جریب زمین
در کندهار از کشت کوکنار
پاک شد

در سه ولســوالی والیت کندهار 15 ،هزار جریب
زمین از وجود کشت کوکنار پاک شده است.
گل محمد شکران ،رئیس ادارۀ مبارزه با مواد مخدر
والیت کندهار به رادیو آزادی درین مورد بیشــتر
گفت« :در ولسوالی......ادامه/ص5/

نیروهای ارتش مصروف
 ۱۱علمیات نظامی در نُه
والیت اند

مقامهای وزارت دفــاع ملی گفته اند که نیروهای
ارتــش مصروف  ۱۱عملیات نظامــی در ن ُه والیت
کشــور اند و در این عملیاتها تا کنون شــمار
زیادی از مخالفان مســلح دولت از پا در آمده اند
و بخشهای بسیاری از والیتها .........ادامه/ص5/

مقامها :بیش از  ۳۰هزار
بیمار توبرکلوز درکشور ثبت
شده است

مقام ها در کشور گفته اند که بیش از سی و هفت
هزار بیمــا ِر مبتال به بیماری توبرکلوز در ســال
گذشته میالدی درکشور ثبت شده اند.
وزارت صحت عامه می گوید که با درنظرداشــت
بیمارهایی که ثبت نشده اند ،ممکن است نزدیک
به شصت هزار تن درکشــور با بیماری توبرکلوز
گرفتار باشند.........ادامه/ص5/

جنرال دوستم از طرفدارانش
خواست دیگر تظاهرات نکنند

اداره امنیت ملی :اعضای یک گروه آدمربایی بازداشت شدند

اداره امنیت ملی افغانستان اعالم کرده که یک گروه
پنجنفری آدمربایان را در جنوبشــرق این کشور
بازداشت کرده است.
این اداره در اعالمیهای نوشــته است که این افراد
به دلیل ربودن کودکی تحت پیگرد قرار داشتند و

بهتازگی در والیت خوســت از سوی ماموران امنیت
ملی بازداشت شدند.
براســاس اعالمیــه اداره امنیت ملی ،این شــبکه
آدمربایی از خانواده کودک ربوده شــده ۲۰۰ ،هزار
دالر پول خواسته بود .در اعالمیه افزوده شده که این

کودک از چنگ آدمربایان آزاد شده و به خانوادهاش
پیوسته است.
اداره امنیــت ملی افغانســتان تصاویــر ویدئویی
بازداشتشدگان و همچنین کودک آزاد شده از چنگ
آنها را منتشر کرده است...........ادامه/ص5/

پولیس هلمند :نیروهای خارجی مرکز نظامی طالبان را بمباران کردند

مقامهای محلی در جنوب افغانســتان گفتهاند که
نیروهــای بینالمللی با بمبــاران یک مرکز نظامی
متعلق به گروه طالبــان در والیت هلمند ۲۲ ،عضو
این گروه را کشتهاند.
عبدالرحمان سرجنگ فرمانده پولیس والیت هلمند

گفته است که این مرکز در ولسوالی «مارجه» موقعیت
داشــت و در آن شماری از ستیزهجویان خارجی هم
حضور داشتند.
آقای ســرجنگ افزوده که عالوه بر کشته شدن ۲۲
شورشی در این حمله ۴ ،تن دیگر از آنان هم زخمی

فخری :مداخله های سیاسی و قومی
سبب شده تا روند بررسی پرونده های
فساد به تاخیر افتد

سید غالم حسین فخری،
رییس اداره عالی مبارزه با
فساد اداری با انتقاد از عدم
پیگیری پرونده های فساد
اداری در کشور گفته است
که مداخله های سیاســی
و قومــی در کار نهادهای
قضایی کشور سبب تاخیر
در کار رســیده گی به این
پرونده ها شده است.
وی تاخیر در رســیده گی
به پرونده متهمان فســاد
اداری در وزارت شهرسازی
را پرســش برانگیز اعالم
کرده اســت .رییس این اداره از زمان گیر شدن
بررســی این پرونده انتقاد مــی کند و مداخله
در کار نهادهای قضایی را علت زمان گیرشــدن

شدهاند .گفته شده که گروه طالبان از این مرکز برای
طراحی حمالت خود علیه نیروهای امنیتی افغانستان
استفاده میکرد و یک مرکز آموزشی نیروهای طالبان
نیز در همین محل فعالیت داشته است.
مقامهای والیت هلمند ...........ادامه/ص5/

در پی افزایش جنجال در برخی از والیات شــمالی بخاطر
پاره شدن عکس جنرال دوستم ،وی از هوادارانش خواست
دیگر تظاهرات کنند و به حکومــت اجازه بدهند به این
موضوع رسیدگی کند.
بشیر احمد ته ینج ،نماینده ولسی جرگه و از اعضای حزب
جنبش ملی اسالمی افغانستان به رهبری جنرال دوستم،

پیام جنرال دوستم را در رابطه به جنجال اخیر منتشر کرده
است.
معاون رئیس جمهور در پیام خود چنین گفته اســت »:در
جریان مســافرتم به خارج از کشــور اطالع یافتم که عده
از طرفدارانم خاصتا جوانان ارجمند که از گذشــته نیز به
برخورد های غیر عادالنه و...........ادامه/ص5/

سازمان عفو بین الملل نسبت به اخراج افغان
های مهاجر از ترکیه ابراز نگرانی کرد

رســیده گی به این پرونده می داند .آقای فخری
گفته است »:متاســفانه در بررسی به این پرونده
مانند پرونده های........ادامه/ص5/

شش بند آب در حوزه شمال اعمار مى شود

سازمان عفو بینالملل ،ضمن ابراز نگرانی از اخراج  ۳۰تن
از افغان های مهاجر از ترکیه ،گفته است که ترکیه باید از
اخراج افغان ها به صورت اجباری خودداری کند.
جان دالهویزن ،مسوول بخش آسیا و اروپای عفو بینالملل
« »Amnesty Internationalگفته است که این تعداد
شهروند افغانستان که شــامل زنان و کودکان می باشد

هفته گذشته اخراج شده اند .وی به رادیو دویچه وله آلمان
گفت« :جوهر قرارداد ترکیه و اتحادیه اروپا هنوز خشــک
نشــده بود که تعدادی از پناهجویان افغان مجبور شدند به
همان جایــی برگردند که از ترس حمله های طالبان آنجا را
ترک کرده بودند».
یکی از این پناهجویان به عفو...........ادامه/ص5/

معاون قول اردوی اتل کندهار پنج شــنبه شب بر اثر یک
حمله مسلحانه در ولسوالی دند این والیت کشته شد.
دگروال محسن سلطانی ،سخنگوی قول اردوی  ۲۰۵اتل به
آژانس خبری پژواک گفت که خان آغا ،معاون ملکی قول
اردوى اتل حدود ساعت  ۱۰پنج شنبه شب در منطقه کاریز

سالو خان ولسوالی دند از سوی دو فرد مسلح ناشناس هدف
قرار گرفت و با یک محافظ اش کشته شد.
وی افزود که در نتیجه این حمله ،پســر خان آغا نیز زخمی
شده است.
به گفته سلطانی ،دو مهاجم ...........ادامه/ص5/

معاون قول اردوی  ۲۰۵اتل کشته شد

مســوولين تنظيم آب افغانستان مى گويند در
حوزۀ شمال شش بند بزرگ آب اعمار مى شود.
درمزارشــريف مرکــز واليت بلــخ از  ٥حمل
روز جهانى آب تجليل بــه عمل آمد که ضمن
مسوولين دولتى به سطح کشور مسوولين امور
تنظيم آب نيز در آن اشــتراک ورزيده بودند.

سلطان محمود محمودى رييس عمومى تنظيم آب
وزارت آب و برق در حاشيۀ اين نشست به آژانس
خبرى پژواک گفت که ســتراتيژى ملى را براى
مهار و کنترول آب به سطح کشورساخته است که
به اساس آن امور مهارکردن آب در سراسر کشور
آغاز خواهد شد.........ادامه/ص5/

کمک دو میلیون دالری جاپان به برنامه ماینروبی افغانستان

دفتر برنامه ماینروبی سازمان ملل متحد در افغانستان از
کمک  ٢میلیون دالری جاپان به این برنامه خبر داده است.
در خبرنامهای که این دفتر روز پنجشــنبه ۲۴ ،مارچ به
رسانهها فرستاده ،گفته شده که جاپان این کمک را در ماه
فبروری در اختیار برنامه ماینروبی سازمان ملل قرار داده

است .به گفته دفتر ماینروبی سازمان ملل ،این کمک مالی،
زمینه پاک کردن  ۱.۷۶میلیون متر مربع زمین از وجود ماین
و اشیاء انفجاری به جا مانده از جنگها را مساعد میسازد
و بیش از  ١٣هزار نفر از کســانی که در شــعاع  ۵۰۰متری
زمینهای آلوده به ماین زندگی..........ادامه/ص5/

