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دوشنبه  9حمل 1395

نيروهاى دولتى ولسوالى
خانشين را دوباره تصرف کردند

مقامات امنيتى هلمند ميگويند که ولسوالى خانشين
هلمند را در جريان يک سلســله عمليات ،از طالبان
مســلح پس گرفته اند؛ اما طالبان اين اظهارات را رد
کرده اند.
تورنجنرال محمد معین فقیــر قوماندان قول اردوی
٢١٥ميونــد در هلمند ،به تاريــخ( ٨حمل) به آژانس
خبرى پژواک گفت که عمليات پس گيرى ولســوالى

هشدار به فرماندهان پولیس افغانستان:

سهلانگاری در برخورد با جرایم
سازمانیافته تحمل نمیشود

خانشين را ،ساعت  ٤شنبه شــب آغاز کرده بودند .او
افزود که اين ولسوالى ،ساعت  ٨صبح دیروز در جريان
عمليات ،از طالبان پس گرفته شده است.
به گفتۀ فقير ،در اين عمليات  ٢٥طالب کشته و مجروح
گرديده و عمليات تصفيوى ،هنوزهم در اين ولســوالى
جريان دارد.
عبدالجبار قهرمان مسوول..........ادامه/ص5/

طالبان رئیس محکمه شهری والیت غزنی را کشتند

یک عضو ارشد محکمه شــهری والیت غزنی کشته
شد .طالبان مســئولیت قتل وی را به عهده گرفتند.
ترور مقامات ارشد دولتی در افغانستان رویداد تازه ای
نیست ،اما در روزهای اخیر این موضوع در رسانه ها بر
جسته تر شده است.
جاوید سالنگی ،سخنگوی والی غزنی روز شنبه تایید
کرد که شورشیان مســلح محمد انور رئیس محکمه

March 28, 2016

شــهری والیت غزنی را در یک کمین ،در والیت میدان
وردک به قتل رســاندند .سخنگوی والی غزنی گفت که
این حمله روز جمعه انجام شــده است؛ دقیقا یک روز
پــس از آن که خان آغا اچکزی ،جنرال ارشــد اردوی
افغانستان در والیت قندهار ترور شد.
خبرگزاری اسوشیتدپرس نوشــته است که طالبان در
ایمیلی که به رسانه ها............ادامه/ص5/

يک مخفیگاه بزرگ سالح در پروان کشف شد

وزارت داخله گفته اســت که فرماندهان پولیس حوزههای شهر کابل و فرماندهان
پولیس والیتها و ولســوالیهایی که در محل ماموریت آنها جرایم سازمانیافته
اتفاق میافتد ،در صورت اثبات ســهلانگاری و غفلت از وظیفه ،مورد پیگرد قرار
خواهند گرفت.
این وزارت گفته که این تصمیم پس از تصویب شورای امنیت ملی افغانستان گرفته
شــده و هدف از آن مقابله با جرایم ســازمانیافته است .وزارت داخله به ریاست
عمومی بازرسی این وزارت دستور داده تا بر روند اجرای این امر «به گونه دقیق و
همهجانبه» نظارت کند .افغانســتان در  ۱۵نوامبر سال  ۲۰۰۰میالدی ،میثاق مبارزه

علیه جرایم ســازمانیافته بین المللی را امضا کرد ولی هنوز هم مشکالت زیادی
برای مقابله با این پدیده در افغانستان وجود دارد.
چند ماه قبل بازرگانان افغان ،ربوده شدن بازرگانان و اعضای خانواده آنها را یکی
از چالشهای عمده در افغانستان خواندند و آنرا عامل کاهش سرمایهگذاری در این
کشــور خواندند .خان جان الکوزی ،معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان ،در ماه
سنبله ،با اشــاره به ربودن شدن یک بازرگان افغان در کابل گفت که این فرد «در
نزدیکی پاسگاه پولیس ربوده شــده و ما یقین داریم که افراد دولتی با ربایندگان
همدست هستند( ».بی بی سی)

ولسوالی چارچینوی ارزگان در خطر
سقوط قرار دارد

مســئوالن محلی والیت ارزگان از درگیری شدید میان
نیروهای امنیتی و طالبان در ولســوالی چارچینوی این
والیت خبر داده و گفته اند ،اگر کمک های نظامی به زودی
نرسد ،این ولســوالی به دست طالبان سقوط خواهد کرد.
درگیری میان دو طرف شنبه شــب آغاز شده و تاکنون
ادامه دارد .فرمانده پولیس ،ولســوالی چارچینوی ارزگان

دیروز یکشــنبه ،هشت حمل گفته است که تاکنون در این
درگیری هفت پولیس کشــته و هشت تن دیگر آنان زخمی
شده اند.
به گفته وی ،همچنان در ایــن درگیری  9جنگجوی طالب
کشته و  11تن دیگر آنان زخمی شده اند.
فرمانده پولیس چارچینو گفته که...........ادامه/ص5/

والی ننگرهار:

دهها عضو داعش و طالبان به روند صلح پیوستند

رياست امنيت ملى ،از کشف يک مخفيگاه بزرگ
سالح در قريه تگلر ولسوالى جبل سراج واليت
پروان خبر داد.
در خبرنامۀ رياست امنيت ملى آمده است که ٩٣
میل تفنگچۀ مختلف النوع ،ده میل کالشنکوف،
 ٩میل کالکوف ،چهــار ميل کرینکوف ،دو میل
ســاح ام فور ١١٢٠٠ ،فیر مرمی تفنگچه و ٩٠٠٠

فیر مرمی کالشــنکوف ،از اين مخفيگاه به دست
نيروهاى امنيتى افتاده است.
در خبرنامه آمده اســت که« :تروریستان قصد
داشتند در پروان ،حمالت تروریستی زنجیره یی»
را با استفاده از این ســاح و مهمات راه اندازی
نمایند؛ امــا نيروهاى امنيتــى از آن جلوگيرى
کردند...........ادامه/ص5/

اعتراض صدها خانواده به لغو برنامه برفپاکی
در والیت بدخشان

مقامهای محلی والیت ننگرهار در شــرق افغانســتان
میگویند که بیــش از  ۵۰عضو گروه موســوم به دولت
اسالمی (داعش) و افراد وابســته به گروه طالبان اسلحه
خود را به زمین گذاشته و به روند صلح پیوستهاند.
خبرنگار بیبیسی که در مراسمی به مناسبت پیوستن این
افراد به روند صلح حضور داشــته میگوید که  ۱۰نفر آنها

عضو داعش و بقیه عضو گروه طالبان بودهاند .گروه طالبان
این ادعای مقامهای محلی را تکذیب کرده و آنرا «تبلیغات
دشمن» خواند ه است.
سلیم خان قندوزی ،والی والیت ننگرهار گفته که آنها تالش
خواهند کرد برای کســانی که از جنگ دســتمیکشند،
زمینه «زندگی آبرومند» را فراهم کنند...........ادامه/ص5/

فعالیت برخی فابریکات در کندهار متوقف شده است

صدها خانواده در هشت ولسوالی مرزی والیت
بدخشــان از لغو برنامه برفروبی در این والیت
شاکی هستند.
خبرنگار بیبیسی در بدخشان میگوید برنامه
برفپاکی در این والیت هر ســاله در دو مرحله

زمستانی و بهاری انجام میشود اما امسال اجرای
برنامه زمستانی با تاخیر انجام شد و مرحله بعدی
این برنامه نیز تاکنون عملی نشده است.
لغو این برنامــه در حالی صورت گرفته که صدها
خانواده در هشت...........ادامه/ص5/

حکومت محلی دایکندی نسبت به حقوق
معلولین بی تفاوت است

شماری از افراد داراى معلوليت در دایکندى ،از
بی تفاوتی مسووالن محلی آن واليت نسبت به
پرداخت حقوق و امتیازات شــان اظهار نگرانى
ميکنند.
آنان با اشــاره به برخى مــواد قانون حقوق و

امتیازات معلولیــن چون اســتخدام معلولین
واجد شرایط درپســت های دولتى ،ايجاد مراکز
بــاز توانایی معلولین ،اختصــاص نمرات زمین و
آپارتمان های رهایشــی و تخصیص هفت فیصد
بورس های تحصیلی...........ادامه/ص5/

مســئولین اتاق تجارت و صنایع والیت کندهار میگویند
فعالیت برخی فابریــکات در این والیت به دلیل نبود برق
متوقف شده است.
عبدالباقی رئیس این اتاق دیروز در صحبت با رادیو آزادی
گفت در حال حاضر  30درصد فابریکات پارک های صنعتی

فعالیت ندارند که این موضوع ســرمایه گذاران را متضرر
ساخته است.
پارک های صنعتــی والیت کندهار بــه  15میگاوات برق
ضرورت دارد که در حال حاضر شش میگاوات برق دارد.
رئیس اتاق تجارت و صنایع..........ادامه/ص5/

مسوولين در واليت جوزجان ميگويند که طالبان ،يک زن
را به اتهام انجام فعل زنا تيرباران کرده اند؛ اما طالبان اين
ادعا را رد ميکنند.
اين زن  ٢٠ســاله که دو طفل سه ساله و يکساله داشت،
شنبه شب در قريه ميمليک ولسوالى فيض آباد جوزجان،

تيرباران گرديده است  .سايره شکيب سادات ولسوال فيض
آباد ،به آژانس خبرى پژواک گفــت که اين زن را خانوادۀ
شوهرش ،متهم به انجام فعل نامشروع (زنا) نموده و چند
روز قبل ،وى را تسليم طالبان کرده بودند.
به گفتۀ خانم سادات ،اين زن.........ادامه/ص5/

يک زن جوان در جوزجان تيرباران گرديد

دولت یک معدن ذغال سنگ را در سمنگان بست

وزارت معادن و پترولیم افغانســتان معدن ذغال سنگ
ســمنگان را به خاطر خطراتی که برای معدنچیان داشت،
مسدود کرد .تاکنون  300تونل معدن ذغال سنگ در این

کشــور به خاطر غیرمعیاری بودن بسته شده است .محی
الدین نوری سخنگوی وزارت معادن گفت تالش می شود تا
کارفرمایان کارگران معادن را بیمه کنند(.دویچه وله)

