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عبداهلل :برای مبارزه با تروریزم به
همکاری صادقانه نیاز است

عبداهلل عبداهلل ،رییــس اجرایی حکومت وحدت ملی
دیروز در نشست شــورای وزیران می گوید که برای
مبارزه با تروریزم نیاز به همکاری صادقانه پاکستان و
کشورهای جهان است.
وی با اشاره به حمله تروریســتی در الهور پاکستان
گفت که این کشــور در مبارزه بــا تروریزم همکاری
صادقانه عمل کند .روز یکشــنبه یک مهاجم انتحاری

که قتل هاى هدفمند و زنجيره يى ،دراين اواخر در اين
واليت بيشترشده؛ اما ازسوى نهادهاى عدلى و قضايى
بخصوص ســارنوالی واليت ،به اين دوسيه ها رسيدگى
نميشود.
حدود  ٤٠روز قبل ،يک سرباز اردوى ملى به نام اسداهلل
دراين واليت به قتل رسيدکه...........ادامه/ص6/

نورستانی :استعفا از ریاست کمیسیون
انتخابات تصمیم شخصی من بود

احمد یوسف نورستانی ،رئیس پیشین کمیسیون
انتخابات افغانستان میگوید که کنارهگیریاش
از این پست ،تصمیم شخصی بوده و برای استعفا
زیر فشار نبوده است.
آقای نورستانی روز دوشــنبه ٩ ،حمل ،در یک
نشست خبری در کابل از حکومت وحدت ملی
خواست تا در امور این کمیسیون مداخله نکند.

نیروهای امنیتی در سال جاری
عملیات تهاجمی راه میاندازند

خود را در نزدیکی یک پارک تفریحی در الهور پاکستان
منفجر کرد که در نتیجه بیش از هفتاد تن کشته و حدود
 ۳۰۰تن دیگر زخمی شدند.
در همین حال ،عبداهلل به حمالت تروریستی در بروکسل
نیز اشاره کرد و گفت ،تروریزم تهدیدهای جدی و جدید
را در سطح جهانی ایجاد کرده و بنابراین برای مبارزه با
این پدیده نیازمند همکاری.......ادامه/ص6/

فعاالن مدنى :فساد در سارنوالی باميان وجود دارد

شــمارى از فعاالن مدنى باميان ،از عدم رسيدگى به
دوســيه هاى قتل هاى هدفمند در اين واليت انتقاد
نموده ميگويند که در ســارنوالی اين واليت ،فســاد
گسترده وجود دارد و دوسيه به ميل زورمندان به پيش
برده ميشــود .ده ها تن از فعاالن جامعه مدنى ،دیروز
در چوک هريکين درشهرباميان گردهم آمده وگفتند
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او گفت« :مانند ســایر ادارات دولتی ،ســهمیه
پنجاه پنجاه رهبران حکومت وحدت ملی در این
کمیسیون قابل اعمال نیست».
نورستانی مدعی شده که تنها به خاطر منافع ملی
و آرزوی امنیت و ایجاد ثبات در کشور از وظیفه
کنار رفته است.
آقای نورستانی مدیریت.........ادامه/ص6/

مشکل کمبود برق هفتاد هزار خانواده
در هرات حل مي شود

مقامهای امنیتی افغانســتان اعالم کردند که نیروهای امنیتی در ســال ۱۳۹۵
عملیات تهاجمی را علیه مواضع نیروهای مخالفان دولت زیر نام «شفق» در سراسر
افغانستان آغاز خواهند کرد.
تاج محمد جاهد ،سرپرست وزارت داخله ،محمد مسعود اندرابی ،سرپرست اداره
امنیت ملی و قدم شاه شهیم ،رئیس ستاد ارتش افغانستان دیروز برای استجواب
درباره مسائل مهم امنیتی به مجلس فراخوانده شده بودند.
جنرال شــهیم در صحن علنی مجلس نمایندگان افغانستان اعالم کرد که عملیات
نیروهای امنیتی افغان به نام ظفر در سال  ۱۳۹۴بیشتر تمرکز بر حفظ مناطق تحت

کنترل نیروهای امنیتی افغانستان داشــت .او گفت که هدف از عملیات شفق در
سال  ۱۳۹۵حفظ مناطق ،پاکسازی نیروهای مخالف ،حمله به مناطق و پایگاههای
محل استقرار مخالفان و اختالل در خطوط اکماالتی و مواصالتی این نیروها است.
به گفته شهیم عملیات ظفر که در سال گذشته آغاز شده بود ،هنوز پایان نیافته و
اکنون در شــش نقطه افغانستان ادامه دارد .به گفته او عملیات در ولسوالی دشت
ارچی والیت کندز در شمال شــرق ،منطقه زیرکوه شنیدند والیت هرات و والیت
هلمند در جنوب افغانستان ادامه دارد.
آقای شهیم افزوده که عملیات نیروهای امنیتی افغان...........ادامه/ص6/

چهار راکت در محدوده شورای ملی
افغانستان فرود آمد

ولســی جرگه دیروز تاج محمد جاهد ،سرپرست وزارت
داخله ،محمد مســعود اندرابی ،ریاست امنیت ملی و قدم
شاه شهیم ،رئیس ستاد ارتش افغانستان را برای استجواب
در باره مسایل مهم امنیتی به این مجلس فرا خواند.
همزمان با آغاز اســتجواب از این مسئولین امنیتی ،چهار
راکت در اطراف ســاختمان جدید مجلــس نمایندگان

افغانستان فرود آمد .نجیب دانش ،معاون سخنگوی وزارت
داخله افغانســتان ،گفت که در این حادثه به کسی آسیب
نرســیده و نیروهای پولیس در حال تحقیق در این زمینه
است.
گروه طالبان مسئولیت این حادثه را به عهده گرفته و مدعی
شده که فرود این راکتها تلفاتی..........ادامه/ص6/

ورزشکاران :ورزش در افغانستان قربانی
بازی های سیاسی شده است

لين جديد برق ترکمنســتان -هرات ،به هزينۀ
بيش از پنج ميليون دالر تمديد و با نوسازى اين
پروژه ،ظرفيت انتقال برق از  ٢٥به  ٥٠ميگاوات
بلند برده میشود.
قرارداد اين پــروژه ،دیروز ميــان قدرت اهلل
دالورى رييس اجرايى شرکت برشنا و چاتيوى

( )Chatewiنماينــده يک شــرکت چينيايى
()Shenzhen Sepco Technology Ltd
درکابل به امضا رسيد.
دالوری پس از امضاى قــرارداد گفت که هزينه
مجموعى تمديد اين لين ،به بيش از  ٥.٢ميليون
دالر امريکايى مىرسد..........ادامه/ص6/

چهارعضو خانوادۀ رييس ولسى جرگه در حادثۀ
ترافيکى جان باختند

در يک حادثۀ ترافيکــى در کندز ،چهار عضو
خانــوادۀ عبدالرووف ابراهيمى رييس ولســى
جرگه ،جان باخته و  ٧تــن ديگر آنها مجروح
گرديده اند.
امان الدين قريشــى ولســوال امام صاحب ،به

آژانس خبرى پژواک گفت که اين رويداد ،شــب
گذشت زمانى در دشــت آبدان کندز رخ داد که
موتر فاميل حاجى امــان اهلل ابراهيمى قوماندان
امنيه ولســوالى امام صاحب ،با يک موتر باربرى
تصادم کرد.............ادامه/ص6/

دهها نفر از ورزشــکاران افغان ،روز دوشنبه ٨ ،حمل ،با
راهاندازی تظاهراتی در شــهر کابل ،از دولت خواستند از
فدراسیونهای ورزشی حمایت کند.
این ورزشــکاران مدعی شــدند که ورزش در افغانستان
قربانی بازیهای سیاسی شده است.
محمد ظاهر اغبر ،رئیس کمیته ملی المپیک افغانســتان

در این تظاهرات گفت که دولت باید زمینهای را فراهم کند
تا ورزشــکاران به جای تظاهرات در خیابانها ،وقت خود را
صرف تمرین و شرکت در مسابقات ورزشی کنند.
آقای اغبر همچنین از دولت خواست تا در آستانه برگزاری
مســابقات المپیک  ۲۰۱۶در ریو برازیل ،توجه بیشتری به
فدراسیونهای ورزشی و ...........ادامه/ص6/

