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شنبه  1جوزا 1395

May 21, 2016

ناتو ماموریت «حمایت قاطع»
در افغانستان را تمدید کرد

شورای عالی صلح دورپنجم
گفتوگوی صلح چهارجانبه
را بی نتیجه خواند

وزیران خارجه ناتو روز جمعه توافق کردند تا ماموریت کلیدی آموزش
و پشتبانی از نیروهای افغانستان را تمدید کنند .این در حالی است که
این کشور با «چالش های جدی امنیتی» دست و پنجه نرم می کند.
ینس ســتولتنبرگ ،دبیر کل ناتو گفته است که نیروهای افغانستان که
از برنامه آموزشی ناتو در ســال  ۲۰۱۵بهره مند شده اند ،به خوبی در
مقابل شورشیان طالبان جنگیده اند .ستولتنبرگ گفت« :اما افغانستان
همچنان با چالش های امنیتی جدی در حال مقابله اســت .به این دلیل
اســت که دیروز وزیران خارجه موافقت کردنــد تا ماموریت «حمایت
قاطع» را تا بعد از سال  ۲۰۱۶تمدید کنند» .اما او نگفت که این ماموریت
چه زمانی پایان می یابد.
جان کری ،وزیر خارجه ایاالت متحده امریکا روز پنجشنبه در واشنگتن
گفت که این کشور  ۹۸۰۰سرباز در افغانستان دارد و این شمار در سال
 ۲۰۱۷به  ۵۵۰۰تن کاهش خواهد یافت.
اعضای ناتو به طور جداگانه در حال بررسی کمک های مالی به نیروهای
امنیتی افغانستان تحت برنامه به نام «صندوق...........ادامه/ص5/

افغانها نمیتوانند بدون ويزه از
سرحدتورخم وارد پاکستان شوند

مسووالن سفارت پاکستان در کابل مگويد که
بعد از ختم ماه جاری ميالدی( ۱۱روزبعد) برای
هيچ افغان که فاقد ويزه باشــد اجازه ورود از
سرحدتورخم داده نميشود.
قبل ازين رسانه هاى پاکســتان در اين مورد

راپورها منشتر نموده بودند ،اما اخترمحمد منير
مســوول مطبوعات سفارت پاکستان مقيم کابل
دیروز به آژانس خبری پــژواک تاييد نمود که
حکومت پاکستان ميخواهد در مورد بندر تورخم
بعضی اقدامات را روی.......ادامه/ص5/

پس از این پاسپورت های کشور با
 ۱۰سال اعتبار صادر می شود

کابینه دولت در نشستی به ریاســت محمد اشرف غنی ،طرح  ۱۰ساله شدن اعتبار
پاســپورت را تصویب کرد .دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری در خبرنامه یی که به
دسترس آژانس خبری پژواک قرار گرفته ،گفته است که این نشست روز پنج شنبه
در ارگ ریاست جمهوری برگزار گردید.
در ابتدا ،نصیر احمد اندیشــه معین اداری وزارت امور خارجه گفت که این وزارت به
منظور مؤثریت امور مربوط و حل معضل پاسپورت های..........ادامه/ص5/

قوماندان لواى اول قول اردوی  ٢٠٥اتل بر اثر
انفجار ماين کنار جاده کشته شد

جنرال بصير شــهروند ،قوماندان لواى اول
قــول اردو  ٢٠٥اتل اردوى ملى در کندهار
در انفجار ماين کنار جاده کشته شده است.
موصوف روز پنج شنبه هنگامى هدف ماين
قرار گرفت که در جريان عملياتی بخاطر باز
کردن شاهراه کندهار-ارزگان به ولسوالى
شاوليکوت رفته بود.
محســن ســلطان ،مســؤل روابط عامه
قوماندانى قول اردوى  ٢٠٥اتل اين حادثه
را تاييــد نمود ،اما درایــن مورد جزئیات
بيشتری ارایه نکرد.
اما صميم خپلواک........ ،ادامه/ص5/

در سیل شمال افغانستان دهها نفر کشته و ناپدید شدهاند
ناپدید و زخمی شدهاند .ظاهر وحدت،
والی والیت ســرپل به بیبیسی گفت
که این حادثه روز چهارشــنبه ۲۹ ،ثور
در ولسوالی کوهستانات این والیت رخ

مقامهای محلی والیت سرپل در شمال
افغانســتان اعالم کردند که به دلیل
بارندگی و سرازیر شدن سیل در این
والیت  ۲۴نفر کشــته و  ۳۵نفر دیگر

داده اســت .این ولسوالی تحت کنترل
گروه طالبان است.
این ولســوالی اواخر تابســتان سال
گذشته از کنترل.......ادامه/ص5/

مسئوالن شورای عالی صلح افغانستان ،دور پنجم گفتوگوی صلح چهارجانبه را بی نتیجه خوانده و
اعالم کرده اند که برگزاری آن بیشتر برای جلب رضایت حکومت افغانستان از پاکستان بوده است.
عبدالخبیر اوچقون ،معاون شــورای عالی صلح گفته است که حکومت افغانستان هنوز بر صداقت
پاکستان در روند صلح شک دارد و به سیاستهای این کشور باورمند نیست.
به گفته او ،نشست چهارجانبه زمانی نتایج خوبی را به دنبال دارد که..............ادامه/ص5/

یازده عضو یک خانواده در انفجار ماین
در شمال کشور کشته شدند

مقامات محلی والیت بغالن انفجار یک ماین را در منطقه قیصر خیل یکی از روستاهای اطراف شهر
بغالن مرکزی تایید کردهاند .عبدالســتار بارز والی بغالن به بیبیسی گفته است که صبح دیروز،
جمعه ٣١ ،ثور ،زمانی که این خانواده عازم شهر بغالن مرکزی بود ،موتر آنان با ماین کارگذاری شده
در مســیر آنان برخورد کرده است.به گفته وی ،در این رویداد یازده عضو این خانواده از جمله پنج
کودک و دو زن کشته و سه نفر زخمی شدند..
او می گوید که طالبــان چند روز پیش این منطقه را با حمله به یک پاســگاه از نیروهای خیزش
مردمی ،به تصرف در آورده بودند و ماین را نیز در همان زمان در ...........ادامه/ص5/

دو فرمانده ارشد طالبان در عملیات نظامی
هلمند کشته شدند

محلی در هلمند به روز جمعه گفتند که درادامۀ عملیات نظامی در ولســوالی مارجه این والیت ،دو
تن از فرماندههان ارشد طالبان کشته شدند.
نور علم حلیم ،خوگیانی فرماندۀ لوای اول قول اردوی  ۲۱۵میوند گفت که حاجی رحمت مســؤول
نظامی طالبان در ولسوالی مارجه و حمیدی مسؤول قضایی طالبان در این ولسوالی با سه تن دیگر
آنان در عملیات نیروهای کماندو کشته شدند.
وی افزود که از ســه طرف عملیات برای پاکسازی ولسوالی مارجه ادامه دارد و تا کنون  ۱۵کیلومتر
ساحه در این ولسوالی از وجود طالبان پاکسازی شده است( .طلوع نیوز)

ربانى با نماینده عالی اتحادیه اروپا
در مورد پيشرفت هاى صلح صحبت نمود

درگیری ‹فرماندهان جنبش و جمعیت› در شمال افغانستان
براســاس اظهارات مقامهای محلی
در والیــت فاریاب و بلخ در شــمال
افغانستان ،درگیری میان دو فرمانده
محلی وابســته جنبش ملی اسالمی،

ده کشته به جا گذاشت
به رهبری جنرال دوســتم معاون اول
رئیــس جمهوری و جمعیت اســامی
افغانســتان ،به رهبری ،صالح الدین
ربانی وزیر خارجه این کشور ،ده کشته

کانگرس امریکا بر
کمکهای این کشور به
پاکستان شرایط سخت
وضع کرد

مجلس نمایندهگان ایاالت متحدۀ امریکا با
تصویب الیحهای گفته است که کمکهای
مالیاش با پاکســتان مشروط بر اقدامات
عملی اســام آباد در برابر شبکۀ حقانی
خواهند بود.
مجلس نمایندهگان کانگرس ایاالت متحده
به الیحهای رأی مثبت..........ادامه/ص5/

به جا گذاشت ه است .این درگیری روز،
چهارشــنبه  ۲۹ثور در ولسوالی المار
والیت فاریــاب رخ داد و واکنش عطا
محمد نور ،سرپرست......ادامه/ص5/

ربودهشدن و تجاوز بر یک دختر ۱۷
ساله از سوی خانوادۀ نامزدش

یک دختر  ۱۷ساله ،که گفته میشود
از سوی خانوادۀ نامزدش ربوده شده
بود ،لتوکوب شدهاســت و ،نظر به
ایــن گفتهها ،بر او تجاوز جنســی

صــورت گرفتهاســت ،از حکومت
عدالت میخواهد.
خانوادۀ این دختر میگوید ،با آنکه
از این رویداد  ۳ماه.........ادامه/ص5/

غنی برای افتتاح بندر تجارتی چابهار
به تهران میرود

جلسه کمیسیون بررسی
مسیر انتقال برق  ۵۰۰کیلو
ولت برگزار شد

کمیســیون موظف برای بررســی مسیر
انتقال برق  ۵۰۰کیلو ولت ترکمنستان روز
پنج شــنبه اولین اجالس خود را برگزار
کرد.
این کمیســیون پس از آن از سوی رئیس
جمهور اشرف غنی ...........ادامه/ص5/

داکترعبداهلل در کنفرانس بين المللی
بشردوستانه اشتراک مي کند

هواپیمای باربری جمهوری
آذربایجان در جنوب
افغانستان سقوط کرد

مقامهای محلــی والیت هلمند در جنوب
افغانستان اعالم کردند که یک هواپیمای
باربری متعلق به کشور آذربایجان در این
والیت سقوط کردهاست.
عمر زواک ،سخنگوی........ادامه/ص5/

صالح الدین ربانی وزیر امور خارجه افغانســتان
تالش ها و پيشرفت هايى صلح حکومت افغانستان
را با نماينده ويژه اتحاديه اروپا شريک نمود.
در يــک خبرنامه که از دفتــر مطبوعاتى وزارت
امور خارجه دیروز  ٣١ثور به آژانس خبرى پژواک

مواصلت ورزيده ،آمده است صالح الدين ربانى که
به هدف اشتراک در نشست وزرای امور خارجه ناتو
به بروکسل سفر کرده است ،پس از چاشت روز پنج
شنبه با خانم فدریکا موگرینی نماینده عالی اتحادیه
اروپا در امور خارجی و........ادامه/ص5/

داکتر عبداهلل رييس اجرايی حکومت در کنفرانس
بين المللی بشردوســتانه که در هفته آينده در
استامبول ترکيه برگزار ميشود ،اشتراک مى نمايد.
جاويد فيصل معاون ســخنگوی رياست اجرائيه
دیروز  ۳۱ثور به آژانس خبرى پژواک گفت که اين

محمد اشــرف غنی ،رییس جمهور
کشور برای شرکت در مراسم افتتاح
بندر تجارتی چابهار به روز دوشنبه
هفته آینده ،عــازم تهران پایتخت

ایران میشــود .دواخان مینه پال،
معاون سخنگوی ریاست جمهوری
روز پنج شــنبه گفت کــه در این
مراسم .........ادامه/ص5/

ناتو از مذاکرات صلح حکومت
افغانستان با حکمتيار استقبال کرد

ســازمان ناتو ،از مذاکــرات صلح
حکومت افغانستان با حزب اسالمى
به رهبرى انجنير گلبدين حکمتيار
اســتقبال کرد .مذاکرات صلح بين

حکومت افغانســتان و هيئت هاى
حزب اســامى ،از حدود ســه ماه
گذشــته بدينســو جريان دارد و
شوراى عالى .......ادامه/ص5/

سفر دو روزه در ماه جاری ميالدی بتاريخ  ۲۳صورت
خواهد گرفت.
به گفته موصوف ،اين کنفرانس تحت نام World
 Humanitarian Summitبرگزار ميشود که در
آن برعالوه سرمنشی..........ادامه/ص5/

خانه احزاب سیاسی خواهان اصالحات در نظام
خانه احزاب سیاسی ،نهاد های
مدنی و اجتماعی ضمن حمایت از
آزادی بیان ،تحقق ديموکراسی و
آزادی خبرنگاران از حکومت و
شورای ملی خواستند تا هرچه
عاجــل فرمــان تقنینی رییس
جمهور در مــورد اصالح نظام
انتخاباتی را تصویب و آن عده از
مقام هایی را که در فساد دخیل
هستند.........ادامه/ص5/

انتخاباتى شد

