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یوناما حمله انتحاری بر کارمندان عدلی و
قضایی را محکوم کرد

یوناما یا دفتر معاونیت ســازمان ملــل متحد حمله
انتحاری بر کارمندان عدلی و قضایی افغانســتان را
محکوم کرده است.
نیکوالس هایسم نماینده خاص سرمنشی سازمان مالل
متحد در افغانســتان با نشر اعالمیه گفته است هدف

قرار دادن کارمندان قضایی یک عمل بزدالنه و خالف
قوانین بین المللی است.آقای هایسم همچنان از دولت
افغانستان خواسته است که عامین این رویداد را مورد
پیگرد قرار دهــد و از مصئونیت کارمندان نهاد های
عدلی و قضایی این کشور اطمینان دهد( .رادیوآزادی)

يازده ولسوال واليت غزنى همه امور مربوطه
را در شهر غزنى انجام مي دهند

يازده ولســوال واليت غزنى ،از اثر مشکالت امنيتى،
وظايف شان را در مرکز اين واليت انجام ميدهند.
غزنى ،از واليات مرکزى کشور محسوب ميشود که ١٩
ولسوالى داشته و به سمت جنوب کابل موقعيت دارد.
عصمت اهلل جامرادوال معاون شوراى واليتى غزنى ،به
آژانس خبرى پژواک گفت که ولسواالن يازده ولسوالى

اين واليت ،امور مربوطه را در شهر غزنى به پيش مى
برند.
وى افزود« :اين ولســواالن در شهر غزنى خانه هاى
کرايى گرفته ،در مدت چندين ماه هم به ولسوالى ها
نمى روند که اين کار ،مردم را با مشکالت فراوان روبه
رو کرده است..........».ادامه/ص5/

 18کارمند رياست معارف باميان به حبس و جريمۀ
نقدی محکوم شدند

محکمۀ ابتدائيه شــهری واليت باميــان ١٨ ،کارمند
پيشــين معارف اين واليت بشمول دو رييس را از سه
سال تا شش ســال ،به حبس و جريمۀ نقدى محکوم
کرد.
اين  ١٨تن ،به اتهام اختــاس ده ها ميليون افغانى
پول تقاعدى معلمين و ســوء اســتفاده از صالحيت

هاى وظيفوى ،در ماه جدى سال گذشته به سارنوالى
معرفى گرديده بودند ،که محکمۀ اين افراد دیروز در
باميان برگزار گرديد.
هيئت قضايی محکمۀ شــهرى واليت باميان ،دیروز
افراد ياشده را به حبس وجريمه نقدی محکوم کرد.
به اساس حکم............ادامه/ص5/

ولسی جرگه درمورد وضعیت امنیتی ارزگان
ابراز نگرانی کرد

مسودۀ موازين اخالقى ژورناليزم
در افغانستان تصويب شد

رييس جمهور کشــور ،تصویب مسودۀ «موازين اخالقى
ژورناليزم» را گام بلند به سمت مسووليت پذيرى خوانده
میگوید که حکومت ،گزارش هاى تحقيقى رسانه ها را با
دقت تمام دنبال میکنــد و محتواى آن را در نهاد جديد
مبارزه با فساد مورد بررسى قرار مىدهد.
به منظور تصويب اين مســوده ،دیروز نشستى تحت نام
«نشســت ملى تصويب موازين اخالقى ژورناليزم» ،به
اشــتراک صدها تن از خبرنگاران و مسووالن رسانه ها
از سراسر کشــور ،در مرکز رسانه هاى حکومت در کابل
تدوير يافت.
صفى اهلل زير عضو فدراســيون ژورنالیستان افغانستان
در مراسم افتتاح اين نشســت گفت که طى حدود سه
ســال اخير ،روى مسودۀ يادشده کار شده و طى نشست
هاى جداگانه به سطح زون ها از خبرنگاران دراين مورد
نظرخواهى صورت گرفته است.
به گفته او در نشســت دیروز ،براى آخرين بار در مورد
نظرخواهى صورت گرفت و اين مســوده ،عصر دیروز به
تصويب رسيد.
وى افزود کــه بيطرفى ،توازن ،صحت ،دقت ،منافع عامه
و رعايت قوانين کشــور ،از موازيــن اخالقى ژورناليزم
است که در شمار زيادى کشورها ،رسانه ها به اساس آن
فعاليت هاى شان را پيش مىبرند.........ادامه/ص5/

عملکرد نهادهاى مدنى در سالهاى پسين
قابل ستايش است

انســتيتیوت جامعه مدنی افغانستان
مى گويدکــه حکومت افغانســتان با
چالشهاى زياد مواجه است اما نهادهاى
مدنى منحيث پــل ارتباطى ميان مردم
و حکومت مى تواننداين چالشــها را با
انتقادات و پيشنهادات موثروسازند به

هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان درمورد وضعیت
امنیتی والیت ارزگان ابراز نگرانی میکند.
ظاهر قدیر معاون اول این جرگه که ریاســت نشست
دیروز نماینــدهگان را به عهده داشــت از حکومت
خواست تا درمورد امنیت ارزگان و شماری از والیات
دیگر توجه جدی داشته باشد .در همین حال عبیداهلل

فرصت تبديل نمايند .حبيبه ســرابی
رييس هيئت مديره انستيتیوت جامعه
مدنی افغانســتان و معاون شــوراى
عالى صلح بــا بيان اين مطلب گفت که
نهادهاى جامعه مدنى در سالهاى پسين
در راه......ادامه/ص5/

مظاهره کنندگان شاهراه کابل -پروان
را در قره باغ مسدود کرده اند

پنج تن به اتهام قتل يک دختر جوان
در کندهار بازداشت شدند

مقامات امنيتى کندهار ميگويند که يک
خانم و چهار مــرد را به اتهام قتل يک
دختر جوان در اين واليت بازداشت کرده
اند و تحقيقات از آنها آغاز شده است.
اين دختر  ٢٣ساله ،خواهر مينه انتظار
يکى از شاعران کندهار است که دو هفته

اند .اين مظاهره ،حوالى ســاعت ٩:٠٠
صبح دیــروز در منطقۀ اکاخيل قره باغ
آغــاز و تا (  ١٠:٠٠قبــل از ظهر) ادامه
داشت..... .ادامه/ص5/

در تقررى رؤسای وزارتخانه ها بايد
براصل ضوابط تاکید گردد

قبل ،مفقود گرديده بود و جسدس روز
سه شنبه به دست آمد.
مينه انتظار ،در اين مورد به آژانس خبرى
پژواک گفت که خواهرش ،دو هفته قبل
در راه مکتــب مفقود گرديد و بعد از ١٢
روز جسدش از...........ادامه/ص5/

نپذيرفتن صلح ،رهبرى جديد
طالبان را نيز به سرنوشت رهبری قبلى
دچار خواهد کرد

حکومت افغانســتان در عکس العمل به
انتخاب رهبرى جديد طالبان اعالم کرد
که اين گروه ،بايد از فرصت پيش آمده
اســتفاده کرده و به روند صلح بپيوندد؛
درغيرآن رهبــرى جديد طالبان نيز به
سرنوشت رهبرى قبلى مواجه خواهند
شد.
امريکا ســه روز قبل اعــام کردکه در
شمارى از مردم ولسوالى قره باغ کابل،
در واکنش به دســتگيرى چهار تن از
ســوى امنيت ملى ،مظاهــره کرده و
شــاهراه کابل -پروان را مسدود نموده

بارکــزی نماینده والیت ارزگان در ولســی جرگه در
نشســت عمومی این جرگه گفت از سه ماه گذشته
بدینسو ارزگان در محاصره قرار دارد.
آقای بارکزی هُشدار میدهد که اگر به وضعیت ارزگان
توجه نشود این والیت سقوط خواهد کرد.
اما وزارت دفاع افغانستان..........ادامه/ص5/

معلومات آب و هوا
توسط ام تی ان به
شما تقدیم می گردد.

حملــه طياره بــى پيلــوت در منطقۀ
دالبندين پاکســتان ،موتــر حامل مال
اخترمحمد منصور رهبرگروه طالبان را
هدف قرار داده و بعــدا تاييد گرديدکه
دراين حمله وى (مالاخترمحمدمنصور)
کشته شده است .
گروه طالبان دیروز با انتشار خبرنامه اى،
کشته شدن ...........ادامه/ص5/

حکمتيار خواستار توافقنامه با طالبان
نيز شده است

دو تعمیر جدید مکاتب نسوان در شهر ایبک سمنگان
تهدابگذارى شد

کار ساخت دو تعمیر جدید مکاتب نسوان درشهرایبک
مرکز والیت سمنگان به کمک مالی کشور هندوستان،
دیروز با گذاشــتن سنگ تهداب آن توسط مسوولین
محلی آغاز گردید.
محمد بشیر صالحی معاون ریاست معارف اين واليت،

به آژانس خبرى پژواک گفت که اين دو مکتب به نام
ليسه نســوان قريه ظهرابى؛ و ليســۀ نسوان فاطمة
الزهرا قريۀ تخت رســتم ايبک مى باشد که ساخت
آن ،بيشتر از  ٢١ميليون افغانى هزينه دارد و از سوى
کشور هندوستان پرداخت مى شود.......ادامه/ص5/

شــبکه «نهادهــای مدنــی و فعاالن
سیاسی» با انتقاد از کارکرد حکومت در
مبارزه با فساد اداری می گویند تقسیم
شدن کرســی های وزارتخانه ها سبب

شــده که هرگونه مبارزه در این راستا
ناکام شود.
این شبکه از حکومت خواست تا در تقرر
رؤسای ..........ادامه/ص5/

انجنير حکمتيار رهبر حزب اســامى
افغانستان ،قتل مال اخترمحمد منصور را
تسليت گفته و از طالبان خواسته است
که براى پايان بخشيدن به بحران جارى
و تامين صلح ،موقف مشــترک اختيار
نمايند .داکترغيــرت بهير رييس امور

سياسى حزب اسالمى ،به تاريخ  ٥جوزا
به آژانس خبرى پژواک گفت که انجينر
حکمتيــار ،اين اظهــارات را در پيامى
اظهار کرده که در پيوند به کشته شدن
مالاخترمنصور به گروه متذکره گســيل
داشته است........ادامه/ص5/

