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سال دهم -شماره 2879

طالبان چهار پولیس سرحدى
را در هرات ُکشتند

مســووالن امنيتى هرات ،از کشته شدن چهار پوليس سرحدى از
سوى طالبان مسلح خبر دادند.
جیالنی فرهاد سخنگوی والی هرات ،روز يکشنبه به آژانس خبرى
پژواک گفت که اين تعداد سربازان سرحدى ،بعد از ظهر دیروز در
پی کمین طالبان در شــهرک تورغندى در شمال شهرهرات ،جان
باختنــد .فرهاد افزود که این چهارســربازپوليس ،زمانى با کمين
طالبان مسلح مواجه شدند که در حال انتقال مواد.........ادامه/ص5/

یک تاجر در بلخ از سوی مردان
مسلح ناشناس کشته شد

قوماندانی امنیه بلخ میگوید که یک تاجر افغان از ســوی مردان
مسلح ناشناس دیروز در شهر مزار شریف کشته شده است.
شــیرجان درانی آمر مطبوعــات قومندانی امنیــه بلخ گفت که
تحقیقات در مورد آغاز شده است.
جسد این تاجر به شفاخانه حوزه وی بلخ انتقال داده شده است.
داکتر نور محمد فیض سرطبیب این شفاخانه به رادیو آزادی گفت
که این تاجر صدیق اهلل نام دارد و به منظور سرمایه گذاری از هالند
به بلخ آمده بود(.رادیوآزادی)

کابل و منسک برای
افزایش همکاریها کمیسیونی را
ایجاد میکنند
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لوی سارنوال :فساد چالش عمده ای فراروی نظام است

لوى سارنوال افغانستان ،از آغاز کار روى ايجاد
مرکز عدلى و قضايى مبارزه با فســاد خبر داده
گفت که اين اداره ،بــا تمام صالحيت از حقوق
شهروندان دفاع خواهد کرد.
محمد فريد حميدى حدود يک و نيم ماه پيش،
به حيث لوى سارنوال کشور آغاز به کار کرده و
گفته است که فساد ،چالش عمده فرا روی نظام
افغانستان است و وی با این پدیده با قاطعیت و
جدیت مبارزه مىکند.
حميدى ،دیروز در مراســم معرفــى  ٤٠تن از
رؤساى جديد لوى ســارنوالی درکابل گفت که
اين چهل تن به هدف بهتر شدن امور و مبارزه با
فساد ،در پست هاى اين اداره در مرکز و واليات
کشور تقرر يافته اند.
وى افزود که همچــو تغييرات ،هنوزهم در اين

اداره ادامه دارد .موصوف گفت« :حقوق و آزادى
هايى که قوانين براى شهروندان افغان داده اند،
اداره لوى ســارنوالی از آن حمايت مىکند؛ در
صورتى که اين حقوق از سوى شخص و مقامى
نقض گــردد ،ما با تمام صالحيــت از آن دفاع
مىکنيم».
حميدى گفت که ايجــاد مرکز عدلى و قضايى
مبارزه با فساد ،از اولويت هاى کارى اداره لوى
سارنوالی می باشــد و کار ايجاد اين مرکز آغاز
شده است.
به گفته او ،اين مرکز که به منظور مبارزۀ جدى با
فساد ،انسجام و هماهنگى بيشتر امور و اجراآت
جدى و دقيق ايجاد مىشود ،داراى بخش هاى
محکمه ،سارنوالی و پوليس ويژه خواهد بود.
همچنان او افزود که.........ادامه/ص5/

اولين «کانگرس فدراسيون ورزشی
خبرنگاران افغانستان» تدویر یافت

افغانســتان و بالروس در نظر دارند که به منظور افزایش همکاری
های تجارتی و ترانزیتی کمیسیون های مشترک ایجاد کنند.
در خبرنامۀ که از ســوی شــورای امنیت ملی افغانستان به نشر
رسیده آمده است این تصمیم در دیدار حنیف اتمر مشاور شورای
امنیت این کشــور با مقام های بالروس و سرمایه گذاران آنکشور
اتخاذ شده است .در خبرنامه گفته شده است که مقام های هر دو
کشــور روی انکشاف تجارت و چگونگی ترانزیت و سرمایه گذاری
صحبت های همه جانبه داشته اند..........ادامه/ص5/

در بخشهای آسیبپذیر جوزجان
 ۲۰پاسگاه امنیتی ایجاد شد

معاون اول ریاســت اجرایی حکومــت ،در اولين
«کانگــرس فدراســيون ورزشــی خبرنگاران
افغانســتان» ،از خبرنگاران خواست تا بيشتر به
نشر خبرهاى خوب توجه داشته باشند.
انجنیــر محمد خان معاون اول ریاســت اجرایی

حکومت ،که دیروز در اولین کانگرس فدراســيون
ورزشــی خبرنگاران افغانســتان ،در کابل صحبت
میکــرد ،گفت که خبرنگاران حــق دارند خبرهای
مربوط بــه انفجار ،انتحار ،دشــمنی و خصومت را
منحیث یک واقعه به مردم.......ادامه/ص5/

در حمله طيارۀ بى سرنشين شش عضو داعش
کشته شده اند

نیروهای دولتــی در جوزجان میگویند که برای جلوگیری از نفوذ
هراسافگنان در بخشهای آســیبپذیر این والیت پاســگاههای
امنیتی ایجاد کردهاند.
سمنوال عبدالحفیظ خاشی ،آمر امنیت پولیس جوزجان میگوید
ولسوالی
نزدیک به  ۲۰پاسگاه امنیتی در بخشهای آسیبپذیر ۴
ِ
جوزجان ایجاد شدهاست..........ادامه/ص5/

مسوولين امنيتى واليت ننگرهار مى گويند که از
اثر حمله طيارۀ بى سرنشــين در ولسوالى هسکه
مينه ،شش عضو گروه داعش جان باخته اند.
سمونوال حضرت حسين مشــرقيوال سخنگوى
قوماندانى امنيۀ ننگرهار ،به تاريخ  ٩جوزا به آژانس

خبرى پژواک گفت که نيروهاى خارجى ،شنبه شب
در منطقۀ گنگرى کندو ولســوالى هسکه مينه ،بر
افراد مسلح داعش حمله کرده است.
نامبرده افزود که درين حمله ،به نام نسيم يکتن از
سردسته هاى گروه داعش و...........ادامه/ص5/

نشست مشترک خبرنگاران افغان و پاکستانی
برگزار شد

در یک عملیات تصفیوی در بغالن

پولیس دو مقام ارشد شهرداری کابل
را بازداشت کرد

وزارت داخله اعالم کرده که پولیس ویژه مبارزه
با جرایم ســنگین این وزارت دو مقام ارشــد
شــهرداری کابل را به اتهام «سواستفاده و فساد
اداری» بازداشت کرده است.
در خبرنامه این وزارت گفته شده که این دو فرد

در عملیات جداگانه شنبه شــب و صبح دیروز،
یکشنبه  ۹جوزا بازداشت شدند و تحت بازجویی
پولیس قرار دارند.
عبدالقادر آرزو ،رئیس مطبوعات شهرداری کابل
نیز به بیبیسی بازداشت..........ادامه/ص5/

بلخ :عملیات نظامی جهت تأمین امنیت پایپ الین
گاز جریان دارد

مســئوالن قومندانی امنیه بلخ از ادامه عملیات
نظامی جهــت تأمین امنیت پایــپ الین گاز از
شــبرغان به فابریکه کود برق مزارشریف خبر
میدهند.
شیر جان درانی آمر مطبوعات این قومندانی به

رادیو آزادی گفت که این عملیات نظامی به روز سه
شنبه هفته گذشته در ساحات مربوط به ولسوالی
چمتال و شولگره آغاز شده و تا اکنون ادامه دارد.
به گفته درانی رهبــری این عملیات را عبدالرزاق
قادری آمر امنیت ..........ادامه/ص5/

در هلمند  ١٤پوليس کشته و زخمى شده اند

از اثر درگيرى ميــان نيروهاى امنيتى و طالبان
مسلح در دو ولسوالى هلمند ،چهار پوليس کشته
شده و  ١٠تن ديگر زخم برداشته اند.
عمرز واک ســخنگوى والى هلمند ،به تاريخ ٩
جوزا به آژانس خبرى پــژواک گفت که طالبان

مسلح ،شنبه شــب درمنطقۀ سرشاخ ولسوالى
گرشک ،پوسته هاى پوليس را هدف حمالت قرار
داده اند.
نامبــرده افزود کــه دراين حمالت ،به شــمول
صفرمحمد يکتن از..........ادامه/ص5/

بستگان  ۱۳سرباز ربوده شده از سوی طالبان
در کابل دست به تحصن زدند

مرکزی  ۹طالب کشته شدند

مسئوالن امنیتی بغالن میگویند که در یک عملیات تصفیوی در
ولسوالی بغالن مرکزی  ۹طالب مسلح کشته و  ۱۳تن دیگر زخمی
شــدند .عبدالطیف مسئول لوای دوم قول اردوی شاهین دیروز به
رادیو آزادی گفت این مخالفان مســلح در یک عملیات تصفیوی
کشته شــدند و به گفته وی در این عملیات  ۲۰قریه ولسوالی یاد
شده از وجود طالبان مسلح پاکسازی شده است........ادامه/ص5/

مقامات کاپیسا سقوط ولسوالی
اله سای را رد کردند

مقامات در والیت کاپیســا گزارشها مبنی بر سقوط ولسوالی اله
سای این والیت را رد میکنند.
قیس قادری ســخنگوی والی کاپیســا دیروز در صحبت با رادیو
آزادی گفت که ولسوالی اله سای در کنترول حکومت است.
پیش از این باشندههای ولسوالی اله سا..........ادامه/ص5/

الکوزي :به دليل مشکالت گمرکي
ميزان تجارت کاهش يافته است

ششــمین نشست مشــترک خبرنگاران افغان و
پاکستانی با هدف تقویت همکاری های رسانه یی
و ارتباط بین خبرنگاران دو کشور ،در کابل برگزار
شد.
این نشست که بخشی از برنامۀ یک هفته یی تبادل

نظر و تجربه اســت ،از سوی مؤسســه بین المللی
( )Equal Accessراه اندازی شده است.
اسداهلل داودزی از مســووالن این برنامه ،به آژانس
خبری پژواک گفت که در نخستین روز ،هیئت های
جامعه رسانه یی دو .........ادامه/ص5/

 34قرارداد از سوى کمیسيون تدارکات ملی
منظور گردید

بستگان  ۱۳سرباز ربوده شــده اردوی ملی که
حدود شــش ماه قبل از سوی طالبان در فاریاب
ربوده شده بودند ،روز شنبه در کابل در اعتراض
به ادامه اسارت آنان دست به تحصن زدند.
تحصن کنندگان که شــامل اعضای خانواده های
این ســربازان از جمله زنان و کودکان آنان مى

باشــند ،روز شنبه در جاده وزارت امور خارجه که
مقر شماری از نهادهای مهم دولتی و چند سفارت
خانه است ،تجمع کرده بودند.
بر روی لوحی که در دســت یکی از معترضان قرار
داشــت ،چنین نوشته شــده بود »:خواست ما از
حکومت آزادی  ۱۳عزیز ماست..........».ادامه/ص5/

نیروهای پاکستانی در سرکانو و مرور داخل خاک
افغانستان شدند

مسئولين اتاق تجارت و صنايع افغانســتان ميگويند که به دليل
مشکالت در گمرکات کشور ،ميزان تجارت کاهش يافته است.
خان جان الکوزي معــاون اين اتاق ديروز به راديو آزادي گفت که
اخذ محصول بيشــتر در گمرکات تجار افغان را نگران ســاخته و
تجارت کشور  35درصد متضرر شده است:
«اين موضوع بر وضعيت عمومي اقتصاد.......ادامه/ص5/

کمیســيون تدارکات ملی ۳۴ ،قرار داد به ارزش
مجموعی حدود  ٨،٥میلیارد افغانی را مورد تایید
قرار داد.
در خبرنامه دفتر مطبوعاتی ریاســت جمهوری
که روزیکشــنبه به آژانس خبری پژواک مواصلت

ورزیده ،آمده اســت که جلسه هفته وار کمیسیون
تدارکات ملی ،شــام روز شنبه تحت رياست محمد
اشرف غنى رييس جمهور کشور در ارگ برگزار شد.
به نقــل از خبرنامه ،در این جلســه  ۳۴قرارداد و
موضوع تدارکاتی به..........ادامه/ص5/

قوماندان امنیۀ کنر و بــزرگان قومی میگویند
نیروهای پاکستانی در ولســوالیهای سرحدی
سرکانو و مرور داخل خاک افغانستان شده اند.
عبدالحبیب ســیدخیل قوماندان امنیۀ کنر به
رادیو آزادی گفته است که موجودیت پوستههای
نیروهای پاکســتانی در برخی از مناطق خالف
قوانین بین المللی اســت .حاجی جمعه گل خان

یک بزرگ قومی ولسوالی ســرکانو هم به رادیو
آزادی گفت که نیروهای پاکستان در این ولسوالی
پوستههای امنیتی ایجاد کرده اند.
«در باالی مناطق لکر و ســردار خان کوت تقریب ًا
شانزده پوستۀ امنیتی ایجاد شده است».
مقامهــای محل میگویند ،نیروهای پاکســتانی
جنگالت داخل خاک...........ادامه/ص5/

