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سال دهم -شماره 2893

پنج شنبه  27جوزا 1395

اتاق تجارت :درگیری تورخم میلیونها
دالر زیان مالی وارد کرده است

بسته ماندن مرز تورخم بعد از درگیری نیروهای سرحدی
افغانستان و پاکســتان پیامدهای زیانبار اقتصادی خواهد
داشت .مقامهای افغانستان از افزایش قیمت مواد خوراکی
هشدار میدهند.
بندر تورخم از یک شــنبه به اینسو به دلیل برخوردهای

مسلحانه نیروهای ســرحدی افغانستان و پاکستان مسدود
است .براســاس اظهارات مسئوالن اتاق تجارت و صنایع ،با
مسدود شــدن این مرز ،تاجران دو کشور همه روزه حدود
ده میلیون دالر ضرر میکنند .تاجران میگویند شماری از
وسایط باربری از مرز تورخم دوباره به........ادامه/ص5/

افغانها با سهولت هاى بيشتر و هزينۀ
کمتر مناسک حج امسال را ادا میکنند

امســال برای زايرين افغان بيت اهلل شريف،
سهولت ها بيشتر شده و در هزينۀ آن نسبت
به سال گذشــته ،از  ٢٤٥٠دالر به  ٢٣٠٠دالر
کاهش آمده اســت.فیض محمد عثمانی وزیر

ارشــاد ،حج و اوقاف کشــور ،دیروز در یک
نشست خبری در کابل ،ضمن بيان اين مطلب
گفت اين در حالى اســت که دو ســال قبل،
مصرف یک نفر حاجی.........ادامه/ص5/

تفنگداران محلی در غور یک زن
را گلولهباران کردند

تفنگدــاران محلی یــک زن را در مرکز
والیت غور بــه اتهام فــرار از خانه در یک
دادگاه صحرایــی گلولهباران کردند .پولیس
این والیــت با تأیید این خبــر گفت که این
تفنگداران دوشنبهشب عزیزگل را شبانگاه

از خانه بیرون کشیدند و پساز تیراندازی ،این
زن را زیر خاک کردند.
عزیزگل دو سال پیش به زور با یک مرد نکاح
شــدهبود؛ اما این زن از شوهرش جدا شد و با
پسر مامایش..........ادامه/ص5/

رانندگان از اخاذى در شاهراه
کابل -گرديز شکايت دارند

June 16, 2016

ولسى جرگه:

تشنج تورخم از مجراى دیپلماتیک
و تدارک مذاکرۀ مثبت حل شود

ولسی جرگه ،حملۀ مرزبانان پاکستان بر نيروهاى
افغان در «تورخــم» را نکوهش نموده از حکومت
افغانستان خواست تا تشنج به میان آمده ميان دو
کشور را ،از مجرای دیپلماتیک حل کند.
شــب  ٢٤جوزا ،نصب دروازه و تمديد سيم خاردار
توسط نظاميان پاکستان بر خط فرضى ديورند در
شهرک تورخم ،سبب شــد که نيروهاى سرحدى
افغانستان و پاکستان ،با هم درگير شوند.
بربنياد گزارش ها ،تــا حال در این درگیری ها که
به شکل وقفه یی ادامه داشــته است ،سه سرباز
سرحدى و دو کودک افغان کشته شده و  ١٨سرباز
نيروهاى سرحدى کشور زخم برداشته اند.
منابع رسمى پاکستان ،در مورد تلفات نيروهاى آن
کشور در اين درگيرى ها چيزى نگفته؛ اما گزارش
هاى تاييد نشده ،میرسانند که در اين درگيرى ها،
 ٢١سرباز پاکستانى کشته شده و  ٢٣تن ديگر شان
زخم برداشته اند...........ادامه/ص5/

بهره برداری  37پروژه
انکشافی در والیت
دایکندی

مســؤول ســاحوی برنامۀ همبستگی ملی
وزارت احیا و انکشــاف دهــات دروالیت
دایکندی میگوید که  37پروژۀ انکشــافی
این برنامه بــه هزینه بیش  35میلیون 800
هزار افغانی در ولســوالیهای شهرســتان
,گیتی ,سنگ تخت وخدیر آن والیت به بهره
برداری سپرده شده است که از مزایای این
پروژه ها به تعداد  6026مستفید خواهند شد.
پروژههای ياد شده شــامل اعمارکانال های
آبزراعتــی بطــول  1418متــر ،دیوارهای
محافظوی ،یــک پایه پل موتــر رو ،دیوار
گبیونی ،تشناب های عامه............ادامه/ص5/

درگیری کوچیها با باشندهگان
بهسود؛ تاحال  2تن کشته شدهاند

مســؤوالن محلی میدانوردک از درگیری
میان باشندهگان حصۀ اول ولسوالی بهسود
با کوچیهایی که تــازه به این منطقه برای
بودوباش آمده بودند ،خبر میدهند.
یک منبع نزدیک به والــی این والیت که

نخواست نامش فاش شــود ،به سالموطندار
میگوید که در نتیجۀ این درگیری تا کنون
 2تن کشته شده و  2تن دیگر زخم برداشته
اند .کشتهشــدهها و زخمیــان این رویداد
مربوط باشندهگان ..........ادامه/ص5/

قرارداد ساخت بند بخش آباد امضا شد

وظیفۀ قوماندان شاهراه
سرپل  -جوزجان به
تعلیق درآمد

والى سرپل ،در پى اتهام اختطاف يک عالم
دينى توســط قوماندان شــاهراه سرپل-
جوزجان ،وظيفۀ اين مقام امنيتى را به تعليق
درآورد.
مولوی عتیق اهلل یکتن از عالمان دینى ،عضو
شورای صلح و آمر دارالعلوم عالى رحمانيه در
مرکز سرپل ،ســه روز قبل با دو محافظش از
سوی افراد نامعلوم اختطاف شده و تا کنون از
سرنوشت وى خبرى نيست.......ادامه/ص5/

پنج فرد ملکی ،توسط افراد مسلح ناشناس
در ولسوالی حضرت سلطان والیت سمنگان
کشته و مجروح گرديدند.
سراج الدین فطرت ولسوالی حضرت سلطان،
به آژانس خبری پژواک گفت که این رویداد،
سه شنبه شــب در منطقه اوقدق ولسوالی
مذکور رخ داده که در آن ،ســه فرد ملکی
کشــته شــده و دو تن دیگر شان جراحت
برداشته اند.
او افزود« :این افراد..........ادامه/ص5/
به ارزش چهار ونیم میلیون دالر امریکایی،
قراردــاد اعمار بند بخش آباد ولســوالی
باالبلوک والیت فراه ،به امضا رسید.
این قراردــاد ،دیروز (چهار شــنبه) در
حضورداشــت رییس جمهور اشرف غنی،

میان وزارت انرژی و آب و شــرکت هایدرو
آرک ایتالیا در ارگ امضا شد.
علی احمد عثمانــی وزیر انرژی و آب ،حین
امضاى ایــن قرارداد گفت که اﻳﻦ ﻗﺮاﺭﺩاﺩ به
هزینۀ حدود چهار و نیم ..........ادامه/ص5/

شهروندان کندز:

خروج از شهر در حکم خودکشی است

رانندگان وسايط باربرى شاهراه کابل -گرديز
می گويند که وسايط شان در مسير شاهراه،
از سوى پوليس توقف داده می شود و بعد از
اخذ رشوه ،دوباره اجازۀ رفتن مى یابد.
روز سه شــنبه ،شمارى از وســايط ،توسط

پوليس در مسير شــاهراه کابل  -گرديز در
مربوطات لوگر متوقف شده بود و آژانس خبرى
پژواک از آن تصاويرى هم گرفته است.
يکى از رانندگان در اين مســير که موترش از
سوى پوليس متوقف..........ادامه/ص5/

آگاهان میگویند که
طالبان شیوۀ جنگیشان
را تغییر دادهاند

شــماریاز آگاهان میگویند که طالبان در
جنگ گروهی رو در رو بــا نیروهای دولتی
تلفات ســنگینی دیدند و شکست خوردند
و از همینرو از این شــیوۀ جنگی دســت
برداشتهاند .در همین حال نهادهای امنیتی
میگویند که بســاط طالبان را از کشــور
برخواهند چید و این گروه به هر شیوۀ جنگی
که رو آورند ،ناکام خواهد شد.
طالبان با آغاز فصل .........ادامه/ص5/

مسووالن امنيتى:

بازداشت شبکه
هشت نفری گروه طالبان
در ننگرهار

ریاست عمومی امنیت ملی اعالم کرد که یک
شبکه هشت نفری گروه تروریستی طالبان به
شمول یک فرد انتحاری ،در والیت ننگرهار
بازداشت شده است.
در خبرنامه ارسالی این ریاست به خبرگزاری
مرکزی آمده است ،این افراد قصد سازماندهی
حمالت انتحاری و انفجاری را در شهر جالل
آباد داشــتند ،اما قبل از رســیدن به هدف
بازداشت شدند.
بر اســاس خبرنامه ،از نزد این افراد دومیل
کالشینکوف ،یک میل.........ادامه/ص5/

مقامات واليت ننگرهار ميگويند که در حمله
طيارۀ بى پيلوت ٢١ ،عضو مســلح داعش به
شمول بعضى پاکستانى ها کشته شده اند.
عطاءاهلل خوگيانى ســخنگوى والى ننگرهار،
به تاريخ( ٢٦جــوزا) به آژانس خبرى پژواک
گفت که اين حمله ،حوالى ســاعت  ٩:٠٠سه
شنبه شب ،در منطقۀ کرکنى ولسوالى اچين
ُرخ داده بود.
او افزود که طيارۀ ............ادامه/ص5/

پنج فرد ملکی در
سمنگان کشته و
مجروح شدند

پاکستان کار احداث
تاسيسات نظامى را
در دندپتان پکتيا آغاز
کرده است

مقامات محلى در پکتيا ميگويند که نيروهاى
پاکستانى ،کار احداث تاسيسات نظامى را در
ولسوالى دند پتان اين واليت آغاز نموده اند.
تاج محمد منــگل ،عضو شــوراى واليتى
پکتيا ،به تاريــخ( ٢٦جوزا) به آژانس خبرى
پژواک گفت که نيروهاى پاکستانى ،دو روز
قبل ساخت تاسيســات نظامى را در حومۀ
تورغندى ولسوالى دند پتان آغاز نمودند.
اين منطقه بــا منطقۀ «پــاره جنار» خيبر
پشتونخواه ،هم سرحد است.......ادامه/ص5/

در حملۀ هوايى ٢١
عضو مسلح داعش
کشته شدند

در کندز و جوزجان
به طالبان تلفات سنگين
وارد شده است

شهروندان کندز میگویند که از  8ماه به این
سو ،سراسر شهر کندز در محاصرۀ طالبان
قــرار دارد و اعضای این گروه در بیشــتر
روستاهای حومۀ شــهر مستقر شدهاند .به
باور شــهروندان ،در شــرایطی که طالبان

حضور چشــمگیری در اطراف شهر دارند،
حکومت هیچ ارادهیی برای پاکسازی منطقه
از وجود شــبهنظامیان ندارد و آدمربایی و
باجگیری افزایش یافته است ،خروج از شهر
در حکم خودکشیست.......ادامه/ص5/

مســووالن امنيتى مى گويند که در عمليات
نيروهاى امنيتى در واليات کندز و جوزجان،
ده ها طالب کشــته شده و برخى قريه ها از
وجود آنها پاکسازى گرديده است.
مل پاسوال قسيم جنگل باغ قوماندان امنيه
کندز گفت در عملياتى که زير نام شفق روز
سه شنبه آغاز شده بود؛ قريه های جرگذر،
ملرغــی از وجود طالبان دولت پاکســازی
گرديده ۴ ،طالب...........ادامه/ص5/

