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

قضایای متهمین به فساد اداری در اولین محکمه علنی بررسی شد

پس از روزها انتظار ،ســر انجام محکمه علنی بررسی
قضایای فساد اداری و جرایم سنگین در مرکز عدلی و
قضایی برگزار شد و در این جلسه یک سارنوال نظامی
اسبق لوی ســارنوالی که رتبه تورن جنرالی دارد ،به
اتهام فساد اداری به طور علنی محاکمه شد.
این ســارنوال نظامی عبدالحی نام دارد و به اتهام ۵۰
هزار افغانی اخذ رشوه به محکمه کشانده شدهاست.
وکیل مدافع این ســارنوال نظامی اسبق برای آوردن
اثبات بر بیگناهی موکلش خواستار زمان بیشتر شد و
شیرآقا منیب رئیس هیئت جلسه چنین فیصله کرد:
«به شــما اطمینان میدهم که بخاطر تأمین عدالت و
رسیدن به حقیقت ،ده جلســه را ما تأخیر میکنیم و
شنبه آینده جلسه شما برگزار خواهد شد».
در این محکمه علنی دوســیه فرید احمد آمر پیشین
خدمات مشتریان عزیزی بانک در کندهار که متهم به
اختالس  ۱۵۲هزار دالر امریکایی است ،نیز بررسی شد.
شــیرآقا منیب رئیس هیئت جلســه پس از شنیدن

صورت دعوا و سخنان متهم ،فیصله کرد تا متهم پول
اختالس شده را بپردازد و متهم همچنان به ده سال و
هشت ماه حبس تنفیذی محکوم شد اما فیصله نهایی
نبوده و متهم حق استیناف خواهی را دارد.
این نخستین جلسه محکمه علنی قضایای سنگین در
مرکز عدلی و قضایی بود.
از سوی هم لوی ســارنوالی افغانستان که مسئولیت
پیشــبرد قضایا در این مرکز را به عهده دارد میگوید
که روی قضایای دیگر فساد نیز تحقیق جریان دارد.
جمشید رسولی ســخنگوی لوی سارنوالی افغانستان
گفت:
«قضایای بیشــتر در این مرکز فع ً
ال در سارنوالی تحت
تحقیق قرار دارد و هــر زمانیکه تحقیق پیرامون این
قضایا تکمیل شود سارنوالی اختصاصی مبارزه با جرایم
سنگین فســاد اداری پیرامون آن نیز تصمیم قانونی
اتخاذ میکند».
در همین حال یما ترابی رئیس........ادامه/ص5/

کار کميته گزينش اعضاى کميسيون هاى
انتخاباتى شفاف نيست

نهادهای موازی مبارزه با فساد

اداری چالش مبارزه با فساد را
بیشتر ساخته است

هیئت اعزامی بعد از انجام تحقیقات
در مورد حادثه کندز به کابل برگشت

اداره عالی مبارزه با ارتشاء و فساد اداری ،میگوید که ایجاد نهادهای
موازی مبارزه با فســاد ،چالشهایی در کار مبارزه با فساد اداری به
بارآورده است.
رییس این اداره تاکید میورزد که هنوزهم یک راهکار مشــترک و
روشن میان نهادهای مبارزه با فساد اداری وجود ندارد.
غالم حسین فخری ،رییس اداره عالی مبارزه با ارتشاء وفساد اداری،
گفت« :بعضی وقت مشــکل آفرین میشود و اگر به صورت درست
وظایف اینها مرزبندی شده باشــد ،میتواند باعث امکانات بیشتر
درعرصه مبارزه با فساد اداری شود........ .ادامه/ص5/

يک کانال آبى در واليت نيمروز
جبهه ملی نوین و برخى نهادهای ناظر بر انتخابات،
کار کميتۀ گزينش اعضاى کميسيون هاى انتخاباتى
را شفاف نمى دانند و مى گويند که در صورت ادامۀ
اين روند ،انتخابات آينده شــفاف و عادالنه نخواهد
بود.
کميتۀ پنج نفری گزينش اعضاى کميســيون هاى
انتخاباتى که شــامل نمایندگان کمیسیون مستقل
حقوق بشر ،کمیسیون مســتقل نظارت بر تطبیق

قانون اساسی ،قضا و دو عضو دیگر از جامعه مدنی
از جملــه نهادهای ناظر انتخابــات و مدافع حقوق
زنان می باشــد؛ روند بررسى اسناد داوطلبان براى
عضويت در کميســيونهاى انتخاباتى را به تاریخ ١٣
ميزان سال روان ،براســاس فرمان رییس جمهور
محمد اشرف غنی آغاز کرد.
اين کميته که به تاريخ  ١٢عقرب ،روی مرحلۀ نهایی
گزینش اعضای کمیسیون های.......ادامه/ص5/

فرهنگ بددادن در غزنی روبه نابودی است

به بهره بردارى سپرده شد

کار اعمار بخش اول کانال آبى منطقۀ خوابگاه ولســوالی چاربرجک
نيمروز ،تکميل و دیروز افتتاح گرديد.
محمد ســميع والی نيمروز ،به آژانس خبرى پژواک گفت که کانال
آبی منطقۀ خوابگاه؛ از جمله کانال های حياتی و شاهرگ آبياری به
شــمار می آيد ،که با جاری شدن آب در آن ،صدها نفر مشغول کار
شده و زمين های زيادی تحت آبياری قرار مى گيرد.
انجنير محمد نبی محبوب رييــس اداره تنظيم آب واليت نيمروز
گفت که کانال آبى منطقه خوابــگاه ،در  ٤فاز به هزينه بيش از ۴
ميليون دالر امريکايى از سوى..........ادامه/ص5/

 20جنگجوى داعش در ننگرهار
کشته و مجروح شدند

مقامات امنیتی کنــدز میگویند که هیئت اعزامی
از مرکز پس از پنج روز تحقیق و بررســی در مورد
حادثۀ کشته شدن غیر نظامیان در کندز ،دوباره به
کابل رفته است.
جنرال محمد قسیم جنگل باغ قوماندان امنیه کندز
که شــام روز جمعه با رادیو آزادی صحبت میکرد
گفت ،هیئــت حکومتی تحقیقــات اش را بر بنیاد
گفتگو و مالقات با مردم متضرر منطقۀ بُزکندهاری

ناچل شدن بانکنوت هاى «يکهزار» و «پنجصد»
روپيۀ هندى صرافان را متضرر کرده است

مقامــات مى گويند کــه در نتيجۀ عمليات و حمــات هوايى در
ولســوالى هاى اچين و پچيراگام ننگرهار ٢٠ ،مخالف مسلح کشته
و مجروح گرديده اند.
از سوى ديگر ،در نتيجۀ انفجار ماين کنار جاده در ولسوالى خوگيانى
اين واليت ٤ ،فرد ملکى کشته و مجروح شده اند.
عطاءاهلل خوگيانى ســخنگوى والى ننگرهار ،دیروز( ٢٢عقرب) به
آژانس خبرى پژواک گفت که جمعه شــب ١٤ ،جنگجوى داعش در
حملۀ نيروهاى خارجى در مناطق مورگى و مامندرۀ ولسوالى اچين
کشته شده اند.
او افزود که همه کشته شدگان اين........ادامه/ص5/

پروژۀ بزرگ انتقال آب زراعتى
از قدیمها میگویند «خون با خون شســته نشده»،
مصداق این ضربالمثل در مناطق دوردســت این
اســت که اگر قتلی صورت گیــرد ،خانوادۀ قاتل با
پادرمیانی موســپیدان محل دختر یا دخترانی را به
نکاح یکی از اعضای خانوادۀ مقتول درآورد و قضیه
تمام .دختر هم مجبور است چه بخواهد چه نخواهد

برای پایاندادن به دشمنی دل به دریا بزند و عمری
را در منت و کنیزی بگذراند؛ به این رسم میگویند
بد.
اما گزارشهــا از والیت غزنی حاکــی از خبرهای
خوشیست .مســؤوالن در این والیت میگویند که
اخیرا ً این فرهنگ در........ادامه/ص5/

شش تن در پيوند به فروش اسلحۀ پالستيکى
در جالل آباد دستگير شدند

به چهار ولسوالى فارياب به
زودى افتتاح مي شود

نماينده خاص رييس جمهور در امور کشــورهای آسيای ميانه مى
گويد که با آغــاز کار پروژۀ انتقال آب زراعتی به ولســوالی های
چهارگانۀ اندخوی از آمــو دريا ،يکصدهزار هکتار زمين در واليات
فارياب و جوزجان آبياری خواهد شد.
محمد شاکر کارگر نماينده خاص رييس جمهور در امور کشورهای
آسيای ميانه و مشاور ارشــد معاونت اول رياست جمهوری که در
راس يک هيئــت دولتى ،غرض ارزيابی مســير انتقال پروژۀ آب
زراعتی از دريای آمو به ولسوالی های.........ادامه/ص5/

کندز تکمیــل کرده و این هیئت بنابر مشــکالت
امنیتی نتوانست به منطقه برود.
وی گفت:
«رفتن در منطقۀ بُزکندهاری مشکل است .در آنجا
دشمن حضور دارد .هیئت مردم را که در آن منطقه
آسیب دیده بودند ،به مرکز والیت خواست و با آنها
مالقات کرد و آنها را از نزدیک دیده و نتایج خود را
بدست آورد .پس از آن ،مردم.........ادامه/ص5/

خارج کردن بانکنوت هــاى «يکهزار» و «پنجصد»
روپيۀ هندى از چلش ،ســبب متضرر شدن برخى
افغان ها به خصوص صرافان شــده؛ اما د افغانستان

بانک ،تالش براى جلوگيرى از اين
زيان را آغاز کرده است.
دولت هندوســتان ،به تاريخ ١٨
عقرب سال روان اعالم کرد که سر
از همان تاريخ ،بانک نوت هاى هزار
و پنجصد روپیۀ هندی ،از چلش باز
مانده است.
بــه اســاس معلومات ســفارت
افغانســتان در هند ،افغان های
مقیم دهلی می توانند با داشــتن
پاســپورت و ویزه کشــور هند،
بانکنوت های  ١٠٠٠و  ٥٠٠روپیگی
خویش را تا تاریخ  ٢٤نوامبر سال
جاری مصادف با  ٤قوس ،در بانک
ها و پسته خانه ها با بانکنوت های ١٠٠روپيه تا سقف
 ٤٠٠٠در روز تبدیل نمایند و تا  ٣٠دسامبر مطابق به
 ١٠جدی سال روان.........ادامه/ص5/

روند توزيع تخم اصالح شدۀ گندم براى ١٦
هزار دهقان در کندز آغاز شد

مداخلۀ اعضای شورای والیتی
در آموزش و پرورش بلخ

قوماندان امنيۀ واليت ننگرهار ميگويد که شــش
دکانــدار را در پيوند به فروش پتاقى و اســلحۀ
پالستيکى دســتگير نموده و تعداد زيادى از اين
وسايل را جمعاورى کرده اند.
مل پاسوال ســيدگل آغا روحانى قوماندان امنيۀ

اين واليت ،که دیروز ( ٢٢عقرب) در يک کنفرانس
خبرى دريــن مورد صحبت ميکرد ،هدف از اين کار
را جلوگيرى از اخالل نمودن مراسم خوشى عنوان
کرد.
وى گفت که اطفال در ........ادامه/ص5/

مسؤوالن ریاست معارف والیت بلخ ،نمایندههای مردم در شورای
والیتی را متهم بــه مداخله در امور کاری ریاســت معارف کرده
میگویند که این نمایندهگان حتا در اســتخدام آموزگاران دخالت
کرده و از نفوذشان برای تعیین و جابهجایی بستهگانشان استفاده
میکنند.
به گفتۀ آنان ،فشــارهای بیموجب اعضای شــورای والیتی بلخ،
معارف این والیت را با مشکالت زیادی دچار کرده است.
عبدالعزیــز عزیز ،رییس معارف والیت بلخ میگوید ،داوطلبانی که
در رقابتها و آزمون پذیرش ناکام..........ادامه/ص5/

مسووالن در رياست زراعت واليت کندز مى گويند
که براى بيش از  ١٦هزار دهقان ،تخم اصالح شــدۀ
گندم و کودکيمياوى توزيع مى گردد.
محمد نبی رؤفی رييس زراعــت و مالدارى واليت
کنــدز مى گويد که روند توزيع تخم اصالح شــدۀ
گندم ،روز جمعه آغاز گرديــد و تاچند روز ديگر،
ُ

براى  ١٦هزار دهقان تخم اصالح شــده توزيع مى
شــود .موصوف عالوه کردکه برای هر دهقان ،يک
گندم  ٥٠کيلويى و دو بورى کودکيمياوى ٥٠
بوری ُ
کيلويى داده مى شــود ،که دو جريب زمين را تحت
پوشش قرار مى دهد.
وی افزود« :رياست زراعت.......... ،ادامه/ص5/

