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انتقاد تند یک نهاد مدنی از رد طرح قانون
انتخابات افغانستان

یک شــبکه فعال مدنی در افغانستان تصمیمهای اخیر
مجلس مبنی بر رد دو فرمــان رئیس جمهوری درباره
اصالح نظام انتخاباتی را ضربه شــدیدی بر روند اصالح

نظام انتخاباتی خوانده است.
اخیــرا ً مجلس نماینــدگان دو
فرمان تقنینی اشرف غنی ،رئیس
جمهوری ،درباره بازنگری قانون
انتخابات و قانون تشکیل ،وظایف
و صالحیتهای کمیســیونهای
انتخاباتی را رد کرد.
دلیل رد ایــن فرمان منع قانونی
بررســی موضوعهای مرتبط با
انتخابــات در ســال آخر کاری
شورای ملی خوانده شده است.
ماده  ۱۰۹قانون اساســی حکم
میکند که این موضوع نمیتواند
در سال آخر کار شــورا در دستور کار آن قرار گیرد .با
وجود این ،حکومت این فرمان را برای تصویب به شورای
ملی فرستاد و..............ادامه/ص5/

آثار تاریخی بلخ بطور غیر قانونی استخراج و
قاچاق می شود

مسئوالن ریاست اطالعات و فرهنگ والیت بلخ در مورد
اســتخراج و قاچاق غیر قانونی آثار باستانی این والیت
ابراز نگرانی می کنند.
مسئوالن این ریاست می گویند که در برخی از ولسوالی
های این والیت آثار باســتانی با تهدید قاچاق مواجه

است .رئیس اطالعات و فرهنگ بلخ می گوید که کشور
های امریکا ،جرمنی  ،ترکیه و بعضی دیگر از کشور های
اروپایی  ۱۰ســاحه و آثار باستانی بلخ را طی سال روان
هجری ترمیم نموده اند.
به گفته وی ،در ولسوالی های..........ادامه/ص5/

اسناد زمین بخاطر ایجاد فابریکه به سرمایه
گذاران  ۵والیت توزیع شد

در پنج والیت کشــور  ۳۶فابریکه فعالیت های
خــود را در بخش های قالین بافی ،پروســس
میوه تازه ،ذوب آهن ،تولید مواد ســاختمانی و
پالستیکی ،مواد خوراکه و بخش های دیگر آغاز
می کنند.
به همین خاطر روز سه شنبه سند زمین های که
این فابریکه ها بر آن فعال می گردند از ســوی
اداره آیسا به سرمایه گذاران توزیع گردید.
محمد قربان حقجو رئیس اداره آیسا در نشستی
که به همین مناسبت راه اندازی شده بود گفت،
مستحقین این...........ادامه/ص5/

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

معاون ریاست جمهوری :اصالحات در اداره
سارنوالی یک ضرورت است

سرور دانش معاون ریاســت جمهوری ،در دیدار سرپرست لوی سارنوالی در روز 8
جدی  ،1394گفت :اصالحات در اداره ســارنوالی یک ضرورت است .معاون رییس
جمهوری در این دیدار ضمن مهم خواندن دادســتانی و نقش آن در تطبیق قانون و

عدالت ،اظهار داشت :متاسفانه علی رغم
مشکالت و چالش ها و همچنین علی رغم
تالش های اداره سارنوالی ،تصوراتی وجود
دارد که گویا کارمندان و اعضای سارنوالی
ها از ظرفیت پایین بــه لحاظ تحصیالت
عالی برخوردارند .وی افزود :امیدوارم که
اداره سارنوالی به این مشکالت رسیدگی
کرده و ظرفیت کارمندان و پرسنل مسلکی
خود را از راه های مختلف ارتقا بخشند.
به گفته نورحبیب جالل ،سرپرســت لوی
سارنوالی کمبود تشکیل در اداره سارنوالی
مرکز و والیــات ،پایین بودن معاشــات
سارنواالن و مکانیزم های آوردن اصالحات
در ســارنوالی از مهم ترین مشکالت این
اداره است.
وی ضمن اظهار تقدیــر از معاون رییس
جمهور به خاطر توجه وی به مشــکالت
نهادهای عدلــی و قضایــی از حکومت
خواست که در فرایند ایجاد اصالحات در
اداره سارنوالی ،این اداره و هیات رهبری آن را حمایت کند.
سرور دانش هم چنین گفت :باید اذعان داشت که متاسفانه در سال های گذشته در
مجموع اداره حکومت به خصوص در بخش های ..........ادامه/ص5/

مال امام یک مسجد در پروان کشته شد

پسر عبدالرحیم وردک در شهر کابل کشته شد

مقامهای محلی والیت پروان میگویند که مردان تفنگدار ناشناس مال امام مسجد
امام ابوحنیفه را در این والیت تیرباران کردند.
ســخنگوی والی پروان این رویداد را تأیید میکند و میگوید که مولوی محمد آغا
حبیبی ،مال امام مسجد امام ابوحنیفه شام دوشنبه هنگامی از سوی مردان تفنگدار
ناشناس در شهر چاریکار مرکز این والیت تیرباران شد که پس از خواندن نماز شام
به سوی خانهاش میرفت............ادامه/ص5/

یک مرکز تولید و پروسس مواد مخدر
در والیت لوگر تخریب شد

ریاست امنیت ملی افغانســتان میگوید یک مرکز تولید و پروسس مواد مخدر را
در والیت لوگر تخریب کرده اند .این ریاســت با نشر اعالمیه گفته است این مرکز
تولیــد در قریه التمور مربوط پل علم مرکز والیت لوگر فعالیت داشــت که در آن
بیش از هشــت تُن مواد مخدر نوع چرس نیز حریق شده است.همچنان در اعالمیه
گفته شده است که در شهر پُل علم مرکز والیت لوگر  ۶۴۰کیلو گرام چرس بدست
نیروهای امنیتی افتاده است(.رادیوآزادی)

خالد وردک پســر عبدالرحیم وردک ،وزیر دفاع سابق افغانستان روز دوشنبه در
منطقه کارته چهار کابل کشته شده است.
بر اســاس گزارشها ،داکتر خالد پسر آقای وردک در مقابل منزلش به قتل رسیده
اســت .هنوز به طور دقیق علت قتل وی معلوم نیست ،اما یک منبع ،علت قتل وی
را مشکالت خانوادگی عنوان کرده است .خالد وردک مالک چندین شرکت امنیتی
خصوصی بود و بخش عمده قراردادهای نیروهای خارجی در افغانستان را در بخش
های لجستیک و امنیت شرکت ها وی به عهده داشت(.مرکزی)

ایزدیار :در مذاکرات صلح از پاکستان ضمانت
بین المللی گرفته شود

هیئت اداری مشرانو جرگه افغانستان برگزاری نشست کابل ،اسالم،آباد ،واشنگـتن
و بیجینــگ در مورد مذاکرات صلح را یک فرصت خــوب می داند و می گوید که
حکومت افغانستان باید در این زمینه با دقت به پیش برود.
محمد علم ایزدیار معاون اول این جرگه که ریاســت نشست روز سه شنبه مشرانو
جرگه را نیز به عهده داشت گفت که پاکستان پیش از............ادامه/ص5/

