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جزئیات فرمان اصالح نهادهای انتخاباتی
افغانستان روشن شد

براساس فرمان تقنینی اخیر رئیس جمهوری افغانستان ،راه برای
تغییر مسئوالن نهادهای انتخاباتی افغانستان هموار شده است.
براساس نسخهای از این فرمان که در اختیار بیبیسی قرار گرفته،
اشرف غنی قانون تشکیل ،وظایف و صالحیتهای کمیسیونهای
انتخاباتی را دوازده روز پیش امضا کرده است.
هرچند در آن زمــان هم دفتر آقای غنــی از امضای دو فرمان
برای اجرایی کردن قانون انتخابات و قانون تشــکیالت نهادهای
انتخاباتی خبر داده بود ،اما عدم انتشــار محتوای این فرمانها
باعث گمانهزنیهای زیادی در محافل سیاسی و رسانهای شده بود.
با امضای این قانون ،کمیته گزینــش اعضای نهادهای انتخاباتی
با ترکیب جدیدی به کار آغاز خواهند کرد .براســاس این فرمان،
رئیسان هر دو مجلس پارلمان ،دادگاه عالی ،کمیسیون نظارت بر
تطبیق قانون اساسی ،کمیسیون حقوق بشر و دو نماینده نهادهای
مدنی در ترکیب این کمیته حضور خواهند داشت.
در فرمان تقنینی قبلی رئیس جمهوری که از ســوی پارلمان رد
شد ،چهار نفر از اعضای دادگاه عالی و کمیسیونهای حقوق بشر،
نظارت بر تطبیق قانون اساســی و اصالحات اداری و سه نفر از
اعضای جامعه مدنی در نظر گرفته شده بود.
به این ترتیب ،اعضای دولتی این کمیته در سطح رئیسان نهادهای
عمده دولتــی ارتقا کرده و همچنین تعــداد اعضای دولتی این
کمتیه هم از چهار به پنج افزایش یافته و در مقابل شمار اعضای
غیردولتی از سه نفر به دو نفر کاهش یافته است.
تغییر دیگری که در فرمان تازه آقای...........ادامه/ص5/

در درگیری میان دو گروه
طالبان نزدیک به  ۱۵۰نفر از
نیروهای آنها کشته شدند

ولسى جرگه براى چهارمين بار
نتوانست نايب دوم را مشخص کند

ولسى جرگه بنابر نبود نصاب الزم ،نتوانست برای بار چهارم نیز نایب دوم
این جرگه را انتخاب نماید.
بعد از ختم رخصتى هاى زمستانى شوراى ملى و آغاز سال ششم «امتيازى»
دور شانزدهم اين شــورا ،در روزهاى (هفدهم ،هجدهم و نوزدهم حوت و
دیروز) ،انتخابات هيئت ادارى اين جرگه برگزار گرديد........... .ادامه/ص5/

شورای عالی مدیریت اقتصادی دو طرح
را تصویب نمود

تحت ریاست محمد اشــرف غنی رئیس جمهور ،جلسۀ شــورای عالی مدیریت
اقتصادی ،دو طرح انکشاف ساحۀ آزاد اقتصادی باریک آب و ایجاد اداره قوۀ کار را
بگونۀ جداگانه تصویب کرد.
در خبرنامه اى که دیروز از سوى دفتر مطبوعاتى رياست جمهورى ،به آژانس خبرى
پژواک مواصلت ورزيده ،آمده اســت که اين دو طرح پس از بحث و تبادل نظر در
جلسه يادشده تصويب شد..........ادامه/ص5/

براى آغاز کار پروژه های زیربنایی
تدابیر الزم اتخاذ میشود

کمیســیون ملى تدارکات ،ضمن تاييد پنج قرارداد به ارزش مجموعی  ١٥٠ميليون
افغانى ،تصميم اتخاذ کرد تا براى عملى شــدن پروژه هــاى زيربنايى ،واحد ويژۀ
تدارکاتى ايجاد گردد.
درخبرنامه دفترسخنگوى رييس جمهور آمده اســت که شام روز شنبه ،نشست
کمیســیون تدارکات ملی تحت رياست محمداشرف غنى رييس جمهور کشور ،در
ارگ رياست جمهورى تدوير يافت............ادامه/ص5/

هرات :در عملیات ولسوالی شیندند 14
مخالف مسلح کشته شدند

یک مسئول محلی در هرات میگوید که در عملیات موسوم به عزم  34در ولسوالی
شیندند این والیت از روز شــنبه تا حاال  14مخالف مسلح کشته و شش تن دیگر
زخمی شدند.
جیالنی فرهاد سخنگوی والی هرات به رادیو آزادی گفت که در جریان این عملیات
ساحات زیاد این ولسوالی از وجود مخالفان پاکسازی شده است.
عملیات مشترک نیروهای امنیتی افغان موسوم به عزم  34که.........ادامه/ص5/

عطامحمد نور:

داعش در تالش نفوذ در بلخ است

ستانکزی :هیچ فردی اجازه غصب
زمین وزارت دفاع را ندارد

سرپرست وزارت دفاع افغانستان میگوید به هیچ فردی اجازه نمیدهد که
امر دادن حتی یک بسوه زمین این وزارت را بدهد.
محمد معصوم ســتاکزی دیروز در یک نشست گفت که غصب زمین های
وزارت دفاع در حقیقت خیانت به قواه مسلح کشور است.
آقای ســتاکزی گفت که بخاطر جلوگیری از غصب زمین های وزارت دفاع
افغانستان اقدامات جدی صورت .........ادامه/ص5/

معاون گروه انشــعابی طالبــان میگوید که در
درگیری میان افراد گروه آنها به رهبری مال محمد
رسول و افراد وفادار به مال اختر منصور در والیت
هرات ،نزدیک به  ۱۵۰عضو طالبان کشته شدهاند.
این تازهترین مــورد درگیری میان این دو گروه
پس از اعالم آتشبس به منظــور انتخاب رهبر
جدید طالبان است .عبدالمنان نیازی ،معاون مال

محمد رسول در مصاحبه با خلیل نوری ،خبرنگار
بیبیسی تایید میکند که در این درگیری بیش از
 ۳۰نفر از اعضای گروه آنها کشته شدهاند.
او مدعی اســت که مال اختر منصور به دســتور
پاکستان این جنگ را آغاز کرده و در این درگیری
نیروهای پاکســتانی نیز در کنــار افراد مال اختر
منصور میجنگند...........ادامه/ص5/

قوماندان امنيۀ غزنى از ترک
وظيفۀ هشدار داد

ننگرهار :برای نابودی داعش در
اچین به وقت نیاز است

مقامهای ننگرهــار میگویند ،برای نابودی کامل جنگجویان وابســته به
داعش در ولسوالی اچین به وقت نیاز است.
عطااهلل خوگیانی ســخنگوی والی ننگرهار به رادیــو آزادی گفت که در
عملیات نظامی روان در اچین چندین عضو مهم گروه وابســته به داعش
کشته شده اند .او افزود « :اچین یک ولسوالی سرحدی است .نابودی کامل
جنگجویان در اینجا به وقت نیاز دارد...........ادامه/ص5/

بازماندگان انفجار فابريکه قند بغالن:
ما قاتالن فرزندان خود را مي خواهيم

بازماندگان انفجار فابريکۀ قند بغالن که بيش از  ١٨٠کشته و مجروح برجا
گذاشــت ،از بى توجهى دولت انتقاد نموده ميگويند که با گذشت هشت
سال ،هنوزهم زندگى مشــقت بار دارند و برخى اطفال از تکاليف روحى و
فلج رنج مى برند.
در رويداد  ١٥عقرب ســال١٣٨٦که نزديک فابريکۀ قند ولســوالى بغالن
مرکزى واليت بغالن صورت گرفت ٨٠ ،تن به............ادامه/ص5/

چلش کلدار در ننگرهار باعث کاهش
ارزش افغانى شده است

دکانداران و کارشناســان مسايل اقتصادى مى گويند که استفاده از کلدار
پاکستانى ،مردم را به پول افغانى بى باور ساخته است.
بعد از سقوط رژيم داکتر نجيب اهلل ،مانند برخى واليات در ننگرهار نيز به
عوض پول افغانى کلدار پاکستان در داد و ستد استفاده مى شود.
حامد کرزى رييس جمهور پيشــين ،کميسيون محلى را در مورد توظيف
کرده بود تا جلو چلش کلدار را بگيرد و .........ادامه/ص5/

کاهش در تشکيالت پوليس واليت غزنى از سوى
وزارت امور داخله ،واليت غزنى را با تهديدهاى
جدى امنيتى مواجه خواهد کرد.
اين اظهارات را ،مل پاســوال امين اهلل امرخيل
قومانــدان امنيۀ غزنى ،به تاريــخ  ٢٣حوت به
خبرنگاران ابراز داشت.
امرخیل گفــت« :وزارت امور داخله ،تشــکيل

پوليس در بعضى ولسوالى هاى اين واليت را کاهش
داده و در بعضى مناطق ،کندک را به تولى تبديل
کرده است».
او افــزود که وزارت امور داخله بــا اين کار خود،
واليت غزنى را با تهديد جدى امنيتى مواجه کرده
و مســووليت نتايج آيندۀ اين کار ،بر دوش وزارت
خواهد بود............ادامه/ص5/

عطا محمد نور ،سرپرســت والیــت بلخ حضور
داعشــیان را در ایــن والیت تاییــد می¬کند
و می¬گویــد این گــروه در تالش گســترش
فعالیتهای شان در شمال کشور است.
آقای نور افزود که اســناد و نشانه هایی از گروه

داعش در عملیات «خورشید  »۲۱به دست آمدهاند
که نشــان می-دهند این گروه در تالش ســرباز
گیری بودند.
عملیات «خورشید  »۲۱روز یکشنبه هفتۀ گذشته
( ۱۶حوت) به رهبری.........ادامه/ص5/

پژوهش تازه :امسال حملههای هراسافگنانه
 ۲۵درصد کاهش داشته است

رویدادهای امنیتی و هراسافگنانه در افغانستان،
در  ۲ماه نخســت ســال  ۲۰۱۶در مقایسه با ۲
ماه نخســت  ۲۰۱۵کاهش  ۲۵درصدی را نشان
میدهد.
یک پژوهش طلوعنیوز نشان میدهد که هر چند
ناآرامیها در  ۲ماه نخست امسال کمتر بودند ،اما

عملیاتهای نیروهای دولتی در مقایســه با  ۲ماه
نخست  ۲۰۱۵کاهش  ۱۵درصدی را نشان میدهند.
افغانستان از رهگذر رویدادهای ضد امنیت ،سال
 ۲۰۱۶را بهتر از سال پیش آغاز کردهاست.
در این گزارش تحقیقی آمدهاســت« :در دو ماه
نخست سال  2016افغانستان........ادامه/ص5/

وزارت زراعت و مالداری از افتتاح
 ۳۴۹سردخانه ویژۀ پیاز خبر داد

يک واقعۀ جديد پوليو در کنر ثبت
شده است

رياست صحت عامۀ کنر ميگويد که يک واقعۀ جديد پوليو ،در اين واليت به
ثبت رسيده است .داکتر احسان اهلل فضلى سرپرست صحت عامۀ کنر ،به
تاريخ(٢٣حوت) به آژانس خبرى پژواک گفت که رويداد مذکور ،در منطقۀ
شلطن ولسوالى شيگل اين واليت ُرخ داده است.
او افزود که يک طفل يک ونيم ســالۀ اين منطقه ،به مريضى پوليو يا فلج
مصاب بوده و نزد آنها ثبت شده است............ادامه/ص5/

وزارت زراعت ،آبیــاری و مالداری اعالم کرد که
کار احداث  ۳۴۹سردخانه ویژۀ نگهداری پیاز ،در
کابل به پایان رسیده و این سردخانهها دیروز به
بهره برداری سپرده شده است.
عبدالقدیر جــواد معین مالــی و اداری وزارت
زراعت ،آبیاری و مالداری ،دیروز در یک نشست

خبری در کابل اعالم کرد که ایجاد سردخانههای
مختلف از مهمترین اهداف این وزارت میباشد.
به گفته وی ،با بهره برداری از این سردخانه ها که
در ولســوالی های بگرامی ،ده سبز ،چهار آسیاب،
پغمان ،میربچه کوت و منطقه چهارده والیت کابل
موقعیت دارند ،محصول............ادامه/ص5/

