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دانش :طرح «تک کرسی» با مشکالت و
کاستی های حقوقی و تخنيکی مواجه است

معاون دوم رياســت جمهوری مى گويد که در شرايط فعلى کشور،
طرح پيشنهادى «تک کرســی» از ديدحقوقى ،تخنيکی ،عملی و
تطبيقی با موانع و چالش مواجه بوده و در صورت نهايى شــدن اين
طرح ،مشکالت زياد در انتخابات به ميان مى آيد.
کابينۀ دولت افغانســتان دو روز قبل ،با تاکيد بر» تک کرسی» در
حوزه های انتخاباتی برای انتخابات ولسی جرگه ،طرح اصالح شدۀ
قانون انتخابات را در پرنسيب تاييد کرد.
تا حال در انتخابات رياســت جمهورى ،تمام افغانستان يک حوزۀ
انتخاباتى بوده و در انتخابات ولســى جرگه ،هر واليت يک حوزۀ
انتخاباتى مى باشد.
اما به اساس سيستم تک کرسى ،هر واليت به اساس نفوس به حوزه
هاى انتخاباتى تقســيم مى شــود و مردم هرحوزه ،به نامزد حوزۀ
مربوطه راى داده مى توانند.
سرور دانش معاون رياســت جمهوری ميگويد که اين طرح با همه
مزايا و خوبی هايی که دارد ،عملی شــدن آن در شرايط و اوضاع
فعلی کشور از لحاظ حقوقی ،تخنيکی و تطبيقی با چالش ها مواجه
است.
در خبرنامۀ دفتر مطبوعاتی معاونت ............ادامه/ص5/

کارتر :افغانستان هنوزهم منطقۀ خطرناک است

کارتر وزير دفاع امريکا مى گويد که حملۀ
اخير هلمند ،نشــان داد که افغانستان
هنوزهم منطقۀ خطرناک است .روز سه
شنبه يک ســرباز امريکايى ،در نتيجۀ
انفجار ماين در لشــکرگاه کشته شد و
يک سرباز امريکايى و شش سرباز افغان
جراحت برداشتند.
اين در حالى اســت که اخيــرا ً حدود
 ١٠٠ســرباز جديد امريکايى به هلمند
فرستاده شده اند.
کارتــر وزير دفــاع امريــکا گفت که
رويداد اخير لشکرگاه ،ثابت ساخت که
افغانستان هنوزهم يک منطقۀ خطرناک
است .او افزود که هرچند نيروهاى افغان
براى مصوونيت مردم و کشــور خود در

جریان برق کندز دوباره تامین شد

در حومۀ شــهر کندز ،ده روز پیش در نتیجۀ درگیری شدید میان نیروهای امنیتی
افغان و مخالفین مســلح ،لین برق وارداتی تاجیکستان قطع شد و کندز از ده روز
گذشته به این طرف برق نداشت.
نبود برق سبب شد که باشندگان این شهر ،با کمبود آب آشامیدنی و سایر مشکالت
مواجه شــوند .انجنیر حمیداهلل رئیس شرکت برشــنای کندز میگوید که لین برق
وارداتی تاجیکستان در نتیجۀ درگیریها در ساحۀ پل الچین قطع.........ادامه/ص5/

اردوی امریکا کشته شدن یک عسکر این
کشور در هلمند را تائید کرد

اردوی امریکا کشته شدن یک سرباز این کشور در والیت هلمند و زخمی شدن یک
سرباز دیگر را در همین والیت تصدیق نمود.
این دو ســرباز امریکایی جز گروهی بودند که برای حمایــت قوای امنیتی افغان به
والیت هلمند فرستاده شدهاست.
وزارت دفاع امریکا میگوید که وضع صحی یک ســرباز این کشور که روز سه شنبه
در نتیجه انفجار در والیت هلمند زخمی شد ،خوب است ولی در مورد هویت عسکر
کشته شده این کشور چیزی نگفتهاست..........ادامه/ص5/

مقامات بلندپايۀ کندز با کمين مخالفان
مسلح مواجه شدند

حال پيشــرفت اند؛ اما هنوزهم کارهاى
ســخت در پيش دارند.کارتر گفت که
امريکا و متحدانش ،از نزديک با حکومت
افغانستان کار مى کنند تا ظرفيت ها و
توانايى هاى نيروهــاى دفاعى افزايش
يابد و بتوانند امنيت مردم و کشورشان را
به شکل خوب تامين کنند.موصوف از قتل
ســرباز امريکايى در هلمند ،ابراز تاسف
نموده و گفت که سربازان مذکور ،نيروهاى
افغان را در بخش مشوره و آموزش کمک
مى کردند.مارک تونر معاون ســخنگوى
وزارت امور خارجه امريکا نيز گفته است
که کشورش ،به همکارى هاى خود براى
افغانســتان متحد ،با ثبات و غنى ادامه
ميدهد( .پژواک)

پوهنتون امریکایی در شهر کابل
هدف حمله قرار گرفت

صدای انفجار و ســپس گلوله باری مردان مسلح در
نزدیکی پوهنتون امریکایی افغانستان شنیده شد.
وحید مجروح سخنگوی وزارت صحت عامۀ افغانستان
به صدای امریکا گفت که تا کنون  ۱۹زخمی به شمول
یک زن از محل این رویداد به شفاخانههای کابل منتقل

شــده اند .مارک انگلش رئیس پوهنتون امریکایی به
خبرگزاری اسوشتید پرس گفته است که گلوله باری در
داخل محوطۀ پوهنتون امریکایی جریان دارد.
شاهدان عینی از داخل محوطۀ پوهنتون در شبکه های
اجتماعی نوشتند که شماری ......ادامه/ص5/

هند جنگ افزارهای بیشتر برای افغانستان
فراهم می نماید

افغانستانمیتواند به یک کشور صادر
کنندۀ برق در منطقه تبديل شود

مسوووالن اتحادیۀ شرکتهای انرژی قابل تجدید مى گويند که افغانستان ،قادر به
تولید بیش از  ۱۲۲هزار میگاوات انرژی قابل تجدید اســت و استفاده ازاين انرژى،
افغانستان را به بزرگترين صادرکنندۀ برق درمنطقه تبديل مى کند.
ايــن مطللب را کابل خان تدویر رئیس اتحادیه شــرکتهای انرژی قابل تجدید ،به
روزچهارشنبه (٣سنبله) دریک کنفرانس مشــترک با دفتر جى آى زيد آلمان ،در
شهرمزارشریف ابراز داشت...........ادامه/ص5/

 ٦٤کارمند دولت ،غرض ارتقای ظرفیت
عازم جاپان می شوند

قرار اســت دولت هند جنگ افزارهای بیشتری را به
خاطر پیکار با شورشیان داعشی به کشور جنگ زده
افغانستان فراهم سازد.
نظر به گزارشها ،مقام های هندی گفته اند که شاه قدم
شهیم لوی درستیز قوای مسلح افغانستان قرار است

در اوایل هفته آینده از دهلی نو دیدن نماید و یک لیست
از تجهیزات نظامی را به دولت هند تسلیم کند.
این کمکها در حالــی صورت میگیرد که چندی پیش
جنرال جان نیکلســون فرمانده نیروهای امریکایی در
افغانستان با مقامات هندی........ادامه/ص5/

شهر لشکرگاه در محاصره طالبان

شصت و چهار کارمند دولت افغانستان ،غرض ارتقای ظرفیت ،عازم جاپان می شوند
و قرار اســت در آینده برای  ٢٥٠تن ديگر نيز در اين کشــور ،زمینه ادامۀ تحصیل
فراهم گردد.
از ســال  ١٣٩٠به اين طرف ٤٤٣ ،تن از کارمندان دولت افغانســتان در بخش هاى
زراعت ،انجنيرى و علوم اجتماعى ،در جاپان سند ماسترى اخذ کرده اند.
پوهنوال محمــد عثمان بابری معین علمی وزارت تحصیــات عالی ،دیروز در یک
نشست خبری در کابل گفت که قرار است  ٦٤تن........،ادامه/ص5/

قوقندی :راه سپین بولدک -چمن
بزودی باز میشود

شهر لشــکر گاه از چهار سو از سوی طالبان به شدت
تهدید می شــود و تمامی راه های این شهر به بیرون
قطع شده است.
شــهریان لشــکر گاه می گویند که از این اوضاع به
شدت خســته شده اند .شریف امیری و عبداهلل همیم

خبرنگاران طلوع نیوز که به باباجی حوزه چهارم شــهر
لشکر گاه رفته اند ،می گویند که نیروهای دولتی هنوز
هم در حالت دفاعی به سر می برند.
فعالیت های طالبان در چهار سوی شهر لشکر گاه آرامش
همه را گرفته است...........ادامه/ص5/

قوماندان گارنيزيون :از وسايط نظامی
مقامات بلندپايۀ امنيتى و محلى کندز ،حينيکه ميخواستند از محالت پاکسازى شدۀ
اطراف شهر کندز ديدار نمايند ،در مسير راه با کمين مخالفان مسلح مواجه شدند و
از محل فرار کردند.
اســداهلل عمرخيل والى کندز ،ظهر دیروز که در نشست مشترک خبرى با قوماندان
امنيه و رييس امنيت ملى آن واليــت صحبت ميکرد ،گفت که صبح دیروز عمليات
وسيع بمنظور پاکسازى مناطق اطراف شهرکندز.........ادامه/ص5/

وزارت تجارت و صنایع افغانستان میگوید ،احتمال دارد بندر سپین بولدک  -چمن
دیروز چهارشنبه ،دوباره کشوده شود.
این مسیر از نزدیک به یک هفته بروی مسافرین و تجار بسته شدهاست.
مسئولین اتاق تجارت و صنایع والیت کندهار از حکومت مرکزی میخواهند تا برای
رفع این مشکل راه حل دایمی دریابد...........ادامه/ص5/

در جرايم جنايی استفاده می شود

قوماندان گارنيزيون کابل ،بر پاکسازى وسايط از فلم
هاى سياه و ديگر وسايل اضافى تاکيد کرد و گفت که
در برخى موارد ،از وســايط نظامى و شيشه سياه ،در
انجام جرايم جنايى استفاده مى گردد.
جنرال گل نبى احمدزى قومانــدان گارنيزيون کابل،

که دیروز دريک نشست خبری صحبت میکرد گفت که
نيروهاى گارنيزيون کابل ،در يکماه گذشــته در جريان
 ١٨٠تالشى و گزمه درسطح کابل و ولسوالى ها؛ فلم هاى
سياه و اشياى اضافى دست کم  ٧٠٠موتر رادور ساخته
و ١٧عراده واسطۀ بى اسناد .......ادامه/ص5/

