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انتخابات پارلمانی و شوراهای محلی
افغانستان سال آینده برگزار میشود

اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان گفتهاست که انتخابات پارلمانی
و شوراهای محلی ،بین تابستان و خزان سال آینده برگزار میشود.
دفتر آقای غنی با ارســال خبرنامهای به خبرنگاران ،نوشتهاست که
او در دیدارهــای جداگانهای با اعضای کمیســیون ویژه اصالح نظام
انتخاباتی و اعضای کمیته گزینش این موضوع را اعالم کرده است.
رئیس جمهوری گفتهاست که تعیین تاریخ دقیق برگزاری انتخابات از
وظایف کمیسیون مستقل انتخابات است و این نهاد باید آن را مشخص
کند.
او در عین حال به اعضای کمیته گزینش گفته که این کمیته میتواند
رســم ًا به کار خود آغاز کند و در کار خود پیشــنهادهای کمیسیون
اصالح نظام انتخاباتی را در نظر گیرد.
مطابق قانون انتخابات ،اعضای کمیته گزینش عبارتند از رئیس دادگاه
عالی ،رئیس مجلس نمایندگان ،رئیس مجلس سنا ،رئیس کمیسیون
نظارت بر تطبیق قانون اساسی و رئیس کمیسیون حقوق بشر.
این کمیته اســامی  ۲۷نفر را از میان اســامی متقاضیان عضویت در
کمیسیون مستقل انتخابات بر میگزیند و.........ادامه/ص5/

انتقاد از طرح اخراج پناهجویان افغان از آلمان

مسئول بخش حقوق بشر حکومت آلمان از برنامه ها برای
بازگردانــدن پناهجویان افغان به وطن شــان انتقاد کرد.
شماری از سیاستمداران آلمان گفته اند که در افغانستان
نقاط نســبت ًا امن وجود دارند که افغان ها بتوانند به آنجا
پناه ببرند.
کریستوف شتریسر مســئول بخش حقوق بشر حکومت
آلمان از حزب سوسیال دموکرات ،از طرح ها برای اخراج
پناهجویان افغان از این کشور..........ادامه/ص5/

گروه طالبان و  ۲مامور پولیس کشته شدند .او افزوده است
که این نبرد زمانی آغاز شد که «صدها» نفر از اعضای گروه
طالبان به پاسگاههای پولیس حمله کردند.
در این نبرد  ۶عضو گروه طالبان و  ۲پولیس افغانستان نیز
زخمی شدند..........ادامه/ص5/

گروه داعش شش زندان جدید در ننگرهار ساخته است

حاجی غالب ،ولســوال اچین والیت ننگرهار میگوید که
گروه دولت اســامی یا داعش شــش زندان جدید را در
روستاهای منطقۀ « َغرن َی» این ولسوالی ساخته است و 300
غیرنظامی را در این زندانها نگهداری میکند.
آقای غالب در گفتوگویی با سالموطندار میگوید که این

 ۸۰عضو داعش در ننگرهار کشته شدند

وزارت دفاع افغانستان اعالم کرده که در جریان
عملیات هوایی علیه مواضع گروه دولت اسالمی
(داعش) در ننگرهار ۸۰ ،عضو این گروه کشــته
شدهاند.
این وزارت با انتشــار خبرنامــهای گفته که در
جریان حمالت هلیکوپترهای توپدار ارتش۴۲ ،

نفر در ولسوالی اچین و  ۳۸نفر دیگر در ولسوالی
چپرهار کشته شــدند .این خبر پس از آن اعالم
میشــود که ظاهر قدیر نائب رئیس اول مجلس
نمایندگان با انتقاد شــدید از نهادهای امنیتی و
دفاعی ،واحد مسلحی را در ننگرهار علیه داعش
تشکیل داد و آن را وارد............ادامه/ص5/

مقــام های وزارت دفاع امریــکا به آژانس خبر
رسانی فاکس نیوز گفته اند که پنتاگون در نظر
دارد تا پایگاه سربازانش را در میدان هوایی بگرام
در افغانستان پس از سال  ۲۰۱۷میالدی نگه دارد.
این مقامها گفتهاند که ایــن تصمیم پس از آن

گرفته شــده که دیده میشــود که طالبان در
افغانستان جای پایی برای خود ساختهاند.پایگاه
نظامی بگرام در  ۴۰کیلومتری شــمال کابل قرار
دارد و میتواند یکی از گزینهها برای وزارت دفاع
امریکا باشد تا........ادامه/ص5/

جلسه کمیســیون تعیین حداقل مزد و تنظیم
سیستم معاشات کارکنان دولت دیروز به ریاست
قانونپوه سرور دانش معاون رییس جمهور و رییس
آن کمیسیون برگزار شد .به اساس معلومات دفتر
مطبوعاتی ریاســت جمهوری به آژانس باختر:

معاون رییس جمهور و رییس کمیســیون ،معیار
موجــود برای حداقل مزد را بــه لحاظ حقوقی،
قانونی و با توجه به شــرایط اقتصادی کشور و
نیازمندی های اجتماعی ،غیر قابل قبول خوانده
گفت :بازنگری وضعیت موجود و........ادامه/ص5/

پنتاگون به دنبال حضور بیشتر در پایگاه
نظامی بگرام است

دانش :لزوم بازنگری در سیستم معاشات و متوازن
سازی آن

درگیری تازه طالبان و نیروهای دولتی افغانستان
در ارزگان  ۱۶کشته بهجا گذاشت

مقامهای محلی در والیت ارزگان در جنوب افغانســتان
گفتهاند که در نبرد بیــن گروه طالبان و نیروهای امنیتی،
 ۱۶نفر کشته شدهاند.
دوستمحمد نایاب ،ســخنگوی والی ارزگان ،گفته که در
نبرد چند ساعته در منطقه «شــهید حساس» ۱۴ ،عضو

وزارت دفاع ملی:

زندانها در روستاهای پیشــی ،عبدالخیل ،باندر ،مامند،
شدل و تخت منطقۀ غرنی ولسوالی اچین ساخته شده اند.
بر بنیاد گزارشها ،گروه داعش پنج ماه پیش نیز سه زندان
را در روستای تخت این ولسوالی ساخته بود .گفته میشود
صدها نفر در این سه زندان ...........ادامه/ص5/

اشتیاق زنان در جوزجان برای یادگرفتن رانندهگی
برای نخســتین بار یک آموزشگاه
رانندهگی بــرای زنان در جوزجان
راهاندازی شــد .این آموزشگاه از
سوی شــورای زنان جنبش ملی
اسالمی افغانستان راهاندازی شده
است.
هماکنون  ۶۴زن در یک آموزشگاه
رانندگی در شهر شــبرغان مرکز
والیت جوزجان مصروف یادگیری
رانندهگی هستند.
زویا زالل رئیس شورای زنان جنبش
ملی اسالمی........ادامه/ص5/

