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نورستانی تاریخ برگزاری انتخابات پارلمانی و
شوراهای ولسوالی را اعالم کرد

کمیسیون مســتقل انتخابات افغانستان
تاریــخ برگــزاری انتخابــات پارلمانی و
شــوراهای ولســوالی را اعالم کرد .این
در حالی اســت که کمیتــه گزینش نیز به
فعالیتهایش برای تعیین کمشنران جدید
کمیسیونهای انتخاباتی ادامه میدهد.
کمیســیون انتخابات افغانســتان روز دو
شــنبه ( 28جدی 18 /جنوری) اعالم کرد
که انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی
به تاریخ  4میزان سال  1395برگزار خواهد
شد.
یوسف نورستانی ،رئیس کمیسیون مستقل
انتخابــات در یک کنفرانس خبری در کابل
گفت« :کمیســیون مســتقل انتخابات،
انتخابات ولسی جرگه و شورای ولسوالیها
را در روشــنایی قوانین انتخاباتی برگزار

میکند .بنابرایــن از همه نهادهای ذیدخل
به شمول کســانی که میخواهند خود را
برای انتخابات ولســی جرگه و یا شوراهای
ولســوالی نامزد کنند ،تقاضا مینمایم تا
آمادگی کامل خود را در این زمینه داشــته
باشند».
اصالحات انتخاباتی
تاریــخ برگــزاری انتخابــات پارلمانی و
شــوراهای ولسوالی افغانســتان در حالی
اعالم میشــود که تالش بــرای اصالحات
انتخاباتی نیز جریــان دارد .در حال حاضر
کمیته گزینش مصروف تهیه لیستی از افراد
برای کمیشنران کمیســیونهای انتخاباتی
اســت .کمیته گزینش قرار است لیستی از
افراد را به رئیس جمهوری غنی بســپارد و
رئیس جمهور از ............ادامه/ص5/

آسترالیا نیروهای خود در افغانستان را افزایش میدهد

ملکم ترنبل ،نخست وزیر آسترالیا در سفری به کابل اعالم کرده
که شمار نیروهای خود در ماموریت ناتو برای حمایت از نیروهای
امنیتی افغانســتان را افزایش میدهد .به این ترتیب ،شــمار
نیروهای آسترالیایی در افغانستان به  270تن میرسد .آسترالیا

که در ماموریت نظامی  12ساله
در افغانســتان  41سرباز خود
را از دســت داده است ،اعالم
کرده اســت که  20پرسونل
بیشــتر به ایــن ماموریت
میفرســتد و به این ترتیب
شمار مجموعی نیروهای این
کشــور در ماموریت حمایت
قاطع به  270تن میرسد.
ترنبل که روز دو شــنبه در
سفارت کشــورش در کابل
صحبت میکــرد ،از تصمیم
خود به افزایــش این نیروها
دفاع کــرد ،هرچند که هفته
گذشته درخواست بارک اوباما
رئیس جمهــور ایاالت متحده
امریکا برای ســربازان بیشتر
در مبارزه علیه «دولت اســامی» یا داعش در سوریه و عراق را
رد کرده بود.
نخست وزیر آسترالیا گفت« :واقعیت این است که در  2016هیچ
جایی دورتر از جای دیگری نیست............ادامه/ص5/

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

عالمان دینی فعالیت گروههای
افراطگرا را محکوم کردند

عالمان دین افغانستان فعالیت گروههایی چون حزبالتحریر ،داعش و
طالبان را محکوم و از دولت خواســتند تا در برابر این گروهها به گونۀ
جدی مبارزه کند.
این عالمان که شمارشــان به  500تن میرســید ،از سراسر کشور در
همایشــی علمی ـ تحقیقــی در کابل گردهم آمــده بودند تا دالیل
و انگیزههــای دینی ،سیاســی و اقتصادی افراطگرایی را بررســی و
راهحلهایی را برای مبارزه با این پدیده جستوجو کنند.
این همایش از سوی وزارت ارشاد ،حج و............ادامه/ص5/

عبداهلل :مذاکرات صلح به هیچ صورت به معنای
توقف جنگ علیه طالبان نیست

عبداهلل عبداهلل ،رییــس اجرایی حکومت وحدت ملی
دیروز دوشنبه در نشست شورای وزیران گفته است که
مذاکرات به هیچصورت به معنای توقف جنگ و مبارزه
علیه تروریستان نخواهد بود.
وی میگوید که حکومــت به تمام معنی جنگ خود را
علیه تروریستان در کشور ادامه خواهد داد.
اما رییس اجرایی ابراز امیــدواری کرده که مذاکرات
چهارجانبه برای بحث روی سازوکارهای آغاز مذاکرات
و دســت یافتن به صلح ،دیروز در کابل آغاز شد .این
نشست با حضور نمایندگان افغانستان ،پاکستان ،چین
و امریکا برگزار خواهد شد.
ریاست اجرایی دیروز با نشر خبرنامه به نقل از عبداهلل
عبداهلل اعالم کرد ،امیدواریــم طرفهای مذاکره در
رســیدن به صلح دائمی صادقانه همکاری نمایند ،زیرا
آغاز مذاکرات عزم افغانســتان را برای دست یافتن به
صلح عادالنه نشان میدهد .عبداهلل در ادامه حمله روز
یکشنبه تروریستان در.............ادامه/ص5/

