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اات امبا داخلوه کشوبا مویگبیوه
که نیر ای یژ طوی عملیواتی ،فورا
کننه تسو یالت ورای گور تر ایسوتی
داعش دا کا ل اا ا داشت کرد انه.
دا خبرنامه اات اموبا داخلوه کوه
دیر یکشنبه ( 32سرطان) ه نشور اسویه
ومه ":منسب ین پوب یس قطعوات خوا
اات امووبا داخلووه ،اموور دا یووک

عملیاتی یک تن اا ه ظن فورا سوا ی
تس یالت بژستیکی رای گر تر ایستی
داعش ،ا ش ر کا ل ا داشت کردنه".
خبرنامه افز د ":این فرد ،جمعه خوان
نا دااد صبح امور دا یوک عملیوات
یژ ا مر بطات ناحیه شوانزد و شو ر
کا ل ،ا سبی پب یس ا داشت گردیه".
اات امبا داخلوه مننوان دا خبور

دیگر گفته است که منسوب ین فرمانوه ی
پووب یس کنتوور د دا ا ووای شوو ری
معینیت مباا ا مباد مخها اات اموبا
داخله ،دا د عملیات ،د تن اا دا پیبنوه
ه قاچوا د کیلوبگرا "شیشوه" 055
قور تا لیوت وای نشوه و ا "  "Kا
دا ا چوووبر اا نوووهی شناسوووایی
ا داشت کردنه.

اات امبا داخله مننان گفتوه کوه
منسب ین پوب یس مبواا وا موباد مخوها
الیت پر ان ،یک تون اا دا ااتبواب وه
قاچا  4کیلوب گورا موباد مخوها نوب
چرس که دا یک عوراد اسوطه جا وا
شه بد حاملین ون قصه انتقواد ون اا
ه کا ول داشوتنه ،ا مر بطوات سوبا ی
سا نگ ،ا داشت نمبدنه.
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جمهوررئیس غني د ولسي جرګې رئیس
سره په کتنه کې د درې ګونو قواو ترمـنځ
په همغږۍ ټینګار وکړ
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پالن کاهـش و جلوگیری
از آلودهگی هوا نهایی شد

دا نشسوووت کمیسوویبن عوووا ی
جلبگیری ا و بد گی با تحت
ایاسووت داکترعبووهاع عبووهاع،
اییس اجراییه حکبمت افغانسوتان
«پووالن کووا ش جلووبگیری ا
و بد گی با» ن ایی شه.
اداا ملی محیط یست کشوبا
دا اا پالن کا ش جلوبگیری
ا و بد گی وبا ،نتوایج تطبیوق
پووالن عملیوواتی مسووتان ،۷2۳۱
ضعیت فعلی و بد گوی وبا دا
کا وووول ،پیگیووووری ا تحقووووق

فیصووله ووای قبلوی کمیسویبن ووه
جلسه گزااش داد.
دا پالن کوا ش جلوبگیری ا
و ووبد گ وی ووبا  ،جلووبگیری ا
مووباد سووبخت فسوویلی د د ا،
وگا ید ی ،تر یج مباد سبختی
نسبتأ پار مثل گا موایع ،تنظوی
سیست ترانسپباتی ش ری ،تأموین
د ا داا انوورژی وور  ،چووک
کنتوور د سووایط نقلی وه ای وواد
فضای سبز تأکیه شه اسوت کوه
نیا منه بدجه یشتر است.

اداا ملوووی محووویط یسوووت
گزااش داد که رنامه اصالحی اا
دا مینهٔ فا ریکوه وای تب یوهی،
کوووبا وووای خشوووتپوووزی،
ایگریشووون وووا ،شوووفاخانه وووا،
پمپ استیشون وا ،اسوتباانت وا،
حما ا سقا ه ا سایط نقلیوه
ا یدسووت گرفتووه اسووت تووا ا
و بد گی یشتر جلبگیری شبد.
ای ون اداا افووز د کووه تطبی وق
پووالن عملی واتی مسووتان پااسوواد
شش وهف اا تعقیوب مویکورد.
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وگووا یعامووه ،اسووتفاد ا مووباد
سووبخت کمتوور و ووبد کننووه ،
نظاات عمبمی ه یژ ا اصناف،
تنظی قیمت مناسوب گوا موایع،
تأمین ر د ا داا نصب فلتر
جلبگیری ا استفاد ذ اد سنگ
تصفیه ناشه اجزای پالن عملیاتی
مستان  ۳۱بد .قراا است که این
رنام وه ووه شووکل گسووترد توور دا
مستان پیشا تطبیق شبد.
مننووان دا جلسووه ا تحقووق
فیصووله ووای قبل وی کمیس ویبن دا
مووباد اعموواا تصووفیهخانووه ووای
فاضوووووالر ادااات د توووووی،
جلبگیری ا صل شهن جریوان
فاضالر ه کاناد ای کناا سرر،
تغییر مرکز گرمی ا اسوتفاد ا
انرژی پار دا ادااات د توی
کنتر د حما وا ،ایگریشون وا،
اسووتباانت ووا سووایط نقلیووه
گزااش داد.
داکترعبهاع عبهاع گفت کوه
دا جلسه شباای یران ه مشکل
و بد گی با ه صوبات خوا
پرداخته میشبد تما ن اد وای
د ت وی مکل و انووه کووه ووا اداا
محیط یسوت مکواای نزدیوک
داشته اشنه.
ایووویس اجراییووه کشوووبا وووه
داااالنشووای شووباای یووران
اداا محیط یسوت وهایت داد
کووه دا مووا نگی ووا ن اد ووای
ذیر ط د توی جلسوه گیرنوه ،دا
ووواا عبامووول و وووبد گوووی
اا کاا ای عملی حث نماینوه
گزااش د نه.

اتـحادیه اروپـا در مـورد لـغو پـیمان
موشكی آمریكا و روسیه ابراز نگرانی کرد
اتحادیه اا پا نسبت وه احتمواد ا میوان افوتن
پیمان امحاء مبشک ای اتموی کبتوا میوان ورد
اتمی ا را نگرانی کرد است.
ا یکشنبه 32 ،سرطان فهایکا مبگرینی ،مسئبد
سیاسووت خووااجی اتحادیووه اا پووا ،دا یانیووهای ا
تصمی ا سیه ورای وه تعلیوق داو ادن تع وهات
خبد دا چوااچبر پیموان رچیوهن مبشوک وای
کبتا میان رد ا را تاس کرد .خوان موبگرینی
گفته است که ا میان افتن ایون پیموان ت هیوهی
جهی اا متبجه امنیوت کشوبا ای اا پوایی عضوب
پیمان وتالنتیک شما ی  -ناتب  -میکنه.
ا ایل ما فبر ای ساد جواای ،د نا وه تراموپ،
ائیس جم بای ومریکا ،اعال کرد که ا ون وا کوه ین اتحاد جما یر شبا ی سا ق ایاالت متحه ه
ا سوویه ووه تع ووهات خووبد وورای ا میووان ووردن امضا اسویه .دا ون موان ،میخاییول گبا واچ
اادخانه مبشک ای کبتا میان رد خوبد عمول د نا ه ایگان ا بوری ایون د کشوبا اا دا دسوت
نکرد است ،ایاالت متحه نیوز عمول وه تع وهات داشتنه .پس ا فر پاشوی اتحواد شوبا ی ،د وت
خبد اا ه حا ت تعلیق دا میو اد .ا ه ا سیه توا ا سیه ضومن دا اختیواا گورفتن اادخانوه اتموی
ا ایل ما میالدی وینه  -د فته دیگر  -فرصوت شووبا ی ،تع ووهات اتحوواد شووبا ی ووه تع ووهات
داد تا ه نحبی قا ل ااستیو مایی ه تع هات خبد ینا مللی ون اا رع ه گرفت.
این معا ه ر د طورف اا ا تب یوه اسوتقراا
عمل کنه.
د ت ا سیه رگبنه تخطی ا این پیموان اا وه مبشک ای ا ستیکی مین ه مین کبتا رد (055
شهت انکاا کرد گفته است که اقها یشتری دا تووا  ۷555کیلووبمتر) میووان وورد ( ۷555تووا 0555
این مینه ضر ات نهااد .اگر د طرف نتباننوه دا کیلبمتر) که قادا ه حمل کال وک سوتهای اشوه
مباد ااستیو مایی عمل یکهیگر ه تع هاتشوان وه منع کرد است .طبق این پیمان قوراا شوه کوه د
طرف "ا تب یه ،انباا کردن و مایش" ایون نوب
تبافق رسنه ،این پیمان غب خبا ه شه.
"پیمان فی ما ین ایاالت متحه ومریکوا اتحواد مبشک ا سکب ای پرتار ون ا خبدداای ا نه.
پیمان امحاء مبشک ای کبتوا میوانبرد صورفا
جموووا یر شوووبا ی سبسیا یسوووتی ووورای امحووواء
مبشک ای میان رد کبتا رد" دا سواد  ۷۳۱۱شامل مبشک ای مین ه مین است.
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