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 طلوع نیوز

گوید که ا غانستان نود درصد تعنداتش را بیای جذب  در آوتانۀ نشسا ژنیو، سزارت مالیه می

 .اوا های مشیسط جنانی عملی واخته کمک

گوید که در نشسا آی دۀ ژنیو، حکوما ا غانستاان  عبدالنادی ارغ دیوال، نامزدسزیی مالیه می

 .هایش را ادامه دهد جامعۀ جنانی را بار دیگی متقاعد خواهد واخا تا به ا غانستان کمک

ما انشااهلل با دوا پی خواهیم ر ا در ک فیانس س اعضای »آقای ارغ دیوال در ایه باره گفا: 

ک فیانس را به ایه متقاعد خواهیم واخا که بیای ا غانستان در شیایط ک ونی که ضایسرت 

 «.اوا به سیژه ا غانستان پس از ج گ

های مالی به حاکاوماا  قیار اوا تا بیش از یک ماه دیگی نشسا جنانی بیای جذب کمک

گان حکوما ا غانستان در  گان کشورهای کمک ک  ده س نمای ده ا غانستان با اشتیاک نمای ده

 .ژنیو راه اندازی شود

های حکوما ا غانستان رسشاه  در ایه نشسا، بیای پ ج وال آی ده م ابع تمویل بیای بینامه

 https://ariananews.com.خواهد شد                                                       

 میزان باختی۲۱ بازارک

 .کارده ها پیسژۀ واختمانی درسلسوالی درۀ پ جشییجییان دارد

ایه پیسژه ها که شامل واخا کانال های آب زراعتی، دیوار اوت ادی، ذخییگاه آب، وایک هاای 

 .رسوتایی، شبکه آبیوانی س پل اوا،هی کدام پ جاه درصد کارش به پیش ر ته اوا

 .در ایه پیسژه ها د تیملی میثاق شنیسندی پ جشیی بیشتیازشصا میلیون ا غانی را هزی ه می ک د

انج یی ر یع اهلل و گی مسوسل د تی ملی میثاق شنیسندی پ جشییبه  یاض رحیمی خبینگارآژاناس 

سلسوالی حل خواهاد   باختیگفا که با تکمیل کارایه پیسژه ها هفتاد  یصد مشکل خانواده ها در آن

 سی ا زسد که کار پیسژه های یادشده در شش ماه نخسا امسال آغازشده اوا. .شد
http://bakhtarnews.com 

 بسته خبیی

 داخلی

وزارت مالیه: 
درصد تعهدات ۰۹

مشروط جامعه 
 اند جهانی عملی شده

ده ها پروژۀ 
ساختمانی 

درپنجشیرعملی می 
 شود

 داخلی
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 میزان / باختی۲۱ بازارک/

پ جشیی می گوید که اعضای آن کمیته موظف   کمیته سالیتی نظارت ازپیسژه های انکشا ی

 .اوا که ازجییان کار تمام پیسژهای انکشا ی درآن سالیا نظارت ک د

کمیته سالیتی نظارت اخییا به اواس پیش ناد ریاوا خدمات تخ یکی س وکتوری پ جشیی 

 .س حکم رهبیی آن سالیا ایجاد شد

ارنوالی اوتی اف، ام یا ملی، شنیوازی س اراضای، اقاتاصااد،  ایه کمیته متشکل ریاوا

ادارات، مالکان پیسژه   انجمه انج ییان، خدمات تخ یکی س وکتوری، نمای دگان با صالحیا

 .اوا ها، نمای دگان سلسوالی ها س نمای ده شارسالی

 

 باختی /میزان۲۱ بازارک/

کیلوسات بیق دارد، بینامه ملی میثاق شنیسندی باه  31.11ایه دوتگاه را که ظی یا تولید 

هزی ه چنار میلیون دسصد هزار ا غانی در رسوتای الله خیل سلسوالی آبشار پ جشیایایاجااد 

 .کیده اوا

ر یع و گی مسوسل بینامۀ ملی میثاق شنیسندی پ اجاشایایامایسزباه  ایااض رحایامای 

نداشته بیق دچارمشکال   خبینگارآژانس باختی گفا که ایه خانواده ها درگذشته به نسبا

  بودند

 

  میزان/ باختی 31کابل/ 

کار بازوازی کانال دشا  یسح سلسوالی بنارک بدخشان که از ووی اداره ملی ت ظیم اماور 

زیسا راه   های زراعتی، ایجاد شغل س بنبود محیط ، ا زایش زمیه م ظور مدیییا آب آب به

  .اندازی شده بود. امیسز به پایه اکمال روید

 3211به گزارش مسوسالن اداره ملی ت ظیم امور آب؛ کانال دشا  یسح پیش از بازواازی 

هکتار ا زایش یا اتاه  1171کید که پس از بازوازی ایه مقدار به  هکتار زمیه را آبیاری می

  اوا

 شوند.  خانواده از آن مستفید می 1333کیلومتی طول دارد س  11.2ایه کانال 

پروژه های انکشافی 
درپنجشیر نظارت می 

 شود

 داخلی

با بهره برداری ازیک 
دستگاه برق آفتابی ده 

ها خانواده 
درپنجشیرازنوربرق 

 .مستفید شدند

 داخلی

کار بازسازی کانال 
دشت فروح بدخشان 
 به پایه اکمال رسید

 داخلی
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