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های بشی دسوتانه در وال  های نیازم د به غذا س وایی کمک گوید، تعداد ا غان ملل متحد می

 .میالدی ا زایش خواهد یا ا ۰۲۰۲

گوید که از ایه جمله،  میلیون تخمیه کیده می ۰۲وازمان ملل متحد نفوس ا غانستان را حدسد 

 .های بشیی نیاز دارند حدسد نصف آن به کمک

، ا غانستان در وطح جنان (OCHA) به گفتۀ د تی هماه گی امور بشیی ایه وازمان اسچا

وا که بیشتییه تعداد نفوس آن را در معیض خطی عدم مصئونیا غذایی، قیار  دسمیه کشوری

 .دارند

گوید،  دومبی( نشی شد می ۲۱میالدی که رسز ش به ) ۰۲۰۲در ارزیابی وال  (OCHA) اسچا

ها  میلیون ته آن ۵.۵های بشیی نیاز دارند که  میلیون ا غان به کمک ۲۱در حال حاضی بیش از 

 .با عدم مصئونیا عاجل غذایی، رسبیس هست د

https://da.azadiradio.com/ 

 بسته خبیی

 داخلی

 ۰۲اسچا: از حدسد 

میلیون جمعیا 

ا غانستان، نصف آن 

های بشیی  به کمک

 نیازم د اوا

 قوس 82نیوز طلوع 

پیسژۀ کوچک س میانه را در ۲۰۲۲های گذشته  نناد همکاری س هماه گی تیکیه )تیکا( در وال

 .اوا ا غانستان عملی واخته

های زییب ایی س  های آی ده توجه بیشتیی به بینامه گوی د که در وال مسؤسالن ایه نناد می

 .تووعۀ کشاسرزی ا غانستان خواهد کید

های معارف، زییب اها، کشاسرزی، بنداشا س  های گذشتۀ تیکا متمیکز بی بخش های وال پیسژه

 .اند های خیییه بوده کمک

نناد همکاری س هماه گی »ذهتوچال، رییس نناد همکاری س هماه گی تیکیه در کابل گفا: 

س   گون از جمله بنداشا، معارف های گونه های خویش را در ا غانستان در بخش تیکیه  عالیا

 «.بید یی پیش می های تووعه عملی واخته پیسژه

https://tolonews.com/fa/business/                          

نناد همکاری س 

هماه گی تیکیه 

پیسژه را در ۲۰۲۲

کشور عملی 

 اوا کیده

 داخلی



یک نناد قطیی یک 

شنیک رهایشی 

معیاری را در کابل 

 وازد می

 داخلی

 

 قوس89نیوز طلوع
 

 «آریانا»گوی د که انحصاری شدن پیسازهای شیکا هوانوردی  مسؤسالن ادارۀ هوانوردی می

دهد که  به ه د تصمیم حکوما ه د اوا، اما یک صفحۀ انتینتی از هوانوردی ه د نشان می

در تصمیم ننایی، کدام شیکتی از ووی ا غانستان بیای ادامۀ پیسازها به ه د مشخص 

 .اوا نشده

ادارۀ هوانوردی ا غانستان، اخییأ در یک نامۀ رومی اعالم کید که از آغاز ماۀ آی دۀ میالدی 

 .کابل م حصی به شیکا هوانوردی آریانا خواهد شد-دهلی س دهلی-پیسازهای کابل

هشدار  «ایی کام»در پی ایه تصمیم، ادارۀ هوانوردی ملکی در مکتوبی، به شیکا هوانوردی 

 .داد که پیسازهایش را به ه د قطع ک د

 

های چ دگانه  گفته

دربارۀ انحصاری 

 شدن پیسازها به ه د

 داخلی

 قوس89نیوز طلوع

میلیون دالی یک شنیک رهایشی معیاری را در کابل ۲۲۲گذاری با ویمایه «الغیا ه»نناد 

 .وازد می

در م طقۀ  «شنیک قطی»گوی د که ایه شنیک رهایشی با نام  مسؤسالن ایه نناد می

طبقه  ۲۰جییب زمیه س در  ۰۰خوشحال خان در میبوطات ناحیۀ پ جم کابل بی گستیۀ 

 .واخته خواهد شد

یی، دس میکز بازرگانی، دس مکتب، یک مسجد س  در ایه پیسژه وه بالک بازرگانی هفا طبقه

 .خانه نیز با معیارهای جنانی واخته خواه د شد یک یتیم

گون در کابل س  های گونه ما در بخش»شاهد جواد اهلل رخا، رییس اجیایی نناد الغیا ه گفا: 

ک یم. در ک ار ایه پیسژۀ بزرگ که شما شاهد آن هستید،   یاه بیای ا غانستان کمک می

 «.امیسز ما یک پیسژۀ واختمانی بزرگی دیگیی را در سزارت امورخارجه ا غانستان داریم

گذاری نناد الغیا ه را در ایه پیسژه، منم  محمود کیزی، سزیی شنیوازی س اراضی، ویمایه

های ایه شنیک به میدم مستحق در پایتخا از  گوید که رسند توزیع آپارتمان داند س می می

 جمنوری خواهد بود:  های ریاوا صالحیا


