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نیوا ع اسیه
داخلی
خط آهه مزارشییف-
کابل-پشاسر رسیای اتصال
آویای میکزی با آویای
ج وبی

چنارش به  31دلو  :تلویزیون ملی
خط آهه مزارشییف-کابل-پشاسر رسیای اتصال آویای میکزی با آویای ج وبی از طییق ا غانستان را
تحقق میبخشد.
محمدح یف اتمی ،سزیی خارجه ا غانستان امضای نقشهی راه واخا خط آهه مزارشییف-کابل-
پشاسر را یک پیسژه حیاتی س منم بیای ا غانستان خواند .سی میگوید ایه پیسژه نقطهی عطف در
گستیش م اوبات ،تجارت ،تیانزیا س همکاریهای م طقهیی بودهاوا.
ایه پیسژه رسز گذشته در شنی تاشک د میان ا غانستان ،پاکستان س ازبیکستان به امضا روید.
https://www.facebook.com/rtadari

داخلی
ب د کمال خان پس
ازهفا صد وال،دسباره
آب گیی شد.

داخلی
ریئس جمنور غ ی:
یکی ازراه های جبیان
تاریخ،مدیییا آب های
ما اوا

 13واعا پیش :تلویزیون ملی
ب د کمال خان پس از هفا صد وال ،دسباره آبگیی شد.
اعمار ب د کمال خان یکی از گزی ههای منم زییواختی بیای منارکیدن آبهای کشور اوتا.
ایه ب د پس از چنار وال بینامهریزی س پیگییی مداسم دسلا ا غانستتتان ،دسبتاره آمتادهی
آبگییی شد.
 31واعا پیش :تلویزیون ملی

رییسجمنور غ ی :یکی از راههای جبیان تاریخ ،مدیییا آبهای ما اوا .بیای اعمار ایه ب د
که گام عملی بهووی آبادی س خودکفایی کشور اوا سعده دادهبودم ،اک ون خوشحال اوتتتم
که تحقق پیدا کیدهاوا .رییسجمنور ا زسد که نان ما از هی جا میآید ،اما آب ما مال کستی
نیسا ،مالک آب خود ما اوتیم س آب را منار خواهیم کید.
ب د کمال خان  -که پس از  ۰۷۷وال دسباره آبگیی شد  -از گزی ههای منم زیتیوتاختتتی
بیای منارکیدن آبهای کشور اوا.

داخلی

 31واعا پیش :تلویزیون ملی
سزارت زراعا در خبینامهای می گوید که حاصالت زعفیان کشور امسال به حدسد  ۱۲تُه

حاصالت زعفیان کشور
امسال به حدسد  13تٌه
روید.

داخلی

رویده اوا .بی ب یاد ایه خبینامه سالیاهای هیات ،بلخ ،اریاب ،ک دز ،یاه س دایک دی
بیشتییه تولید ک دهگان زعفیان در کشور گفته شدهاند.
https://www.facebook.com/rtadari

31واعا پیش :تلویزیون ملی
سحید عمی :به اواس یصله کابی ه ،اعضای شورای ملی ،جامعه مدنی س روانهها بیای بازدید

بازدید اعضای شورای
ملی،جامعه مدنی سروانه
ها جنا ذخایی طال به
شمول گ جی ه باختی

از ذخایی طال -به شمول گ جی ه باختی -یاخوانده خواه د شد .ایه گ جی هها از یاز س
یسدهای تاریخ محفوظ مانده اند س سقا آن اوا تا میدم در مورد شیوه نگنداری آنها
مطمیه شوند.

