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نیوا ع اسیه
داخلی

11دلو :م بع تلویزیون ملی
میدان هوایی بیهالمللی لوگی یکی از بزرگتییه میدانهای هوایی کشور به شمار میرسد کهه
در بستی  ۰۲هزار جییب زمیه واخته میشود .ایه میدان هوایی به هزی هی مجموعی حهدسد

کار ویسی میدان هوایی
بیه المللی لوگی آغاز
شده اوا

داخلی
امضای تفاهم نامه
واخا ب د شاه توت
میان ا غانستان س ه د

دس میلیارد دالی تا وال  ۰۲۰۲واخته خواهد شد.
https://www.facebook.com/rtadari/posts/1575296656000892

طلوع نیوز 19 :دلو
تفاهم نامه واخا ب د لل در یا شاه توت با کمک مالی ه د در حضور رییس جمنور غ ی س
نخسا سزیی ه د امضاء شد .
رییس جمنور غ ی در میاوم امضای ایه تفاهم نامه می گوید که از آغاز کار نیی درا مودی
همچون نخسا سزیی ه د تا ک ون ،ه د بیش از وه میلیارد دالی به ا غانستان کمک کیده
اوا .
از وویی هم نخسا سزیی ه د در ایه میاوم بی پشتیبانی دسامدار کشورش از ا غانستان تأکید
می سرزد س می گوید که هیچ نییسی بییسنی نمی تواند رسند تووعه ا غانستان س دسوتی ه د س
ا غانستان را مانع شود .
تفاهم نامه واخا ب د لل در از ووی محمد ح یف اتمی سزیی امور خارجه س جیه ش کی سزیی
امور خارجه ه د در نشستی که با حضور رهبیان دس کشور بگونه آنالیه بیگزار شده اوا،
امضا شد .

داخلی
صدها گیسه پسانداز در
خووا ایجاد شده اوا

داخلی
کانال آبیاریی
درلوگیا تتاح شد

داخلی
رسند انتقال گ دم
مساعدت ه د به ویلوی
پلخمیی آغازشد

خووا19 /دلو /باختی
صدها گیسه پس انداز از بینامۀ ملی انکشاف اقتصاد رسوتایی در خووا ایجاد شد.
به گزارش آژانس باختی؛ بینامۀ ملی انکشاف اقتصاد رسوتایی سزارت احیا س انکشاف دهات
چنارصد سوی س وه گیسه پسانداز را در میکز س سلسوالی های خووا تاویس کید.
گفته می شود ایه گیسه های پس انداز پ ج هزار س یکصد س پ ج عضو دارد که بیش از هشتاد
درصد اعضای آن را زنان تشکیل میده د.
هدف ایجاد گیسه های پس انداز پیشبید امور اقتصادی س راه اندازی بینامه های کوچک س
متووط بیای رسوتانشی ان زیی پوشش بینامه یادشده اوا .

پل علم 19 /دلو /باختی
عبدالقیوم رحیمی سالی لوگی امیسزیک کانال آبیاری را درآن سالیا ا تتاح کید.
دیداراحمد لونگ وخ گوی سالی لوگی به خبینگار محلی آژانس باختی گفا که ایهه کهانهال
آبیاری درم طقۀ زاهد آباد سلسوالی محمدآغۀ لوگی به درازای وه هزار متیبه ههزیه هۀ 1.1
میلیون ا غانی ازبودجۀ سزارت زراعا ،آبیاری سمالداری درجییان یکسال واخته شهده اوها.
به گفتۀ سی ،ایه کانال وه هزارسپ جصد جییب زمیه را آبیاری خواهد کید.
پلخمیی 19 /دلو /باختی
بیش از دسهزارسنه صد سپ جاه متییک ته گ دم مساعدت ه دسوتان به ویلوی پلهخهمهیی
تخلیه شده اوا۲
نادره ننیی وال رییس شیکا ویلوی پلخمیی به آژانس باختی گفا که مجمهوع وهنهمهیهه
ویلوی پلخمیی ازگ دم مساعدت شدۀ ه دسوتان ،شش هزارس ششصد متییک ته اوا کهه
تاک ون مقدار دسهزارسنه صد پ جاه سیک متییک ته آن به آن ویلو تخلیه شده اوا.
ویلوی پلخمیی دروال  ۸۰۰۱به همکاری متخصصان شورسی سقا واخته شد س در یکصهد
سشصا ک دس ظی یا چنل هزارته گ دم را دارد.

