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  اعالميه مطبوعاتی
  پل آسمايی نوسازی گرديد

  
  کابل

  2012مارچ  15 
  

پل آسمايی که اخيرآ در شهر کابل جهت کاهش  ازدحام ترافيک نوسازی گرديده بود، امروز طی محفل باشکوه 
  .رسمآ بازگشايی گرديد

   
و نماينده خاص از سفارت جاپان در افغانستان،   محفل برعالوه محترم محمد يونس نوانديش شاروال کابلدر اين 

  . شرکت ورزيدند
  

متحد يا يو ان او بازسازی اين پل، بخش از پروژه بزرگ ميباشد   که توسط  دفتر خدمات پروژيی سازمان ملل 
  .پی اس در افغانستان جهت کمک با شاروالی کابل در کاهش  ازدحام ترافيک در شهر کابل  تطبيق ميگردد

متصل  ) شير دروازه(اين پروژه که ازسوی کشور جاپان تمويل ميگردد شامل بازسازی پل آرتل ، ايجاد پل جديد 
  .جاده آسمايی  ميباشدبه باغ وحش کابل و بازسازی سرک های متصل به آن در

  
ايجاد يک پل جديد وباسازی سرک های متصل به دريای کابل و پل آسمايی توانسته ازدحام  بزرگ ترافيکی را  

  .کاهش بخشد و تسهيالت بی سابقه يی   را در رفت و آمد مردم شهر کابل ايجاد نموده است
  

واليات کشور فعاليت داشته و با حمايت از  کشور  32ر مرکز اوپراتيفی   دفتر  يو ان او پی اس  در افغانستان ، د
 25تطبيق نمايد در حالی که  2011پروژه بزرگ را در سرتاسر کشور در سال  5های کمک کننده، توانسته 

  . پروژه های خورد و بزرگ ديگر درسراسر افغانستان در حال تطبيق ميباشد
 

طريق تطبيق پروژه های اعمار مکاتيب، پل ها، شفاخانه ها،  مرکز اوپراتيفی يو ان او پی اس در افغانستان، از
ميدان های هوايی، پوهنتون ها و دفاتر گمرکات  دولت افغانستان را برای بدست آوردن اهداف اش در آوردن 

کشور جاپان وساير کشور های کمک کننده از دفتر يو ان او پی اس . انکشافات پايدار در کشور کمک ميکند
يک خوب و موفق در عرصه تطبيق  پروژه ها، وتهيه کننده تدارکات تخنيکی و مالی برای دولت منحيث يک شر

  .افغاسنتان، حمايت مينمايند
 

قابل ياد آوريست که تالش های مرکز اوپراتيفی يو ان او پی اس  در افغانستان در بر گيرنده ارتقای ظرفيت کاری 
بدينسو به دولت افغانستان کمک نموده و  2002ن اين دفتر از سال کارمندان دولت افغانستان نيز ميباشد و همچنا

آماده ادامه حمايت خويش به دولت افغانستان بوده اين دفتر تا زمانی به حمايت خويش از دولت افغانستان ادامه 
  .شدخواهد داد تا  دولت افغانستان و سکتور خصوصی افغانستان دگر محتاج کمک يو ان او پی اس  در کشور نبا

  
  
 

جهت معلومات مزيد  لطفآ با خانم سوما ابراهيمی مسوول مطبوعات دفتر يو ان او پی اس به شماره تماس 
 .بتماس شويد  somahi@unops.orgو يا هم به آدرس الکترونيکی   0797577934

 
 


