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 صفحه                                                                                                   عناوین                                                               

 4 ------------------ (یس ب   ) ب  افتی شینفر افزا ۱۰۰از  شیباختگان به بدر افغانستان؛ آمار جان لیس

 7 -------------------------------------------------------------------------- رسپرست وزارت دفاع به پروان رفت

 8 ------------------------------------- وله( چهی) دو افتندیبه آلمان انتقال  ونانیاز  گر ید یپناهجو  ۱۲۱

 9 ---------------- (وزیکند) مهاجر ن  برگزار یم ی   صلح آم ب  گردهما  یاالن کرد اد یبه  «یآ یس»سازمان 

 10 - (وزیساختمان اشغال شده در شهر کان اخراج کرد) مهاجر ن کیدهها مهاجر را از  سیفرانسه: پول
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 

 REUTERSمنبع تصویر،
 چاریکار، مرکز پروان

 به حوادث در افغانستان اعالم کرده است که آمار جان
ی

باختگان در نتیجه وزارت دولت در امور رسیدگ
 .نفر افزایش یافته است ۱۰۰کم رسازیر شدن سیل در والیت پروان در شمال این کشور به دست

اند. او  نفر دیگر هم مجروح شده ۲۵۰یس گفت که بیش ازب  تمیم عظییم، سخنگوی این وزارتخانه به ب  
 .هزار نفر به این والیت رسیده است ۴گفت عملیات نجات هنوز ادامه دارد و مواد غذابی برای 

، میدانرسازیر شدن سیل در والیت وگر، پکتیا، پکتیکا، نورستان و لوردک،  های پروان، کاپیسا، پنجشیر
ز تلفات و خسارابی وارد کرده است. آمار مشخیص از تلفات در این والیت ها گزارش نشده است ننگرهار نیر
 .اما کشته شدن دو نفر در ننگرهار و و دو نفر دیگر در میدان وردک تایید شده است
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

ان آسیب را دیده است ز ین میر
 .پروان اما بیشیی

 

 REUTERSتصویر، منبع
ز امروز )چهارشنبه  ل یس گفت دهب  سنبله/شهریور( به ب   ۵وحیده شهکار، سخنگوی وایل پروان نیر ز ها میز

 شدید و جاری شدن سیل تخریب شده
ی

ز در چاریکار، مرکز والیت پروان در اثر بارندگ  نیر
 .اندمسکوبز

 و سیل حوایل 
ی

 .چاریکار شدت گرفته استبامداد امروز در  ۲به گفته خانم شهکار بارندگ
" خوانده و تاکید کرد که تعداد زیادی از ا فراد سخنگوی وایل پروان اوضاع فعیل مرکز این والیت را "بحرابز

 .انددر حال حاضز زیر آوار گیر مانده
 

 افغانستان والیت ۹جاری شدن سیل در 
ز   به حوادث افغانستان همچنیر

ی
ز حال وزارت دولت در امور رسیدگ از جاری شدن سیل در  در همیر

، میدان وردک، لوگر، پکتیا، پکتیکا، نورستان و ننگرهار خی  داده استوالیت  .های پروان، کاپیسا، پنجشیر
ز در این والیت ، خسارات مایل زیادی را نیر

 .ه استها برجا گذاشتسیل افزون بر تلفات جابز
 به حوادث گفته 

ی
ل مسکوبز  ۳۰۰وزارت دولت در امور رسیدگ ز میی  ۱۰۰میی دیوار استنادی،  ۲۰۰، میز

ز تخریب شده ۱۰۰رسک و  ز زراعتی نیر  .اندجریب زمیر
نفر دیگر زخیم  ۲۰نفر کشته  ۳۰این وزارتخانه گفته در اثر جاری شدن سیالب در مرکز والیت پروان 

 .اندشده
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 

 ANDMAMEDIAمنبع تصویر،
 به حوادث تاکید کرده که این 

ی
آمار ابتدابی است و احتمال افزایش شمار وزارت دولت در امور رسیدگ

 و سیل در این والیت وجود دارد
ی

 .تلفات و خسارات نایسی از بارندگ
ز به گفته این وزارتخانه تیم کاری مسیر و نجات مردم به مرکز والیت آالت جهت پاکهای بهداشتی و ماشیر

 .اندپروان اعزام شده
، وزیر دولت د ز غالم بهاوالدین جیالبز  به همچنیر

ی
ز صبح امروز جهت رسیدگ  به حوادث نیر

ی
ر امور رسیدگ

رین نایسی از جاری شدن سیل به والیت پروان رفته است  .متضز

  نفر را در افغانستان گرفت ۷۲سیالب جان 

https://www.bbc.com/persian/afghanistan-44169905
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 
 EPAمنبع تصویر،

 رسپرست وزارت دفاع به پروان رفت

 
ی

ه بوزارت دفاع افغانستان اعالم کرده که اسدهللا خالد، رسپرست این وزارتخانه به منظور برریس و رسیدگ
 .مشکالت و خسارات نایسی از جاری شدن سیل در پروان به چاریکار، مرکز این والیت رفته است

  گان های والیت پروان و بزر براساس این اعالمیه آقای خالد در این سفر با مقام
ی

منطقه در مورد چگونگ
 .دیدگان بحث و گفتگو کرده استرسابز به آسیبکمک

 نسبتا شدید و جاری شدن سیل در  
ی

ز شب گذشته از احتمال وقوع بارندگ اداره هواشنایس افغانستان نیر
، کاپیسا، پروان، لغمان، ننگرهار، لوگر، خوست، پکتیکا و پکتیا  ، نورستان، بدخشان، پنجشیر

کابل، کیز
 .هشدار داده است

های قربانیان این ارگ ریاست جمهوری افغانستان با نشی یک اعالمیه ضمن ابراز همدردی با خانواده
رین  به حوادث و سایر ادارات مربوط دستور داد تا به متضز

ی
  رویداد، گفته به وزارت دولت در امور رسیدگ

 .های فوری ارسال شودکمک
-شدن سیل در شمار دیگری از نقاط کشور از جمله به شاهراه کابل در اعالمیه ارگ آمده است که جاری

ز خسارابی را به میان آورده استگ-جالل آباد و کابل  .ردیز نیر
ز به حساب یمای که دارد کشوری سیلافغانستان به دلیل اقلیم ویژه  .آیدخیر

ز ریزش باران بهاری و جاری شدن سیل در افغانستا ها کشته و زخیم ن دهاوایل سال جاری خورشیدی نیر
 .برجا گذاشت

ز از آسیب ۳۴والیت از  ۲۱ پذیری بیشیی برخوردارند و در والیت افغانستان در مقابل سیل و رانش زمیر
 و شمالوالیت

ی
ق  خطر این حوادث بیشیی استهای رسی

ی
ق  .رسی
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

ار همراه با خانواده های کودک بیم  ۲۸های یونان به آلمان، هجویان زیر سن از اردوگاهدر ادامه انتقال پنا
 پناهجو از یونان به ۳۴۷به آلمان انتقال یافتند. امسال تا حاال ( ۲۰۲۰آگست  ۲۶شان امروز چهارشنبه )

 .آلمان انتقال داده شده اند

های شان که در وزارت خارجه آلمان اعالم کرده است که هواپیمای حامل این پناهجویان و خانواده

شود، روز چهارشنبه به میدان هوابی شهر هانوفر نشست کرد. قرار است این نفر یم ۱۲۱مجموع 

توافق ماه پناهجویان تازه وارد باید در چندین ایالت آلمان اسکان داده شوند. این پناهجویان براساس 

 حکومت آلمان و به عنوان بخشی از یک برنامه امدادی اروپابی از یونان به آلمان 
ز
مارچ احزاب ائتالق

 انتقال یافته اند. 

  
ً
  ۶۸پناهجوی زیر سن و  ۵۳تن به شمول  ۳۴۷این وزارت گفته است که در سال روان میالدی مجموعا

شده اند. وزیر داخله آلمان فدرال تصمیم گرفته  کودک بیمار توسط هواپیما از یونان به آلمان آورده

 کودک بیمار را با اعضای اصیل خانواده شان از یونان به آلمان انتقال بدهد.   ۲۴۳است که 

 باید دو هفته پیش ب 
ً
 که امروز چهارشنبه به میدان هوابی شهر هانوفر آلمان رسیدند، اصال

ه پناهجویابز

دلیل اینکه قبل از پرواز آزمایش ویروس کرونای دو خانواده این  آلمان انتقال داده یم شدند. اما به

ز و آزمایش مجدد،  پناهجویان مثبت بود، پرواز این پناهجویان به تعویق افتاد. پس از اتمام دوره قرنطیر

 این پرواز دوباره تنظیم و اجرا شد. 

، بریمن، هامبور ایالت،  ۹براساس اعالم وزارت داخله آلمان این پناهجویان قرار است در   ز گ، بایرن، برلیر

 ولشتاین و تورینگن تقسیمات شوند. ه-الس، شلسویگف-ستفالن، راینلندو -نیدرزاکسن، نوردراین

ک رنامهب کی راساسب قسیماتت این د. گ  یم صورت آلمان های ایالت و  مرکزی کومتح مشیی ز  یر  همچنیر

ز ن دیگری معیارهای   طرواب مانند  یر
ی

د.   یم قرار  توجه مورد  صیح اصخ نیازهای و  خانوادگ  گیر
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 

 

ز سالگرد  ۲یا "دیده بان دریا" یم خواهد به تاری    خ « یس آی»سازمان نجات   سپتمی  برای یادبود از پنجمیر
مرگ االن کردی، برادر و مادرش در آلمان و سویس گردهمابی هابی برگزار کند. پنج سال پیش، قایق حامل 

انه واژگون شد و فقط پدر االن نجات یافت ه مدییی  .خانواده کردی که از ترکیه عازم یونان بود، در بحیر

تصویری از جسد االن کردی در یگ از سواحل ترکیه که یک بی شارت رسخ و یک شلوار آب  به تن داشت  

و صورتش در ریگ ساحل پنهان شده بود، واکنش های جامعه جهابز را به دنبال داشت. این خانواده 

انه عازم یونان بود که قایق آن ها د ۲۰۱۵مهاجر سوریابی در سال  ه مدییی و  ر راه واژگون شد از طریق بحیر

  .فقط عبدهللا کردی، پدر خانواده از این سانحه جان سالم به در برد

، از  ۲نشی شده، آمده است، این گردهمابی به تاری    خ « یس آی»در پیایم که در وب سایت سازمان  سپتمی 

ز پالتس ۱۸ساعت  در  (Washington-Platz) شام در چندین شهر مختلف برگزار یم شود که واشنگیی

، مونسیی پالتس ز  در ُبن، رون کایل پالتس (Hofgarten) تا هوف گارتن (Münsterplatz) برلیر

(Roncalli-Platz) در کولن و هلویتیا پالتس (Helvetiaplatz)   رن )پایتخت سویس( در شمول آن در ب

  .است

ز ، پیایم به سیاست« یس آی»سازمان  مداران بفرستد و از آن یم خواهد با برگزاری این گردهمابی صلح آمیر

ز درهای اروپا به  ها بخواهد که طرز فکرشان را تغییر دهند. در ادامه پیام این سازمان آمده است، بسیی
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

مرگ پناهجویان یم انجامد و رسنوشت االن کردی نشان یم دهد که سیاست کنوبز در قبال مهاجران چه 

  .نتیجه ای برای مهاجران دارد

اضز به تاری    خ « یس آی»زمان در شهر رگنسبورگ که سا  ۵آن جا مستقر شده است، گردهمابی اعیی

که در وب سایت آن ها نشی شده، آمده است، « یس آی»در ادامه پیام سازمان  .سپتمی  برگزار یم شود

گذاشته اند تا یادآور « االن کردی» ۲۰۱۸ر سال د  امدادگران این سازمان نام یگ از کشتی های شان را

  .«نجات جان انسان ها»اشند که به عهده گرفته اند: وظیفه ای ب

 مان اشغال شده در شهر کان در ها و مهاجران زیرسن را از یک ساختجمله خانواده پولیس دهها تن از 
ها را به این افراد، آن اداری گویند که بعد از برریس وضعیتاخراج کرد. مسئوالن یم شمال فرانسه

 .ها انتقال خواهند دادرسپناه

تن از مهاجران و پناهجویان از جمله افراد زیرسن را از یک  ۱۶۰اگست پولیس  ۲۵بامداد روز سه شنبه 
وک شه ون کرد. ساختمان یاد شده که ساختمان میی اپارتمان دارد از ماه  ۳۶ر کان در منطقه کالوادوس بیر

 توسط مهاجران اشغال شده بود.  ۲۰۱۹جوالی 

نامه ای گفته است که بعد از برریس وضعیت اداری، افراد اخراج شده فرمانداری پولیس کالوادوس در خی 
ان به مراکز پذیرش مهاجران گفته فرمانداری، پناهجوی  ها انتقال خواهند یافت. بهتوسط دولت به رسپناه

 خواهند شد. 
ز
ز به اداره خدمات اجتمایع برای کودکان معرق  و افراد زیرسن نیر

های فوری جابجا خواهند در میان افراد اخراج شده، افرادی که در وضعیت قانوبز قرار دارند در رسپناه
 ها مشخص گردد. ام آنریس و مسیر ادغها به صورت کامل بر نشد تا وضعیت اجتمایع آ 

ز در مراکز بازداشت نگهداری خواهند کرد تا بعد از یط مسئوالن گفته  را نیر
قانوبز اند که مهاجران غیر

 مراحل به کشورهای متبوع شان اخراج گردند. 

Depuis 6h ce matin, en application d'une décision du tribunal judiciaire, les 
services de Caen-la-Mer Habitat ont engagé avec l'aide des services de l'État 

.#Caenl'évacuation d'occupants sans droit ni titre à  
par l'État. L'ensemble des personnes sera pris en charge et hébergé 

pic.twitter.com/HlHoQdKC1Z 

 August 25, 2020Préfet du Calvados (@Prefet14)  — 

https://twitter.com/hashtag/Caen?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/HlHoQdKC1Z
https://twitter.com/Prefet14/status/1298149755827126272?ref_src=twsrc%5Etfw
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 ناحیه کابل افغانستان ۷پته: د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ، د جنګلک فابریکی شاته ، 
 

 

وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

ان اشغال کننده ساختمان اجازه داده بود برای مدت یک سال سال گذشته دادگاه تجدید نظر به مهاجر 
 بمانند. 

ی
 یعتز تا چهارم اگست امسال در ساختمان باق

ها از حدود سه هفته به این سو تعدادی از مهاجران صبح» انجمن محیل مبارزه علیه اخراج به گفته یک
کردند و دقیقا معلوم نیست که روز گذشته هنگام عملیات از ترس اخراج شدن، ساختمان را ترک یم

 «پولیس چند نفر در ساختمان حاضز بودند. 

ز به ها فرستاده شدهخانواده توسط مسئوالن به رسپناهگوید حداقل سه انجمن یم اند و شش تن دیگر نیر
اند. انجمن اظهار نگرابز کرده است که مبادا افراد انتقال داده شده به کمیساریای پولیس انتقال یافته

 کمیساریا برای اخراج از فرانسه به مراکز بازداشت فرستاده شوند. 

یه یمانجمن ده محل اشغال شده توسط مهاجران در اطراف شهر کان وجود دارد.  گویند حدود های خیر
های ب  رسپناه یک ساختمان را در جاده جورج جوالی، تعدادی از خانواده ۱۲در آخرین مورد، روز 

 کلمانسو اشغال کردند. 

 مسکن خایل در شهر کان وجود دارد.  ۸۵۰۰این در حالیست که حدود 

 

 

https://agcontrelesexpulsions.wordpress.com/2020/08/25/expulsion-ce-matin-du-squat-de-la-grace-de-dieu/

