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مت کامل اخبار
پولیس ترکیه روز دوشنبه  ۱۶مهاجر غیقانون افغان را در مناطق مختلف این کشور دستگی کرد .اندک
پیشی مقامهای ترکیه در همت روز از دستگیی  ۹۴مهاجر افغان و پاکستان خی داده بودند.

عکس آرشیف  :گروهی از مهاجران در ترکیه.

به گزارش خیگزاری اناتویل ۹ ،مهاجر غیقانون افغان در منطقه ارداهان در شمال سق ترکیه به چنگ
پولیس افتادند .بر اساس گزارش ،پولیس بر مبنای اطالعات قبیل این مهاجران را دستگی کرد.
در یک مورد دیگر ۷،مهاجر غیقانون افغان در منطقه کرکالریل در مرز با بلغاریا توسط پولیس ترکیه دستگی
شدند .این مهاجران ادعا کردند که مقامهای بلغاریان آنان را بعد از لت و کوب از این کشور اخراج کردهاند.
اندک پیشی مقامهای ترکیه گفته بودند که  ۹۴مهاجر افغان و پاکستان را که به گونه غیقانون داخل این
کشور شده بودند ،دستگی کردهاند .این مهاجران در والیات شمال غرن اردین و تکیداغ به چنگ پولیس
افتادند
ترکیه ییک از مهمیین گذرگاههای مهاجرت برای مهاجران به شمار یمرود که از آسیای جنون ،سق میانه و
افریقای شمایل یمخواهند به اروپای غرن بروند.
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ی
حدود  ۴میلیون مهاجر سوری و هزاران مهاجر افغان در ترکیه زندک یمکنند.
مقامهای ترکیه سال گذشته بیش از  ۱۱۳هزار مهاجر غیقانون را دستگی کردند.

تیمهای گارد ساحیل تورکیه  69مهاجر غیقانون را که از سوی نیوهای یونان به آبهای تورکیه رانده شده
بودند ،نجات دادند
تیمهای گارد ساحیل تورکیه  69مهاجر غیقانون را که از سوی نیوهای یونان به آبهای تورکیه رانده شده
بودند ،نجات دادند

تیمهای گارد ساحیل تورکیه  46مهاجر غیقانون را که از سوی نیوهای یونان به آبهای تورکیه در شهرستان
آیواجیک والیت چناق قلعه رانده شده بودند ،نجات دادند.
مهاجرین پس از انجام امور اداری به مرکز اعاده خارجیان آیواجیک تحویل داده شدند.
دیروز نی در آبهای اولوسوایل دیکییل والیت ازمی  23مهاجر غیقانون نجات یافته بودند.
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د ملګرو ملتونو د بشدوستانه مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وان س کال تر دې دمه افغانستان ک نږدې سل
زره افغانان د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي.
د ملګرو ملتونو د بشدوستانه مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا پر خپله ر
ټویی پاڼه لیکیل چ د روان کال تر دې
دمه افغانستان ک روانو جګړو نږدې  ۱۰۰زره افغانان د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ کړي دي .یاده اداره
زیاته کړې ده چ د جګړو د دوام له امله زیات شمی کسان د دې توان نه لري چ بیته خپل کورونو ته ستانه
ش.

له ارشیف څخه .د افغانستان په جنوبي والیتونو کې لسګونه زره کسان د روانو تاوتریخوالو له امله له خپلو کورن بې ځایه شوې دي .انځور :اوچا

د اوچا د راپور له مخ د کورنیو ن ځایه شویو افغانانو په ډله ک  ۲۰سلنه نارینه ۲۱ ،سلنه ښخ او  ۵۹سلنه
تر  ۱۸کلونو کم عمر لرونیک ماشومان دي.
راپور ک زیاته شوې چ تی کال تر دې دمه  ۹۲زره افغانان د خپلو کورونو پرېښودلو ته اړ شوي وو .د دغه
راز د  ۲۰۱۹په لومړیو  ۵میاشتو ک افغانستان ک د کورنیو ن ځایه شویو کسانو شمی  ۱۷۱تنو ته رسېد.
له ایران او پاکستان څخه ستانه شوي کسان
د ملګرو ملتونو دغ ادارې زیاته کړې چ د روان کال تر دې دمه نږدې  ۳۶۶زره افغانان له ایران او پاکستان
څخه خپل هیواد ته ستانه شوي دي.
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د راپور له مخ له ایرانه افغانستان ته د ستانه شویو کسانو شمی  ۳۶۱زرو ته رسیي چ په په ډله ک ن
 ۴۳سلنه نارینه ۱۴ ،سلنه ښخ او  ۴۳سلنه ماشومان دي.
تی کال په همدې موده ک  ۲۷۰زره مهاجر له ایرانه افغانستان ته ستانه شوي ول.
دغه راز له پاکستانه افغانستان ته د ستانه شویو کسانو شمی  ۴۸۰۰تنو ته رسیي چ په ډله ک ن  ۲۰سلنه
نارینه ۲۶ ،سلنه ښخ ،او  ۵۴سلنه ماشومان دي.
تی کال په همدې موده ک  ۲۰۰۰کسان له پاکستانه خپل هیواد ته بیته تلیل وو.

سازمان ملل متحد با نش اعالمیهای گفته است که در نتیجه منازعه ،عدم امنیت غذان و تاثیات پاندیم
کرونا تعداد نیازمندان به کمکهای بشی در افغانستان دو برابر افزایش یافته و به بیش از  ۱۸میلیون نفر
رسیده است.
اداره کمکهای بشی ملل متحد روز دوشنبه ( ۲۴یم) با نش اعالمیهای گفته است که همراه با سازمانهای
غیدولت میل و بتالملیل به حضور در افغانستان و کمکرسان نطرفانه به میلیونها افغان نیازمند متعهد
یممانند.
در این اعالمیه آمده است« :منازعه جاری ،افزایش فزاینده عدم مصونیت غذان و تاثی منف پاندیم کووید-
ً
 ۱۹منجر به تقریبا دو برابر شدن افراد نیازمند (به کمک) ،از  ۹.۴میلیون تن در جنوری  ۲۰۲۰به ۱۸.۴
میلیون در جنوری  ۲۰۲۱شده است».
ی
ً
دفی هماهنیک کمکهای بشی ملل متحد عمیقا ابراز نگران کرده است که خشونتهای جاری در
افغانستان میان باالن از تلفات ملیک را در ن داشته و در سال جاری تا حاال حدود  ۱۰۰هزار تن را در داخل
کشور آواره کرده است.
این سازمان برای کمکرسان به افراد نیازمند از طرفهای درگی خواسته است که مطابق با قوانت
بشدوستانه بتالملیل از غینظامیان ،کارمندان امدادی و زیرساختهای ملیک محافظت کنند و دسیش
امدادگران به محالت را بدون مداخله در امور امدادرسان فراهم سازند.
دفی کمکهای بشدوستانه ملل متحد گفته است که با وجود این چالشها ۱۶۵ ،سازمان امدادی به
فعالیت خود در ساس افغانستان ادامه داده و در سال گذشته به حدود  ۱۲میلیون نفر کمک رسانده اند.
این سازمانها در سه ماه نخست امسال نی با وجود مشکالت عملیان و کمبود منابع پویل به  ۳.۷میلیون
نفر کمک رسانده اند.
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ی
در این اعالمیه دفی هماهنیک کمکهای بشدوستانه ملل متحد و سازمانهای غیدولت از جامعه بتالملیل
و کمکدهندگان نی خواستار تخصیص و افزایش کمکهای بشی در افغانستان شده اند.

تصویر از آرشیف :بیجاشدگان داخلی در افغانستان

در این اعالمیه آمده است که ملل متحد و سکای امدادیاش برای سال جاری میالدی نیاز به  ۱.۳میلیارد
دالر دارند تا به  ۱۵.۷میلیون فرد نیازمند کمکرسان شود ،اما تا حاال تنها  ۱۳درصد مبلغ مورد نیاز ،یعت
 ۱۶۶.۸میلیون دالر به دست آورده اند.

میان اخراج از آلمان در مقایسه با دو سال گذشته به وضوح کاهش یافته است .دلیل اصیل این روند نزویل،
احتماال نآمدهای ناش از همه گیی ویروس کرونا است .
براساس یک گزارش ،در سه ماه نخست سال روان ،مجموعا  ۲۸۸۰تن از آلمان اخراج شده اند .بیشی آن
ها به کشورهای گرجستان ،البانیا ،مولداوی و رصبستان بازگردانده شدند.
به گزارش روزنامه های گروه رسانه ای فونکه (شماره روز سه شنبه) ،از این میان  ۷۸تن به افغانستان
فرستاده شده اند .این گروه رسانهت با رجوع به پاسخ حکومت آلمان فدرال به سوال جناح حزب چپها
در پارلمان این کشور ،این معلومات را به نش رسانده است.
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بر این اساس ،شمار اشخایص که به وطن شان بازگردانده شدند ،در مقایسه با یک سال قبل از آن به وضوح
کاهش یافته است.
بر بنیاد این اطالعات ،در سه ماه نخست سال گذشته ۴۰۸۸ ،مورد اخراج ثبت شده و در سه ماه نخست
سال  ۲۰۱۹شمار افراد اخراج شده به  ۵۱۳۶تن یمرسید .

مهاجران در آلمان/عکس: Picture-alliance/dpa/S.Pförtner

کاهش قابل توجه پناهجویان اخراج شده در مقایسه با سال های قبل احتماال با شیوع کرونا و نآمدهای
آن ارتباط دارد.
اوال یلپکه ،کارشناس امور داخیل حزب چپها از سیاست حکومت آلمان فدرال در زمینه اخراج شدیدا
انتقاد کرد .او در مصاحبه با روزنامه های گروه رسانه ای فونکه گفت« :با اخراج همیشه باید مخالفت کرد.
اما در دوران کرونا رد اخراج (پناهجویان) بسیار مهمی است»
او در ادامه افزود« :در حایل که کشورهای ثروتمند صنعت ظاهرا یمتوانند جلو شیوع ویروس کرونا را با
کمک کمپاین های واکست بگیند ،این ویروس در برچ کشورهای دیگر به صورت غیقابل کنیول در حال
گسیش است».
یلپکه اظهار کرد ،در بسیاری از کشورها همه گیی کرونا باعث تشدید مشکالت اقتصادی و بدترشدن
وضعیت اقشار کم درآمد شده است .او افزود ،کش که در این سایط به اخراج مهاجران ادامه یمدهد،
ی
صحت و زندک آن ها را آگاهانه به خطر یماندازد.
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د یوه رپوټ له مخ ،د روان کال په اولو دریو میاشتو ک په مجموغ ډول ۲۸۸۰کسان ،له آلمان څخه بیته
خپلو هیوادونو ته استول ش .له هغو څخه  ۷۸کسان افغانستان ته استول سوي دي.
کت اړخه گوند په غوښتنه دغ پوښتت ته د آلمان د
لکه څنگه چ د «فونکه رسنیې ډیل» ورځپان د ر
حکومت د یوه جواب په اړه رپوټ ورکړی دی ،دغه کسان په تیه بیا گرجستان ،البانیا ،ملداویا او رصبستان
ته استول سوي دي.

همدارنگه  ۷۸کسان افغانستان ته هم استول سوي دي .په دې ډول د تیکال د همدغه وخت په پرتله ډیر
لږ کسان بیته خپلو ټاټوبو ته لیل سوي دي.
د دغه رپوټ له مخ د ۲۰۲۰م کال په اولو دریو میاشتو ک ال د بیته استولو  ۴۰۸۸پیش رامنځته سوي وې
او د ۲۰۱۹م کال په اوله رب ع ک دهغو شمی  ۵۱۳۶وو.
ویل کیي چ د نورو کلونو په پرتله ،په تیکال ک د بیته استولو دغه ټېټه شمیه د کرونا پاندییم له تاثیاتو
سه تړاو لري.
کت اړخو د داخیل چارو کارپوهه ،اوال ایلپکه د آلمان د حکومت د بیته استولو پر کړنالري باندي سخت
د ر
انتقاد کوي .هغ ورځپاڼو ته وییل دي« :بیته استول تل ردوو او د پاندییم پر وخت بیا په هر صورت .په
داش حال ک چ په شتمنو صنعت هیوادونو ک داش ښکاري چ د واکست کولو په کمپاین سه به دغه
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پاندییم بالخره ترکنیول الندي راوستل ش ،د نړۍ په ډیرو نورو هیوادونو ک بیا هغه د خراب اقتصادي او
ټولنی حالت سبب سوې ده».
هغه زیاتوي« :هرڅوک چ تر دغه ډول سایطو الندي بیا هم د بیته لیلو بهی پرمخ بیان ،نو د انسانانو له
روغتیا او ژوند سه لون کوي او دا په اثبات رسوي چ بشیت او بشي حقونه نادیده نیش».

وکیل مدافع یک مهاجر در ایتالیا از خودکش موکلش روز دوشنبه خی داد .این جوان  ۲۳ساله در اوائل ماه
روان از یک حمله ن رحمانه جان سالم به در برده بود ،اما اسناد اقامت قانون نداشت و قرار بود از ایتالیا
اخراج شود .

(عکس :ارشیف) ،این مهاجران زیر یک پل در نزدیکی شهر ونتی میگلیا زندگی می کنند.

به تاری خ  ۹ماه یم ،سه مرد در شهر ساحیل ونتیمیگلیا باالی موسا بالده ،مهاجر اهل گینه حمله کردند.
براساس گزارش ها ،او در آن زمان در نزدییک یک سوپرمارکیت به گدان مشغول بود .ونتیمیگلیا در نزدییک
مرز ایتالیا با فرانسه موقعیت دارد.
این واقعه مردم ایتالیا را وحشت زده کرد .فلیم از جریان لت و کوب این مرد جوان در اینینت نش شد و
در شبکه های اجتماغ به گونه گسیده دست به دست گردید.
روز بعد پولیس ،مشخصات این افراد را پس از شناسان ثبت نمود تا آنان را مورد پیگرد قانون قرار بدهد،
اما از بازداشت آن ها رصف نظر کرد .پولیس علیه وبالده نی وارد عمل شد.
پته :د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت  ،د جنګلک فابریکی شاته  ۷ ،ناحیه کابل افغانستان
وزارت امور مهاجرین
وعودت کنندگان
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این جوان مهاجر پس از معالجه در شفاخانه و بعد از این که مشخص شد ،اسناد اقامت قانون ندارد ،حکم
اخراج دریافت کرد و به یک بازداشتگاه در تورین انتقال داده شد.
جیان لوکا ویتاله ،وکیل موافع این مرد او به خیگزاری فرانسه (ای اف ن) گفت« :همه این وقایع در مدت
کمی از  ۲۴ساعت رخ دادند».
ویتاله در ادامه افزود ،جسد بالده که به دالیل نامشخص «طت» در سلول انفرادی بود ،یکشنبه صبح در
اتاقش پیدا شد .او افزود که این جوان افریقان خودکش کرده بود.
ی
وکیل مدافع بالده اظهار کرد ،این مرد که درخواست پناهندک اش رد شده بود ،مدن بود که در ایتالیا در
ی
نزدییک مرز با فرانسه زندک یمکرد و قبال مدن را در فرانسه هم سیده کرده بود.
ویتاله که روز جمعه برای آخرین بار با این جوان مهاجر مالقات کرده بود ،گفت ،سغ داشت که رایه برای
ی
متوقف کردن حکم اخراج و کمک به او برای ارائه مجدد درخواست پناهندک پیدا کند .او گفت« :متاسفانه
ما وقت کاف برای انجام این کار نداشتیم».
ی
بیشی مهاجران افریقان که در جستجوی یک زندک بهی در اتحادیه اروپا هستند ،نخست به ایتالیا یمرسند.
بسیاری از آن ها سغ یمکنند که سفرشان را به کشورهای مرفه تر در شمال اروپا ادامه دهند .

به گزارش خبرگزاری مهر ،مهدی محمودی ،در نشست با مدیر منطقه ای آسیا و اقیانوسیه کمیساریای عایل
سازمان ملل متحد در امور پناهندگان با قدردان از مساعدت های ایشان در حمایت از برنامه های پناهندگان
ی
در جمهوری اسالیم ایران و تشکر از همکاری های بسیار خوب و نزدیک دفی نمایندک کمیساریا در تهران،
گفت :جمهوری اسالیم ایران بیش از چهار دهه از میلیون ها پناهنده و آواره عیل رغم حمایت اندک جامعه
بت الملیل از پناهندگان و آوارگان در باالترین سطح استانداردهای بت الملیل و فراتر از کنوانسیون پذیران
نموده و به اصول بش دوستانه و تعهدات بت الملیل پایبندی کامل داشته است.
وی افزود :این خدمات با وجود جنگ تحمییل و اعمال تحریم های ظالمانه ،بدون هیچ تغیی و تبعیض
ً
همانند ایرانیان انجام و عمدتا از منابع میل و داخیل تأمت شده است .در واقع جمهوری اسالیم ایران خود
ییک از بزرگیین اهدا کنندگان مایل به پناهندگان بوده است.
مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارچ وزارت کشور با اشاره به عدم امکان ارائه این سطح از خدمات به
پناهندگان با توجه به همه گیی بیماری کرونا و مشکالت اقتصادی در سایط کنون ،از عدم افزایش بودجه
سال  ۲۰۲۱میالدی با توجه به هزینه های پناهندگان و عدم هم خوان آن با کمک های اندک بت الملیل
ً
ابراز ناخرسندی کرد و گفت :افزایش حدود درصد موجود کمک ها نسبت به سال  ۲۰۲۰میالدی ،رصفا
بدلیل تفاوت نرخ ارز در سال های ذکر شده است.
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محمودی با انتقاد از متوازن نبودن پذیرش بار و مسئولیت حمایت از پناهندگان بت کشورها که در مقطع
ً
کنون میبان  ۸۵درصد از پناهندگان رصفا از طریق برچ از کشورهای در حال توسعه همانند جمهوری
اسالیم ایران انجام یم پذیرد ،بر حمایت جدی و عمیل بر بازگشت داوطلبانه پناهندگان به عنوان اصیل ترین
ی
راه حل پایان پناهندک و هدف عمده پیمان جهان پناهندگان تاکید کرد.
وی خاطرنشان کرد ۹۴۷ :اتباع درسال  ۱۳۹۹و در دو ماهه نخست امسال تنها  ۵۲۷اتباع به کشور خود
برگشته اند.

محمودی اظهار کرد :همکاری و ارتباط میان کشورهای میبان و مبداء پناهندگان در جهت تحقق اصل
بازگشت داوطلبانه پناهندگان و رصورت برگزاری کمیسیون سه جانبه بازگشت ،و رصورت " ارائه بسته های
تشویف" به پناهندگان در جهت ترغیب آنان برای بازگشت داوطلبانه به موطن خویش از اهمیت ویژه ای
برخوردار است.
وی با اشاره به ضعف زیرساخت های آموزش ،بهداشت و درمان ،معیشت و اشتغال در داخل کشور
افغانستان و عدم حمایت جدی مجامع بت الملیل در ایجاد سایط مناسب در کشور مزبور و در نتیجه
کاهش آمار بازگشت کنندگان ،ادامه داد :دولت افغانستان در واگذاری زمت و سایر امکانات الزم به ویژه در
حوزه معیشت پناهندگان بازگشت حمایت جدی ندارد و همت امر موجب عدم توفیق در اجرای مطلوب
طرح بازگشت پناهندگان و ادغام مجدد پایدار آنان شده است.
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دبی کمیسیون ساماندیه امور اتباع و مهاجرین خارچ تاکید کرد :جمهوری اسالیم ایران نهایت تالش خود
را در راستای توانمند سازی پناهندگان با اجرای برنامه های آموزش فت و حرفه ای معمول داشته و این
دسته از پناهندگان و همچنت فارغ التحصیالن از دانشگاه های جمهوری اسالیم ایران پتانسیل مناست برای
بازسازی افغانستان محسوب یم شوند.
محمودی ترصی ح کرد :در سال تحصییل  ۳۶۲ ،۹۸-۹۹هزار و  ۸۰دانش آموز افغانستان در حال تحصیلند
که  ۱۳۸هزار نفر از آنان اتباع مجاز نبوده و با توجه به دستور مقام معظم رهبری و الزم التعلیم بودن این
دانش آموزان از آنان ثبت نام شده است .و در مقطع آموزش عایل هم  ۵۷هزار دانشجوی اتباع افغانستان
مشغول تحصیل هستند.
دستیار وزیر کشور گفت :با توجه به روند کند و آمار اندک بازگشت پناهندگان به کشورشان تقویت ،برنامه
اسکان مجدد در کشور ثالث رصوری و الزم است تا کمیساریا با توجه به اهداف پیمان جهان پناهندگان از
طریق رایزن با کشورهای پذیرنده ،سهمیه اسکان مجدد از جمهوری اسالیم را افزایش دهد .وی اسکان
مجدد در کشور ثالث را نی بسیار اندک خواند.
محمودی ییک از اهداف سند راه حل های راهیدی برای پناهندگان افغانستان و همسو بودن آن با پیمان
جهان پناهندگان را حمایت از پناهندگان ،کاهش فشار بر جوامع میبان و تحمیل نشدن بار مضاعف بر
دوش کشورهای میبان آنان در کنار اصل تقسیم عادالنه بار و مسئولیت عنوان کرد و گفت :به رغم افزایش
هزینه های پناهندگان متاسفانه روند اعطای منابع مایل کمیساریا نسبت به سنوات قبل کاهش چشمگیی
داشته است و انتظار یم رود کمیساریا ،با بسیج منابع بت الملیل و افزایش کمک ها بویژه در حوزه سالمت،
آموزش و معیشت پناهندگان در جمهوری اسالیم حمایت و اقدام الزم را انجام دهد.
مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارچ وزارت کشور بررصورت استمرار و افزایش کمک ها در مقابله با بیماری
کرونا و حمایت جدی در راستای تحت پوشش قرار دادن پناهندگان در قالب برنامه سند میل جمهوری
اسالیم درخصوص واکسیناسیون عمویم در برابر بیماری کرونا و واردات فوری واکسن برابر مکاتبات ارسایل
و مذاکرات بعمل آمده در این خصوص تا کید و از عدم تعقیب راه حل های پایدار به خصوص بازگشت
داوطلبانه پناهندگان از سوی کمیساریا و جامعه بت الملیل ابراز نگران کرد.
محمودی گفت :هزینه های گزاف به جمهوری اسالیم در مقابله با جمع آوری و جلوگیی از تردد های غی
قانون اتباع خارچ غی مجاز متقایص عزیمت به کشور های اروپان تحمیل شده است ۱۰۱ .هزار و ۴۱۹
نفر در سال  ۱۳۹۹دستگی شده اند که به ازای هر نفر هزینه های گزاف به جمهوری اسالیم تحمیل شده
است.
وی همچنت از احتمال موج جدید پناهجون و نبود ظرفیت الزم و کاف برای جذب پناهجوی جدید در
جمهوری اسالیم ابراز نگران و لزوم انجام اقدامات احتیایط و پیشگیانه در این خصوص تاکید نمود.
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د رسنیو د راپورونو په حواله پرون دوشنبه د یم میاشت ۲۴مه شی افغانان او پاکستانیان د هنګري پر پوله
یوه الرۍ ک موندل شوي دي .ویل کیي چ دوی غوښتل پولنډ ته والړ ش.
د رومانیا خیي اژانس اجیپرس وان شی افغانان او پاکستانیان د هنګري په نادالک دویمه سحدي پوسته
ک په یوه الرۍ ک موندل شوي دي .په خیه ن دغو مهاجرو غوښتل پولنډ ته واوړي.

هنګریایي پولیس د صربستان او هنګري پر پوله .انځور :رویټرز ،له ارشیف څخه

د سچیت په حواله الرۍ چلوونیک رومانیان دی او له رومانیا نه پولنډ ته ن المونییم راډونه انتقالول.
تاالش وروسته
د اراد سییم پولیسو پرون دوشنبه د یم میاشت ۲۴مه په یوه خیپاڼه ک وویل چ د موټر تر
ۍ
ن شی بهرنیان د الرۍ په تانکر ک موندیل دي .په وینا ن موندل شوي کسان تحقیقان ادارې ته انتقال
شوي دي .د سحدي پولیسو په خیه د د دغو افغانانو او پاکستانیانو عمرونه له  ۱۵تر  ۲۱کلونه دي.
ځیت مهاجر شمایل او لوېدیزو اروپان هیوادونو ته د ورتګ لپاره ځان په الریو ک پټوي .خو په قاچاف توګه
الریو ک سفر کول له ګواښونو ډک دي .د  ۲۰۱۹په اکټوبر میاشت ک د برتانیا پالزمېت لنډن ته څیمه یوه
الرۍ ک د  ۳۹ویتنامیانو مړي وموندل شول.
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مسابقه فوتبال دوستانه افغانستان در مقابل اندونییا سه شنبه  ۳جوزا ساعت هشت و نیم عرص به وقت
محیل در استادیوم باشگاه ایرانیان دون برگزار شد و تیم میل افغانستان با نتیجه  ۳بر  ۲بر اندونزی غلبه
کرد.

به گزارش خیگزاری شفقنا افغانستان ،بازی دوستانه پیش روی جام جهان فوتبال و مسابقات مقدمان جام
آسیا  AFCپشت درهای بسته بدون حضور رسانهها برگزار شد و به دلیل اهمیت مسائل تاکتییک و فت به
طور زنده از تلویزیون پخش نشد.
در این دیدار حست زمان ،نورهللا امیی و امرالدین سیف برای تیم میل فوتبال افغانستان گلزن کردند.
در این مسابقه ابتدا افغانستان در دقیقه  ۷توسط نورهللا امیی به گل رسید.
در واپست لحظات نیمه نخست در دقیقه  ۴۴افغانستان توسط امرالدین سیف به گل دوم هم رسید تا
پیوز نیمه اول باشد.
با سوع نیمه دوم باز هم افغانستان بود که به گل رسید.
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این بار نوبت به حست زمان ستاره تازه دعوت شده به تیم میل رسید که در اولت بازی اش با پیاهن
افغانستان  ،گل سوم شاگردان انوش دستگی را در این مسابقه به ثمر برساند.
پس ازگل زمان ،بازیکنان اندونزی در فاصله شش دقیقه و در دقایق  ۶۲و  ۶۸دوگل را وارد دروازه افغانستان
کردند تا اختالف به یک گل برسد.
اما در ادامه این بازی دیگر تون از خط دروازه ها عبور نکرد و بازی با نتیجه  ۳بر  ۲به سود شاگردان دستگی
به پایان رسید تا سفید پوشان افغانستان پس از برگزاری چند جلسه تمریت در هوای گرم امارات و پس از
نزدیک به دو سال دوری از رقابت های دوستانه و رسیم و همچنت برای حضور هر چه بهی برای مسابقات
رسیم پیش رو ،به یک برد روحیه بخش و مثبت از لحاظ تاکتییک دست پیدا کند.
شاگردان انوش دستگی در دومت دیدار تدارکان – تمریت در امارات و قبل از سفر به قطر ،روز شنبه ۲۹
یم به مصاف سنگاپور خواهد رفت.
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