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 صفحه                                      عنوان                                                                    

 4----------------------------------------------------------------------------------------------------------اخبار کامل

 4--------------------------------------------------------- به وطن برگشت نمود رانیاز چها هزار مهاجرافغان ازا شیب

 4---------------------------------------------------- کورنیو سره نغدي مرسته پیل شوه ویشو هیاځ ېله ب ېپه هلمند ک

 5-------------------------------------------------- ژغورل شوي دي ېکانال ک سیلګان والډک ۹۰ ېدږن ېک وځدوو ور

 7-------------------------------------------- به انگلستان گریمهاجر از کانال مانش و ورود صدها تن د ۹۰نجات حدود

 8------------------------------------------------------------------------ ده ېلړپاکستان ته ش لهډ وهی والوډد ک ایبوسن

 ۹---------------------------------------------------------- ایتالیمهاجر در مالءعام در ا کیسبت به قتل ن یخشم عموم
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 ویب سایت وزارت

 

 .ستنفر مهاجرافغان مقیم ایران، طی سه روز گذشته، طور جبری وداوطلبانه، کشور برگشت نموده ا 1۰چهار هزارو
اسد، از مرز اسالم قلعه وارد کشور  ۹نفر مهاجر، به تاریخ  267به اساس معلو مات واصله از والیت هرات، یک هزارو 

 .شده است
نفر افراد مجرد طور جبری  2۹8تن، همراه با  68خانواده، شامل  1۹به گفتهآمرسرحدی اسالم قلعه از میان افراد مذکور

 .عودت نموده اند تن مجرد بصورت داوطلب 67۹با  تن، همراه 222 خانواده شامل 56و
 IOMتن مجرد غرض دریافت کمک، به دفتر 28زن و  4۰مرد ،  35خانواده شامل  2۰منبع عالوه نمود که ازآن میان، 

 .معرفی شده است
الی  6خ های به تاری نفر مهاجر مقیم ایران، 743همچنان، خبر واصله از والیت نیمروز حاکی از آن است که دو هزار و 

 .اسد طور اجباری و داوطلبانه از طریق مرز میلک به کشور برگشت نموده اند ۹
خانواده  24 جبری و عودت تن افراد مجرد، 1285تن همراه با  287خانواده ، شامل 77از میان افراد مذکور، عودت 

 .داوطلب بوده تن مجرد 1۰87تن، همراه با  84شامل 
 16۹زن و  136مرد ،  123خانواده شامل  67نیمروز، ازمجموع برگشت کننده های مذکور،  به گفته آمر امور مهاجرین

 .معرفی شده اند IOMتن مجرد غرض دریافت کمک، به دفتر

 ویب سایت وزارت
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بې ځایه شویو، بې  د جګړې له امله په همکارۍ UNHCR د هلمند والیت د کډوالو او راستنیدونکو چارو ریاست د
 .نیته د نغدي مرستو د وېش لړۍ پیل کړه ۹په  وزلو کورنیو د زمری

 .ډالر نغدي ترالسه کړي 42۰تمه کیږي چې هر سروې شوې کورنۍ به 

 ډوال نیوزک
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ته واوړي. د  هغه کډوال ژغورلي چې غوښتل یې برېتانیا ۹۰جمعه او شنبه انګلیس کانال نږدې  فرانسوي چارواکو تېره
 .کوي چې د یاد کانال له الرې برېتانیا ته ځان ورسوي ګواښونو او امنیتي تدابیرو سربېره ال هم ګڼ شمېر کډوال هڅه

کډوالو  مه د پا دو کالې تنګۍ کې د3۰یوه خبرپاڼه کې ویلي چې تېره شنبه د جوالی  د مانش او شمالي سمندر قومندانۍ په
تۍ کې بېړۍ ژاک اودار فورمانتن دغه کښ یوه کښتۍ له ستونزې سره مخ شوې وه. په وینا یې د ګري نې ګزمه کوونکې

 .بندر ته یې انتقال کړل کسان وژغورل او د دنکرک ۴1سپاره 

تنه نور کډوال ژغورلي او د بولونی سور مېر بندر  ۴7یاد کانال کې  یوه ورځ مخکې د فرانسې د ملي ژغورنې ځواکونو
د فرانسې سرحدي ژغورل شوي کډوال  انتقال کړي وو. د مانش او شمالي سمندر قومندانۍ زیاته کړې چې سمندر کې ته یې

 .پولیسو ته سپارل شوي دي

 3۰کډوال نیولي دي. د جوالی په  2۴7 بېړیو سپاره 7برېتانوي چارواکو انګلیس کانال کې پر  2۹لور ته د جوالی په  بل
 .انګلیس کانال له الرې ځانونه برېتانیا ته ورسوي تنه نور کډوال وتوانېدل چې د ۴۶۰بیا 

ډېر مهاجر د سمندر له الرې  1۶۰۰۰ مه پورې لهبرېتانوي چارواکو د شمېرو له مخې د روان کال له پیل څخه تر دې د د
 .همدې مودې پرتله نږدې دوه چنده زیاتوالی ښیي برېتانیا ته رسېدلي دي چې د تېر کال د

کانال کې د  مه یاد13وزارت بیا وایي چې د روان کال د جنورۍ له لومړۍ نېټې د جون تر  د فرانسې د کورنیو چارو
 .سلنه زیاتوالی ښیي ۶8پرتله  کال د همدې مودې 2۰21شمېر د  کډوالو مخه نیولې ده. دا 2۰132

کډوالو د سمندر له الرې برېتانیا ته د ورتګ هڅه کړې وه چې له ډلې یې  زره ۵2۰۰۰کې  2۰21د یادولو ده چې په 
 .کسان توانېدلي وو چې خپل مقصد ته ورسېږي 28۰۰
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 مهاجر نیوز

 

مهاجران تالش داشتند با  اند. اینمهاجر را از کانال مانش نجات داده 88گویند طی چند روز گذشته می های فرانسویمقام
های بریتانیایی نیز از رسیدن صدها انگلستان برسانند. همزمان، مقام های کوچک بادی خود را به سواحلاستفاده از قایق

 .اندهای ساحلی این کشور خبر دادهآب مهاجر به

 های پا دوکاله نجات دادند. مهاجران نجاتمهاجر را از آب ۴1جوالی  3۰شنبه  نیروهای گشت زنی دریایی فرانسه روز
 .داده شده سپس به بندر دنکرک انتقال یافتند

آنها را به  مهاجر را از کانال مانش نجات دادند و ۴7دریایی فرانسه با کمک یک هلیکوپتر،  یک روز پیشتر، نیروهای
 .بندر بولوین سورمر منتقل کردند

انگلستان برسانند.  هایکشتی بادی خود را به آب 7مهاجر توانستند با استفاده از  2۴7جوالی،  2۹از سوی دیگر، روز 
های انگلستان شدند. این مهاجران توسط محافظان وارد آب کشتی بادی 12مهاجر دیگر در  ۴۶۰جوالی نیز  3۰روز شنبه 

 .بندر منتقل شدند دریایی انگلیس به

 اندهزار مهاجر وارد انگلستان شده 1۶بیش از  2۰22از آغاز سال 

مهاجر از طریق  1۶۰۰۰از  بیش 2۰22جونز، خبرنگار بی بی سی، در تویتر خبر داده است که از آغاز سال  سیمون
 .طی همین مدت است 2۰21دو برابر رقم ثبت شده در سال  اند. این رقمهای بریتانیا شدهکانال مانش وارد آب
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مهاجران برای عبور از کانال مانش  تالش 777جون  13داخله فرانسه به نوبه خود نوشته است از آغاز سال تا  وزارت
رقم  تن بوده است. این 2۰132های کوچک به انگلستان بروند اند با کشتیخواستهمی رانی کهبه ثبت رسیده و رقم مهاج

 .دهددرصد افزایش را نشان می ۶8در مقایسه با سال گذشته در همین مدت 

هزار مهاجر  28کنند. از این میان  های بادی از کانال مانش عبورهزا نفر تالش کردند با کشتی ۵2حدود  2۰21سال  در
   .برسانند موفق شدند خود را به سواحل انگلستان

 کډوال نیوز

 

بالکان لومړی هېواد دی  پاکستاني کډوالو یوه ډله بېرته پاکستان ته لېږدولې ده. بوسنیا هرزه ګوین د د بوسنیا حکومت د
 .چې اسناد نه لرونکي کډوال له خپلې خاورې څخه شړي

خبر ورکړ. دغه وزارت ویلي چې  د امنیت وزارت تېره یکشنبه پاکستان ته د کډوالو د یوې ډلې د بېرته ستنولو بوسنیا د
او بوسنیا هرزه ګوین ترمنځ د کډوالو د بېرته منلو تړون پر بنسټ  په نومبر میاشت کې د پاکستان 2۰2۰یاد کډوال د 
د پلي کېدو په موخه یو  دي. دواړو هېوادونو د تېر کال په جوالی میاشت کې د نوموړي تړون لېږدول شوي پاکستان ته

 .پروټوکول السلیک کړی و

 .یاد وزارت د شړل شویو کډوالو شمېر نه دی په ډاګه کړی
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واد سخت مهاجرت پر وړاندې د د دغه هې امنیت وزارت دا هم ویلي دي چې له بوسنیا څخه د کډوالو شړل د غیرقانوني د
 هغه کسان بېرته خپلو هېوادونو ته ستنوي چې د نړیوالې ساتنې شرایط نه پوره دریځ ښیي. په وینا یې بوسنیا به ټول

 .کوي

 .یادې سرچینې زیاته کړې ه چې په نږدې راتلونکي کې به د کډوالو نورې ډلې هم له بوسنیا څخه شړل کېږي

اروپایي هېوادونو ته ورسوي. د بوسنیا  چې د بالکان له الرې ځانونه راهیسې په لسهاوو زره کډوال هڅه کوي 2۰1۵ له
 کډوال ثبت شوي دي چې د تېر کال په 38۶۵جنورۍ تر اپریل پورې بوسنیا کې  د امنیت وزارت په حواله د روان کال د

 .جوړوي بنګله دېش اتباع سلنه د افغانستان، پاکستان او 7۶پرتله پنځه سلنه کموالی ښیي. د دغو کډوالو 

کسانو هڅه کړې ده چې په  1۴33کال په لومړیو څلورو میاشتو کې  بل پلو د بوسنیا سرحدي پولیس وایي چې د روان
  .ښیي سلنه کموالی 32دغه هېواد ته واوړي. دا شمېر د تېر کال همدې مودې پرتله  ناقانونه توګه

 بی بی سی 

 

 POLIZIA DI STATO/QUESTURA DI MACERATAمنبع تصویر، 

مداران هر دو ویدیویی که گفته شده یک رهگذر از صحنه این قتل در خیابان گرفته با واکنش خشمگین مردم و سیاست
 جناح چپ و راست ایتالیا روبرو شده است

جان دادن یک مهاجر که در روز روشن در شهری در مرکز ایتالیا مورد حمله قرار گرفته بود، خشم عمومی در این 
 کشور را برانگیخته است.

 در شهر کوچک چیویتانوا مارکه واقع در ناحیه ماچرتا روی داد.  -ژوئیه  2۹ -این واقعه روز جمعه 

دهد هیچ رسد در آنچه پیش چشمانش روی میکه به نظر می -شده در ویدیویی که گفته شده توسط یک رهگذر تهیه 
 زده شده است. شود که توسط یک مرد سفیدپوست زمینای دیده مییک دستفروش نیجریه -کند دخالتی نمی
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 ساله را در ارتباط با قتل و سرقت بازداشت کرده است.  32گوید یک ایتالیایی پلیس می

های گسترده و اغلب تندی در ایتالیا به همراه داشته است. های اجتماعی واکنشیو در شبکهبا این حال، انتشار این وید
 اند. شاهدان عینی متعجب شده« تفاوتیبی»اند که از اند نوشتهبسیاری از کسانی که این ویدیو را دیده
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