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نخستین شکست حقوقی
برای فرمان جدید منع سفر ترامپ

بحران روابط ترکیه با اروپا

در تازهتریــن تحوالت مربوط به تنــش ترکیه با برخی از
کشــورهای اروپایی و به دنبال سخنرانی دو وزیر ترکیه در
هالند ،گزارش شده اســت که رجب طیب اردوغان ،رئیس
جمهوری ترکیه به هالند هشدار داده است.
آقای اردوغان گفته اســت که او منتظــر نتیجه انتخابات
هالند میماند و پس از اعالم نتیجه تصمیم میگیرد که چه
واکنشی به این رفتار هالند داشته باشد .پیشتر وی دولت
هالند را «فاشیست و پسمانده نازیها» توصیف خواند.
همچنین ابراهیم کالین سخنگوی رییس جمهوری ترکیه،
در توییتی گفته اســت که دولت هالند تســلیم گروههای
نژادپرست ،فاشیست و ضداسالم شده است.
همزمــان رئیس جمهور ترکیه از فرانســه کــه به مولود
چاووشاوغلو ،وزیر امــور خارجه ترکیه ،اجازه داده در آن
کشــور و در ارتباط با رفراندوم مــاه آینده (مورد حمایت
دولت ترکیه) برای تجمع کنندگان ســخنرانی کند ،تشکر
کرده اســت .هالند به هواپیمای آقای چاووشاوغلو اجازه
نداد تا به هالند برود و سپس مقامات هالندی از ورود فاطمه
بتول کایا سایان ،وزیر خانواده و رفاه ترکیه ،به کنسولگری
این کشور در روتردام جلوگیری کردند( .بی بی سی)

شبه نظامیان در عراق گور
دسته جمعی با  ۵۰۰جسد
را کشف کرده اند

در حمالت تهاجمی علیه گروه تروریستی «دولت اسالمی»
در موصل ،نیروهای دولت مرکزی عراق در حال پیشــروی
اند .شــبه نظامیــان متحد حکومت عراق از یک کشــف
وحشتناک گزارش داده اند.
شبه نظامیان شیعه مذهب الحشــد الشعبی در عراق ،به
قول خود شان ،یک گور دسته جمعی با  ۵۰۰جسد را کشف
کرده اند .این «واحد بسیج مردمی» این گور دسته جمعی
را در محوطه زندان «بادوش» در نزدیکی شهر موصل کشف
کرده است .شبه نظامیان گفته اند که این انسان ها را گروه
تروریستی «دولت اسالمی» یا داعش کشته است.
حمالت تهاجمی بر موصل
ملیشه های تروریســت «دولت اسالمی» در ماه جون سال
 ۲۰۱۴موصل را تحت تصرف خــود درآوردند .در آن زمان
ابوبکر البغدادی رهبر این گروه «خالفت» را در این شــهر
پر جمعیت اعالم کرد ،خالفتی که شامل بخش های از خاک
عراق و سوریه می شــود .فعال نیروهای عراقی در موصل
در حال پیشروی اند .بخش شــرقی این دومین بزرگترین
شهرعراق را در پایان ماه جنوری ،واحد های متحد حکومت
دوباره اشــغال کردند .به تاریخ  ۱۹فبروری امسال متحدان
حکومت عراق حمله تهاجمی را به منظور پس گرفتن بخش
غربی موصــل راه اندازی کردند .واحد بســیج مردمی در
کنار اردوی عراق در مبارزه علیه گروه تروریســتی «دولت
اسالمی» شرکت دارد .این شــبه نظامیان شیعه مذهب از
جانب ایران حمایت می شوند( .دویچه وله)

فرمان جدید منع سفر که توسط دونالد ترامپ
رئیس جمهور ایاالت متحده آمریکا وضع شده
است ،مواجه با نخستین شکست حقوقی شد.
قاضی ایالت ویسکانسین یک حکم را در مورد

سفر برای یک زن و یک کودک یک مرد مهاجر
سوریایی را صادر کرد .پناهندگی این مرد قب ً
ال
در ایاالت متحده آمریکا پذیرفته شده است.
این قاضی استدالل کرده است که عملی شدن
فرمان ترامــپ در این مورد ،مدعی را با «یک
مصیبت جبران ناپذیر» مواجه خواهد کرد.
این مرد تصمیم گرفته اســت که ناشناخته
بماند .هردو عضو خانواده اش در شــهر حلب
زندگی می کنند کــه در جنگ داخلی ویران
شده است.
این نخســتین حکم علیه فرمان جدید منع
سفر است که توسط ترامپ وضع شده است.
این قاضی برای سوال و جواب تاریخ  21مارچ
یک خانواده سوریایی علیه فرمان جدید صادر را تعیین کرده است.
کرده است.
پیش از آن ایالت های متعــدد آمریکا اعالم
ویلیام کونلی قاضی ایالت ویسکانسین به روز کردند که علیه فرمان جدید ترامپ ،اقدامات
جمعه به وقت محل یک حکم موقتی علیه منع حقوقی را اتخاذ می کنند( .دویچه وله)

پیشی گرفتن هندوهای ناسیونالیست
در انتخابات ایالتی هند

حزب حاکــم «بهاراتیا جاناتــا» در دهلی نو
توانســت دســت کم در دو ایالت هند بیش
از حزب کانگرس رای گرفته و پیروز شــود.
ناظران در این پیروزی یــک نتیجه خوب را
برای انتخابات سراســری هند در سال ۲۰۱۹
مشاهده می کنند.
حزب بهاراتیا جاناتا (بی جی پی) توانســت
این پیروزی مهــم را در ایالت پرجمعیت اوتار
پرادیش با  ۲۰۵میلیون نفوسش به دست آورد؛
جایی که پس از شــمارش آرا دست کم ۳۲۲
کرسی از مجموع  ۴۰۴کرسی پارلمان را از آن
خود کرد.
امیت شــا رئیس حزب «بهاراتیــا جاناتا» در
برابر رســانه ها در دهلی نو گفت« :این یک
حکم تاریخی برای حزب «بهاراتیا جاناتا» در
این ایالت است» .نتیجه این انتخابات سیاست
هندوســتان را به «مســیری جدید» هدایت
خواهد کرد.

پیروزی ترامپ و تاثیرآن بر انتخابات در اروپا

درحال حاضر اروپا با سه انتخابات بسیار عمده
در هالند ،فرانسه و آلمان روبرو می باشد .سوال
در این جاست که با موجودیت احساسات ضد
حکومت ها در اروپا ،کــه از انتخابات آمریکا
الهام گرفته است ،آیا یک کاندید مردمی در این
انتخابات ها ،پیروز خواهد شد؟
نزدیکترین انتخابات در اروپا ،انتخابات پارلمانی

نماینده افغانستان فاتح جام
جهانی کیک بوکسینگ شد

نخستین دوره جام جهانی کیک بوکسینگ که در تهران برگزار شده بود با
قهرمانی نماینده افغانستان پایان یافت .
در این مسابقات محمد حسین درودیان (ایران) ،کریستوفر روتین (مالت)،
اریک انســینگا (کامرون) ،ایالن دوراند (فرانســه) ،ماتیــا پدیو (ایتالیا)،
آندریاس چاریتو (قبرس) ،تسویوشی هارونو (حاپان) و علی اصغر حسینی
(افغانستان) در وزن  -۷۰کیلوگرام و در یک جدول به رقابت پرداختند.
در نهایت و پس از برگزاری رقابتهای مقدماتی محمد حســین درودیان از
ایران و علی اصغر حسینی از افغانستان با پیروزی در برابر حریفان به دیدار
نهایی راه پیدا کردند .دیدار نهایی برای نماینده افغانستان که یکبار مقابل
دردویان بازنده شــده بود ،یک دیدار انتقامی بود که عالقمندان حاضر در
سالن شاهد یک مبارزه جذاب و دیدنی بودند.
نماینده افغانســتان با شروع مبارزه تسلط و کنترل خود را بر رینگ و روند
مبارزه نشان داد و توانست درودیان را ناک دان کند .مبارزه خوب حسینی
در راندهای دوم و سوم نیز ادامه داشــت .تالش مبارز ایرانی برای جبران
امتیازات از دست داده ،از راند چهارم شروع شد ،ولی حسینی از افغانستان
آنقدر امتیاز جمع کرده بود که درنهایت پیروز از رینگ خارج شد.

زمزمه جدایی اوزیل
از آرسنال با آخرین
صحبتهایش قوت گرفت

 ۸۰فیصد از باشــندگان اوتارپرادیش هندو
هستند و در کنار آنان یک اقلیت  ۱۹فیصدی
مســلمانان زندگی می کنند .در مقایســه با
دیگر ایالت های هند ،اوتار پرادیش بیشترین
جمعیت مسلمان را دارد.
آغاز انتخابات ایالتی در هندوستان

راهول گاندی رهبر مخالفان سیاسی در برابر
رسانه های هندی شکست حزبش کانگرس و
یک حزب متحــدش را پذیرفت و به ناریندرا
مودی نخســت وزیر هندوســتان پیروزی
انتخاباتی حزب حاکم را تبریک گفت( .دویچه
وله)

بازیکن آلمانی آرســنال اظهار کرد هر اتفاقی ممکن است در آینده ورزشی
او در آرسنال رخ بدهد.
به نقل از مترو ،مســوت اوزیل در این فصل ستاره خاموش آرسنالیها بوده
است .او نتوانسته اســت از ابتدای فصل تاکنون عملکرد خوبی در این تیم
داشته باشد .البته ممکن است سیاســتهای ونگر و آرایش تاکتیکی این
مربی نیز تاثیری در بازیهای ضعیف اوزیل داشته باشد.
مسوت اوزیل درباره شرایط خود در این تیم گفت :هر چیزی در پایان فصل
امکان دارد رخ بدهد .صحبتهایی با ســران آرسنال داشتم .نمیدانم قرار
اســت چه اتفاقتی رخ بدهد .االن فقط تمرکز مــن روی موفقیت با تیم در
فصل جاری اســت .یکی از دالیلی که به آرسنال آمدم به خاطر آرسن ونگر
بود ولی بعضی وقتها چیزهایی در فوتبال خیلی سریع رخ میدهد که شما
نمیتوانید برنامه دقیق و خوبی داشته باشــید .به همین خاطر باید بگویم
آینده من در این تیم به تصمیم ونگر وابسته نیست .از اکنون چیزی مشخص
نیست.
او درباره انتقادهایی که از او میشــود نیز گفت :به این انتقادها عادت کردم
چراکه از اول شروع فوتبالم در وردربرمن و در ادامه تیم ملی فوتبال آلمان
و رئال مادرید و اکنون که در آرســنال هستم ،چنین انتقاداتی شنیده شده
است .همیشه انتقاد وجود داشته است ولی من کار خودم را پیش میبرم.
او درباره شکست برابر بایرن مونیخ در لیگ قهرمانان نیز گفت :شکستها
همیشه ناراحت کننده هستند .یک ســال با آرسنال قرارداد دارم و خیلی
دوســت دارم روزی قهرمان اروپا شــوم .امیدوارم این اتفاق با آرسنال رخ
بدهد .در غیر این صورت خوشحال خواهم شد روزی با تیم دیگری قهرمان
اروپا شوم.

در هالند است که قرار است در  ۱۵مارچ برگزار
گردد .یکی از کسانی که انتظار میرود حزبش در
این انتخابات کرسی های زیادی را بدست آورد،
گیرت وایلدرز است.
او رهبری یک حزب ضــد اتحادیه اروپا را بر
عهده دارد و به دونالد ترامپ هالندی میگویند.
والدرز شدیدا ً مخالف مهاجران میباشد.

ستیفن زابو ،رئیس اکادمی ترانزاتالنتیک می
گوید هالند در یک تقاطع قرار گرفته است.
زابو می گوید« ،احتمال دو چیز میرود .یکی این
که شاید انتخاب ترامپ و پیروزی بریکست یا
خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا ،موجی از تاثیر
گذاری را به جا گذاشته و یک کاندید مردمی را
برنده سازد( .صدای آمریکا)

رییس جمهور برکنار شده
کوریای جنوبی کاخ ریاست
جمهوری را ترک کرد

پارک گونهــه ،رئیس جمهــور معزول
کوریای جنوبی ،دو روز پس از رأی دادگاه
قانون اساسی این کشــور به برکناری او،
کاخ ریاست جمهوری را ترک کرد.
خانم پارک پس از خداحافظی با کارکنان
کاخ ریاست جمهوری ،در میان جمعی از
هوادارانش به خانه خود در جنوب سئول،
پایتخت کوریای جنوبی ،رفت.
رییس جمهور معزول کوریای جنوبی ،به
دلیل رسوایی فساد مالی یکی از دوستان
نزدیکش ،استیضاح و برکنار شده است.
خانم پارک در اولین اظهار نظر خود پس از

حکم دادگاه گفت« :با اینکه طول خواهد
کشــید ،اما باور دارم کــه حقیقت قطعا
آشکار میشود».
او همچنیــن از هوادارانــش بــه دلیل
«شکست در انجام وظیفه به عنوان رئیس
جمهور» معذرت خواست.
خبرنگار بیبیسی در کوریای جنوبی که
در جمع خبرنــگاران در مقابل خانه خانم
پارک حاضر بود ،گزارش داده است که او
«سرحال و خندان» بود و «رفتارش مانند
یک سیاستمدار رســوا و پشیمان نبود».
(بی بی سی)

درگیری پولیس ایتالیا با تظاهرکنندگان
معترض به ورود ماتئو سالوینی رهبر گروه
ضدمهاجرت «لیگ شمال» به شهر ناپل به
خشونت کشیده شد.
به گزارش رسانه ها ،عده ای از معترضان
با اســتفاده از کوکتل مولوتف نیروهای
پولیس را مورد حمله قرار دادند و نیروهای
پولیس برای مقابله با آنها از گاز اشک آور
و ماشین های آب پاش استفاده کردند.
رهبر لیگ شــمال ،با تازگی برای جذب
طرفداران بیشتر و شرکت در راهپیمایی

این حزب به شــهر ناپل در جنوب ایتالیا
سفر کرده است.
تظاهرات اعتراضی به ورود آقای سالوینی
که در ابتدا مســالمت آمیــز بود ،پس از
آن به خشونت کشیده شد که گروهی از
معترضان که چهره های خود را پوشانده
بودند ،به سمت نیروهای پولیس بطری و
اشیای دیگر پرتاب کردند.
در پی درگیری پولیس و معترضان ،مردمی
که در محل حضور داشــتند به ساختمان
های اطراف پناه بردند( .بی بی سی)

دو مرد در ارتباط با تهدیدات تروریستی
در شهر اســن آلمان دســتگیر شدند.
پولیس در پی دریافت خبرهایی از منابع
امنیتی درباره یک حمله طراحی شــده،
یک بازار را در شهر اسن تعطیل کرد.
ده هــا پولیــس روز شــنبه در اطراف
مرکز خرید «لیمبکر پالتز» شــهر اسن
مســتقر شــدند .یک روز پیش از این،
پولیس شــواهد موثق از وقوع یک حمله
تروریســتی در این منطقه دریافت کرده
بود.
روزنامه پرتیراژ «بیلد» به نقل از سرویس

های امنیتی نوشــته است که این تهدید
به طور بالقوه شــامل یک حمله چندگانه
انتحاری بوده است.
در همین حال ،گاراژهای نزدیک این بازار
و ایســتگاه قطار زیرزمینی نیز مسدود
شدند و سگ های تجسس به جستجوی
این مناطق پرداختند.
یک سخنگوی پولیس اسن به خبرگزاری
رویترز گفته است« :ما نشانه های بسیار
جدی از منابــع امنیتی درباره یک حمله
طراحی شده دریافت کردیم که قرار بود
امروز انجام شود»( .دویچه وله)

درگیری پولیس ایتالیا و معترضان
در ناپل به خشونت گرایید

مسابقات اسکی
دختران و پسران در بامیان برگزار شد

دومین دور مسابقات اسکی جام اتصاالت در
بامیان برگزار شد.
این مســابقات با حمایت مالی شــرکت
مخابراتی اتصاالت در پارک اســکی شهید
مزاری مرکز بامیان برگزار شد.
این مســابقات در دو قســمت دختران و
پسران انجام شــد که در بخش پسران ۶۰
اسکی باز و در بخش دختران  ۲۰اسکی باز
اشتراک کرده بودند.
یما رشیدی مســئول حمایتهای ورزشی
شرکت نامبرده در مورد حمایت این شرکت
از ورزش در افغانستان به رادیو آزادی گفت:
«این دومین سالی است که شرکت مخابراتی
اتصاالت ورزش اسکی را در بامیان حمایت
میکند .شرکت اتصاالت ورزشهای مختلفی
را مانند اســکی ،دوش و بایســکلرانی را
در سطح کشــور حمایت مالی و تخنیکی
میکند .هدف از این کمکها رشــد ورزش
در سطح کشور اســت .ما امیدوار هستیم
که در ســالهای آینده نیز ورزش اسکی و
دیگر ورزشها را حمایت بکنیم و این چنین
مسابقات را برگزار کنیم».
در پایان این مســابقات هــادی در بخش
پســران و فاطمه نظری در بخش دختران
توانســتند با کمترین زمــان به خط پایان
برسند و مقام اول را کسب کنند.

در این روز مســئوالن فدراســیون اسکی
افغانســتان نیز وعده دادند تــا امکانات
بیشتری را برای اسکی بازان بامیان فراهم
کنند.
داوود کارگر ســرمربی فدراسیون اسکی
افغانستان در این مورد اضافه کرد:
«بامیان یک مکان مناســب برای اســکی
در سطح کشــور اســت و در این والیت
عالقهمندی جوانان به این ورزش بسیار زیاد
است .ما تالش میکنیم تا با کمک حکومت
مرکزی و فدراسیون ملی اسکی بتوانیم در

سال آینده یک لفت را برای اسکی بازهای
بامیانی در پارک اسکی شهید مزاری بسازیم
تا امکانات بیشتری را برای این اسکی بازها
فراهم کنیم».
هفت سال اســت که اسکی در بامیان رواج
پیدا کرده کــه تا حال بیــش از  ۳۰۰تن
به این ورزش مشــغول هســتند و  ۷کلپ
اســکی در این والیت فعالیت دارند اما این
افراد هنوز هم بــا کمترین امکانات و بدون
وسایل استاندارد اسکی این ورزش را ادامه
میدهند( .رادیو آزادی)

دستگیری ها در پی تهدیدات
تروریستی در شهر اسن آلمان

احتمال تجدید جدال
بارسلونا و پاریسنژرمن

طبق ادعای طرف فرانســوی با توجه به ناداوری فاحش و قضاوت بســیار
مشکوک و پراشتباه داور اهل ترکیه ،جدال دو تیم بارسلونا و پاریسنژرمن
در صورت موفقیت کمپین امضا برای تکرار بازی ،تکرار خواهد شد.
در وب ســایت رســمی  change.orgجهت برگزاری مجدد دیدار دو تیم
بارسلونا و پاریســنژرمن کمپین جمع آوری امضا به راه انداخته و جالب
اینجا است که وب سایت رســمی یوفا نیز این لینک جمع آوری امضا را از
طریق درگاه اینترنتی خود منتشر کرده است.
تا کنون بیش از  ۴۵۰۰امضا جمع آوری شــده و این رقم با توجه به حضور
فرانسویها در کمپین لحظه به لحظه افزایش پیدا می کند.
مسلم است که برگزاری مجدد بازی بارسلونا و پاریسنژرمن از دید اهالی
فوتبال غیرممکن اســت و بارســلونا قطعا تیم راه یافته به دور بعدی لیگ
قهرمانان اروپا خواهد بود اما خبر مربوط به تکرار بازی بارســلونا – پاریس
از حد شــایعه عبور کرده و به یک چالش در وب سایتهای رسمی تبدیل
شده است.
آس اسپانیا نیز با انتشــار این خبر از هواداران بارسلونا خواسته با تشکیل
کمپینی مقابل این کمپین ،تالش فرانسوی را خنثی کنند.
داور آلمانی ترک تبار یوفا ،با قضاوت بسیار مشکوک و اشتباه خود در عدم
اعالم  ۲پنالتی به سود پاریسنژرمن و اعالم اشتباه پنالتی به سود بارسلونا
متهم ردیف اول در بروز این اختالفات محسوب میشوند.

لواندوفسکی
در بایرن مونیخ  ۱۰۰گله شد

ستاره لهستانی بایرن مونیخ با دو گلی که در دیدار برابر فرانکفورت به ثمر
رساند تعداد گلهای خود را با پیراهن بایرن به عدد  ۱۰۰رساند.
بــه نقل از  ،elsportبایرن مونیخ در هفته بیســت و چهــارم رقابتهای
بوندســلیگا در آلیانس آره نا از فرانکفورت پذیرایی کرد و توانست با سه
گل به پیروزی برسد.
ســتاره بایرن در این دیدار روبرت لواندوفسکی بود که توانست دو گل به
ثمر رساند.
لواندوفســکی با دو گلی که در این دیدار به ثمر رساند تعداد گلهای خود
با پیراهن بایرن را به عدد « »۱۰۰رســاند .او در  ۱۳۶بازی که با بایرن مونیخ
لحظات آخر بازى ،راشدخان جلو دوش هاى در رقابتهای مختلف به میدان رفته توانسته این  ۱۰۰گل را به ثمر رساند.
آنان را گرفت و ســه بازيکن آنها پياپى از بایرن با پیروزی که در این دیدار خانگی به دســت آورد با  ۵۹امتیاز به یکه
تازی خود در صدر جدول ردهبندی ادامه داد و اختالف خود با نزدیک ترین
ميدان خارج شدند.
همچنان کريم جنت و اميرحمزه ،هر کدام تعقیب کننده اش را به عدد  ۱۰رساند.
دو بازيکن ،شاه پورزدران و محمد نبى هر
کدام يک بازيکن را ازميدان خارج نمودند.
محمد نبــى ،بهترين بازيکــن اين رقابت
شناخته شد.
افغانستان با سه پيروزى پيهم در مسابقات
بيست اوره در مقابل ايرلند ،درين مسابقات
برنده شد و کپ قهرمانى را از آن خود نمود.
دررقابــت هاى مذکور ،برخــى ريکارد ها
نيزثبت شــد؛ افغانســتان در رقابت هاى
امروز منچســتریونایتد برای رفتن به جمع  ۴تیم نهایی جام حذفی باید در
بيست اوره جهانى بيشترين دوش را انجام
خانه چلسی به میدان برود.
داد؛ محمــد نبى با توپ انــدازى هاى کم،
مورینیو گفت“ :تالش زیادی انجام می دهم اما من عاشــق یونایتد هستم و
دوش زيادى را به خود نسبت داد؛ همچنان
احساس می کنم سالهای سال است هدایت این تیم را بر عهده دارم .
دريک رقابت از تيم افغانســتان ،بيشترين
سخت ترین قسمت  ،انتظارات زیادی به علت افتخارات باشگاه است .البته
شش دوشه را انجام داد.
کارتى بازىکن تيم ايرلند ،در چهار اور  ٦٩من نیز بی تقصیر نیستم زیرا افتخارات زیادی در باشگاه های مختلف کسب
دوش اجرا کرد ،که در مسابقات بيست اوره ،کرده ام .باید رابطه ای بین پتانسیل و انتظارات باشد حاال فاصله ای بین این
دو افتاده که این موضوع کار را دشوار می سازد.
زيادترين دوش است.
بعد از اين ،سلسلۀ مسابقات بين المللى پنج قهرمانی در جام اتحادیه بســیار لذت بخش بود  .ولی ما تا همین حال نیز
بازى يک روزه ،درهمين ميدان آغاز خواهد جام خیریه و اتحادیه را بدست آورده ایم .اما تنها جام اتحادیه برای ما کافی
نیست و ما نمی خواهیم فصل در ماه فبروری به پایان برسد”.
شد( .پژواک)

افغانستان در مسابقۀ سوم
بيست اورۀ نيز تيم ايرلند را مغلوب کرد

مورینیو:افتخاراتزیادم
باعث انتظارات بیشتر
از من شده است!

افغانستان در مسابقۀ سوم بيست اوره نيز
ايرلند را شکســت داد و به سلسلۀ رقابت
هاى بيســت اوره ١١ ،پيروزى پيهم را از آن
خود کرد.
اين مسابقه ،به تاريخ  ٢٢حوت در استديوم
بيــن المللى گريترنويــدا در دهلى جديد
هندوستان به ميزبانى افغانستان برگزار شد.
قرعۀ اين مسابقه را تيم ايرلند برد؛ اما تيم
افغانستان نخســت بيتينگ ( توپ زنى) را
آغاز کرد.

تيم افغانستان ،گرچه نجيب ترکى را زودتر
از دست داد؛ اما ســپس شهزاد محمدى و
محمد نبى خوب درخشيدند و دربيست اور
 ٢٣٣دوش انجام دادند.
محمدشهزاد با اجراى پنج شش دوشه ٧٢ ،و
محمد نبى با اجراى  ٩شش دوشه ٨٩ ،دوش
را انجام دادنــد؛ همچنان عثمان غنى ،٢٣
سميع اهلل شينوارى  ١٣و اصغرستانکزى ١٢
دوش انجام دادند.
تيم ايرلنــد نيز خوب بازى کــرد؛ اما در

