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 ميركل تزور أوشفيتس للمرة األولى

 

تزور المستشارة أنغيال ميركل النصب التذكاري في أوشفيتس للمرة األولى، حيث ستقف دقيقة 

النازية. وتأتي هذه الزيارة بمناسبة مرور الذكرى السنوية العاشرة  صمت على أرواح ضحايا

بيركناو التي تأسست للحفاظ على النصب التذكاري. وتعتبر  –على إنشاء مؤسسة أوشفيتس 

مليون يورو. ويعتبر النصب التذكاري شاهداً على  60ألمانيا أكبر دولة مانحة حيث دفعت 

كسرات اإلبادة التي أقامها النازيون، ما أسفر عن مقتل مستوى العالم على الهولوكاوست ومع

 ما يزيد عن مليون نسمة

 
 

 تدرس مسألة حلحلة ترحيل الجناة إلى سوريا السلطات األلمانية

 

تشهد مدينة لوبيك اليوم الجمعة المشاورات النهائية بين وزراء الداخلية على المستويين 

مدرجة على جدول األعمال ال تزال بحاجة نقطة  60االتحادي والمحلي. وذكر المصدر أن 

من أهم هذه إلى إنجاز. وقال هانس يواخيم غروته وزير الداخلية بوالية شليسفيغ هولشتاين إن 

القضايا تكثيف المساعي من أجل محاربة التطرف اليميني والعداء للسامية، ومكافحة العنف 

مية جنسية المشتبه بهم أم ال. وقد في المالعب الرياضية وما إذا كان يتوجب على الشرطة تس

ساد إجماع بين الوزراء فيما يخص تمديد الترحيل إلى سوريا لستة شهور أخرى. وإلى ذلك 

الحين يتوجب إصدار تقييم جديد لألوضاع الراهنة هناك. وألمح الوزراء إلى نيتهم ترحيل 

ت الالزمة لذلك، حيث أصحاب الجنح الجسيمة مستقبالً، على أن يتم توفير الشروط والمقوما

أنه ال يوجد شريك يمكن التخاطب معه في سوريا. وقال غروته إن الوزراء يسعون إلى مطالبة 

منع  ه سيصار إلى تمديدالحكومة االتحادية بخلق هيكليات تتيح التسفير إلى سوريا. غير أن

 ا بال استثناءالترحيل إلى سوري
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 حزب الخضر ينتقد تسهيل الترحيل إلى سوريا

 

وجه حزب الخضر انتقادات لوزراء الداخلية نظراً لخطتهم الرامية إلى تسهيل إجراءات ترحيل 

ر لشؤون ضالجناة إلى سوريا. وقالت لويزه أمتسبيرغ المتحدثة باسم الكتلة النيابية لحزب الخ

سياسة الالجئين في إنه ال يجوز بحال من األحوال ترحيل الجناة إلى أوضاع تعرضهم وتعرض 

تهم للخطر. وأضافت إن من يريد الترحيل إلى سوريا عليه أن يتعاون مع نظام األسد الذي حيا

رف البشر من سوريا. إال أن بشار األسد غير جدير بالثقة وإنما ط من يسهم في تشريد كثير

 مشارك في الحرب، على حد قولها

 
 

 قانون اإلقامةالداخلية األلمانية تسعى إلى محاربة جريمة العشائر من خالل تشديد 

 

تسعى وزارة الداخلية االتحادية إلى تشديد اإلجراءات الخاصة باإلقامة في إطار مكافحتها 

وقال تايشمن وكيل وزارة الداخلية االتحادية إن واقعة ميري في لجريمة العشائر الكبرى. 

متعلقة بريمن تعطي المبرر لتشديد ضوابط قوانين األجانب وصالحيات االعتقال في الحاالت ال

بحظر دخول البالد مجدداً. وطالب المسؤول األلماني بضرورة اعتبار أي انتهاك لحظر دخول 

وأفاد تقرير وزارة الداخلية أنه يجب أخذ العظات والعبر من حادثة البالد مدعاة لالعتقال. 

قد  ةعودة ميري بعد أن تم ترحيله إلى لبنان في يوليو الماضي. يشار إلى أن السلطات األلماني

أعادت تسفير ميري إلى لبنان في شهر نوفمبر بعد أن رفض طلب لجوئه. وأضاف المصدر 

أن تعديل القانون الذي يتيح مثل هذه القضايا قد يدخل حيز التنفيذ في النصف األول من العام 

2020 

 
 

 منظمة الصحة العالمية تحذر من انتشار وباء الحصبة

 

نتشار مرض الحصبة في شتى أرجاء العالم. وأفادت حذرت منظمة األمم المتحدة من مغبة ا

المنظمة بأن عدد الذين لقوا حتفهم جراء هذا المرض المعدي الخطير العام المنصرم قد تجاوز 

140  ً وأشار المصدر إلى أن عدد المرضى . ، من بينهم أطفال ال تتجاوز أعمارهم الخامسةألفا

ثمائة وثالثة وخمسين ألفاً، في حين بلغ عددهم بلغ حوالي ثال 2018المسجلين رسمياً في العام 

أعداد أكبر وجود  العام الحالي نحو أربعمائة وأربعين ألفاً. غير أن األمم المتحدة تنطلق من

بكثير. وعزت المنظمة أسباب انتشار هذا المرض إلى قلة حصص اللقاح وانعدام الوقاية 

 اللقاحية
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Refugee Radio in COSMO – daily in Al-Saut Al-Arabi at 10:30 pm on the radio and at 6 

pm via Livestream.     

Frequencies: NRW: 103,3 MHz (WDR) | Bremen: 96,7 MHz (Radio Bremen) |   

Bremerhaven: 92,1 MHz (Radio Bremen) | Berlin und Brandenburg: 96,3 MHz (rbb) 

 


