
1 
 

 

13.09.2019 

 االنتحار لخطر يتعرضون اليونان في الالجئين أطفال من كثير

 وذلك لألطفال اإلنسانية األوضاع تردي من مزيدا   ,األطفال بحماية تعنى التي اإلنسانية المنظمات تتوقع

 إغاثة منظمة رئيس بروتوبابس جورج صرح حيث اليونان، إلى المهاجرين األطفال أعداد تزايد مع

 األمر سنوات، منذ الالجئين مخيمات في يعيشون األطفال هؤالء من الكثيرين بأن اليونان في األطفال

 إلى بهم تودي قد أعراض نم يعانون األطفال هؤالء أن بروتوبابس وذكر .عنه السكوت يجب ال الذي

 ورحلة تشردهم أثناء نفسية لصدمات تعرضوا أطفاال   اليومي عملنا خالل نصادف إننا" وأضاف .االنتحار

 الذي األمر المستقبل، وآفاق األمل فيها ينعدم نفسية حاالت ويعيشون عليها، التغلب عليهم ينبغي لجوئهم،

 األدنى القدر سوى يتلقون ال األطفال من كثيرا   أن كما. فسيةالن وصحتهم حياتهم على السلبية بآثاره يلقي

 أغسطس شهر خالل اليونان إلى وفدوا الذين الالجئين عدد بلغ فقد  UNHCR لمنظمة ووفقا  . التعليم من

 .شخص آالف ثمانية فقط

 

 لمتوسطا األبيض البحر إلى بها خاصة إنقاذ سفينة إرسال تنوي ألمانيا في البروتستانتية الكنيسة

. المتوسط األبيض البحر إلى بها خاصة إنقاذية سفينة إرسال ألمانيا في البروتستانتية الكنيسة تعتزم

 يعد الالجئين من مزيد غرق بأن برلين في شتروم -بيدفورد البروتستانتية الكنيسة مجلس رئيس وصرح

 هذا أن مضيفا  . بها خاصة نةسفي تشتري رابطة تأسيس الضروري من إنه وقال. به القبول يجب ال أمرا  

. اإلبحار على قادرة السفينة تصبح أن إلى عدة شهورا   وسيستغرق يورو مليون حوالي سيكلف األمر

 أرجاء كافة على الالجئين توزيع آلية يضمن مشترك حل إلى التوصل بضرورة شتروم -بيدفورد وطالب

 .األوروبية القارة
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 أخرى شهور لستة صوفيا مهمة تمديد

 شهور لستة الليبية السواحل قبالة صوفيا مهمة تمديد على بروكسل في األوروبي االتحاد دول تفقتا

 إيطاليا إلى الالجئين سير خط مراقبة على واالقتصار الالجئين إنقاذ يخص فيما التدخل دون لكن أخرى،

 لم أنه غير سنوات، أربع قبل المهمة هذه إطالق تم أنه إلى يشار. الجو من المسيرة والطائرات بالطائرات

 .  الالجئين من ا  مزيد استقبال رفضت إيطاليا ألن نظرا   الحالي، العام بداية منذ سفن أي تسير

 

 والعراق سوريا في للقتال ألمانيا من سافروا إسالموي ألف عن يزيد ما

 سوريا في القتال مناطق إلى ألمانيا من سافروا الذين اإلسالميين عدد بأن االتحادية  الحكومة أفادت

 النيابية الكتلة به تقدمت استفسار على ردا   ذلك جاء. إسالموي ألف عن يزيد ما بلغ قد الفائت العام والعراق

 هؤالء نصف حوالي أن إلى تشير محددة قرائن هناك أن المصدر وذكر. الحر الديمقراطي للحزب

 وأفاد. أخرى إرهابية تنظميات وفصف ضمن قاتلوا أو داعش تنظيم لواء تحت انضووا قد األشخاص

 .ألمانيا في حاليا   يتواجد األشخاص هؤالء ثلث قرابة أن المصدر

 

 الصحافة حرية جائزة تنال سعودية مدونة

 لجرأتها تكريما   حدود، بال صحفيين لمنظمة الصحافة حرية جائزة نجفان منال السعودية المدونة نالت

. الخميس أمس مساء الجائزة لتسلم شخصيا   الحضور من تتمكن لم الصحفية أن بالذكر جدير. وشجاعتها

 وتعرضت السعودية، في المرأة حقوق مساندة أجل من جهودها كرست قد السعودية الصحفية أن إلى يشار

 ".حدود بال صحفيون" منظمة إفادة بحسب بالدها، تغادر ولم لالعتقال

 

 

 

 

 

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) 


