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08.12.2017  

 ة ضد اسرائيلإلى انتفاضحماس تدعو 

دعت حركة حماس اليوم إلى القيام بانتفاضة ضد إسرائيل، حيث قال اسماعيل هنية بأن قرار 

الرئيس األمريكي ترامب االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل يعتبر بثمابة إعالن حرب 

إلى القيام بانتفاضة ضد إسرائيل. من  أيضا   هللا اللبنانيعلى الفلسطينيين. كذلك فقد دعا حزب 

جانبها وضعت إسرائيل جيشها على أعلى درجات التأهب، تحسبا  لوقوع مصادمات بعد 

 صالة الجمعة. مجلس األمن الدولي دعا اليوم إلى عقد جلسة طارئة بعد ظهر اليوم.

 

 جئينبولندا وهنغاريا متمسكتان بموقفهما حيال استقبال الال

شددت كل من بولندا وهنغاريا على أنهما لن تستقبال الجئين في إطار توزيع الالجئين على 

يشار إلى أن مفوضية االتحاد األوروبي قد وجهت لدى دول االتحاد األوروبي مستقبال . 

محكمة العدل األوروبية شكوى ضد هاتين الدولتين وكذلك التشيك بسبب عدم التضامن. 

رجية البولندي قد صرح بأن منظومة التوزيع تجلب المخاطر، لذا فإن بالده وكان وزير الخا

لن تتراجع عن قرارها بهذا الصدد. أما حزب فيدس الحاكم في هنغاريا فقد أفاد بأن لجوء 

 المفوضية األوروبية إلى القضاء مؤداه ممارسة الضغط واالبتزاز السياسي فقط.

 

 برو أزول تنتقد التعاون مع ليبيا

هت منظمة برو أزول المساندة لالجئين انتقادات للمستشارة أنغيال ميركل بعد لقائها رئيس وج

الوزراء الليبي السراج. ودعا المدير التنفيذي للمنظمة بوركهاردت  إلى وقف فوري للتعاون 

مع ليبيا فيما يخص سياسة الهجرة والالجئين. وأضاف إنه يتوجب على دول االتحاد 

 رات األلوف من الالجئين من المخيمات الليبية إلى أوروبا. األوروبي جلب عش

 



2 
 

 اتهامات جديدة للشرطة بالتقصير في ملف عمري

ذكرت مصادر إعالمية أن مكتب الجنايات المحلي في والية نورد راين فيستفاليا أراد استقاء 

قام به في معلومات حول مكان إقامة أنيس عمري وذلك قبل أسابيع قليلة من الهجوم الذي 

ساحة عيد الميالد ببرلين، إال أن جهاز الشرطة لم يرد على االستفسار رغم االلتماس الذي 

قدم بضرورة الرد بشكل عاجل. وأضاف المصدر أن هذا األمر كان الفتا  إذ أن أحد أجهزة 

االستخبارات األجنبية حذر من إمكانية تخطيط عمري لهجوم. يشار إلى أن السلطات في 

نورد راين فيستفاليا كانت آنذاك مختصة بأوراق عمري، إذا كان مسجال  هناك، إال أنه والية 

 في الواقع كان مقيما  في برلين.

 

 مستخدمي جوازات السفر المزورة من الالجئين العالقين في اليونانتزايد أعداد 

بالطائرات لقدوم أفاد تقرير إعالمي بأن أعداد الالجئين العالقين في اليونان ممن يسعون إلى ا

آخذ في التزايد، حيث ارتفع عدد  إلى دول أوروبية أخرى باالستعانة بجوازات سفر مزورة

في الربع الثاني من العام  729في الربع األول إلى  429الحاالت التي كشف النقاب عنها من 

ن عين في المئة. ويشكل السوريون واألفغان واإليرانيوسب، أي بنسبة تبلغ حوالي 2017

واألتراك واأللبان واإلريتيريون النسبة األعظم من هؤالء الالجئين. ومن أهم الوجهات 

 المفضلة لدى هؤالء ألمانيا وسويسرا وإيطاليا وهولندا وبلجيكا.

 

 وزراء الداخلية ينهون مؤتمر الخريف في اليبزغ

ينهي وزراء داخلية الواليات اليوم الجمعة مؤتمر الخريف الذي عقد على مدي يومين في ال 

يبزغ. وأجرى المؤتمرون مشاورات حول عدة قضايا أهمها الوضع األمني وترحيل 

الالجئين الخطيرين إلى سوريا وأمان المعلوماتية والعنف في مالعب كرة القدم. ومن المقرر 

 ات ومقررات باإلجماع.أن يتخذ المؤتمر توصي

 

 

 

 

 

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) 


