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11.01.2018 

 

 إستمرار التظاهرات العنيفة في تونس

ين رشقوا إستمرت التظاهرات العنيفة لليلة الثالثة في عدد من المدن التونسية. وتفيد أقوال شهود عيان أن المتظاهر

از الشرطة بالحجارة وزجاجات مولوتوف. وأشعلوا النار في اإلطارات إلغالق الشوارع. بينما استخدت الشرطة الغ

ع سنوات ما يعرف للدموع. وتنظم التظاهرات ضد سياسة التقشف، وارتفاع تكاليف الحياة. وفي تونس بدأ قبل سبالمسيل 

  بالربيع العربي. وتعاني تونس من مشاكل إقتصادية واجتماعية

 

 

  إسرائيل توسع المستوطنات اإلسرائيلية في األراضي الفلسطينية

وثمانين وحدة  يلي، من السلطة اإلسرائيلية المعنية بناء ألف ومائتين وخمسطلب أفيغدور ليبرمان، وزير الدفاع اإلسرائ

نفيذ. كما أن ألفين سكنية في الضفة الغربية في العام الحالي. وتفيد مصادر إعالمية إسرائيلية أن القسم العظم منها قيد الت

ستوطنات بكر. ومن شأن توسيع الموأربعمائة وتسعين مشروع بناء آخر في عشرين موقعا هي في مرحلة التخطيط الم

كررة بين اإلسرائيلية أن يعطل حل الدولتين ألنها تبنى في مناطق مخصصة للدولة الفلسطينية. وتحدث مواجهات مت

راء إطالق النار عليه اإلسرائيليين والفلسطينيين. وفي يوم الثالثاء الماضي قتل حاخام يسكن في مستوظنة غير شرعية ج

انية بالحادثوطوقت قوات اإلحتالل اإلسرائيلية مناطق في الضفة الغربية. ونددت وزارة الخارجية األلموهو في سيارته.   

 

 

 سبعة بلدان جنوب اإلتحاد األوروبي تطالب بالتضامن مع الالجئين

ى بتأمين خرطالبت سبع دول جنوب اإلتحاد األوروبي في بيانها الختامي للمؤتمر الذي عقدته في روما الدول األعضاء األ

لي: إننا بحاجة الحدود ومراقبة تدفق الالجئين، وبمزيد من التضامن مع الالجئين. وقال جينتيلوني، رئيس الوزراء اإليطا

يبا. وأعتقد أننا إلى اتحاد أوروبي أكثر تجانسا، وأقل تمايزا بين الشمال والجنوب، والشرق والغرب. وعلينا تحقيق ذلك قر

أن وحدنا  ن لحماية حدودنا بشكل أفضل، وبناء إدارة مشتركة إلنجاز طلبات اللجوء، بعدمتفقون على تعزيز التضام

لين، من أجل القوانين الخاصة بذلك. وقال الرئيس الفرنسي ماكرون: علينا أن نتفاعل بسرعة مع تناقضات إتفاقية دب

مرة الرابعةرؤساء دول ورؤساء وزراء للالتحكم بأمواج الالجئين بشكل أفضل. وتعقد هذه القمة التي يشارك فيها سبعة   
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شهرا تقريبا 11مدة إنجاز طلبات اللجوء ترتفع إلى   

هر فاصلة أرتفعت مدة إنجاز طلبات اللجوء خالل سنتين إلى أكثر من الضعف. ففي العام الماضي بلغت المدة عشرة أش

للجوء الكبيرة عود السبب إلى كمية طلبات اسبعة، بينما بلغت عام ألفين وخمسة عشر خمسة أشهر فاصلة إثنان فقط. وي

ي التي تراكمت خالل مدة طويلة. كما أن هناك حاالت معقدة. وحسب اإلدارة اإلتحادية للهجرة والالجئين ال تتوفر ف

 حاالت كثيرة جوازات السفر ووثائق أخرى، األمر الذي يعيق إنجاز المعامالت

 

 

 مشاغبات في مركز الستقبال الجئين في سول

فة. وتفيد إصابة حمسة منهم بجروح خفي  قعت مشاغبات بين الالجئين في مركز الستقبالهم في مدينة سول أدت إلىو

يرة. مصادر إعالمية أن صفير إنذار الحريق في المركز إنطلق، األمر الذي جعل اإلطفائية والشرطة تأتي بأعداد كب

ن تعتقل قصيرة. وتواصلت اإلشتباكات بين السكان دون أ وأجبر أربعمائة من الالجئين على مغادرة مساكنهم لفترة

  الشرطة أحدا منهم

 

 

 أمر قضائي مؤقت ضد ماير

ا بسبب النص أصدرت محكمة برلين اإلقليمية أمرا قضائيا مؤقتا ضد النائب ماير الذي ينتمي لحزب البديل من أجل ألماني

ايرز. وال يسمح س بيكر. وتم نشر هذا النص في قناة تويتر مالعرقي حول نوح، إبن النجم السابق في رياضة التنس بور

في إمكانية البدء  لماير بإعادة نشر هذا النص الذي يصف نوح بـ "نصف الزنجي الصغير". وتحقق النيابة العامة في برلين

و الذي كتب ه في إجراءات تحقيقية. وتقدم بيكر ببالغ جنائي. وأعلن ماير أنه لم ينشر النص بنفسه، بل موظف لديه

 النص، وأنه وجه له تحذيرا

 

 

 

 

 

 

 

 

Refugee Radio in Funkhaus Europa – täglich um 11:55 und 23:55 Uhr. 

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

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


