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 19/02/2018أخبار يوم 

 

 إيران: استمرار البحث عن ركام الطائرة 

 

بعد رحلة داخلية في  في إيران ال تزال أعمال البحث عن ركام الطائرة التي سقطت أمس

والية أصفهان جراء عاصفة ثلجية مستمرة. وكانت الطائرة تقل ستة وستين شخصاً. وكان 

رجال اإلنقاذ قد أوقفوا أعمال البحث مساء أمس بسبب سوء األحوال الجوية وتراكم الثلوج 

 وظلمة الليل. وذكرت مصادر حكومية أن األمل في العثور على مسافرين أحياء بات 

يالً، دون أن تذكر أسباب محددة للحادث. جدير بالذكر أن إيران شهدت في األعوام ضئ

الماضية عدداً من حوادث الطائرات الجسيمة من حين آلخر. يشار إلى أن الطائرات 

 ر الدولي المفروض عليها منذ سنوتاإليرانية تعتبر قديمة وسيئة الصيانة بسبب الحصا

 
 

 نظام األسد أكراد سوريا ينوون التعاون مع

 

يعتزم األكراد في شمال سوريا التعاون مع النظام السوري عسكرياً لصد الهجمات العسكرية 

رفيع المستوى بأن الجيش السوري سينصب معاقل كردي التركية، حيث صرح ممثل 

في غضون يومين. يشار إلى أن تركيا بدأت في شن  هقوات وينشرحدودية في منطقة عفرين، 

هجوم عسكري على منطقة عفرين منذ  شهر يناير، بهدف طرد ميليشيات كردية من المنطقة 

المتاخمة للحدود التركية بحسب تصريحات الحكومة التركية. جدير بالذكر أن هذه الهجمات 

 على رأسهم الواليات المتحدةصل بين تركيا وحلفائها في الناتو واتزيد من التوتر الح
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 رئيس الوزراء الهنغاري يهدد بإغالق منظمات غير حكومية

 

هدد رئيس الوزراء الهنغاري أوربان بإغالق المنظمات غير الحكومية في مجال إغاثة 

الالجئين. وصرح أوربان السياسي من اليمين المتطرف بأنه سيسفر العاملين في هذه 

ا عن أعمالهم الخطرة. ويعتزم البرلمان الهنغاري يوم الثالثاء المنظمات في حال لم يكفو

الشروع في مناقشات حول حزمة من القوانين بشأن تدابير جديدة ستتخذ بحق  المقبل

خمسة وعشرين في المئة ة بقيمة يضريبفرض غرامة غير الحكومية، من بينها  المنظمات 

اتهم أوربان في الوقت نفسه الساسة الغربيين على المساعدات المالية القادمة من الخارج. كما 

فق هذا بتمهيد الطريق أمام هزيمة المسيحية ونشر اإلسالم جراء النهج الليبراليي بالسماح بتد

 الكم الهائل من المهاجرين

 

 
 

 منظمات حقوق اإلنسان تحذر من ترحيل الجئين أفارقة من إسرائيل

 

إسرائيل بترحيل حوالي ثمانية وثالثين ألفاً من حذرت منظمات تعنى بحقوق اإلنسان من قيام 

المهاجرين األفارقة من إسرائيل إلى رواندا، حيث أفادت منظمة الشعوب المهددة في غوتنغن 

أمس األحد بأن الظروف السائدة ال تتيح أي شكل من أشكال األمن أو أفق العيش الكريم 

الالجئون األريتريون الذين تعرضوا  لك للُمرحلين من الجئي رواندا، وأنه خير دليل على ذ

للتنكيل بعد ترحيلهم من إسرائيل دون أوراق رسمية أو نقود. وكان الحقوقيون قد عقدوا 

 المحكمة   حكم صدور  بعد   إسرائيل  اآلمال على إمكانية بقاء كثير من الالجئين في

الشروع  2018أبريل  1وذكر المصدر بأن الحكومة اإلسرائيلية تنوي اعتباراً من األخير. 

 اجات كبيرة في أوساط الرأي العامفي ترحيل الجئين أفارقة، األمر الذي القى احتج
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 ميركل متفائلة بالتوصل إلى منظومة أوروبية موحدة فيما يخص اللجوء

 

أعربت المستشارة األلمانية أنغيال ميركل عن أملها في أن يتم التوصل إلى منظومى أوروبية 

مشتركة فيما يخص اللجوء. ودعت ميركل في خطابها المتلفز الذي بث يوم السبت كافة 

  بمسألة  المتعلقة الدول األعضاء في االتحاد األوروبي إلى العمل للتصدي للتحديات 

أنها تأمل أن يتم التوصل إلى تحقيق تقدم حتى شهر يونية المقبل.  الهجرة، مشيرة إلى

وأضافت أنه من قبيل المصلحة العامة أن بعض البلدان تقاضت مبالغ مالية من ميزانية 

االتحاد األوروبي أكثر مما دفعت، بغية المضي قدماً في عجلة اقتصاداتها. وذكرت ميركل 

لمانحة تدرك األهمية القصوى للتضامن والتآزر بأن ألمانيا بوصفها واحدة من الدول ا

تقاسم األدوار يسير على ما يرام في مجال حماية في المشترك. وأشارت إلى أن التعاون 

 الحدود ومكافحة أسباب الهجرة، إال أنه ال يسير كما ينبغي فيما إذا تعلق األمر بالسؤال عن

 كيفية تأمين وطن مؤقت لالجئين

 

 

 

 المتقدمين بطلبات لجوءتزايد عدد دعاوى 

 

سجلت المحاكم اإلدارية في والية نورد راين فيستفاليا تزايداً بالغاً في عدد الدعاوى الخاصة 

في المئة عن العام  55، حيث بلغت هذه الزيادة نسبة 2017باللجوء في العام المنصرم 

دل في ة وزارة العالماضي، أي بواقع واحد وستين ألفاً وستمائة دعوى، بحسب إفاد

دوسلدورف السبت، في حين بلغت نسبة الزيادة في الدعاوى المستعجلة تسعاً وأربعين في 

. وأضاف المصدر أن المدد التي استغرقتها دعوى المئة أي بواقع سبعة عشر ألفاً وخمسمائة

. وبلغ عدد القضايا التي 7.1إلى  5.8أيضاً من  رتفعت في معدالتهااإلجراءات القضائية قد ا

  ين وثالثين ألفاً وثمانمائة قضيةلبت بها اثنتم ا

 

 

 

 

 

 
 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) 


