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 مؤتمر المانحين لليمن في جنيف

نظرا لتردي األوضاع اإلنسانية في اليمن تعقد األمم المتحدة بعد ظهر اليوم في جنيف مؤتمرا للمانحين. 

ويأمل غوتيريش، األمين العام لألمم المتحدة، في تقديم منح سخية لليمن. وتحتاج األمم المتحدة حسب 

مليارات دوالر لمساعدة اليمن الذي يئن تحت وطأة الجوع واألوبئة بياناتها الخاصة إلى حوالي ثالثة 

والدمار بسبب الحرب عليه منذ ثالث سنوات. وهناك  عجز  فائق  في  األغذية  واألدوية. وفي اليمن 

  تقاتل الحكومة اليمنية التي لجأت إلى الرياض بدعم المملكة السعودية ضد المتمردين الحوثيين الشيعة

 
 

 سلمان، ولي عهد الملك السعودي الحالي، يقول إن إلسرائيل الحق في الوجودمحمد بن 

تسعى حكومة المملكة السعودية إلى تحقيق مزيد من اإلنفراج مع إسرائيل. وفي هذا الشأن قال ولي العهد 

 محمد بن سلمان إن إلسرائيل الحق في الوجود، ودعا إلى إبرام معاهدة سالم. وقال في مقابلة مع مجلة

أمريكية إن للفلسطينيين واإلسرائيليين الحق في أن تكون لهم دولة خاصة بهم. وال توجد عالقات 

دبلوماسية بين السعوية وإسرائيل، إال أن الخبراء يرون أن الرياض مستعدة من حيث المبدأ لتطبيع 

حزم ضد ي تقاتل بالعالقات مع تل أبيب. وتعتبر الرياض نفسها في العالم اإلسالمي منافسا إليران الت

  إسرائيل

 
 

 منظمة "هيومان رايتس ووتش" تنتقد إسرائيل بسبب قتل متظاهرين فلسطينيين

انتقدت منظمة "هيومان رايتس ووتش" إسرائيل بشدة بسبب قتل ثمانية عشر فلسطينيا على األقل أثناء 

لشرق األوسط، إن تظاهرات العودة في قطاع غزة. وقال إريك غولدستاين، نائب مدير المنظمة في ا

إسرائيل لم تفرط في استخدام العنف فحسب، بل تصرف جنودها وفق أوامر، كما يبدو، باستخدام القوة 

العسكرية ضد المتظاهرين الفلسطينيين. وكانت النتيجة تتمثل في قتل وجرح متظاهرين لم يشكلوا أي 

ا ستنشر أكثر من مائة قناص على الحدود تهديد للجنود اإلسرائيليين. وأشار إلى إعالن إسرائيل مقدما أنه

  مع غزة

 
 

  تخبط في إسرائيل بسبب الالجئين األفارقة

أعربت وزارة الداخلية األلمانية عن دهشتها من إعالن إسرائيل أنها تريد، بالتعاون مع األمم المتحدة، 

إنها لم تتسلم بالغا بهذا  نقل الالجئين األفارقة لديها إلى ألمانيا. وقال متحدث باسم الوزارة األلمانية

المعنى. وأعلن نتنياهو أن ألمانيا وإيطاليا وكندا مرشحة الستقبال ستة عشر ألف الجىء إفريقي في 
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إسرائيل، وأنه توصل إلى اتفاق بهذا الشأن  مع  مفوضية  شؤون  الالجئين  التابعة  لألمم  المتحدة. 

 المتحدة عدم وجود أي اتفاق مع البلدان المذكورة ولكنه أوقف العمل بهذا اإلتفاق. كما أكدت األمم

 
 

 

 خلو طريق البلقان من الالجئين وانسحاب الجنود

نظرا لخلو طريق البلقان المغلق أصال من الالجئين، إنسحبت القوات الصربية التي كانت ترابط على 

. وفي البلدان الحدود مع بلغاريا ومقدونيا، وبقيت الشرطة، كما ذكرت مصادر إعالمية في بلغراد

المجاورة لصربيا كان الجنود أيضا يساعدون الشرطة في حماية الحدود، بعد أن وصل حوالي مليون 

  الجىء عبر هذا الطريق إلى النمسا وألمانيا. وأقامت المجر ومقدونيا أسيجة عالية لوقف تدفق الالجئين

 
 

 وزير التنمية األلماني يرصد مزيدا من األموال لبرنامج العودة

بقدر كبير. وقال في حديث   يدعو غيرد مولر، وزير التنمية األلماني، إلى رقع ميزانية برنامج العودة

صحفي سيخصص في المستقبل مبلغ خمسمائة مليون يورو سنويا لتمويل برنامج العودة. وأضاف أن 

عة عشر ام ألفين وسبهذا أقل بكثير من توفير الرعاية لالجئين هنا في ألمانيا. وتم حتى اآلن في مارس ع

رصد مائة وخمسين مليون يورو فقط. ويهدف البرنامج إلى مساعدة الالجئين بعد عودتهم إلى بالدهم من 

خالل إجراءات متنوعة. ويسري هذا البرنامج بالدرجة األولى على بلدان مثل ألبانيا وكوسوفو وصربيا 

 وتونس والمغرب وغانا ونيجيريا والعراق وأفغانستان ومصر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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) 
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