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 "موسكو تنفي صحة التقرير حول غاز "نوفيتشوك

 

نفت الحكومة الروسية ما ورد في تقرير إعالمي بريطاني جديد حول غاز "نوفيتشوك" الذي 

يزعم التقرير أنه صنع في مختبر روسي على نهر الفولغا، واستخدم في تسميم الجاسوس 

المسؤولة عن األسلحة الكيميائية المزدوج سكريبال. وقال الرئيس السابق للجنة الروسية 

لوكالة األنباء الروسية "تاس": إن هذا السم لم يخزن في المختبر المذكور في أي وقت من 

األوقات. وذكرت صحيفة "تايمز" البريطانية أن اإلستخبارات البريطانية حددت مختبر 

 سياأبحاث عسكرية روسية كمصدر لهذا الغاز في منشأة عسكرية في حنوب غرب رو

 
 

 إحتجاجات جديدة في قطاع غزة

 

يخشى وقوع أعمال عنف اليوم أثناء اإلحتجاجات الفلسطينية في قطاع غزة حيث يستعد 

آالف الفلسطينيين لحرق اإلطارات أثناء التظاهر. كما تم تركيب مرايا عاكسة لحجب الرؤية 

تل الجنود عن الجنود اإلسرائيليين. وفي التظاهرات السابقة يوم الجمعة الماضي ق

اإلسرائيليون عشرين متظاهرا فلسطينيا. وقال متحدث باسم الجيش اإلسرائيلي إن الجنود 

هرين. وحسب حماس، ستستمر التظاهرات حتى  المتظا  قادة  على عمدا  أطلقوا النار 

منتصف مايو القادم، يوم الذكرى السنوية السبعين لتأسيس إسرائيل، عندما فر مئات اآلالف 

سطينيين أو شردوا عنوة من ديارهم. ويطالبون اليوم بالعودة، بينما ترفض إسرائيل من الفل

 ذلك
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 مراقبة الالجئين في البحر المتوسدول اإلتحاد األوروبي تشرك ليبيا في 

 

من أجل وقف تدفق الالجئين غير الشرعيين، بدأت دول اإلتحاد األوروبي بإغالق آخر 

انية أن فيديريكا موغيريني، مفوضة اإلتحاد األوروبي ثغرات المراقبة. وذكرت صحيفة ألم

للشؤون الخارجية، أعلنت ردا على إحاطة تقدم بها حزب اليسار في البرلمان األوروبي، أن 

ليبيا ستشارك قريبا في النظام األوروبي لمراقبة الحدود الذي يعتمد على األقمار الصناعية، 

ى مراقبة الحدود كي تتخذ اإلجراءات الالزمة من أجل تعزيز قدرات دول شمال إفريقيا عل

ضد الهجرة والتجارة غير الشرعيتين. وتكون ليبيا على اتصال مع إيطاليا ومالطا واليونان 

  وقبرص وفرنسا وإسبانيا والبرتغال لجعل مهمات مراقبة الحدود أكثر فعالية

 
 

 إستمرار الخالف حول لم شمل العائالت

 

ائالت الالجئين بين الحزبين المسيحيين والحزب اإلشتراكي يحتدم الخالف حول لم شمل ع

الديمقراطي. وفي حديث صحفي قال نوسالين، نائب رئيس الكتلة البرلمانية للحزبين 

ف. وإذا اإلئتال  المسيحيين، إن ما يخطط له وزير الداخلية زيهوفر، يتطابق تماما مع إتفاقية

ذلك، فهذا يعني نهاية اإلئتالف. ومن ناحية لم يوافق الحزب اإلشتراكي الديمقراطي على 

أخرى حذر ماس، وزير الخارجية األلماني الحزبين المسيحيين من أن الحزب اإلشتراكي 

الديمقراطي لن يوافق على قرار يسمح بقدوم عدد أقل بكثير من ألف شخص شهريا من 

العدد هو العدد الصحيح، أقارب الالجئين إلى ألمانيا. وأعلنت رابطة المدن والبلديات أن هذا 

  وإال لن تتمكن المدن والبلديات من تحمل النتائج

 
 

 رابطة المدن تقول إن إجراءات اللجوء تدوم طويال رغم اإلصالحات

 

رغم اإلصالحات التي تم اتخاذها في إطار اإلدارة اإلتحادية للهجرة والالجئين، ترى رابطة 

يال، ال سيما في الحاالت القديمة. ولهذا يتعين المدن والبلديات أن إجراءات اللجوء تدوم طو

على اإلدارة اإلتحادية أن تسرع في إنجاز اإلجراءات دون إلحاق الضرر بجودة القرارات. 

ويقوم اليوم زيهوفر، وزير الداخلية األلماني، بزيارة لمقر اإلدارة اإلتحادية في نيرنبيرغ. 

 لشهر، وهذه آخذة بالتراجعويبلغ متوسط إجراءات اللجوء تسعة أشهر وربع 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) 


