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  إستخالص الدروس من عملية "إلفانغين"

 

رتمبيرغ في -تتباين ردود الفعل على مهمة الشرطة األلمانية في مأوى لالجئين في والية بادن 

. ف توماس شتروبل، وزير الداخلية في الوالية، قال في حديث صحفي: إن دولة القانون هي 

للحيلولة دون توجيه رسائل خاطئة المنتصرة، وإن ألمانيا بحاجة إلى سياسة ترحيل صارمة 

إلى البلدان األصلية. أما رابطة "أسيل" المؤيدة لالجئين فوصفت مهمة الشرطة الضخمة من 

حيث العدد، بأنها غير متناسبة، ال سيما أن الشاب المطلوب من توغو لم يكن هاربا، بل كان 

اكز للترحيل، مثلما يطالب موجودا في المأوى. وحذرت نقابة الشرطة في الوالية من إنشاء مر

  زيهوفر، وزير الداخلية األلماني، ألنها تؤدي إلى تطورات شبيهة بما حدث في الوالية

 

   
   

 حزب اليسار ينتقد التباطؤ في لم شمل العائالت في اليونان

 

طالب حزب اليسار في البرلمان األلماني الحكومة األلمانية باإلسراع في لم شمل عائالت 

اليونان. وقالت أوال ييلبكه، الخبيرة في الشؤون الداخلية،  من  ودين في ألمانيا الالجئين الموج

في حديث صحفي، إن الحكومة األلمانية ال تنفذ التعهد بلم شمل العائالت خالل ستة أشهر. 

وهذا غير مقبول، وغير إنساني ألن األمر يتعلق باألطفال بالدرجة األولى. وجاء رد الحكومة 

ى ذلك في الربع األول من العام الحالي من خالل استقبال خمسمائة وواحد وتسعيين األلمانية عل

طفال من اليونان. وذكرت تييلبكه أن ضعف هذا العدد جاء في الفترة بين أكتوبر وديسمبر من 

  العام الماضي

   

   
   

 5100 مكان "كمنطقة خاصة" الستقبال الالجئين

 

بفالس أنه تم تحضير خمسة آالف ومائة مكان  –أعلنت وزارة اإلندماج في والية راينالند 

كمنطقة مخصصة الستقبال الالجئين. وفي حالة ازدياد العدد بشكل مفاجىء يمكن إقامة خيم 
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وحاويات إضافية لهذا الغرض. ونظرا لتراجع عدد الالجئين في الوالية، كانت المراكز 

 .لمائة فقطالمخصصة الستقبال الالجئين مشغولة بنسبة سبعة وخمسين في ا

 

 
   

 تظاهرات في جزيرة ليسبوس بسبب ازدحام المخيمات ومخططات الضرائب

 

تغلق اليوم في جزيرة ليسبوس اليونانية جميع المتاجر والمطاعم والمقاهي أبوابها بسبب ازدحام 

مخيمات الالجئين، ورفع ضريبة القيمة المضافة. ويرفع المتظاهرون بتأييد من غرفة التجارة 

ب بحل فوري كي تتمكن الجزيرة من العيش. وألقى تسيبراس، رئيس الوزراء الفتات تطال

اليوناني، مساء األمس كلمة في الجزيرة قال فيها إنه ليس من السهل العيش مع الالجئين. وفي 

حديث تلفزيوني قال إنه أكبر تدفق لالجئين منذ الحرب العالمية الثانية. وعندما كانت دول 

روبي تقيم األسيجة، أنقذت الجزر اليونانية سمعة أوروبا من خالل أخرى في اإلتحاد األو

استقبال الالجئين. وفي األمس تظاهر آالف من السكان مطالبين بحل فوري لقضية الالجئين 

  والضريبة، ال سيما أن األوضاع اصبحت ال تطاق في الجزر اليونانية

 

   
   

  ا الهجوم بالغاز المزعوم في دومامنظمة مراقبة األسلحة الكيميائية تريد نبش قبور ضحاي

 

يريد مراقبو االسلحة الكيميائية في إطار فحص الهجوم بالغاز المزعوم في دوما، نبش قبور 

الضحايا. وقال رئيس المنظمة إنها تبحث عن إمكانيات ألخذ عينات عضوية للتحقق من 

أخذ الخبراء عينات استخدام غاز الكلور والسارين. وهذا أمر بالغ الحساسية. وفي السابق 

 معوا ج  تشريحية، ولكن هذه هي المرة األولى التي يتم فيها نبش الجثث. وأضاف أن الخبراء

تشريحية. وتتهم دول غربية الحكومة السورية باستعمال الغازات السامة   عينة  مائة من   أكثر

 ال المساعدينأثناء هجومها على الغوطة الشرقية في السابع من أبريل الماضي. وحسب أقو

 واألطباء لقي أكثر من أربعين شخصا حتفهم. ومن المتوقع أن تقدم المنظمة التقرير خالل شهر

  

 

 

 

 

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) 


