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 رسوم جمركية أمريكية: النغه يطالب بالرد عليها

 

، رئيس لجنة الشؤون التجارية في البرلمان األوروبي، عن اإلجراءات األوروبية دافع النغه

المضادة للرسوم الجمركية األمريكية إلشهار البطاقة الحمراء في وجه الواليات المتحدة. 

وستكون اإلجراءات المضادة أقل حدة لتفادي التصعيد. ورفض أن تتجاوب القارة األوروبية 

ة، مثلما طالب آلتماير، وزير اإلقتصاد األلماني قائال إنه ال يجوز لنا مع القرارات األمريكي

أن نقبل باإلبتزاز. وفقط على مستوى الندية، يستطيع المرء التحدث عن التحديات المشتركة. 

ومنذ اليوم يجب على الشركات األوروبية العاملة في أمريكا أن تدفع بين عشرة إلى خمسة 

 جمركية على صادرتاها من الفوالذ واأللومنيوموعشرين في المائة رسوما 

 
 

 ثغرة أمنية لدى اإلدارة اإلتحادية للهجرة والالجئين

 

يبدو أن ثغرة أمنية في جهاز اإلدارة اإلتحادية للهجرة والالجئين ساهمت في ارتكاب 

مخالفات في إجراءات اللجوء السياسي. هذا ما ورد في تقرير التحقيق الداخلي أن حوالي 

لموظفين لهم الحق في دخول نظام الملفات اإللكترونية ما يمكنهم مثال من تجنب نصف ا

إجراء إستجواب مع شخص معين. وكان من المقرر أن يكون حق الدخول هذا مقصورا على 

 عدد قليل من الموظفين. ويقال إن الرئيسة السابقة كانت تتدخل بهذه الطريقة
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 ل الالجئيناإلتحاد األوروبي يرصد مليارات الستقبا

 

ينبغي تقديم مساعدات مالية أللمانيا مقابل استقبالها الجئين. وذكرت صحيفة ألمانية أنه تم 

رصد حوالي أربعة مليارات وخمسمائة مليون يورو لهذا الغرض. وبناء على ذلك سيدفع 

 ةمبلغ ألفين وثمانمائة يورو مقابل كل الجىء غير أوروبي جاء إلى ألمانيا، إعتبارا من فتر

ميزانية عام ألفين وواحد وعشرين. وحاولت الحكومة األلمانية سابقا تقليل المساعدات المالية 

لتلك الدول التي ترفض استقبال الجئين. ولم تتمكن من ذلك بسبب معارضة بعض الدول 

 األعضاء. واآلن تكافأ تلك الدول التي تستقبل الجئين

 
 

في قضية اإلدارة اإلتحادية للهجرة نالس تدعو إلى استجواب آلتماير ودي ميزيير 

 والالجئين

 

تطالب نالس، رئيسة الحزب اإلشتراكي الديمقراطي، باستجواب آلتماير، وزير مكتب 

المستشارية السابق، ودي ميزيير، وزير الداخلية السابق، وكالهما من الحزب المسيحي 

الت في حديث الديمقراطي، بخصوص قضية اإلدارة اإلتحادية للهجرة والالجئين. وق

إعالمي: من أجل الحصول على صورة كاملة، ال بد من استجواب جميع أعضاء لجنة 

الشؤون الداخلية. ورفضت تشكيل لجنة لتقصي الحقائق ألنها تحتاج إلى أشهر كي تبدأ 

 عملها. والمطلوب هو التوصل إلى حل في الوقت الراهن

 
 

  مأساوية منظمة "أطباء بال حدود": أوضاع الالجئين في باريس

 

يوجه موظفو منظمة "أطباء بال حدود" إنتقادات الذعة للسلطات الفرنسية بسبب معاملتها 

لالجئين في باريس. وقالوا إن أوضاع الالجئين في باريس أسوأ بألف مرة منها في مخيم 

كاليه حيث كانت الإنسانية. ويوضع الالجؤون في باريس في أماكن ضيقة ويعانون من 

منها المشردون. ويصل إلى باريس حتى خمسمائة الجىء أسبوعيا إلى أن أمراض يعاني 

أصبحت "مقر ترانزيت" للبشر الذين يريدون الذهاب إما إلى بلد أوروبي آخر، أو يرحلون 

بموجب إتفاقية "دبلن" ليقوموا برحلة أوروبية غريبة. ويتهمون السلطات الفرنسية بأنها 

مشاهد مروعة. ولكن هذا لم يترك أثرا لدى الالجئين تركت األوضاع تتأزم عن قصد، لخلق 

الذين خاطروا من أجل حياة أفضل. ويرون أن فرنسا ال تتصرف وفق مبادئها، وأن الدول 

 األوروبية لم تدرك حجم حركة الهجرة

 
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) 


