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 تشديد مراقبة الحدود النمساوية

 

بعد التوصل إلى حل توفيقي في ألمانيا بشأن سياسة الهجرة، أعلنت السلطات النمساوية تشديد إجراءات 

المراقبة عند الحدود النمساوية. وجاء في بيان حكومي نمساوي أن السلطات النمساوية ستشدد إجراءات 

وسلوفينيا، في حال تنفيذ ما تم اإلتفاق عليه في برلين، وستمنع   إيطالياالمراقبة عند الحدود الجنوبية مع 

كورتس، المستشار النمساوي مرارا، أنه ال بد من   وأعلن  للخطر.  النمساوي  تعريض مصالح الشعب

تشديد إجراءات المراقبة عند معبر "برينر" الحدودي بين النمسا وإيطاليا. واتفق الحزبان، المسيحي 

راطي والمسيحي اإلجتماعي، مساء األمس على إقامة مراكز "ترانزيت" عند الحدود النمساوية الديمق

لتجميع طالبي اللجوء، المسؤولة عنهم دول أوروبية أخرى، قبل ترحيلهم. ولهذا يجب التوصل أوال إلى 

  تفاهمات مع الدول المعنية

 
 

  نالس ترى أن هناك حاجة إلى مزيد من المشاورات

 

مانية األل الحزب اإلشتراكي الديمقراطي إستعدادا مبدئيا إلقامة مراكز "ترانزيت" عند الحدود  يبدي قادة

نالس، رئيسة الكتلة البرلمانية للحزب اإلشتراكي الديمقراطي، إن هناك حاجة إلى   وقالت  النمساوية.  –

ا يتم حتى اآلن. ولذلك يبقى م مزيد من المشاورات، وإلى إتفاق مع المسؤولين في النمسا وإيطاليا. وهذا لم

تم التوصل إليه في برلين حبرا على ورق. ورفضت أيضا مصطلح "مراكز ترانزيت"، وطالبت بالبحث 

  عن مصطلح آخر. وتجتمع لجنة اإلئتالف مساء اليوم مجددا لمناقشة سياسة الهجرة

 
 

 ين المسيحيينليندنر، رئيس الحزب الديمقراطي الحر، يتوقع نشوب خالف جديد بين الحزب

 

ال يعتقد ليندنر، رئيس الحزب الديمقراطي الحر، أن اإلتفاق على سياسة الهجرة بين الحزبين، المسيحي 

الديمقراطي والمسيحي اإلجتماعي، سيدوم طويال. وقال في حديث تلفزيوني إن هناك اآلن نوعا من الهدنة 

 ي إلى خالف جديد بين الطرفين، ومنهبين الحزبين. ولكن هناك عدد من المشاكل المعلقة التي ستؤد

تطوير المعطيات اإلقتصادية، وقضايا اإلتحاد النقدي األوروبي. وقال إن ما تم التوصل إليه بين الحزبين 

غير محسوم على اإلطالق. وأعرب عن تأييد حزبه لصد الالجئين بموجب إتفاقية دبلين، ولكن على أساس 

النقاش اآلن على كيفية تنظيم الترحيل بشكل أفضل، أو على  قرار أوروبي مشترك. وطالب بأن يتركز

  إصدار قانون جديد للهجرة إلى ألمانيا

 



2 

 

 

 إعتداء على شابين سوريين

 

أعلنت الشرطة أن ألمانيا مخمورا إعتدى على شابين سوريين عمرهما أربع عشرة وخمس عشرة سنة 

الرجل أمعن النظر إليهما بنظرة تهديد، قبل أثناء عبورهما جسرا في حي ليشتنبيرغ في برلين. وقاال إن 

أن يلوذا بالفرار. وطاردهما حتى لحق بهما، وضرب البالغ من العمر أربع عشرة سنة بوجهه. واعتقلت 

الشرطة المعتدي. وتبين أن نسبة الكحول في دمه بلغت واحد فاصلة إثنين. ونفى أنه ألحق األذى بهما، 

  .ه لالجئين. وبدأ موظفو أمن الدولة بالتحقيق معهبينما أعرب لدى الشرطة عن معادات

 

 
 

 خفر السواحل الليبي يعلن وفاة ثالثة وستين الجئا

 

  متن لى ع . وكان  الليبية أعلن خفر السواحل الليبي أن ثالثة وستين الجئا قضوا غرقا قبالة تالسواحل 

ق القارب المطاطي يوم األحد الجئين. وأمكن إنقاذ واحد وأربعين منهم. وغر  وأربعة القارب مائة 

 الماضي قبالة شاطىء غرابولي التي تبعد خمسين كيلومترا عن طرابلس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

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) 


