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 18/17/2018أخبار يوم 

 

 أسبانيا قد تصبح الوجهة الجديدة لعبور الالجئين إلى أوروبا

ين والمهاجرين غير الشرعيين إلى االتحاد األوروبي، حيث استخدم ئجتعتبر أسبانيا المقصد الجديد لال

البحر األبيض المتوسط، كما أن عدد المهاجرين  عبر الغربي الطريقخط سير معظمهم في هذا العام 

الذين وصلوا إيطاليا هذا العام تناقص عن ذي قبل. هذا ما أفادت به وكالة فرونتكس لحماية حدود االتحاد 

ا آخذ في التزايد منذ أن ياألوروبي. وتجدر اإلشارة إلى أن عدد المهاجرين الذين تتم إعادتهم إلى ليب

لية اتفاقية مع حرس الحدود الليبي. كما أن إيطاليا دأبت منذ يونيو الماضي على أبرمت الحكومة اإليطا

حظر سفن تحمل مهاجرين. لذا فقد حذرت فرونتكس منذ شهور عدة من أن تصبح أسبانيا الطريق 

 األساسي الجديد لعبور الالجئين.

 

 ات سفر مزورةالشرطة اليونانية تلقي القبض على عشرات من المهاجرين الذي يحملون جواز

يحاول عشرات من المهاجرين منذ األيام الماضية الوصول إلى أواسط أوروبا عبر المجال الجوي 

إغالق الطريق الذي يمر بدول البلقان. وكانت الشرطة اليونانية قد حالت خالل األيام  بعدلليونان، وذلك 

نمارك وإيطاليا داة إلى ألمانيا والالثالثة الماضية دون سفر ثمانية وأربعين شخصاً من السفر بالطائر

ودول أخرى في وسط أوروبا. وكان هؤالء المهاجرون قد أبرزوا جوازات سفر مزورة في مطارات كل 

من جزيرة سانتورين ورودوس ومايكونوس، بحسب إفادة الشرطة، التي أضافت بأن عدد المهاجرين 

ية موسم السياحة. علماً بأن ثمن هذه ادالذين يستخدمون جوازات سفر مزورة آخذ في التزايد منذ ب

وخمسمائة وثالثة آالف يورو. وأضاف المصدر أن المهربين  فاألوراق المزورة يتراوح ما بين أل

 يسعون إلى مزيد من الكسب المادي منذ إغالق طريق البلقان.
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 ترامب يتدارك خطأه اللفظي

المؤتمر الصحفى لدى قمة هلسنكي مع الرئيس  قال الرئيس ترامب بأنه أخطأ التعبير أثناء تصريحاته في

وكان الرئيس ترامب قد صرح خالل لقائه قصود. مالروسي بوتين. وأنه لفظ العكس بطريق الخطأ غير ال

، وهو في هلسنكي بأنه ال يري أي داِع لكي تقف روسيا وراء أي تالعب في الحملة االنتخابية األمريكية

 حتى من جانب الجمهوريين أيضاً.  األمر الذي عرضه النتقادات شديدة

 

 وزير الداخلية يعترف بوجود أخطاء

أقر وزير الداخلية االتحادي بأخطاء تم ارتكابها في ترحيل الجىء أفغاني، رغم أن إجراءات طلب 

لجوئه لم تختتم بعد. وقالت متحدثة باسم وزارة الداخلية بأن الخطأ صدر عن الدائرة االتحادية لشؤون 

لالجئين، التي تجاهلت تنبيهاً ورد عن المحكمة اإلدارية في غرايفسفالد بشأن استمرار الهجرة وا

كان من ضمن تسعة وستين البالغ من العمر عشرين عاماً إجراءات اللجوء. يشار إلى أن هذا الالجىء 

لترحيل تسعة الجئاً أفغانياً رحلوا إلى كابول قبل أسبوعين. وكان وزير الداخلية زيهوفر قد بدا مسروراً 

 وستين أفغانياً تزامناً مع عيد ميالده التاسع والستين.

 

 ينبغي على الحزب المسيحي االجتماعي التركيز على المواضيع الجوهرية بدالً من الالجئين

صدرت أصوات من داخل الحزب المسيحي االجتماعي تنتقد توجهات الحزب وذلك نظراً لتدني شعبيته 

لتفاقم  األخيرة، حيث قال يوآخيم هيرمن وزير الداخلية بوالية باقاريا بأنه يأسف الرأي في استطالعات

الخالف بين زيهوفر والمستشارة ميركل بشأن سياسة اللجوء. وأضاف بأنه يتفهم استياء الكثيرين تجاه 

في  مستقبالً  أسلوب وشكل هذه الخالفات. وطالب هيرمن بعدم االنشغال بمسألة اللجوء وتكريس الجهد

 مناقشة قضايا هامة أخرى.

 

 

 

 

 

 

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) 

 


