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 28.09.2018 

   

 صفقة تركيا ال تلبي جميع التوقعات

وفقاً لبيانات وزارة الداخلية االتحادية فإن االتحاد األوروبي قد استقبل حوالي ستة عشر ألف 

في إطار ما يسمى بحزمة الالجئين، تم توزيعهم على  2016وثالثمائة سوري خالل العام 

ألمانيا، في حين أن عدد الالجئين الذين تمت إعادتهم إلى مختلف دول االتحاد، وجاء ثلثهم إلى 

تركيا أقل بكثير، حيث بلغ هذا العدد ألفاً وسبعمائة وثمانية عشر الجئاً، لم يكن من بينهم سوى 

ثالثمائة وتسعة وثالثين شخصاً. وأراد االتحاد األوروبي من خالل هذه االتفاقية توجيه رسالة 

يريد أن يغادر تركيا صوب اليونان ستتم إعادته على جميع األحوال.  إلى الالجئين مفادها أن من

كما هدفت االتفاقية إلى قطع الطريق أمام المهربين. وبالفعل فقد تضاءلت أعداد الالجئين الذين 

عبروا البحر بطريقة غير شرعية بعد دخول االتفاقية حيز التنفيذ. ومن المفترض أن تكون 

بالنسبة لتركيا حيث حصلت على معونات من الدول األوروبية تقدر االتفاقية أمراً مجدياً 

 بالمليارات من شأنها أن تستفيد  منها في تحسين أوضاع الالجئين فيها

  

   
   

 أزمة المهاجرين: سالفيني في تونس

صرح وزير الداخلية اإليطالي ماتيو سالفيني بأن إيطاليا لن توافق على إدراج محادثات حول 

العالقات التجارية مع تونس على جدول األعمال إال إذا لبت األخيرة التزاماتها فيما يخص 

المشكالت التي تعترض سياسة الهجرة والالجئين. جاءت هذه التصريحات الواضحة والجريئة 

ة سالفيني لتونس الذي ينتهج سياسة الال تسامح مع المهاجرين الذين يسعون إلى خالل زيار

ني: البحرية. وقال سالفي  الزوارق عبر   شرعي  غير الوصول إلى السواحل اإليطالية بطريق 

لقد اتفقنا على شن حملة أكثر فعالية ضد مهربي البشر، لكي نعمل على تقليل عدد الالجئين 

وعدد األموات وعدد من يتم تكديسهم في المخيمات. أي أننا نهدف إلى مستخدمي الزوارق 

وضع حد للهجرة غير الشرعية إلى إيطاليا، األمر الذي تستفيد منه تونس وبلدان أخرى. يشار 

إلى أن الوزير اإليطالي قد التقى الرئيس التونسي باجي قائد السبسي. وتأتي زيارة سالفيني في 

القائمة أصالً في مجال الهجرة الشرعية. غير أن وسائل اإلعالم لم  إطار تعزيز االتفاقيات

تذكر أي نتائج محددة تم التوصل إليها. كما طالب سالفيني بترحيل ثمانين شخص إلى تونس 

   يومياً، األمر الذي رفضته الحكومة التونسية
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 سطعباس: على الواليات المتحدة التراجع عن قراراتها بشأن قضية الشرق األو

صرح الرئيس الفلسطيني محمود عباس بأنه من المهزلة أن اإلدارة األمريكية ال تزال تتحدث عن 

صفقة القرن. وأضاف على هامش كلمته في الجمعية العمومية لألمم المتحدة بأن الواليات المتحدة 

ضعية يخص ونسفت حل الدولتين المأمول مع إسرائيل بعد ما اتخذته من قرارات مثيرة للجدل فيما 

القدس والالجئين الفلسطينيين والقضايا األمنية. لذا فلم يتبق لدى الواليات المتحدة ما تقدمه 

للفلسطينيين، على حد قوله. وفيما يخص االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل قال عباس إن القدس 

اً لشرق األوسط، مشددال تباع، داعياً الرئيس ترامب إلى إعادة النظر في قراراته حيال النزاع في ا

 على أن الجانب الفلسطيني ال يرفض المفاوضات وأن يد الفلسطينيين ال تزال ممدودة للسالم

 

 
   

 نتنياهو يتهم طهران بتكديس مواد نووية في مخازن سرية بطهران

ن. ااتهم رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو إيران بامتالك مخزن سري للمواد النووية في طهر

وقام نتنياهو خالل كلمته أمس الخميس أمام الجمعية العمومية لألمم المتحدة برفع خريطة و صورة 

لمبنى يبدو اعتيادياً من الخارج لتعزيز تصريحاته. وأضاف أن المبنى يحتوي على مخزن يضم 

تخلَّ لم ت معدات ومواد تحفظ ليتم استخدامها في البرنامج النووي اإليراني السري. وقال إن إيران

عن تطوير أسلحة نووية، مضيفاً : "لكن كونوا مطمئنين بأن ذلك لن يحدث"، على حد تعبيره، مؤكداً 

على أن ما تسعى إيران إلى إخفائه ستكتشفه إسرائيل. من جانبها نفت إيران على لسان المتحدث 

ثل هذه االتهامات باسم وزارة الخارجية باهرام قاسمي هذه االتهامات مشيرة إلى أنها توقعت م

المضحكة التي ال أساس لها من الصحة. وأشارت إيران إلى أن الهيئة الوحيدة المخولة بالتفتيش على 

المنشآت النووية هي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي أكدت اثنتا عشرة مرة على مدى األعوام 

 الثالثة الماضية الطبيعة السلمية للبرنامج النووي اإليراني 

  

   
   

 أحداث كيمنيتس هي السبب في خروج كروزه من حزب "بديل من أجل ألمانيا"

صرح رئيس كتلة حزب "بديل من أجل ألمانيا" كرزوه بأن النزعة اليمينية في الحزب هي السبب 

في خروجه من الحزب. وقال في مقابلة تلفزيونية إن األحداث األخيرة في مدينة كيمنيتس دفعته إلى 

الخروج من الحزب، حيث شارك ممثلون بارزون عن الحزب في مظاهرات اليمين المتطرف، في 

أنه لم تكن هناك سوى ردود فعل رخوة على هذا األمر من جانب مجلس إدارة الحزب على  حين

المستوى االتحادي. وقال إنه ليس على استعداد على أن يشارك في نفس الفعالية التي يشارك فيها 

يمينيون متطرفون في الشطر الشرقي من ألمانيا. مضيفاً أنه لم يلحظ أي تقارب يميني من جانب 
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ب في هامبورغ. وصرح كروزه بأنه في األول من أكتوبر سيستقيل من منصبه رئيساً لمجلس الحز

 إدارة الحزب وسيخرج منه كلياً في األول من نوفمبر

   

   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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) 


