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 يجب على اليونان تحسين ظروف الالجئين 

 

  طالبت االمم المتحدة اليونان بتحسين الظروف المعيشية لالجئين الذين يقيمون فيها .وقال المفوض  الخاص لالمم المتحدة فرانسواز غريبو

 راتفي اثينا ان اكتظاظ مراكز الالجئين بصورة كثيفة جدا تبعث الى القلق واالحباط والعنف والخوف . يذكر انه يقبع  في اليونان حاليا  عش

االالف  من البشر من الذين يتواجدون هناك قبل سريان فعل  اتفاق االتحاد االوروبي مع تركيا ويتعين ان يحصل هؤالء المهاجرين على 

 امكانية للتمتع بحق طلب اللجوء 

 

ليبيا في القتال بوقف يطالب غوتيريس  

  

 وقال. ليبيا في متحاربةال األطراف نبي القتال بوقف مجددا المتحدة، لألمم العام األمين ،غوتيريس يطالب يبيا،ل في القتال الستمرار نظرا

 غوتيريس قدم ذلك وقبل. ليبيا في دالوحي هو السياسي الحل وإن القتال، لوقف مواتيا مازال الوقت إن نيويورك في اإلعالم لوسائ أمام

 التي طرابلس نحو بالزحف اتهقو حفتر الجنرال أمر الماضي األسبوع وفي. ليبيا في الراهنة األوضاع حول الدولي األمن مجلس أمام تقريرا

عنيفة معارك ضواحيها في تدور .  

 

المهاجرين تجاه ميركل اتبعته الذي السياسي النهج في قصور جوانب عن يتحدث ماسن  

  

 ياألوروب واإلتحاد ميركل اتبعته الذي السياسي النهج في شديد تقصير هناك أن السابق، األلمانية الداخلية المخابرات رئيس ماسن، يرى

 مع مقابلة في قال كما عشر، وخمسة ألفين عام من بكثير أقل الشرعيين غير المهاجرين أو اللجوء طالبي عدد أن رغم المهاجرين، تجاه

 محاسبة دقيقة، وعشرين خمسا دامت التي المقابلة اعتبار ويمكن. قليلة أعداد دخول مع مفتوحا زال ما الممر أن وأضاف. المجري التلفزيون

بميركل الخاص لسياسيا للنهج .  

 

كردي أالن"  اإلنقاذ سفينة متن على جديدة طارئة طبية حالة "  

 

 اليوم" آي سي" اإلغاثة منظمة وأعلنت. مالطا سواحل مأما  "كردي أالن" األلمانية اإلنقاذ سفينة متن على طارئة طبية حالة مجددا وقعت

 هاإلنقاذ قاربا المالطية السلطات وأرسلت. صرع لنوبة تعرضها إثر اسعافها جبتو سنة، وعشرين ثالثا عمرها حامال، نيجيرية إمراة أن

 ورةالد في الضغط هبوط بسبب لديها إغماء حالة في المستشفى إلى فتاة نقل الثالثاء يوم وتم. السفينة متن على حامل إمرأة ثاني تعتبر التيو



 السماح أوروبية دول عدة ورفضت. وإنساني سياسي حل إلى التوصل مهاجرا وستين إثنين مع أيام ثمانية منذ السفينة طاقم وينتظر. الدموية

اآلن حتى قرار أي تتخذ لم المهاجرين توزيع عن المسؤولة األوروبية المفوضية أن كما. موانئها في بالرسو للسفينة . 

 

اللغة تعليم ودورات الالجئين تكاليف يبحثون اإلندماح وزراء   

 

 أن سيما ال األلمانية، اللغة تعليم دورات وتحسين الالجئين، تكاليف برلين في الجمعة يوم حتى األلمانية الواليات في جاإلندما وزراء ينافش

 الدورات وجودة التعليم مستوى ورفع المركزية، والدولة الواليات بين التنسيق بتحسين ويطالبون. األلمانية اللغة يتقنون ال منهم كثيرا

 حول المركزية والدولة الواليات بين الفخ ويدور. ألمانيا في للبقاء فرصة لديهم الذين أولئك أمام أفضل بقدر مجالال وفتح التعليمية،

 إلى يورو ألف وسبعمائة ماليين أربعة من المركزية الدولة تقدمها التي المساعدات خفض المالية، وزير شولتس، ويريد. الالجئين تكاليف

ذلك الواليات ترفض بينما سنويا، يورو ألف وثالثمائة مليون .  

 

أيضا بفالس – راينالند في إسالموية شبكة مداهمة   

 

 مدينتي في منزلين بتفتيش وقامت. المتطرفة حماس حركة دعم بتهمة إسالموية مراكز ألمانية واليات تسع في األلمانية األمنية القوى داهمت

 فيستفالين نوردراين برلين بينها من موقعا تسعين نحو داهمت األمن وىق أن انيةاأللم الداخلية وزارة نتوأعل. هافنيغسولودف ماينتس

 وغيرها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Refugee Radio in Funkhaus Europa – daily at 11:55 am and 11:55 pm 

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) 


