
1 

 

 
19.03.2019 

 

 تناقض رئسي البلدية: اإلفراج عن المشتبه به نديةالهول الشرطة

ال تزال الشرطة الهولندية تحتجز ثالثة مشتبه بهم بعد يوم من حادثة إطالق النار في حافلة ترام في مدينة 

أوتريشت. وكانت الشرطة قد عارضت بذلك تصريحات رئيس البلدية يان فان تسانن الذي أفاد في مقابلة 

راج عن شخصين مشتبه بهم وأن المشتبه به الرئيسي ال يزال محتجراً. في حين أفادت إذاعية بأنه تم اإلف

الشرطة بأن الرجلين اآلخرين ال يزاال مشتبه بهما ورهن االعتقال. وكانت حادثة إطالق النار قد أسفرت 

 عن مقتل ثالثة أشخاص وإصابة خمسة إصابات خطيرة. وتنطلق الشرطة من دوافع إرهابية أو شخصية

 
 

 انتقادات لتقليص مساعدات الالجئين

 

بنفسها عن خطط الدولة االتحادية الرامية إلى تقليص مساعدات الالجئين.  األلمانية نأت الواليات والبلديات

وزراء والية نورد راين فيستفاليا بأن مقترح وزير المالية رئيس  أرمين الشيتوفي سياق مماثل صرح 

وأضاف أن من ال يريد تعويض الواليات نفقات المسكن يحرض على ش. االتحادي شولتس غير قابل للنقا

رفع الضرائب بسبب الالجئين، وبذلك يكون قد أشعل فتيل صراع نحن في غنى عنه. من جانبه اعتبر 

رئيس وزراء والية هيسن بوفيير أن المخصصات المقطوعة لالجئين قليلة جداً. كذلك فقد اعتبر 

ي لرابطة المدن والمجالس البلدية أن التوفير في هذه المخصصات يعرض نجاح الندسبيرغ المدير التنفيذ

 االندماج للخطر

 
 

 محكمة العدل الدولية تنظر في الظروف التي تسمح بترحيل الالجئين إلى دول أوروبية

تجري محكمة العدل األوروبية صبيحة اليوم مداوالت حول ماهية الشروط والظروف التي تتيح الترحيل. 

علق األمر تحديداً حول مسألة إمكانية ترحيل طالبي اللجوء إلى دولة أوروبية أخرى رغم أنها تعاني ويت

من نقائص جمة في منظومتها االجتماعية. وكانت عدد من المحاكم األوروبية طالبت من قضاة 

تسفير الجئين لوكسمبورغ البت في هذا األمر بشكل قطعي. جدير بالذكر أن ألمانيا دأبت حالياً على عدم 

، حتى لو كانت أول بلد وطأتها أقدامهم، حيث أنه ليس من المؤكد أن إلى هنغاريا واليونان وبلغاريا

 الالجئين يتلقون نفس المعاملة وفقاً لمعايير االتحاد األوروبي
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 إيطاليا ترفض استقبال سفينة إغاثية

 

ة تحمل الجئين تم إنقاذهم.، حيث غرد على رفض وزير الداخلية اإليطالي سالفيني مجدداً استقبال سفين

حسابه في موقع تويتر بأن الموانىء اإليطالية ستبقى مغلقة. وكانت سفينة تابعة لمنظمة ميديتيرانيا قد 

وكانت مجموعة الالجئين بينهم اثني عشر الجئاً. أنقذت قرابة خسمين الجئاً قبالة السواحل الليبية، من 

 ى يومين، قبل أن تتعرض للغرق.على متن قارب مطاطي على مد

 

 
 

    مليار نسمة بدون ماء صالح للشرب في العالم 2

 

على األخص  للشرب، الصالح ماءلأفادت األمم المتحدة بأن ما يزيد عن ملياري شخص ليس لديهم مورد ل

نه حتى في قارة إفريقيا جنوبي الصحراء. كما أن األوضاع في مخيمات الالجئين تعتبر مثيرة للقلق. بل إ

في أوروبا وأمريكا الجنوبية يبلغ عدد المنازل التي ال تشتمل على أنابيب للمياه حوالي ستين مليون منزل، 

خصوصاً في األرياف، رغم أن الحصول على الماء والمرافق الصحية يعد من الحقوق االساسية لإلنسان. 

 2014يشار إلى أن األمم المتحدة تقدم تقرير المياه سنوياً منذ عام 

 

 
 

 نروا تناشد المتتبرعين مزيداً من التبرعاتاألو

 

األونروا إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين  وكالةبعد أن ألغت الواليات المتحدة مساعداتها التي تقدمها ل

بأن يكونوا أسخياء المانحين  مدير الوكالةطلب مدير الوكالة تبرعات من جديد، حيث ناشد بيير كراهنبول 

 انوا العام الماضي.كما ك

يشار إلى أن المتبرعين قد تبرعوا بمبلغ قدره أربعمائة وستة وأربعين مليون دوالر أمريكي بعد أن ألغى 

 الرئيس ترامب معونة بالده للوكالة. 

يشار إلى أن الوكالة تعرضت العام الماضي إلى أزمة حقيقية، إال أن الدعم الالفت أنقذها وأمدها بميزانية 

مليون دوالر  60مليار دوالر. ووفقاً لتصريحات كراهنبول فإن الواليات المتحدة ألغت الـ  1.2 تقدر بـ

 ماليين فلسطيني 5.3الباقي. يشار إلى أن األونروا تدعم حوالي 

 

 

 

 

 

 

 

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) 


