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 السودان في العنف أعمال يشجب األوروبي االتحاد

 عن الصادر البيان وأفاد. السودان في حدثت التي العنف بأعمال المتحدة لألمم التابع األمن مجلس في األوروبي االتحاد عن ممثلون ندد

 أجرى قد األمن مجلس وكان. للخطر السياسي االنتقال عملية يعرض مدنيين متظاهرين لىع األمن قوى اعتداءات بأن الممثلين هؤالء

 الصادر البيان وروسيا الصين من كل رفضت الدبلوماسيين لتصريحات ووفقا  . السودان في الراهنة األوضاع حول مشاورات ذلك قبل

 التفاهمات وألغت المظاهرات بقمع الماضية األيام األمن وىلق أوعزت قد السوداني الجيش قيادة وكانت. األوروبي االتحاد دول عن

 سبعة غضون في انتخابات إجراء ذلك من بدال   يتم أن على السلطة، انتقال تحقيق أجل من المدنية المعارضة مع إليها التوصل تم التي

 الماضي أبريل في األمن قوى قبل من البشير الرئيس خلع تم أنه إلى يشار. أشهر

 

  العالمية الحرب خسائر عن تعويضات بدفع مجددا   نياألما يطالب اليونان

. الثانية العالمية الحرب إبان حدثت التي االعتداءات جراء لها تعرضت التي األضرار عن تعويضات بدفع ألمانيا مجددا   اليونان طالب

 خطابا   أرسلت حيث التعويضات، هذه قيمة لتسديد آلية إلى التوصل بشأن مباحثات إجراء ضرورة على اليونانية الحكومة وشددت

 هذه بدفع ألمانيا لمطالبة أبريل في دبلوماسية مبادرة أقر قد اليوناني البرلمان وكان. األلمانية الحكومة إلى الخصوص بهذا رسميا  

 وجهة بين اختالف ثمة حين في قضائيا ، بُتت قد المسألة أن األلمانية الحكومة ترى جانبها من. بالماليين قيمتها تقدر التي التعويضات

 والتاريخية القضائية النظر

 

 التشريع إجراءات بشأن المعارضة انتقادات يرفض زيهوفر

 الخاصة للمشاورات الموجهة االنتقادات يخص فيما االجتماعي المسيحي الحزب من زيهوفر ستهور االتحادي الداخلية وزير أعرب

 هو األمر هذا إن وقال. بسرعة المتخصصة الكوادر هجرة نقانو إلى بحاجة إننا وقال. الالجئين وترحيل المتخصصة الكوادر بهجرة

 وأن اقتصادها، لتشجيع ملح بشكل المختصة الكوادر هجرة قانون إلى بحاجة باتت ألمانيا أن مضيفا   الحكومة، وليس البرلمان شأن

 لدى السخط من موجة أثارت دق القوانين حزمة بشأن المشاورات سرعة وكانت. الميالد عيد قبل القرار هذا اتخذ الوزراء مجلس

 اتفقا اللذين االئتالف قطبا أقرها التي القوانين هذه بشأن الجارية المشاورات بتأجيل طالبا  قد واليسار الخضر حزبا وكان. المعارضة

 على جوهرها في نينالقوا هذه وتركز. المقبل الجمعة يوم القوانين هذه على المصادقة المقرر من وكان .بشأنها األخيرة التعديالت على

 يرالتسف إجراءات لفرض الصالحيات من مزيدا   السلطات تمنح المقابل وفي المتخصصة، كوادرال هجرة تسهيل

 

 السجن في المرحلين الالجئين زج يعارض براندنبورغ والية في العدل وزير

 إنه وقال. زيهوفر هورست االتحادي الداخلية وزير أعده الذي الترحيل لقانون معارضته عن براندنبورغ بوالية العدل وزير أعرب

 بأكملها أسر إيواء إلى ألمانيا عمدت إذا إنساني، إفالس بمثابة سيكون ذلك إن وأضاف. للمرحلين السجون مصلحة فتح مبدئيا   يعارض

 فرض سبل لوبيك مدينة في اليوم من اعتبارا   يتباحثون الواليات عدل وزراء أن إلى يشار. البالد بمغادرة مةزمل ألنها فقط السجون، يف

. صرامة أكثر تسفير تدابير الماضي أبريل في أقر قد الوزراء مجلس وكان. الجنائية األحكام ذوي بالالجئين الخاصة الترحيل إجراءات

 السجون في الوشيك ترحيلهم قبل األجانب إيواء على الجديد القرار وينص
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 ا  الجئ 140 قرابة يلتقط الليبي لالسواح خفر

 إلى المتوسط البحر عبر للوصول زورقين يستقلون كانوا الجئا   وأربعين مئة حوالي التقطت بأنها الليبية السواحل خفر قوات ذكرت

 شاطىء قبالة وبنغاليا   إفريقيا  راكبا   وتسعون اثنان متنه وعلى األول القارب احتجاز تم إنه قاسم أيوب الرسمي المتحدث وقال. أوروبا

 النفطي بوري حقل شمالي واحد ومصري مغربيا   وأربعون أربعة متنه وعلى الثاني القارب اكتشاف تم حين في الليبية، رابوليالق مدينة

 حيث الركاب، لجميع والطبية اإلنسانية المساعدة تزويد تم أنه المصدر وأضاف. طرابلس العاصمة من متر كيلو مئة حوالي بعد على

 إلى للمهاجرين هام عبور مركز أصبحت ليبيا أن إلى يشار. طرابلس العاصمة شرقي تاجوراء منطقة في لالجئين مخيم في إيواؤهم تم

 منع إلى األوروبي االتحاد من بدعم األثناء هذه في الليبية السلطات وتسعى. 2011 في القذافي الرئيس نظام سقوط بعد أوروبا،

 مالطا أو إيطاليا ىإل البحر عبور جراء للخطر أنفسهم تعريض من المهاجرين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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) 


