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 إيغون كرينتس يمتدح المستشارة ميركل

 

امتدح إيغون كرينتس الرئيس السابق لحزب الوحدة االشتراكي القرار الذي اتخذته 

، مشيراً إلى أنه 2015الق الحدود أمام الالجئين في عام المستشارة أنغيال ميركل بعدم إغ

كان سيتخذ نفس القرار، حيث أن هذا األمر يتعلق بمسألة إنسانية. ورداً على سؤال فيما 

قال كرينتس بأن  فيهابديل من أجل ألمانيا في واليات الشطر الشرقي اليخص تنامي حزب 

 ذلك يعود إلى فشل األحزاب الديمقراطية. 

 
 

 وغان يهدد في هنغاريا مجدداً بفتح األبواب لالجئينأرد

 

هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من هنغاريا مجدداً بفتح األبواب لالجئين، وقال إنه 

، على حد إلى األبد فإنها لن تستمر في إيواء الضيوف سواء تلقت تركيا دعماً أم لم تتلق  

مع رئيس الوزراء  قدع  حفي ص   مؤتمرض حديثه على هامش جاء ذلك في معر  . تعبيره

عمد إلى فتح الحدود ما لم تتلق  . وأضاف أن تركيا ست  الهنغاري فيكتور أوربان في بودابست

من  لح منذ عدة أعوام من أجل تلقي مزيد  مزيداً من الدعم. يشار إلى أن الرئيس التركي ي  

 ىء سوري في تركيا.ماليين الج 3.6نحو لقامة اإلالدعم األوروبي من أجل تمويل 
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 على أوروبا وضع تدابير لتنظيم مسألة الهجرة

 

يعتزم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماركون وضع حصص ثابتة للعمالة القادمة من الخارج. 

وبهذا الخصوص علقت صحيفة " دي فولكس كرانت" الهولندية يوم أمس الجمعة "إن 

، وأن يراً من الهجرة الشرعية في فرنسا"العمالة األجنبية المهاجرة ال تشكل سوى قدراً يس

ذلك يعد بمثابة رسالة سياسية باإلشارة إلى إعادة انتخاب الرئيس في االنتخابات المقبلة في 

)مارين لي بين( في الجولة الثانية. لذا فإن  مجدداً  . وكما يبدو فإن األمر سيمس  2022العام 

واليمين، حيث سيبرهن الرئيس الرئيس ماكرون سيكون بحاجة إلى أصوات من الوسط 

موضوع الهجرة والالجئين على محمل الجد فعلياً. وعلى الرغم من  يأخذلهؤالء الناخبين أنه 

ذلك فإن منظومة المحاصصة المهيكلة جيداً تعتبر خياراً مثيراً لالهتمام حتى بالنسبة لباقي 

إلى العقود المقبلة نظراً  في أوروباإذ أن هاجس الهجرة وضغوطاتها ستبقى مستمرة البلدان. 

لذا كان من المهم تنظيم  لما تعاني منه إفريقيا والدول العربية من ظروف سياسية وديمغرافية.

في بالده  جتماعيض التكافل االوترتيب مسألة الهجرة، وإال فمن يتقاعس عن ذلك يعر  

ن الحرب والعنف الجئين الهاربين ملقدم الدعم والمساندة لللخطر وينسف القاعدة التي ت  

 ويسجل هدفاً لصالح اليمين المتطرف.

 

 

 
 

ميري العائد إلى ألمانيا رغم حظر دخوله يسعى إلى وقف الترحيل باالستعانة بإجراءات  

 قضائية

 

دعوى قضائية، حيث  عمجدداً من خالل رفإلى وقف تسفيره يسعى أحد زعماء عشيرة ميري 

ى المحكمة اإلدارية في مدينة بريمن يوم لدعبر محاميه بطلب مستعجل ودعوى قضائية تقدم 

حل إلى لبنان هت إليه بعد أن وج   يوليوفي شهر  أمس الخميس. يشار إلى أن ميري كان قد ر 

رغم  نهاية أكتوبر الماضي ، لتتفاجأ السلطات األلمانية بعودتهلتجارة بالمخدراتاتهمة 

وكانت المحكمة االبتدائية . ء، حيث تم اعتقاله بعد أن تقدم بطلب لجوالحظر المفروض عليه

 ديسمبر. 2قد أوعزت بإيداعه في سجن الترحيل حتى 
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 فتى مقاتل في صفوف تنظيم داعش يعود إلى إيطاليا بعد غياب دام لخمس سنوات

 

عاد فتى إلى إيطاليا بعد أن سحبته أمه إلى سوريا قبل نحو خمس سنوات، حيث وصل إلى 

انتظاره. ووفقاً إلفادة الشرطة اإليطالية فإن األم كانت قد ه في اه وأختووا أبمطار روما، وكان

تم انضمت لصفوف تنظيم داعش اإلرهابي والقت حتفها في إحدى المعارك في سوريا. و

مخيم الهول شمال شرقي سوريا. يشار إلى في  2014الفتى المفقود منذ ديسمبر  العثور على

بارزاغو التي تبعد حوالي خمسين كيلو  أن الصبي ينحدر من أسرة ألبانية تعيش في مدينة

متراً شمالي مدينة ميالنو. وحسب إفادة الشرطة فإن األم قد اكتسبت األفكار اإلسالموية 

المتطرفة عبر شبكة اإلنترنت. وكانت محطة " لي إيني" اإليطالية قد عرضت قصة الفتى 

 . والده إلى سوريا رفقة، حيث سافر فريق من الصحفيين باليافع في شهر أكتوبر الماضي

 
 

 

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) 

 


