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 طائرات مقاتلة إسرائيلية تقصف مواقع لحماس في قطاع غزة

ة إسرائيلية مواقع لحركة حماس في قطاع غزة ردا على إطالق قصفت طائرات حربي

صاروخ من القطاع. وأعلن الجيش اإلسرائيلي أن الطائرات قصفت موقعا للتدريب 

العسكري، ومنشآت عسكرية في جنوب القطاع. ولم يعلن عن إصابات لدى الطرفين. وفي 

لى مواقع حماساألمس أعلن نتنياهو، رئيس الوزراء اإلسرائيلي، شن غارات ع   

 

 مزيد من عمليات الترحيل من خالل حاالت التسجيل المجهولة

تريد الشرطة اإلتحادية األلمانية رفع عدد حاالت الترحيل، وتقترح إجراء جديدا لهذا 

الغرض. وذكرت وكالة الصحافة األلمانية أنه تم إعداد مخطط داخلي لهذا الغرض، يرمي 

لتي تم إلغاؤها. وفي كثير من الحاالت ال يتم العثور على إلى تقليص عدد حاالت الترحيل ا

من تقرر ترحيلهم في اليوم المحدد، أو أن يكونوا غير مؤهلين للسفر ألسباب طبية. ولهذا 

ينبغي أن يصبح من الممكن ترحيل آخرين ملزمين أيضا بالمغادرة، قبيل إقالع الطائرة. ومن 

ترحيل حاالت تسجيل دون أسماء. وقبل اإلقالع أجل تنفيذ ذلك، يجب أن يكون من الممكن 

  بثالث ساعات يجب تقديم بيانات محددة
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س مطعم ماكدونالد: ال أفق لالجئينرئي  

بيك، رئيس مطاعم ماكدونالد في ألمانيا ، أنه من النادر جدا أن تتوفر لالجئين فرصة   إنتقد

منذ عام ألقين وخمسة عشر  عمل في سوق العمل في ألمانيا. وقال إن شركته وفرت لالجئين

أكثر من خمسة آالف فرصة عمل. وجاء معظمهم بدون مؤهالت وإتقان للغة األلمانية، ولكن 

بإرادة قوية لكسب رزقهم بأنفسهم. وتعلموا لدى مطاعم ماكدونالد، وأتيحت لهم الفرصة، 

هو ترجيل من هم  ألمانيا. وقال إن أسوء حالة بالنسبة إليه  ورغم ذلك ال يستطيعون البقاء في

  مندمجون مع المجتمع. وهذا أمر ال يفهمه إطالقا

 

  خفر السواحل الليبي يعترض مزيدا من الالجئين

إعترض خفر السواحل الليبي في الشهر الماضي مزيدا من الالجئين حاولوا عبور البحر 

خفر السواحل المتوسط. وأعلنت مفوضية شؤون الالجئين التابعة لألم المتحدة يوم الجمعة أن 

الليبي إعترض في الشهر الماضي ألفا وأربعين الجئا ومهاجرا، ونقلهم إلى مخيمات في 

الداخل. وفي يناير الماضي تم اعتراض أربعمائة وتسعة وستين الجئا. وتدعم دول اإلتحاد 

األوروبي خفر السوال الليبي بالمال والتدريب. ويثير هذا األمر خالفا حادا ألن خفر 

ل الليبي ينقل الالحئين إلى مخيمات يتعرضون فيها لإلغتصاب والتعذيب على يد السواح

  ميليشيات

 

 الحكومة اليونانية تمنح الالجئين لجوءا مؤقتا

أعلن وزير الهجرة اليوناني أن السلطات اليونانية ستمنح الالجئين لجوءا لمدة ثالث سنوات 

في الوطن األصلي، فال يمكن تمديد  فقط، وليس لجوءا غير محدد. وإذا تغيرت المعطيات

فترة اللجوء. وبهذا تشدد الحكومة اليونانية المحافظة الجديدة برئاسة ميتسوتاكيس قواعد 

اللجوء واإلقامة في اليونان. وقال رئيس الوزراء إن السلطات اليونانية منحت منذ عام ألفين 

سبعة   زالت تنظر في  اوخمسة عشر أكثر من حوالي أربعبن ألفا اللجوء السياسي. وم

وثمانين ألف طلب للجوء. وفي الشهر القادم سيتم النظر في إجراءات ترحيل طالبي اللجوء 

الذين رفضت طلباتهم، في إطار تحديد معالم سياسة الهجرة لإلتحاد األوروبي. ويوجد اآلن 

 أكثر من ستة وثالثين ألف طالب لجوء يقيمون في ظروف غير إنسانية في خمس جزر

يونانية مكتظة في بحر إيجة. وفي الشهر الماضي أعلنت الحكومة اليونانية أنها ستقيم أنظمة 

حماية عائمة في البحرضد الالجئين. وفي العام الماضي استقبلت اليونان أكبر عدد من 

  الالجئين والمهاحرين في أوروبا
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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) 

 

 

  


