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 23/04/2018أخبار يوم 

 

 مولر يلتقي ضحايا إرهاب تنظيم داعش

يلتقي غيرد مولر وزير التنمية االتحادي خالل زيارته إلى العراق اليوم مجموعة من الناجين من العمليات 

اإلرهابية التي قام بها تنظيم داعش الذي أعلنت الحكومة العراقية االنتصار عليه قبل أربعة شهور. ويعتزم 

مولر مقابلة ممثلين عن الطائفة اليزيدية وأقليات دينية أخرى في إقليم كردستان. كما أدرج على جدول أعمال 

الزيارة تفقد مركز إلعادة التأهيل الصحي ومخيم لالجئين ومركز اجتماعي للنساء. جدير بالذكر أن الزيارة 

 انيا إلى موطنهم. وكان مولر قد افتتح أمستهدف باألساس إلى مناقشة ملف عودة الالجئين العراقيين في ألم

في أربيل عاصمة اقليم كردستان مركزاً استشارياً للعائدين، سيتيح مستقبالً توفير فرص تدريب مهني وعمل 

 لالجئين العائدين

 
 فرنسا تسعى إلى تشديد قوانين اللجوء

يد بشكل كبير، حيث صوت ما يز أقرت الجمعية الوطنية الفرنسة مساء أمس تشديد قوانين اللجوء والهجرة

عن مئتين وثمانية وعشرين نائباً لصالح حزمة من القوانين بهذا الشأن، في حين بلغ عدد المعارضين مئة 

وتسعة وثالثين نائباً، وذلك بعد نقاشات دامت لما يزيد عن ستين ساعة. وتنص الضوابط الجديدة على 

ن فترة زمنية ال تتجاوز ستة شهور. كما ينبغي على ضرورة البت في طلبات اللجوء مستقبالً في غضو

طالبي اللجوء تقديم طلباتهم بصفة عاجلة فور وصولهم، وتقصير المدة الزمنية التي تخولهم الطعن في  

قرارات  اللجوء. كما سيتم مضاعفة مدة سجن الترحيل لتصل إلى تسعين يوماً. يشار إلى أن هذه الخطط 

 قبل مجلس األعيانينبغي أن يصادق عليها من 

 
 فرنسا ترسل مزيداً من رجال الشرطة إلى حدودها مع إيطاليا بسبب أزمة الالجئين 

 

تعتزم فرنسا إرسال مزيد من رجال الشرطة إلى حدودها مع إيطاليا بعد المناوشات التي جرت بين يمينيين 

ولومب وزير الداخلية متطرفين ويساريين ممن يقدمون العون والمساعدة لالجئين. وصرح غيرهارد ك

الفرنسي يوم أمس األحد بأن فرنسا ترتجي من وراء هذه الخطوة استعادة السيطرة الكاملة على الحدود. 

وكانت مجموعة من المتطرفين قد سدت أحد المعابر الحدودية بالقرب من جبال األلب، بوصفها إحدى النقاط 

وصف المجموعة. ثم عبر نحو مئة من مساعدي  االستراتيجية لعبور الالجئين غير الشرعيين، على حد

الالجئين مع حوالي ثالثين الجئاً الحدود، األمر الذي تسبب في حدوث مناوشات مع الشرطة. يشار إلى أن 

العديد من الالجئين ينحدر معظمهم من دول غرب إفريقيا يحاولون التسلل من إيطاليا إلى فرنسا، في حين 

 دهم وإعادتهم إلى إيطالياتعمد الشرطة الفرنسية إلى ص
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 الحكم على صالح عبد السالم في قضية االعتداء على رجال شرطة في بروكسل

 

 

يصدر القضاء قبل ظهر اليوم حكمه في قضية مرتكب عملية باريس صالح عبد السالم الفرنسي من أصول 

في إحدى ضواحي بإصابة ثالثة من رجال الشرطة بجراح  2016مغربية، الذي يتهم بالقيام في مارس 

بروكسل. يشار إلى أن النيابة العامة تطالب بإنزال عقوبة السجن لمدة عشرين عاماً بحقه، في حين يطالب 

محاميه ببراءته نظراً ألخطاء في اإلجراءات القضائية. يشار إلى أن عبد السالم هو الناجي الوحيد من 

م القضاء للحكم عليه في قضية الهجمات التي ، حيث سيثمل الحقاً أما2015مرتكبي عملية باريس في عام 

 راح ضحيتها مئة وثالثين شخصاً 

 
 

 الشرطة اليونانية تفرق مظاهرة قام بها الجئون

 

قامت الشرطة اليونانية بتفريق اعتصام قام به الجئون في مدينة ميتيلينه في جزيرة ليسبوس، بعد أن تعرض 

في مظاهرة مضادة، حيث تمت إعادة الالجئين إلى مخيماتهم. هؤالء الالجئون إلى االعتداء من قبل مشاركين 

يشار إلى أن االعتصام لم يدم سوى عشرة دقائق. وكان الالجئون قد تجمعوا ليالً ، للمطالبة بحرية السفر 

 والتنقل إلى دول أوروبية أخرى في حال تم االعتراف بلجوئهم 

 
 

 كيزة هامة من أجل االستقرار في المنطقة المساعدات اإلغاثية لالجئين السوريين في لبنان ر

 

صرح دومينيك هاينرش مدير برنامج الغذاء العالمي في لبنان بأن إمدادات المعونات اإلغاثية التي تقدم 

للماليين من الالجئين السوريين تعتبر ركيزة أساسية من ركائز االستقرار في الشرق األوسط. يشار إلى أن 

والية هيسن من حيث المساحة ضم حوالي مليون الجىء سوري منذ اندالع األزمة لبنان الذي يمكن مقارنته ب

السورية قبل ثمانية أعوام، في حين يبلغ تعداد سكان لبنان أربعة ماليين نسمة. وأضاف أن كثيراً من الالجئين 

 السوريين في لبنان يرغبون في العودة إلى موطنهم، إال أن الظروف ال تزال غير متاحة 

 

 

 

 

 

 

 

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) 


