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" جرليكإن" قاعدة حول وألمانيا تركيا بين الخالف في تتوسط أن ينبغي المتحدة الواليات: غابرييل

  الجوية

 تركيا ينب الخالف تسوية في المتحدة الواليات مساعدة على األلماني، الخارجية وزير غابرييل، يعتمد

 لرسونت األمريكي نظيره من واشنطن في محادثاته أثناء وطلب. الجوية" إنجرليك" قاعدة حول وألمانيا

 حول أنقرة مع للتحدث إمكانياتها ستستخدم المتحدة الواليات أن ذلك بعد وأعلن. المتحدة الواليات تدخل

 يف يعملون ألمان جنود زيارة من ألمان نوابا مجددا منعت قد التركية السلطات وكانت الموضوع هذا

األردن إلى" تورنادو طائرات نقل األلمانية الحكومة تدرس ولهذا. الجوية" إنجرليك" قاعدة   

 

الغرب في منه أقوى الشرق في اليميني التطرف  

. الغربية لوالياتا في يشكل مما أكبر مشكلة الشرقية الواليات في يشكل اليميني التطرف أن دراسة تفيد

 تياراتال نحو ميال أكثر الشرقية الواليات سكان أن إلى الديمقراطية لألبحاث غوتنجين معهد وخلص

 مع اإلتصال وكان. تماما منغلق مجتمع في ترعرعوا قد فهم. اإلجتماعية بيئتهم بحكم المتطرفة اليمينية

 ألف عام بعد تم فقد ذلك على وعالوة. للغاية محدودا الديمقراطية ألمانيا جمهورية أيام المهاجرين

 غاليكه، وكانت. الشرق إلى الغرب من" اليميني للتطرف مبرمج تصدير" وثمانين وتسعة وتسعمائة

 ظهر عند ستقدمها التي الدراسة هذه إعداد طلبت قد الشرقية، الواليات لشؤون األلمانية الحكومة مفوضة

   اليوم

 

القاصرين الالجئين عدد تزايد   

 أولياء دون نالالجئي القاصرين عدد أن المتحدة لألمم التابعة" بونيسيف" لمنظمة الجديدة البيانات تظهر

 إلى ايةالنه في ليصل أضعاف الخمسة إلى العدد ارتفع وعشرة ألفين عام فمنذ. باإلزدياد آخذ أمورهم

 قدموا يهم،ذو دون قاصر ألف وسبعين مائة الماضي العام في العدد بلغ وحدها أوروبا وفي. ألف ثالثمائة

 إلرغامهم أو عبيدك لبيعهم والشباب الفتيات يهربون المهربين أن" يونيسيف" بيانات وتفيد لجوء طلبات

اإلقامة بخصوص مميزا وضعا القاصرين الالجئين بمنح المنظمة وتطالب. البغاء ممارسة على .  

 



 

اللجوء حق تشديد يناقش اإلتحادي النواب مجلس  

 الحاكم تالفاإلئ نواب ويدعو. اللجوء حق تشديد إمكانية( بوندستاغ) اإلتحادي النواب مجلس اليوم يناقش

 لترحيلهم، ياإلحتراز السجن في العام األمن يهددون الذين وضع ينبغي كما. الترحيل عمليات تسهيل إلى

 هوياتهم من ققللتح لالجئين النقالة الهواتف في بالتحقيق والالجئين للهجرة اإلتحادية لإلدارة والسماح

 سوق على الهجوم بعد بذلك طالبا قد ماس، العدل ووزير ميزيير، يد الداخلية وزير وكان. الشخصية

برلين في الميالد عيد .  

 

األسباب عن الكشف يريد دريغر: العامري قضية  

 قضية في لينبر في الشرطة ضد الموجهة بالتحايل اإلتهامات برلين والية في النواب مجلس اليوم يناقش

 وأعلن. الهجوم تنفيذ قبل يعتقل أن الممكن من كان الذي برلين في الميالد عيد سوق مهاجم العامري،

. بها تالعبو التحقيقات، بنتائج إحتفظ برلين في الجنايات مكتب أن غايزل أندرياس الداخلية وزير

 مع قابلةم في الديمقراطي، المسيحي الحزب لدى الداخلية الشؤون في الخبير دريغر، بوركارد وتحدث

 كان نإ وحتى. معها بالتعاون برلين والية لحكومة وتعهد مزعجة، معلومات عن" بي بي إر" تلفزيون

 بورح. شخص أي حماية يجوز وال. الخاطئة للمراعاة هنا مكان ال سياسية، مسؤولية حول يدور األمر

 قيقاتالتح أعطال أن كما. برلين في الجنايات مكتب موظفي ضد جنائية دعوى برفع غايزل بقيام

 ينتمي الذي هنكل فرانك السابق الداخلية وزير حكم فترة إبان أيضا حدثت( التالعبات وليس) المزعومة

الديمقراطي المسيحي للحزب   

 

المستشارية مكتب في السامية لمعاداة مفوض بتعيين يطالب المركزي اليهود مجلس  

 شوستر، يوزيف وقال. المستشارية مكتب في السامية لمعاداة مفوض تعيين المركزي اليهود مجلس أيد

 إلى حاجةب إننا: "ديسلدورف في تصدر التي" بوست راينشة" صحيفة مع حديث في المجلس رئيس

 اشريك ويكون السياسية، المبارات عن المسؤولية ويتحمل كثب، عن التطورات يراقب مفوض

 إلى اؤواج الذين العرب المسلمين من كثيرا أن هو اليهودية الجالية يقلق ما إن" قائال وأضاف." للمراجعة

 لتحدي،ا درجة من يرفع وهذا. السنين لعشرات بالدهم في السامية معاداة لقنوا قد الالجئين مع ألمانيا

 الرجال بين اةالمساو إلى الوجود في إسرائيل حق من إبتداء: ألمانيا في السائدة القيم الناس هؤالء لتعليم

اإلندماج دورات في القيم هذه تدريس وينبغي. الحقوق في والنساء   

 

 

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) 


