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20.07.2017 

 

أنقرة ينتقد غابرييل األلماني الخارجية وزير   

 مقراطيالدي اإلشتراكي للحزب ينتمي الذي ،وزير الخارجية االلماني غابرييل زيجمار وجه

 إجراءات ستتخذ األلمانية الحكومة أن وأعلن تركيا، في األخيرة للتطورات شديدة إنتقادات

 تركيا، تجاه رآخ سياسيا موقفا نتخذ أن علينا يتعين إنه: برلين في اليوم وقال. بذلك خاصة

 اإلشتراكي الحزب رئيس شولتس، ومع ميركل، األلمانية المستشارة مع عليه اإلتفاق تم مثلما

 األلمانية العالقات في األخيرة التصعيدات مع تتعامل األلمانية الحكومة وكانت. الديمقراطي

 الحكومة بتوأصي. التركي الجانب لدى العقالنية عودة في وتأمل النفس، بضبط التركية –

 الصدد اهذ في غابرييل وأشار. التركية السلوكيات من األمل بخيبة كثيرة مرار األلمانية

" بيتر شتويدنر  األلماني اعتقال  إلى اإلنسان حقوق عن المدافع   

 

 

السوريين للمسلحين المساعدات توقف المتحدة الواليات   

 ينالمسلح تزويد عن ستتوقف المتحدة الواليات أن" بوست واشنطن" صحيفة ذكرت

 أن كما .األسد بشار السوري بالرئيس اإلطاحة إلى يؤدي لن ذلك ألن باألسلحة السوريين

 كانت يالت روسيا مع العالقات  تحسين القرار هذا خالل من يريد ترامب األمريكي الرئيس

 أهم يرانإ جانب  إلى روسيا وتعتبر. األمريكية المساعدات هذه وقف على طويلة مدة منذ تلح

 هذا على يقالتعل عن األمريكية والمخابرات األبيض البيت وامتنع. السوري للرئيس حلفاء

  الخبر
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 ألمريكيا الرئيس فرضه الذي السفر حظر من اإلستثناءات من بمزيد تسمح العليا المحكمة

 ترامب

 الذي رالسف حظر قرار من اإلستثناءات من بمزيد السماح األمريكية الحكومة على يتعين

 رارق على بناء إسالمية،  بلدان  من  المسافرين على ترامب األمريكي الرئيس فرضه

 يتخذ أن إلى ينبالالجئ الخاص الحظر بقرار التقيد أيضا قررت التي العليا األمريكية المحكمة

. جئينبالال الخاص ببرنامجها العمل األمريكية الحكومة أوقفت كما. الشأن بهذا نهائي قرار

 إذا ةالمتحد الواليات بدخول  والالجئين الدول هذه لمواطني السماح العليا المحكمة وأقرت

 أن يةاألمريك اإلدارة وأعلنت. فيها لهم أقارب تواجد مثل وطيدة عالقات فيها لهم أن أثبتوا

 وفي. قضائية  دعوى  لرفع  هاواي والية دعا ما وهذا. واألحفاد األجداد على يسري ال هذا

 واألعمام واألصهار واألحفاد األجداد أن الماضي األسبوع في قاض قرر هونولولو

 العليا ةالمحكم ووافقت. المتحدة الواليات دخول في الحق األقارب يعطون وأبناءهم والخاالت

القرار هذا على   

 

إيطاليا إلى الالجئين إلعادة دبلين بمبدأ تتمسلك األلمانية اإلتحادية الحكومة  

 أزمة رغم إيطاليا إلى الالجئين إلعادة دبلين بمبدأ األلمانية اإلتحادية الحكومة تتمسك

 الكتلة به تقدمت استفسار على األلمانية الحكومة رد في ورد ما هذا. حاليا المتوترة الالجئين

وقالت. اليسار لحزب البرلمانية  Ulla Jelpke   ونللشؤ البرلمانية الكتلة باسم المتحدثة ،

  دوما  به تدعي  لما ومخالف مسؤول،  غير  األلمانية  الحكومة  موقف  إن  الداخلية،

 عندما روربالس خفية تشعر المانيا أن وأضافت. األوروبية  اللجوء  سياسة  مع  بالتضامن

 من ثرأك تتحمل أنها اإليطالية السلطات وترى. الالجئين برعاية أخرى أوروبية دول تقوم

 طالبوت. الجاري العام في إليها الجىء ألف وتسعين ثالثة من أكثر لوصول نظرا طاقتها

 ،يطالياإ بمساعدة أخيرا ألمانيا وتعهدت. األوربية الدول على لالجئين أقوى بتوزيع دائما

شهريا الجىء خمسمائة بدل الجئا وخمسين سبعمائة واستقبال  
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عمل عن البحث أثناء الالجئين مساعدة تريد براندنبورغ والية  

 يدتر براندنبورغ والية سلطات أن بوتسدام في أمس اإلجتماعية الشؤون وزارة أعلنت

 أجل من لهم الالزمة المعلومات تقديم جدا المهم ومن. عمل عن البحث أثناء الالجئين مساعدة

 في مأوطانه في وعملوا علميا، مؤهلون الالجئين من وكثير. الوالية في المجتمع مع دمجهم

 هذا يف وينبغي. بأنفسهم رزقهم وكسب ألمانيا،  في أيضا العمل يريدون وهم. عدة مجاالت

لديهم األجنبية التخرج بشهادات اإلعتراف السياق   

 

أميرا" نفسه أسمى من ضد حكم: برلين "  

 مىأس الذي لإلرهاب، المزعوم المساعد بحقصدر اليوم الحكم بالسجن لمدة ستة سنوات 

 إلى السفر لىع إسالمويين بمساعدة له وشريك بأنه ويتهم. موأبيت – برلين من باألمير نفسه

 تحادال رئيسا المتهم وكان. سوريا في بالمجاهدين لإللتحاق والمستلزمات بالمال سوريا

 أنيس وكان. الماضي فبراير في حظر الذي المتطرفين ملتقى ،" 33 فوسيليت" المسجد

المسجد هذا على يتردد برلين في الميالد عيد سوق مهاجم العامري،  

 

 

 

 

 

 

 

 

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) 


