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األوروبي واإلتحاد تركيا بين محادثات  

 بين محادثات بروكسل في اليوم تجري األوروبي، واإلتحاد تركيا بين العالقات في التوتر الستمرار نظرا

 الشؤون وزير وجيليك، أوغلو، جاووش الخارجية، وزير التركي الجانب من فيها يشارك الطرفين

 وهان، السياسية، للشؤون األوروبي اإلتحاد مفوضة موغيريني تشارك األوروبي الجانب ومن. األوروبية

 بحق الشديدة التركية اإلجراءات إلى التطرق األوروبي الجانب ويريد. اإلتحاد لتوسيع األوروبي المفوض

 إنف التركية اتالبيان وحسب. القانونية الدولة بمعايير التقيد وإلى والصحفيين، التركية الحكومة معارضي

 واإلقتصاد الطاقة مجال في والتعاون األوروبي، اإلتحاد إلى تركيا انضمام حول المحادثات وضع

األعمال جدول على مدرجة والتجارة  

 

العودة يريدون الالجئين معظم: التنمية وزير  

 تم التي الموصل مدينة إعمار إعادة في كمساعدة أخرى يورو مليون مائة تقديم األلمانية الحكومة تريد

 اآلن،: "األلماني التنمية وزير مولر، غيرد وقال. اإلرهابية اإلسالمية الدولة تنظيم ميليشيات من تحريرها

 أخرى يورو مليون مائة سنقدم وحده، الجاري العام وفي. بسرعة برامجنا سنطبق الموصل، تحرير وبعد

 وبناء والكهرباء الماء قطاع ترميم على بناءال عمليات وستتركز. واستقرارها المدينة بناء إعادة في

الموصل إلى العودة يريدون الالجئين معظم إن الوزير وقال. لألطفال سيما ال الصحية، والرعاية المساكن  

 

الشخصية الهويات من للتحقق جديدة أنظمة تطبق اإلتحادية الالجئين إدارة   

 اإلدارة تريد( آ فرانكو) األلماني الضابط قضية وبعد الالجئين، لدى الهويات بتعدد المتعلقة للمشاكل نظرا

 مدينة في اليوم وستعرض. الشخصية الهويات من للتحقق جديدة أنظمة تطبيق والالجئين للهجرة اإلتحادية

 ىإل بالنسبة الالجئين بيانات من والتحقق اللجوء، طلبات في القرار اتخاذ على تساعد رقمية أنطمة بامبيرغ

 الصور وتحليل األجنبية، األسماء كتابة أسلوب من التحقق الحديثة البرامج بواسطة كنويم. أوطانهم

لالجئين الجغرافية البيانات من والتحقق اللغات أيضا البرامج وتشمل. الشخصية   

 

 

 



الليبية السواحل قبالة الجئا 278 إنقاذ  

 يف إستبدلوا المهربين إن عيان شاهد وقال. الليبية السواحل قبالة الجئا وسبعين وثمانية مائتين إنقاذ أمس تم

 إفريقيا، جنوب من الالجئين معظم ويأتي. بالفرار والذوا متعطل، بمحرك القارب محرك البحر عرض

 الجىء وأربعمائة ألفين حوالي أن العالمية الهجرة منظمة بيانات وتفيد. أوروبا نحو ليبيا من وينطلقون

الجاري العام قضوا   

 

الجاري العام في الجىء ألف مائة قدوم تنتظر ألمانيا  

 إستنادا اليوم،" بوست راينيشه" صحيفة وذكرت. الجاري العام في الجىء ألف مائة قدوم ألمانيا تنتظر

. انياألم في يوليو في تسجيلهم تم الجئا وثالثين وستة ومائتين آالف ثمانية أن األلمانية، الحكومة بيانات إلى

 دداع أن الصحيفة وأضافت. الجئا وثمانين وتسعة وثالثمائة ألفا تسعين العدد بلغ األولى الستة األشهر وفي

 الحكومة بيانات وتفيد ألمانيا إلى الوصول من يتمكنون إيطاليا، إلى يصلون الذين الالجئين من قليال

 وينحدر, وغامبيا العاج وساحل وغينيا وبنغالدش نيجيريا من يأتون الالجئين من األكبر القسم أن األلمانيا

والعراق وأفغانستان وسوريا إرتريا من ألمانيا في الالجئين معظم   

 

روما في إجتماع: الخاصة اإلنقاذ لمنظمات السلوك مبادىء  

 اإلنقاذ لحمالت كقاعدة السلوك مبادىء حول اإلغاثة منظمات مع محادثات اليوم اإليطالية الحكومة تجري

 وتعمل. المحادثات هذه في" ينقذون الشباب" ومنظمة حدود، بال أطباء منظمة وتشارك المتوسط البحر في

أوروبا إلى إفريقيا من المهاجرين إتقاذ في خاصة إغاثة منظمات عشر  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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) 


