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 السلطات التركية تعتقل أخت زعيم تنظيم داعش المقتول

أعلنت السلطات التركية أنها اعتقلت أخت زعيم تنظيم داعش المقتول أبو بكر البغدادي 

خمسا وستين سنة. واليوم كتب فهد الدين ألتون، مدير وسائل التواصل لدى  البالغة من العمر

الرئيس التركي إردوغان، في موقعه على تويتر يقول: "إن اعتقال أخت البغدادي لهو مثال 

آخر على نجاح مقاومتنا لإلرهاب."وتم اعتقالها مساء األمس في مدينة أعزاز في ريف حلب 

ي كانت تتخذ منها مسكنا لها مع عائلتها. ولم يعرف عنها حتى في قاطرة إحدى الشاحنات الت

اآلن إال القليل. وكانت تعرف باسم رسمية عوض. وتتهم بعالقاتها مع تنظيم داعش 

  اإلرهابي. ولم تعلن تقاصيل حول دورها في هذا التنظيم

 

  بيستوريوس يطالب بمساعدات أللف الجىء قاصر في جزيرة ليسبوس اليونانية

ب بيستوريوس، وزير الداخلية في والية سكسونيا السفلى، الذي ينتمي للحزب يطال

اإلشتراكي الديمقراطي، بتقديم مساعدات أللف الجىء قاصر موجودين في جزيرة ليسبوس 

اليونانية دون ذويهم. وأعلن في األمس بعد عودته من زيارة إلى اليونان إستمرت أربعة أيام 

لواليات األلمانية ومع زيهوفر، وزير الداخلية األلماني، تشكيل أنه سيحاول مع نظرائه في ا

تآلف من الراغبين في ألمانيا وأوروبا لتقديم المساعدات لهؤالء القاصرين في الجزر اليونانية 

الذين يجب توزيعهم في أسرع وقت ممكن على مختلف البلدان األوروبية. وقال إن المعاناة 

اء، وال يجوز إهمال هذا الموضوع. وال تتوفر أية فرصة قاسية جدا بسبب قرب فصل الشت

لهؤالء القاصرين دون تقديم المساعدة لهم. ويعيش مئات منهم في خيام أو سقوف لدائنية في 

  ظروف قاسية للغاية

 

 

 

 



    إرتفاع عدد العاملين من الالجئين: إتحاد النقابات األلمانية يطالب بمزيد من المساعدات

أن عدد الالجئين العاملين  ة راينالند بفالس، واتحاد النقابات األلمانية، أعلنت حكومة والي

آخذ باإلرتفاع. وتبين أرقام وكالة العمل اإلتحادية أن دمج الالجئين في سوق العمل األلمانية 

يتم بسرعة أكبر من الماضي. ففي العام الماضي بلغت نسبة اإلندماج في هذه الوالية أكثر من 

مئة.، أي بزيادة عشرة في المئة، مقارنة بالعام الذي سبقه. وطالب المسؤولون ثالثين في ال

بتقديم مزيد من التسهيالت لدمج الالجئين مع سوق العمل في مختلف الواليات. وتبين أن 

الرجال يجدون فرص عمل أسرع من النساء. ومن الضروري أيضا توفير فرص عمل 

للغة األلمانية. وقال الوزير إن حوالي أربعة وثالثين لرعاية األطفال، وتنظيم دورات لتعلم ا

  ألف الجىء موجودون اآلن في الجزر اليونانية

 

  ميتا: النظر مجددا في قضية المهربين 17

تنظر اليوم المحكمة اإلقليمية في مدينة تراونشتاين مجددا في قضية تهريب البشر عبر البحر 

. وقام المهرب البالغ من العمر ثالثين سنة بتنظيم المتوسط التي أودت بحاة سبعة عشر الجئا

عدد من عمليات التهريب. وفي عام ألفين وخمسة عشر لقي سبعة عشر مهاجرا، من بينهم 

أطفال، مصرعهم إثر اصطدام القارب المطاطي بسفينة تجارية. وفي صيف عام ألفين 

من الالجئين، بالسجن، وسبعة عشر حكمت المحكمة اإلقليمية على ثالثة مهربين، جميعهم 

دون المدة التي طالبت بها النيابة العامة. وحكم آنذاك على المتهم الرئيسي  وبقيت المحكمة 

بالسجن أربع سنوات بسبب تهريب البشر. وتقدم ممثل اإلدعاء باستئناف الحكم، وطالب 

ة عشر ألغت بإنزال عقوبة بسبب التهريب الذي أدى إلى الموت. وفي نهاية عام ألفين وثماني

 المحكمة اإلتحادية هذا الحكم. واآلن تنظر المحكمة اإلقليمية مجددا في القضية

 

 

 

 

 

 

 

 



  آلتماير: ينبغي على الشركات تشغيل الجئين في األماكن الشاغرة

بمناسبة اللقاء السنوي لمرشدي الترحيب الذي أحيته الحكومة األلمانية في األمس في برلين، 

إلقتصاد األلماني، الشركات األلمانية بتشغيل الجئين في األماكن طالب آلتماير، وزير ا

الشاغرة لديها. وقال إنه من مصلحة الشركات أن تستغل الطاقات المتوفرة لدى الالجئين، 

لتوفير ما تحتاجه من الخبراء والمؤهلين. وقال إن هدفنا يكمن في توفير فرص عمل لمدمج 

كل مستديم، وإن الخبراء لدينا مستعدون للتعاون مع الالجئين مع سوق العمل األلماني بش

الشركات األلمانية في مجاالت التدريب المهني، ورفع المستوى اللغوي، وإنجاز المتطلبات 

القانونية األخرى. ووضعت الحكومة األلمانية عام ألفين وستة عشر برنامج "مرشدي 

مع سوق العمل األلمانية. وفي  الترحيب" لمساعدة الشركات األلمانية على دمج الالجئين

األمس إجتمع حوالي مئة وثالثين مرشدا من جميع أنحاء ألمانيا لبحث مسألة اإلندماج مع 

 سوق العمل في ألمانيا

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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) 


