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 السياسيين على اإلعتداء حول جدل

 بفرض والبلديات المدن رابطة تطالب" ألتينا" بلدية رئيس على بالسكين اإلعتداء بعد

 جناية وهي الحالية، الجنائية القوانين إلى إضافة جديدة، جناية وبسن شدة، أكثر عقوبات

 أقل واإلدارة السياسة مجال في القيادية المراكز ستصبح وإال ،"خلسة السياسيين مطاردة"

. إذاعي حديث في المطلب هذا اإلتحادية الموظفين رابطة رئيس زلبرناخ، وأيد. جاذبية

. سنين منذ مألوفا أمرا البلديات دوائر موظفي على الجسدية واإلعتداءات الشتائم وتعتبر

 مساء" ألتينا" بلدية رئيس هولشتاين، وتعرض. جديد تقييمي حوار بإجراء زلبرناخ وطالب

  برقبته اصابه سنه، وخمسون ست عمره رجل قبل من بالسكين العتداء األمس قبل

 

 سوريا إلى الجنايات مرتكبي ترحيل

 الذين السوريين ترحيل إلى الديمقراطي، المسيحي للحزب ينتمون الذين الداخلية وزراء يدعو

 الداخلية وزراء مؤتمر على ويتعين. القادم الصيف من اعتبارا سوريا إلى جنايات يرتكبون

 تقرير ويفيد. الخصوص بهذا وبافاريا ساكسونيا واليتا به تقدمت الذي الطلب يناقش أن القادم

 بينما الطلب، هذا تؤيد الديمقراطيون المسيحيون يقودها التي الواليات جميع أن إعالمي

 التمسك إلى يدعو الذي الديمقراطي اإلشتراكي للحزب ينتمون الذين الداخلية وزراء يرفضه

 المسيحي الحزب ويرى. األقل على القادم العام نهاية حتى سوريا إلى الجناة ترحيل بوقف

 سوريا في آمنة مناطق هناك أن الديمقراطي

 

  والهجرة اإلقتصاد: وإفريقيا األوروبي اإلتحاد بين قمة

 ساحل في اإلفريقي واإلتحاد األوروبي اإلتحاد بلدان وحكومات دول رؤساء اليوم يجتمع

 اإلقتصاد وتقوية القارتين، بين التعاون تعزيز على المحادثات وتتركز. يومين لمدة العاج

. التعاون هذا خالل من أوروبا إلى الالجئين عدد تراجع األوروبية الدول وتنتظر. اإلفريقي

 وأعلنت. أبيجان اإلقتصادية العاصمة في القمة هذه في ميركل األلمانية المستشارة وتشارك

     اإلقامة حق بحوزتهم ليس الذين األفارقة ترحيل مسألة أيضا ستبحث أنها
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 تولو ميسالي زوج عن اإلفراج

. تركيا في المعتقلة تولو ميسالي األلمانية الصحفية زوج عن التركية السلطات أفرجت

 القانونية اإلجراءات ستبقى بينما السجن، بمعادرة مساء له سمح أنه إعالمية تقارير وأفادت

 يعمل كان أيضا وهو. إرهابية منظمة إلى باإلنتماء زوجته مثل متهم وهم. بحقه مستمرة

 تبدأ أسابيع ثالثة حوالي وبعد. الماضي أبريل منذ السجن رهن وهو تركيا، في كصحفي

 دينيس ومنهم تركيا، في اإلعتقال رهن آخرون ألمان ثالثة وهناك. تولو ميسالي محاكمة

  يوشل

 

 2016 عام اإلجتماعية الرعاية من األدنى للحد المستلمين عدد في طفيف رجوع

. عشر وستة ألفين عام طفيف بشكل اإلجتماعية الرعاية من األدنى الحد مستلمي عدد تراجع 

 ألف وتسعمائة ماليين سبعة حوالي أن اليوم فيسبادن في اإلتحادية اإلحصاء دائرة وأعلنت

 العام من أقل المائة في ستة فاصلة واحد أي الدولة، من إجتماعية مساعدات تلقوا شخص

 فاصلة إثنين بزيادة أي ،"4 هارتس" مساعدات تلقوا شخص ماليين ستة وحوالي. السابق

 لطالبي المقدمة المساعدات حجم واضح بشكل تراجع ذلك ومقابل. السابق العام عن ثالثة،

 أي مساعدات، على شخص ألف وعشرين وثمانية سبعمائة حوالي منهم حصل إذ اللجوء،

 اإلجراءات إنهاء في الكبير العدد إلى التراجع هذا السلطات وأعادت. الربع حوالي بتراجع

  باللجوء الخاصة القانونية

 

 العام مطلع منذ المتوسط البحر عبر الهرب أثناء حتفهم لقوا مهاجر آالف ثالثة من كثرأ

 الحالي

 ثالثة أن جنيف، في الثالثاء يوم للهجرة الدولية المنظمة باسم المتحدث ميلمان، جول أعلن

 الرقم وبلغ. المتوسط البحر عبور محاولة أثناء حتفهم لقوا مهاجرا وثالثين وثالثة آالف

 سوينغ، ليسي وليم وأعلن. شخص آالف خمسة حوالي الماضي العام في المحزن القياسي

 أن علينا بل فقط، المأساوية اإلحصاءات نجمع أن يكفي ال أنه للمنظمة التنفيذي المدير

 لالجئين اإلنسانية غير وللمعاملة الخطر، البحر لعبور حد وضع ويجب. نتصرف

 طرق إيجاد من بد وال. الليبية العبيد ومحطات المخيمات في المهربين قبل من والمهاجرين

 والحىء مهاجر ألف وستين وأربعة مائة أن المنظمة بيانات وتفيد. واآلمنة المنظمة للهجرة

 أقل مهاجر وستمائة ألفا وثمانون وأربعة مائة أي الحالي، العام مطلع منذ أوروبا إلى وصلوا

 إيطاليا إلى أوال منهم المئة في وسبعون خمسة ووصل. السابق العام من

 

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) 


