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 قرب اإلفراج عن يوجيل

 

 –صرح رئيس الوزراء التركي ييلدريم بأنه بات اإلمكان اإلفراج عن الصحفي األلماني 

التركي يوجيل المحتجز في تركيا. وأضاف بأنه يرى بأن تطوراً ما سيحدث عما قريب بهذا 

لتي م بث المقابلة اتالصدد، مشيراً إلى أن من سيقرر هو القضاء التركي وليس الحكومة. وسي

أجريت مع رئيس الوزراء التركي مساء اليوم قبيل زيارته المرتقبة إلى برلين يوم غد. جدير 

مذكرة  غير أنه لم يتم تقديم أي ،أن يوجيل محتجز في السجون التركية منذ عام بالضبطبالذكر 

 إدعاء بحقه.

 
 

 ماكرون يهدد بشن هجوم على سوريا

 

هدد الرئيس الفرنسي ماكرون بشن هجوم على سوريا في حال قام الجيش التابع للنظام باستخدام 

م الصحفيين أنه بالرغم من عدم الغازات السامة ضد الشعب السوري. وأضاف ماكرون أما

التحقق من استخدام غازات سامة حتى اآلن، إال أنه في حال تم التأكد من حقيقة هذا األمر، فإن 

ذلك يعني أن سوريا تجاوزت خطاً أحمر، عندها سوف لن تتوانى فرنسا عن الرد بغارات 

ما إذا كان النظام السوري جوية. وتجدر اإلشارة إلى أن األمم المتحدة تعكف حالياً على تقصي 

 قد أطلق قنابل كيميائية ضد المدنيين.
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 انخفاض في عدد المهاجرين الجدد

 

أفادت إحصائية أعدتها وزارة الداخلية االتحادية بأن عدد طالبي اللجوء في ألمانيا آخذ في 

االنخفاض، حيث لم يتجاوز عددهم في شهر يناير ألفاً ومئتي شخص، ينحدر معظمهم من 

يا والعراق ونيجيريا. وأضاف المصدر أن عدد هؤالء الالجئين الذي يهاجرون إلى ألمانيا سور

مستمر في االنخفاض، في حين بلغ عدد المهاجرين في ديسمبر الماضي ألفاً وثالثمائة، وفي 

نوفمبر ما يزيد عن ستة عشر ألفاً. وأفادت اإلحصائية بأن عدد المهاجرين األفغان آخذ في 

يث بلغ عددهم في يناير ستمائة وخمسة وسبعين، بينما وصل هذا العدد في نوفمبر التراجع، ح

. جدير بالذكر أن أفغانستان تحتل المرتبة الثالثة شخصاً  الماضي إلى تسعمائة وستة وستين

 على سلم الدول التي ينحدر منها المهاجرون.

 

 
 

 البت في ما يزيد عن تسعة وعشرين ألف طلب لجوء

 

أفادت إحصائية بأن الدائرة االتحادية لشؤون الهجرة والالجئين قد بتت في ما يزيد عن تسعة 

وعشرين ألفاً من طلبات اللجوء، حيث حصل ست عشرة في المئة منها على حق الحماية 

حظي ما ال يزيد عن اثنى عشرة في المئة بحق الحماية الثانوية بموجب معاهدة جنيف، في حين 

معه حق جمع شمل األقارب. جدير بالذكر أن عدد الطلبات التي لم يقرر بشأنها الذي يستثنى 

 بلغ نهاية الشهر الفائت حوالي ثمانية وخمسين ألفاً.

 

 
 

 برلين: تونسي يقبع خلف قضبان سجن الترحيل

 

هاية في سجن الترحيل تم اعتقاله في ن احتجزت شرطة برلين شخصاً تونسياً من طالبي اللجوء

ان الشخص التونسي قد استخدم ما يزيد عن عشرين اسماً مستعاراً. وتم وصفه األسبوع. وك

بأنه شخص خطير. غير أنه ذكر أنه لم تتوفر أي معلومات بهذا الصدد لدى السلطات األمنية. 

تم إجراء قضية ترحيل بحق هذا الرجل، الذي اختفى بعد ذلك. وبعد أن  هوتجدر اإلشارة إلى أن

يجب أن يرحل بصفة عاجلة، وذلك بموجب قرار أصدره قاضي السجن  تم ألقاء القبض عليه

 في تيرغارتن.محكمة االبتدائية الفي 
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 موكب في كوتبوس لمناهضة العنف

 

 نفتاح على العالم ومجابهة العنف.يقام في كوتبوس يوم غد الخميس موكب للتظاهر من أجل اال

ا فويدكه والقس البروتستانتي دروغه قد دعي في والية براندنبورغ يشار إلى أن رئيس الوزراء

للمشاركة في تسيير هذا الموكب، حيث أعرب كالهما عن القلق إزاء حالة التحريض السائدة 

في كوتبوس بعد أعمال العنف التي شهدتها المدينة من وضد الالجئين. من جانبه صرح فويدكه 

 المشهد. تصريحات مماثلة صدرت بأنه لن يسمح بأن يكون الشعبويون هم الصفة الغالبة في

عن القس دروغه، الذي طالب بضرورة التصدي بشكل جماعي لهجمات التحريض ضد البشر 

واحتقارهم. وتجدر اإلشارة إلى أن مبادرات مدنية ونقابات عمالية قد قامت بالدعوة إلى تسيير 

 هذا الموكب إلى جانب عدد من األحزاب والمؤسسات الكنائسية.

 

 
 

 ترامب دفع مبلغاً من المال لممثلة أفالم جنسمحامي 

 

صرح المحامي الشخصي للرئيس األمريكي ترامب بأنه دفع لممثلة أفالم جنس نقوداً من جيبه 

الثين ألف بمئة وثقيمته تقدر الذي الخاص. وذكر المحامي لصحيفة نيويورك تايمز بأن المبلغ 

اريف فريق الحملة االنتخابية. صحيفة دوالر لم تكن مساهمة انتخابية وال تعد من ضمن مص

"وول ستريت" ذكرت بأن المبلغ قد دفع لكي ال يتم نشر فضيحة ترامب مع ممثلة أفالم الجنس 

 أثناء الحملة االنتخابية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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) 


