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 إنتهاء مؤتمر القمة بين اإلتحاد األوروبي وتركيا دون تقارب

 

صرح توسك، رئيس المجلس األوروبي، بعد لقائه مع الرئيس التركي إردوغان، بأن مؤتمر 

القمة بين اإلتحاد األوربي وتركيا قد إنتهى دون تقارب بين الطرفين. وقال توسك إن اإلتحاد 

قانونية الدولة في تركيا. وانتقد إعتقال مواطني دول األوروبي مازال يشعر بالقلق من ضعف 

اإلتحاد األوروبي في تركيا، والحمالت العسكرية التركية في سوريا. ومازالت العالقات 

الثنائية متوترة منذ زمن طويل. كما أن المحادثات مع أنقرة حول اإلنضمام إلى اإلتحاد 

مؤتمر القمة أن تركيا مازالت تطمح إلى األوروبي مجمدة أيضا، رغم أن إردوغان أعلن قبل 

 اإلنضمام إلى اإلتحاد األوروبي

 
 

 كريمين: محاكمة بعد محاولة إشعال النار

 

بعد مضي عام تقريبا على محاولة إشعال النارفي مركز إيواء لالجئين، تبدأ اليوم محاكمة 

. ويتهم أحدهما بأنه المتهمين بتهمة محاولة القتل، وإشعال النار، وخرق قانون حيازة األسلحة

ألقى في ليلة السبت الحزينة عام ألفين وسبعة عشر زجاجتين حارقتين على منطقة مركز 

اإليواء. ويتهم اآلخر بأنه شارك في إعداد قذائف مولوتوف الحارقة. واصطدمت عبوة 

حارقة ببيت، بينما سقطت األخرى على مساحة خضراء. وتمكن الحراس من إطفاء الحريق 

دون أن يصاب أحد بأذىبسرعة 

 
 

 الحكومة األلمانية: مزيد من الدعم للبلديات

 

تعهدت أنيته فيدمان ماوتس، مفوضة الحكومة األلمانية لشؤون اإلندماج، بتقديم مزيد من 

الدعم للبلديات ألجل دمج الالجئين، وقالت في حديث صحفي إن الحكومة األلمانية متمسكة 

لبلديات ثمانية مليارت يورو أخرى، وستشكل لجنة تضع بمسؤوليتها، وستقدم للواليات وا

معايير واضحة لتحقيق إندماج ناجح. وقبل ذلك أوصت رابطة المدن والبلديات اإلدارات 

  المحلية التي تعاني من أعباء اإلندماج وقف استقبال مزيد من الالجئين عند الضرورة
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 واتف النقالة لالجئين قلما تستخدمبيانات اله

 

خدم بيانات الهواتف النقالة لدى الالجئين إال نادرا، وأقل من ذاك في قضايا اللجوء. ال تست

ويفيد رد الحكومة األلمانية على إحاطة تقدم بها حزب اليسار في البرلمان األلماني أنه حتى 

نهاية يناير عام ألفين وثمانية عشر تم استخدام حوالي ثمانية آالف وتسعمائة هاتف نقال . 

الي تسعمائة من هذه الحاالت تبين أنها ذات صلة بالوثائق، وتم استخدامها في قضايا وفي حو

اللجوء. وقال ممثلو حزب اليسار إن الحكومة األلمانية ال تستطيع، أو ال تريد، تقديم مزيد من 

البيانات تبين مدى استخدام محتويات الهواتف النقالة في التحقق من صحة األقوال التي يدلي 

لالجؤون بالنسبة ألوطانهم أو هوياتهم الشخصية. وهذه نتيجة هزيلة. ومن غير الواضح بها ا

أيضا كيف يتم تقييم ما إذا كان استخدام الهواتف النقالة متناسبا وضروريا أصال. ولم تقدم 

إجابة على السؤال عن عدد الالجئين وأوطانهم الذين شملهم استخدام بيانات الهواتف النقالة. 

معارضون أن استخدام بيانات الهواتف النقالة هو تدخل في الحقوق المدنيةويرى ال

 
 

 منح جائزة اإلندماج التي يقدمها إتحاد كرة القدم األلماني إلى هامبورغ وفرايبورغ وهيرنه

 

في المساء قبيل المباراة مع البرازيل أعلن اتحاد كرة القدم األلماني وشركة مرسيدس النوادي 

اإلندماج الحادية عشرة لعام ألفين وثمانية عشر، وهي "ألتونا إف تسي" في الفائزة بجوائز 

هامبورج، ومؤسسة "ستيب" في فرايبورغ، ومدرسة "هانس تيلكوفسكي" في هيرنه. 

وترمي الجوائز إلى مكافأة النوادي والمدارس والمشاريع المثالية . وصرح راينهارد 

بأن كرة القبدم تتمتع بالقوة الالزمة لبناء جسور، األلماني،   غريندل، رئيس اتحاد كرة القدم

ولجمع الشباب بصرف النظر عن أوضاعهم اإلجتماعية والثقافية. وقال مساء اإلثنين في 

مهمة اإلندماج هي المسألة التي ستحدد مستقبل إتحادنا. وفي هذه األثناء يلعب   برلين إن

  أربعون ألف الجىء بانتظام في النوادي األلمانية
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 والية ساكسونيا تحدد مكان سكن الالجئين

 

تستطيع مقاطعات والية سكسونيا أن تحدد في المستقبل مكان سكن الالجئين لديها الذي 

حصلوا عليه في البداية. واتفقت حكومة الوالية والبلديات أمس اإلثنين على تحديد مكان 

كون المقاطعات والمدن السكن. وسيصدر مرسوم بهذا الشأن في مطلع إبريل القادم. وست

المستقلة هي المسؤولة عن هذه المهمة. وينبغي أن يبقى الالجؤون الذين لديهم فرص ضئيلة 

للبقاء في ألمانيا، في مراكز اإليواء األولية في الوالية، حتى تنتهي إجراءات اللجوء الخاصة 

ني الجئين السكسوبهم. وأعلنت الوزارة أن هذا سيقرر في مشروع لتعديل قانون استقبال ال

 الذي سيقدم في الصيف القادم لمجلس النواب في الوالية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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) 


