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 مليار يورو 1لمانيا تعتزم منح سوريا معونات بقيمة أ

 

محتاجين ومشردي الحرب سوريين المليار يورو لل 1تعتزم ألمانيا تقديم معونات إضافية بقيمة 

في دول الجوار، وفقاً لتصريحات ماس وزير الخارجية األلماني بعد وصوله العاصمة 

حيث يشارك في فعاليات مؤتمر الدول المانحة من أجل سوريا. وتأمل البلجيكية بروكسيل، 

أوساط في األمم المتحدة بأن تصل المعونات التي ستقدمها الدول المشاركة في المؤتمر إلى 

ثمانية مليارات يورو. وأفادت مصادر مطلعة في األمم المتحدة بأن عدد من هم بحاجة ماسة 

سنوات على الحرب يبلغ حوالي ثالثة عشر مليون نسمة.  إلى معونات إغاثية بعد مرور سبع

منذ  رومليار يو جدير بالذكر أن ألمانيا منحت سوريا معونات تقدر بنحو أربعة ماليين ونصف

 اندالع األزمة السورية

 

   
   

  انتكاسة لحرية الصحافة في أوروبا

 

خالل العام المنصرم انتكاسات  تأفاد تقرير لمنظمة "مراسلون بال حدود" بأن أوروبا شهد

كانت هي األقوى على مستوى العالم. وأفاد التقرير أن مالطة شهدت أشد هذه االنتكاسات، 

حيث تعرض صحفيون لمزيد من الضغوطات من قطاعات سياسية واقتصادية وقضائية. كذلك 

التشيك ندا وفإن القيود المفروضة على الصحفيين آخذة في االزدياد في كل من هنغاريا وبول

وسلوفاكيا وصربيا. يضاف إلى ذلك التحريض ضد وسائل اإلعالم من قبل أوساط حكومية 

الذي يتعرض له اإلعالميون في تركيا. يشار إلى أن ألمانيا قد قفزت إلى المرتبة الرابعة عشرة 

لى من وأي بفارق مرتبة واحدة عن العام الذي سبق. يذكر أن النرويج ال تزال تحتل المرتبة األ

 حيث حرية الصحافة
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 ترحيل مجموعة جديدة من الالجئين األفغان

 

أكد موظفون يعملون في إدارة الهجرة بأن الجئين أفغاناً تم ترحيلهم من ألمانيا قد وصلوا إلى 

العاصمة كابول. وأفاد المصدر أن الطائرة التي تقل واحداً وعشرين الجئاً قد أقلعت مساء أمس 

وأن هذه هي المرة الثانية عشر التي يتم فيها ترحيل الجئين أفغان من من مطار دوسلدورف 

. 2016ألمانيا، ليبلغ عدد من تم ترحيلهم من األفغان مئتان وتسعة عشر شخصاً منذ ديسمبر 

في أوساط السياسة األلمانية إزاء ممارسات ترحيل األفغان نظراً  كبيرً  يشار إلى أن هناك جدالً 

في أفغانستان. جدير بالذكر أن نحو سبعة وخمسين شخصاً قد لقوا  لهشاشة الوضع األمني

 حتفهم في كابول جراء هجوم بمواد متفجرة األحد الماضي

 

 
   

  القبعة اليهوديةاليوم برلين وبوتسدام ترتديان 

 

في العديد من المدن األلمانية من بينها برلين وبوتسدام أيضاً فعاليات تضامنية مع  اليوم تقام

اليهود، يطالب المشاركون فيها بارتداء القبعة اليهودية، تعبيراً عن رفضهم للعداء لليهود والال 

تسامح. تأتي هذه الفعاليات رداً على الواقعة التي حدثت األسبوع الماضي في حي برنتسالور 

بل من الجىء لشتم قاالعتداء ولرغ في برلين، حيث تعرض شخصان يرتديان القبعة اليهودية بي

 سوري. وفي هذه األثناء تم إصدار حكم بالسجن على مرتكب الجنحة

 

   
   

 الحكومة األلمانية وافقت على قدوم ثالثمائة وخمسين إماماً تركياً 

 

ة البتعاث ثالثمائلتركية "ديانت" وافقت الحكومة األلمانية العام الماضي لهئية األوقاف ا

ية على سؤال لمانوخمسين إماماً إلى ألمانيا. هذا ما ورد ضمن رد قدمته وزارة الداخلية األ

به الكتلة البرلمانية لحزب اليسار. وحصل األئمة على تأشيرة عمل صالحة لمدة ستة  تتقدم

دروا البالد بعد انتهاء المهلة د ما إذا كان هؤالء األئمة قد غاكبيد أنه من غير المؤشهور. 

الممنوحة لهم أم ال. وانتقدت السياسية من حزب اليسار ديغيلين سوء تصرف الحكومة األلمانية 

معتبرة ذلك ينم عن الحماقة والالمسؤولية. وأضافت أن وجود مزيد من األئمة األتراك يعني 

 تعاظم نفوذ الرئيس أردوغان في ألمانيا
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 فيستفاليا تسعى إلى تخفيف العب عن المجالس البلديةوالية نورد راين 

 

ومن ثم  المركزية نشآتتعتزم والية نورد راين فيستفاليا ترك طالبي اللجوء في عدد من الم

الحقاً توزيعهم على البلديات، حيث صرح يوآخيم شتامب وزير الالجئين من الحزب 

ز اء المجالس البلدية من أجل التركيالديمقراطي الحر بأن الوالية تسعى إلى التخفيف عن أعب

على برامج دمج من تم منحهم حق اللجوء. وتشتمل الخطة الجديدة على ثالث مراحل أولها 

المهاجرين ممن ال تزال  ح المجال أمامافسإالتعجيل في معامالت الجوء لعدد من الجنسيات ثم 

الثة تتمثل تة شهور. والمرحلة الثطلباتهم قيد الدرس بالبقاء في منشآت الوالية لفترة تصل إلى س

 في ترحيل من ال يرغبون في االندماج أو يشكلون خطراً على أمن البالد 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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) 


