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 لبرلمان األلماني يناقش مسألة لم شمل العائالتا

 

دافع زيهوفر، وزير الداخلية األلماني، الذي ينتمي للحزب المسيحي اإلجتماعي، عن النظام الجديد للم 

شمل عائالت الالجئين الذين يتمتعون بوضع حماية مقيد. وتحدث عن حل توفيقي قوي يراعي قدرة ألمانيا 

اإلستيعاب، ومصالح الالجئين في آن واحد. واعتبارا من أغسطس القادم سيتم استقبال ألف شخص على 

شهريا من عائالت الالجئين، بعد أن كان متوقفا منذ مطلع عام ألفين وستة عشر. ورفض حزب البديل من 

ة المحددة، أجل ألمانيا مبدأ لم شمل العائالت جملة وتفصيال. ورفض الحزب الديمقراطي الحر الكمي

 وطالب بدال منها بتحديد العدد ألسباب موضوعية. وهذا يعود بالفائدة على المرضى والقاصرين

 
 

 مؤتمر وزراء الداخلية

 

اليوم من زيهوفر، وزير الداخلية األلماني،   في مؤتمرهم ينتظر وزراء الداخلية في الواليات األلمانية 

إنشاء مراكز لتجميع الالجئين، وقضية اإلدارة اإلتحادية للهجرة توضيح خططه المثيرة للجدل الرامية إلى 

والالجئين في بريمن. وكان قد وعد بتوضيح كامل التفاصيل سابقا. وحتى الخريف القادم يريد إقامة عدد 

من مراكز التجميع يقضي فيها طالبو اللجوء المدة الكاملة لإلجراءات القضائية. وفي حالة رفض طلباتهم، 

 ترحيلهم بسهولةينبغي 

 
 

  شتالكنيشت يدعو إلى زيادة الضغط على البلدان األصلية

 

كومة الح أنهالت، الذي ينتمي للحزب المسيحي الديمقراطي،  –يدعو وزير الداخلية في والية سكسونيا 

ي ف األلمانية إلى زيادة الضغط على تلك البلدان التي يأتي منها مهاجرون غير شرعيين إلى ألمانيا. وقال

مستهل مؤتمر وزراء الداخلية في الواليات األلمانية، إن هذا هو األمر األهم في الوقت الراهن، وإن 

أربعين في المئة ممن رفضت طلباتهم ال يمكن ترحيلهم ألن حكومات بالدهم ترفض استقبالهم مجددا. 

هم. وناشد الحكومة ومن غير المفيد في هذا الصدد أن تستأجر والية بافاريا طائرات خاصة لترحيل

 األلمانية أن تبحث الموضوع مع البلدان األصلية، وأن تقلل المساعدات اإلنمائية لها عند الضرورة
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  بيلد": يتعين على كورت طرد موظفين"

 

أنه يتعين على اإلدارة اإلتحادية  ذكرت صحيفة "بيلد"، إستنادا إلى كتاب وجهته كورت، رئيسة اإلدارة، 

والالجئين طرد مئات من الموظفين الخبراء ألنه تم تعيينهم بمدد محددة، ال يمكن تمديدها بسبب للهجرة 

حظر إبرام عقود الحقة. واآلن سيتم تعيين موظفين بعقود مؤقتة. وأعربت كورت عن أسفها إلنهاء عمل 

 موظفين خبراء رغم الحاجة الملحة إليهم

 
 

  إفتتاح مركز إنتخاب تركي في برلين

 

إبتداء من اليوم يستطيع األتراك المقيمون في الخارج اإلدالء بأصواتهم في اإلنتخابات التشريعية 

والرئاسية في تركيا. ويبلغ عددهم في ألمانيا حوالي مليون ونصف المليون ناخب. وفي برلين تم إفتتاح 

ي يوميا من الساعة مركز لإلنتخاب في القنصلية التركية، إعتبارا من التاسع عشر من الشهر الجار

التاسعة صباحا وحتى التاسعة ليال. وفي تركيا تجري اإلنتخابات في الرابع والعشرين من الشهر الجاري، 

 وهو الموعد الذي حدده الرئيس إردوغان فجأة قبل بضعة أسابيع

 
 

 جنة العامري تستجوب أوائل الشهودل

 

ن األلماني إثر اإلعتداء اإلرهابي على سوق عيد تستجوب اليوم لجنة تقصي الحقائق التي شكلها البرلما

ي فيستفاليا، أمام اللجنة، والذي توصل ف –الميالد في برلين. وسيمثل المحقق الخاص من والية نوردراين 

تقرير له إلى أن السلطات المعنية لم ترتكب أي قصور في هذا الصدد. وعلى اللجنة أن تحدد مواقع 

عنية، واحتمال وجود أخطاء في النظام، أو قصور بعض الموظفين. وفي القصور الخاصة بالسلطات الم

ديسمبر عام ألفين وستة عشر كان اإلسالموي العامري قد اقتحم بشاحنة سوق عيد الميالد في برلين، وقتل 

 إثني عشر شخصا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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) 


