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 سفينتين ألمانيتين للتفتيش خضعإيطاليا ت

تعتزم إيطاليا احتجاز سفينتين ألمانيتين تحمالن مساعدين لالجئين في البحر األبيض 

المتوسط، حيث ستخضع هاتان السفينتان للتفتيش وسيتم قيادتهما إلى ميناء لهذا الغرض، 

تونينلي التابع لحركة خمس نجوم، الذي أشار إلى أن بحسب إفادة وزير النقل اإليطالي 

إيطاليا ستعتني بما ال يقل عن مئتي الجىء كانوا على متن السفينتين. وكان وزير الداخلية 

مرفأ اإليطالي. وكانت السفينتان اإليطالي سالفيني قد حظر وصول كال السفينتين إلى ال

جيل وصولهما. يشار إلى أن إيطاليا كانت تحمالن العلم الهولندي، رغم عدم اإلعالن عن تس

ريوس" التي كانت تقل ما يزيد عن ستمائة ضت مؤخراً  حظراً على سفينة "أكواقد فر

  البحر ضمهاجر تم إنقاذهم في عر

 

 ميركل تزور مدرسة لالجئين في بيروت

لمدرسة المستشارة األلمانية أنغيال ميركل رحلتها الشرق أوسطية من خالل زيارة  تستأنف

ويتلقي في المدرسة تالميذ  في بيروت يتعلم فيها تالميذ الجئون إلى جانب التالميذ المحليين.

نحو ستمائة من أبناء الالجئين السوريين في الفترة ، في حين يتعلم لبنانيون تعليمهم صباحاً 

الي مئتين المسائية. يشار إلى أن ألمانيا تقدم الدعم لهذا البرنامج التعليمي الذي يشمل حو

وسبعين ألف طالب من بينهم ما يزيد عن مئة من األطفال السوريين. وطبقاً لمعلومات منظمة 

UNHCR  إلغاثة الالجئين فإن لبنان قام باستقبال مليون الجىء سوري، وهو يعتبر الدولة

ن مقارنة بمساحة البلد، أي بواقع مئة وأربعة وستو من الالجئين التي استقبلت العدد األكبر

مقابل كل ألف  12فرد من أفراد السكان. جدير بالذكر أن ألمانيا استقبلت الجئاً مقابل ألف 

فرد من أفراد السكان رغم أن قيمة الناتج المحلي في ألمانيا يزيد عنه في لبنان بواقع أربعة 

  أضعاف
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 زيهوفر يحذر ميركل من إقالته الجدل حول الهجرة:

الداخلية المستشارة ميركل من القيام بإقالته، وقال: " إذا كانت حذر هورست زيهوفر وزير 

المستشارة غير راضية عن أداء وزير الداخلية فعليها إنهاء االئتالف". وأضاف إذا كانت 

ميركل ستقيله من منصبه وزيراً للداخلية فقط ألنه يريد ضمان األمن والنظام في البالد، 

لى مستوى العالم. يشار إلى أن ميركل قد هددت حدث ألول مرة عتكون هذه واقعة تفس

   مؤخراً الحزب المسيحي االجتماعي باللجوء إلى استخدام صالحياتها كرئيسة للحكومة

 

 

 الموافقة على مئات من فرص العمل لدى الدائرة االتحادية لشؤون الهجرة والالجئين

ف وستمائة فرصة عمل وزير المالية الموافقة على ما يزيد عن ألأوالف شولتس يعتزم 

جديدة في الدائرة االتحادية لشؤون الهجرة والالجئين، وفقاً لمسودة الميزانية الجديدة للعام 

لتغطية نفقات أربعة  تكفيزيهوفر على مخصصات  الحالي. كما سيحصل وزير الداخلية

ه ضاف أنآالف وخمسمائة وظيفة دائمة  لدى الدائرة االتحادية لشؤون الهجرة والالجئين. وأ

أمام تقدم مسيرة الدائرة مجدداً. وتجدر اإلشارة إلى أن  عائقاً  ينبغي أال تكون الموارد المالية

ضغوطاً مورست على الدائرة االتحادية لشؤون الهجرة والالجئين خالل األسابيع األخيرة 

  بسبب ما تكشف عن وجود تالعب وفساد في قرارات اللجوء في فرع الدائرة في بريمن

 

 راك بالسكاكين بسبب خالف  بين عائلتين عربيتين في فلمرسدورفر شتراسهع

أشارت بحوث محطة ار بي بي إلى تزايد التنافس بين العائالت العربية الكبرى في الشطر 

الغربي من برلين تحديداً، حيث تركزت هذه الممارسات في منطقتي نوي كولن 

فقاً لمعلومات تم تأكيدها من قبل الدوائر وشارلوتنبورغ خالل السنوات الخمس الماضية، و

والسلطات المختصة. وتشير هذه المعلومات إلى أن هذه العائالت العربية قد بنت لنفسها نفوذاً 

موطأ  ت لهاهناك وجعلواستثمرت أموالها  استقرتكبيراً في منطقة أديناور بالتس، حيث 

أمس عراكاً  بعد ظهر قد شهد قدم وملتقى. جدير بالذكر أن شارع فيلمرسدورفر شتراسه

بالسكاكين أمام أحد مطاعم الستيك، مما أسفر عن إصابة رجلين بجروج بالغة. الشرطة 

. ووفقاً لما تمخض من معلومات فإن السبب يعود إلى شجار بين اعتقلت خمسة أشخاص

   عائلتين عربيتين

 

 

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) 


