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 ميركل تهنىء الرئيس إردوغان

بعثت المستشارة األلمانية ميركل برقية تهنئة للرئيس التركي إردوغان بمناسبة فوزه في 

اإلنتخابات الرئاسية األخيرة، مشيدة باستقبال تركيا الجئين سوريين. وطالبت بتطبيق مبادىء 

المستقرة سياسيا، وذات المجتمع دولة القانون. وقالت إن ألمانيا تريد أن تكون شريكا لتركيا 

المتنوع الذي يعزز الشراكة الديمقراطية. وقبل ذلك طالب ماس، وزير الخارجية األلماني، 

الرئيس التركي برفع األحكام العرفية في تركيا في أسرع وقت ممكن. وانتقد مراقبو 

كيا، إذ لم تتوفر اإلنتخابات الدوليون سير اإلنتخابات الرئاسية والتشريعية األخيرة في تر

  الفرص نفسها، لجميع المرشحين. ووجه اإلتحاد األوروبي إنتقادات مماثلة

 

 الحكومة النمساوية تمنع المهلجرين من دخول أراضيها

تجري الشرطة النمساوية وحرس الحدود النمساوي اليوم تدريبات على كيفية منع أعداد 

. وتم وضع وحدة أمنية خاصة على كبيرة من المهاجرين من دخول األراضي النمساوية

الحدود مع سلوفينيا. وانتقدت نقابة الشرطة النمساوية هذه التدريبات واصفة إياها 

باإلستعراضية. ووصفت حكومة سلوفينيا التدريبات بأنها ال حاجة إليها. وفي العام الماضي 

مساوية. وقال كله منعت السلطات النمساوية تسعة وثالثين مهاجرا من دخول األراضي الن

نائب المستشار النمساوي في حديث صحفي إن هذه اإلجراءات تعود إلى الجدل الدائر حاليا 

بين دول اإلتحاد األوروبي حول إغالق الحدود، الذي أثارته ألمانيا. وقال إن عدم مراقبة 

  الحدود لن يتكرر مثلما حدث عام ألفين وخمسة عشر

 

 

 

 



ميناء إيطاليالسماح لسفينة الجئين بالرسو في   

وافقت السلطات اإليطالية على رسو سفينة حاويات دانماركية تحمل عل متنها منذ ليلة 

الجمعة أكثر من مائة الجىء في ميناء مدينة بوتسالو في صقلية بعد انتظار دام ثالثة أيام. 

ابقا وقال رئيس البلدية إن سالفيني، وزير الداخلية اإليطالي، وافق على ذلك، بعد أن رفض س

زالت سفينة اإلنقاذ األلمانية "اليف الين" التي  استقبال الجئين في موانىء إيطالية. وما

تحمل على متنها حوالي مائتي الجىء تنتظر السماح لها بدخول ميناء أوروبي. وترفض دول 

  .أوروبية أخرى استقبال الجئين

 

وةالمجلس المركزي اليهودي يرحب بقرار المحكمة في قضية القلنس  

رحب شوستر، رئيبس المجلس المركزي اليهودي بالقرار الذي أصدرته محكمة ألمانية في 

قضية القلنسوة. وقال إن القرار يبين أن القانون الجنائي وحده ال يستطيع حل مشكلة معاداة 

السامية، وإن الجالية اليهودية تستغرب محاكمة الشاب السوري وفق قانون األحداث الجنائي. 

المحكمة حكما يقضي بحجز الشاب السوري أربعة أسابيع. ويعتبر قرار اإلحتجاز وأصدرت 

  منتهيا بسبب مدة الحجز اإلحتياطي التي قضايا الشاب في السجن

 

 دراير تناشد الحزبين المسيحيين

ناشدت دراير، نائبة رئيسة الحزب اإلشتراكي الديمقراطي، الحزبين المسيحيين، قبل انعقاد 

ئتال  الكبير اليوم في برلين، إنهاء الخال  بينهما. وقالت إن الحزب قمة أحزاب اإل

اإلشتراكي الديمقراطي يريد أن يعر  ما إذا كان الحزبان المسيحيان قادرين على التعاون 

بشكل بناء في إطار الحكومة الحالية. ونظرا للخال  حول سياسة الهجرة بينهما، قالت إن 

م الحق في أن يستقبلوا في ألمانيا، في الوقت الذي ال يستيطع أناسا يعانون من ضيق شديد له

جميع الالجئين القدوم إلى ألمانيا. واألمر المهم بالنسبة للحزب اإلشتراكي الديمقراطي هو 

  الحق في اللجوء وفق القانون الدولي واألوروبي واأللماني

 
 

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) 

 

       


