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إحتدام الخالف حول سياسة الهجرة بين الحزبين، المسيحي الديمقراطي والمسيحي 

 اإلجتماعي

 ووزير   المسيحي اإلجتماعي،  الحزب  في الليلة السابقة عرض هورست زيهوفر، رئيس

للحزب، إستقالته من المنصبين. وقبل ذلك تقرر عقد   اجتماع  أثناء  األلماني،  الداخلية

اإلجتماع األخير اليوم بين رئاسة الحزبين. وأعلنت رئاسة الحزب المسيحي الديمقراطي 

موافقتها على عقد هذا اإلجتماع في برلين حوالي الساعة الخامسة بعد الظهر. وقال زيهوفر 

تمسك زيهوفر بموقفه الداعي إلى منع إن القرار النهائي سيتخذ حتى بعد غد األربعاء. و

الالجئين من دخول األراضي األلمانية إذا تم تسجيلهم في بلد أوروبي آخر. أما ميركل 

وفي هذه األثناء تم الكشف عن تفاصيل خطة زيهوفر بشأن  فتطالب بحل أوروبي مشترك. 

 الهجرة

 

  مثول قبطان سفينة "اليف الين" أمام المحكمة

ة اإلنقاذ "اليف الين" األلماني اليوم أمام محكمة في مالطا الستجوابه. وقال يمثل قبطان سفين

مستشاره القانوني إنه من غير الثابت ما إذا كان سيدلي بأقواله أم ال. ويتهم بأنه خالف 

تعليمات السلطات المالطية أثناء إنقاذ الالجئين في البحر المتوسط. وكانت سفينة "آليف 

حوالي مائتين وثالثين الجئا قبالة السواحل الليبية.   األسبوع الماضيالين" قد أنقذت في 

وتجولت بهم عدة أيام في البحر المتوسط ألن إيطاليا ومالطا لم تسمحا للسفينة بالرسو في أي 

 ميناء لهما. وأخيرا سمح لها بالرسو في مالطا حيث تمت مصادرتها

 

 

 

 



 الشرطة التركية تمنع تظاهرة للمثليين

شرطة التركية في إسطنبول تنظيم تظاهرة للمثليين والسحاقيات والمتحولين جنسيا منعت ال

في شارع تجاري مركزي. وذكر شهود عيان أن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع 

والرصاص المطاطي، واعتقلت عددا من المتظاهرين. وأغلقت الشرطة الشوارع الجانبية 

ارة. وبرر حاكم إسطنبول هذه اإلجراءات بضرورات بخراطيم المياه، وقامت بتفتيش الم

 أمنية وطنية. وتم منع هذه التظاهرة للمرة الرابعة في إسطنبول

 

  حكومة والية نوردراين فيستفاليا تشكك في جدوى إقامة مراكز لتجميع الالجئين فيها

هم في إذا كان طالبو اللجوء مسجلين في بلدان أخرى في اإلتحاد األوروبي، فيتعين حجز

مراكز تجميع مغلقة: هذا ما توصلت إليه القمة األوروبية األخيرة في بروكسل. ولم تكن 

األمور واضحة في مراكز إيواء الالجئين الحالية في الوالية بالنسبة لحكومة الوالية المكونة 

  من الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب الديمقراطي الحر. فهي ترفض إقامة مراكز

يطالب زيهوفر، وزير الداخلية األلماني الذي ينتمي للحزب المسيحي   مثلما قة، تجميع مغل

اإلجتماعي. وقال ممثل الحزب المسيحي الديمقراطي في الوالية إن ستة مراكز من أصل 

أكثر من ثالثين مركزا تم تحويلها بطريقة تجعلها شبيهة بما يطالب به زيهوفر. وأصبح من 

لتسريع في اتخاذ إجراءات اللجوءالممكن في هذه المراكز ا   

 

 المسلحون يسلمون مواقع للجيش السوري

سلم المسلحون عدة مواقع في محافظة درعا للجيش السوري. وأعلن مركز مراقبة حقوق 

اإلنسان السوري في بريطانيا أن ثمانية مواقع وافقت على تسليم أسلحتها للقوات السورية 

خرين بالشاحنات. وبذلك تسيطر القوات السورية على أكثر النظامية. ويتم نقل المسلحين اآل

  من نصف المحافظة

 

  مؤتمر حزب البديل من أجل ألمانيا يقيد عمل وسائل اإلعالم

في ختام مؤتمره الذي دام يومين، أظهر حزب البديل من أجل ألمانيا موقفه الناقد لوسائل 

لصحفيين من تغطية وقائع بعض اإلعالم، إذ قرر حوالي خمسمائة من المؤتمرين منع ا

المناقشات في المستقبل. وبهذا يقيد الحزب حرية الصحافة. ولم يحظ طلب منح رئاسة 

الحزب حق ضم أعضاء جدد بثلي األصوات. وأرادت الرئاسة منع تكرار ما حدث أثناء 

  المؤتمر األخير عندما ترشح عضو سابق في الحزب الوطني الديمقراطي اليميني المتطرف



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) 

 


