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 تركيا ترفع قيمة جمارك السلع المستوردة من الواليات المتحدة

 

قامت تركيا برفع قيمة الجمارك المفروضة على بعض الواردات من البضائع األمريكية إلى 

الضعف، وذلك في خضم نزاعها الحالي مع الواليات المتحدة. ويمس القرار الجديد حسب 

المفروضة على السيارات والتبغ والمشروبات الكحولية األمريكية. معلومات رسمية الجمارك 

كما يشمل القرار أيضاً منتوجات أخرى كاألرز ومستحضرات التجميل والفحم. وتأتي 

اإلجراءات الجديدة رداً على قرار الحكومة األمريكية رفع قيمة الجمارك المفروضة على 

احتجاز القس األمريكي برونسون في تركيا الصلب واأللومينيوم التركي، وذلك على خلفية 

الذي تطالب الواليات المتحدة باإلفراج عنه، في حين تتهمه السلطات التركية بتقديم الدعم 

 والمساندة لمنظمات إرهابية.

 
 

 ترحيل ستة وأربعين أفغانيا

 

ات بقامت السلطات األلمانية أمس بترحيل ستة وأربعين أفغانيا إلى كابول بعد أن تم رفض طل

ادة ، بحسب إفكابول إلىلجوئهم، حيث انطلقت الطائرة أمس من ميونخ ووصلت صباح اليوم 

المجلس البافاري لالجئين، من بينهم ثالثة أفغان رفضت طلبات لجوئهم من والية براندنبورغ. 

يشار إلى أن مدينة ميونخ تشهد اليوم مظاهرة ضد ترحيل الالجئين وتنوه إلى الوضع األمني 

 وغير المستقر في أفغانستان وأعمال العنف التي تقوم بها طالبان وداعش.الهش 
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 مطالب بتشديد إجراءات التفتيش على الالجئين القادمين من الحدود الفرنسية

 

بمزيد من تشديد إجراءت التفتيش على الحدود الفرنسية بسبب تزايد أعداد  طالبت نقابة الشرطة

رئيس نقابة الشرطة بأنه من واجب  كحيث قال يورغ رادين القادمين من أسبانيا، يالالجئ

الشرطة تكثيف وجودها على الحدود مع فرنسا، بعد انتقال حركة الهجرة من خط سير دول 

البلقان، مضيفاً أن عدد رجال الشرطة ال يكفي لإليفاء بمثل هذه اإلجراءات. يشار إلى أن عدد 

 تابعة للشرطة االتحادية بحاجة إليهم بلغ حواليرجال الشرطة الذين كانت مفتشية أوفنبورغ ال

 أربعمائة وخمسين شرطياً. 

 
 

 اً من المهاجرين على متن أكفاريوسألمانيا تنوي استقبال خمسين مهاجر

 

تعتزم السلطات األلمانية استيعاب خمسين شخصاً من بين المئة وواحد وأربعين مهاجراً ممن 

 قرار اتخذه وزير الداخلية االتحادي هورست زيهوفر كانوا على متن سفينة أكفاريوس، بموجب

طة أن تكون دول أخرى قد قامت بنفس التصرف. وكانت دولة مالطة يشر ألسباب إنسانية، 

حر يشار إلى أن السفينة كانت في عرض البقد أبدت استعدادها للسفينة بأن ترسو على موانئها. 

مصادر مطلعة في فاليتا بأن المهاجرين األبيض المتوسط منذ يوم الجمعة الماضي. وذكرت 

القادمين من إفريقيا ينبغي أن يتم توزيعهم على كل من ألمانيا وفرنسا ولوكسمبورغ وأسبانيا 

 والبرتغال.

 
 

 أصوات مؤيدة لدعم المندمجين من المهاجرين

 

أعرب شتيفان فايل رئيس وزراء والية ساكسونيا السفلى عن تأييده للمقترح الذي تقدم به 

لحزب المسيحي الديمقراطي بتمهيد الطريق أمام الالجئين ممن رفضت طلبات لجوئهم. ا

" Duldungوأضاف أن األمر يتعلق بالالجئين ممن تم وقف ترحيلهم أو الحاصلين على "

سنوات عديدة ويتقنون التحدث باللغة األلمانية وسبق لهم أن أنهوا  ويقيمون في ألمانيا منذ

تأهيلية أو تدريبية. لذا فإنه من غير المعقول ترحيل أمثال هؤالء في وقت تعاني فيه  اتدور

الكوادر الفنية المتخصصة. وكان رئيس وزراء والية شليسفيغ هولشتاين  فيألمانيا من نقص 

بضرورة إفساح المجال في سوق العمل أمام المندمجين من المهاجرين. من  طالبغونتر قد 

ت شتالكنيشت عن تأييده منح من رفضساكسونيا أنهالت الداخلية في والية  جانبه أعرب وزير

طلبات لجوئهم من الالجئين حق البقاء وفق شروط معينة. غير أن رئيس الكتلة النيابية للحزب 

 ه إزاء هذا األمر.بقد أعرب عن ارتيا فولكر كاودر المسيحي الديمقراطي
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 جئينتزايد أعداد الجرائم التي ترتكب ضد الال

 

أفاد وزير الداخلية في والية بادن فورتمبيرغ بأن أعداد الجرائم التي ترتكب بحق الالجئين في 

، حيث بلغت هذه الجرائم سبعة تسعين 2018الوالية قد ارتفع خالل النصف األول من العام 

وأضاف المصدر أن عدد هذه الجرائم في جريمة أي بفارق تسعة جرائم عن العام الماضي. 

أن ي الوالية ف التوقيت من العام المنصرم بلغ تسعة وثمانين جريمة. وتفيد وزارة الداخلية نفس

معظم مرتكبي هذه الجرائم من اليمين المتطرف. وتشمل هذه الجرائم التحريض ورسم الصليب 

المعقوف والهتافات المعادية. كما أن عدد الجرائم التي ارتكبت بشكل مباشر بحق الجئين قد 

 . 2017عن العام تزايد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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) 


