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 ترامب يستبعد تقديم تنازالت لتركيا

لتركيا من أجل اإلفراج عن القس األمريكي   يرفض الرئيس األمريكي ترامب تقديم تنازالت

المحتجز لديها. وقال في حديث مع وكالة رويترز لألنباء إن تركيا ترتكب خطأ فادحا، وإن 

تكون ذات إتجاه واحد. وتسببت العقوبات األمريكية األخيرة العالقات الجيدة بين البلدين لن 

في إحداث أزمة إقتصادية في تركيا. وقال إنه ساعد تركيا في اإلفراج عن مواطنة تركية 

محتجزة في إسرائيل. واآلن يطالب مقابل ذلك باإلفراج عن القس األمريكي المحتجز في 

  تركيا التي توجه إليه تهمة دعم اإلرهاب

 

ال الجؤون ينتظرون في كاتانياماز  

مازال مائة وسبعة وسبعون الجئا على متن سفينة "دكيوتي" ينتظرون في ميناء كاتانيا 

اإليطالي السماح لهم بالدخول. وكان وزير المواصالت اإليطالي قد سمح للسفينة بالتوجه إلى 

ة قبل أن تتحدد البلدان الميناء، بينما يرفض وزير الداخلية اإليطالي دخول األراضي اإليطالي

األوروبية التي ستستقبلهم. وفي األسابيع الماضية إنتظر مهاجرون مدة طويلة حتى نقلوا إلي 

ميناء آمن. وتخشى منظمات حقوق اإلنسان من أن يتراجع استعداد قباطنة السفن إلنقاذ 

  الالجئين من القوارب المهترئة

 

 

 

 

 



ن. الحزب الديمقراطي الحر يطالب بتشكل لجنة فضيحة اإلدارة اإلتحادية للهجرة والالجئي

 لتقصي الحقائق

يرى الحزب الديمقراطي الحر أن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق مازال ضروريا في فضيحة 

اإلدارة اإلتحادية للهجرة والالجئين. وقال توما، نائب رئيبس الكتلة البرلمانية للحزب في 

ا تم خرق القوانين عن قصد في القرارات التي حديث إذاعي، إن الغموض مازال يكتنف ما إذ

اتخذتها اإلدارة. وأعلن قبل ذلك أن مخالفات بسيطة وقعت أثناء النظر في طلبات اللجوء. ولم 

تشمل التحقيقات السابقة قضايا سلطة بريمن. وقال توما إن لجنة تقصي الحقائق ستنظر 

لتحقق من عدم وجود قصور من بالمشاكل األساسية لسياسة اللجوء. ويجب قبل كل شيء ا

 قبل حكومة الوالية

 

  دمج مزيد من الالجئين في سوق العمل

تفيد بيانانت مكتب العمل اإلتحادي أن مزيدا من الالجئين مندمجون في سوق العمل، وأن في 

مايو السابق بلغ عدد الالجئين الذين لديهم مكان عمل ثالث مائة وستة آالف وخمسمائة 

وفي الشهر نفسه من العام الماضي بلغ العدد مائتين وثالثة آالف وسبعائة  وأربعة وسبعين،

وستة وثالثين الجئا. كما ارتفع عدد المؤمنين إجتماعيا حتى مايو الماضي إلى مائتين وسبعة 

وثالثين ألف وخمسمائة وسبعة وثالثين. ومازال حوالي نصف مليون الجىء من سوريا 

عمل وأفغانستان والعراق يبحثون عن   

 

هم برلينيون أصليون % 47حوالي   

" أن حوالي سبعة وأربعين في المئة  24أظهر تقييم للبيانات السكانية أجرته محطة "إر بي بي/

من سكان برلين ولدوا في برلين، وأن أكبر نسبة من الذين ولدوا في برلين يعيشون في حي 

تتدفق على برلين للعيش فيها  راينكندورف، وأن أقل نسبة هي في حي "ميتي". وأكبر نسبة

هي من والية براندنبورغ التي جاء منها أكثر من مائتي ألف. ومن ثم تأتي والية نوردراين 

المرتبة السابعة. وتأتي النسبة األعظم من  فيستفاليا وساكسونيا. وتحتل والية بادن فيرتمبيرغ 

بر مجموعة من الذين ولدوا في الذين ولدوا في الخارج من تركيا. ويشكل البولنديون ثاني اك

الخارج

 
 

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) 



 

 

        


