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26.10.2017 

 
 االفراج عن ناشط حقوقي ألماني في تركيا

 
تم اإلفراج عن الناشط في حقوق اإلنسان البرليني بيتر شتويدنر من السجن االحتياطي في 

، دون قيد أو شرط. ووفقاً إلفادة محاميه فال شيء يعترض عودته إلى ألمانيا. وتجدر تركيا
اإلشارة إلى أن شتويدنر قد أمضى ما يزيد عن ثالثة شهور في السجن بتهمة دعم تنظيم 
إرهابي، األمر الذي نفاه أمس في المحكمة. وعليه تم اإليعاز بإطالق سراحه. يشار إلى أن 

الدولية كيليش ال يزال قيد السجن. الحكومة األلمانية أعربت عن سعادته رئيس منظمة العفو 
إلطالق سراح شتويدنر، فقد صرح زايبرت الناطق الرسمي باسم الحكومة على حسابه في 

بأن ألمانيا سعيدة بإطالق سراحه وتستذكر في الوقت نفسه من ال زالوا رهن الحبس. تويتر 
، غير أنه ال اإليجابيةطوة خالمشجعة والة رسالء بالوزير الحارجية غابريل وصف اإلجرا

يزال ألمان آخرون يقبعون في السجون التركية ألسباب غير معروفة. وأضاف أن الحكومة 
 األلمانية ستبذل قصارى جهدها من أجل اإلفراج عنهم.

 
 

 القبض على مهرب عراقي
 

القبض عليه في شترانده بالقرب من كيل.  ألقيتم إصدر أمر بسجن المهرب العراقي الذي 
ويتهم الشخص البالغ من العمر سبعا وعشرين عاماً بالتهريب الذي ينجم عنه الموت. وفي 
حالك تم الحكم عليه فمن المتوقع أن تفرض عليه عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمسة عشر 

عة وخمسين شخصاً في موت أرب عنعاماً. يشار إلى أن المحكمة تتهم المهرب بالمسؤولية 
 . المتهم ينفي التهمة الموجهة إليه.2015البحر المتوسط غرقوا في أكتوبر 

 
 

 الحزب المسيحي االجتماعي ال يزال متشدداً فيما يخص جمع الشمل
 

ال يزال الحزب المسيحي االجتماعي يبدي صالبة فيما يخص مسألة جمع شمل أسر 
م وصرح يوآخين المداوالت لتشكيل ائتالف محتمل. الالجئين، وذلك قبيل الجولة القادمة م

هيرمن وزير الداخلية البافاري وأضاف علينا الحد من أعداد القادمين في إطار جمع الشمل 
إلى ألمانيا، وإال فإن ذلك سيزيد من األعباء الملقاة على ألمانيا فيما يخص الهجرة 

 واالندماج. 
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 يةالسورية رشا الحبال تحصل على منحة أدب
 

السورية رشا الحبال البالغة من العمر خمسة وثالثين عاما منحة  "تور  من المقرر أن تنال
. ووفقاً لوجهة نظر لجنة التحكيم فإن 2018شرايبر أم باريسر بالتس" البرلينية للعام 

يشار إلى أن قصة واعدة عن الحياة في الشتات في ألمانيا.  على كتابة حالياً عكف الحبال ت
كتب بالعربية. وتقدر المنحة بمبلغ ألفي يورو تو 2015تعيش في ترير منذ عام الحبال 

شهرياً. الجهة المانحة هي مؤسسة أليانتس للثقافة ومؤسسسة براندنبورغر تور والحلقة 
األدبية. وتستهدف المنحة األدباء الذي يعيشون في ألمانيا نظراً ألنهم مهددين أو مالحقين 

 وضعية الجىء في ألمانيا خالل العامين الماضيين.  في أوطانهم وحصلوا على

 
 

 الواليات المتحدة تتشدد في إجراءات التفيتش على المسافرين
 

تفرض السلطات األمريكية اعتباراً من اليوم إجراءات أكثر صرامة على المسافرين إلي 
سلطات الواليات المتحدة. وأفادت العديد من شركات الطيران أنها تلقت تعليمات من ال

الرسمية بتشديد تدابير التفتيش في المطارات. ووفقاً إلفادة شركة لوفتهانزا فسيتم فرض 
إجراءات أكثر صرامة فيما يخص االستجواب لدى إجرءات التسجيل والتخليص قبل 

فمن المقرر  TSAاالقالع أو عند دخول قاعات الطيران. وتبعاً لشركة أمن النقل األمريكية 
اءات تفتيش األجهزة االلكترونية. من جانبها رحبت منظمة المالحة الجوية التشديد على إجر

الدولية بالتدابير الجديدة، واصفة إياها بالخطوة الضرورية من أجل وضع معايير جديدة 
 ألمن الطيران. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Refugee Radio in Funkhaus Europa – täglich um 11:55 und 23:55 Uhr. 

Frequenzen: NRW: 103,3 MHz (WDR) | Bremen: 96,7 MHz (Radio Bremen) | 

Bremerhaven auf 92,1 MHz (Radio Bremen) | Berlin und Brandenburg auf 96,3 MHz (rbb) 
 


