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  الحكومة التركية تنتقد بشدة العقوبات األمريكية

إنتقدت الحكومة التركية بشدة العقوبات التي فرضتها الحكومة األمريكية على وزيري العدل 

والداخلية التركيين في قضية القس البروتستانتي برونسون. وكتب وزير الخارجية التركي 

موقع تويتر إن العقوبات األمريكية لن تبقى دون رد. وأعلن البيت جاووش أوغلو على 

األبيض أن الوزيرين التركيين لعبا دورا حاسما في القبض على القس األمريكي برونسون 

في أكتوبر عام ألفين وستة عشر بسبب دعمه لحزب العمال الكردستاني. وفي هذه األثناء 

األمريكية مرارا بإطالق سراحه. وقد تسفر يخضع لإلقامة الجبرية. وطالبت اإلدارة 

  العقوبات األمريكية عن مصادرة ممتلكات محتملة للوزيرين التركيين

 

 إجراءات مشددة ضد الجريمة العشائرية

في نطاق مكافحة الجريمة العشائرية تعتزم الحكومة األلمانية اإلتحادية وحكومات الواليات 

كافة المستويات. هذا ما توصلت إليه مجلة "كونتراسته" األلمانية تعزيز التعاون بينها على 

السياسية التلفزيونية، وصحيفة "مورغن بوست" البرلينية. وينبغي في المستقبل حصر 

الجنايات التي ترتكبها عائالت كبيرة معروفة لدى الدوائر األمنية التي ستضع تعريفا أدق 

مة المنظمة. ويطالب المسؤولون عن للجريمة العشائرية، وتفصلها عن بقية أشكال الجري

شؤون األمن الداخلي منذ زمن باتخاذ إجراءات شديدة ضد أعضاء العشيرة الذين يرتكبون 

أعماال جنائية. وقال غايزل، وزير الداخلية في والية برلين، إنه يجب إصابة المجرمين في 

  المواقع التي تؤلمهم وهي المال والممتلكات

 

 

 

 



ممارسة الترحيل في ألمانياخبير إقتصادي ينتقد    

إنتقد هوتر، مدير المعهد اإلقتصادي األلماني، سياسة الترحيل المتبعة في ألمانيا. وقال في 

حديث إعالمي إن ترحيل المؤهلين والمندمجين في المجتمع ال معنى له من الناحية 

لكفاءات اإلقتصادية. ومن وصل إلى ألمانيا كطالب لجوء، يجب نقله إلى نظام هجرة ا

والمؤهلين. وإذا بقي خطر الترحيل قائما، فال تتوفر الرغبة أبدا في تدريب وتأهيل الالجئين، 

  وتحمل النفقات والجهد

 

  زيهوفر يلقي أول خطاب له في خيمة الجعة منذ نهاية أزمة الحكومة األلمانية

ي، إلقاء أول يريد زيهوفر|، رئيس الحزب المسيحي اإلجتماعي، ووزير الداخلية األلمان

خطاب له مساء اليوم في خيمة الجعة منذ أسابيع عديدة في والية بافاريا. وهذا أول ظهور له 

منذ نهاية أزمة الحكومة األلمانية بسبب سياسة اللجوء، ومنذ إعالنه اإلستقالة والعدول عنها. 

 ومن غير المعروف كيف سيتفاعل جمهور الحزب مع خطاب رئيسه. وستجري إنتخابات

تشريعية في والية بافاريا في الرابع عشر من شهر أكتوبر القادم. ومازال الحزب المسيحي 

  اإلجتماعي بعيدا عن الفوز باألغلبية المطلقة

 

  سفينة اإلنقاذذ "أكواريوس

إنطلقت سفينة اإلنقاذ "أكواريوس" مجددا في مهمة لها أمام السواحل الليبية. وفي يونيو 

 ألن ينة تتجول بحمولتها من الالجئين نحو أسبوع في البحر المتوسط الماضي بقيت هذه السف

إيطاليا ومالطا رفضتا أن ترسو في أي ميناء لهما. وتمكنت في وقت الحق من الرسو في 

  ميناء فالنسيا اإلسباني

 

 

 

 

 

 

 



  إعتقال سمر بدوي، شقيقة المدون رائف بدوي، في المملكة السعودية

منذ أربع سنين في المملكة السعودية. وفي اليومين الماضيين رائف بدوي  تم إعتقال المدون 

ألقت السلطات األمنية السعودية القبض على سمر بدوي، أخت رائف بدوي، ونسيمة السعدة، 

الناشطة الحقوقة األخرى في المملكة، كما أعلنت منظمة "هيومان رايتس ووتش" في بيروت 

ضحايا القمع الذي ال مثيل له، والذي تمارسه في األمس. وقالت المنظمة إنهما كانتا آخر 

السلطات السعودية ضد الحركة النسوية. ومنذ منتصف مايو الماضي تم اعتقال أكثر من 

اثنتي عشرة ناشطة حقوقية في المملكة السعودية. وأضافت المنظمة أن الناشطة بدوي من 

ارات، وبالترشح في اإلنتخابات. أوائل السيدات الالتي طالبن علنا بالسماح للنساء بقيادة السي

وكانت المعتقلة السعدة قد ترشحت في انتخابات ألفين وخمسة عشر، إال أن السلطات 

 السعودية أزالت إسمها من القائمة

 

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) 

 


