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25.10.2016  

 ا��م ا���دة �و�� ا�����ت إ� أطراف ا�زاع �� �ور��

و��ت ا&�م ا��"$دة ا"����ت إ�  ���� أطراف ا��راع �� ور�� ����� ���ت ��ر��� و�ول ا����دات ا��رور�� 
���واط��ن �� $�ب. و��ل ��ق ا&�م ا��"$دة أو�ر�ن ��ن �وات ا��ظ�م و)�و��� �ن ا������ت ا���$� �د ���وا ��  

� $د واء إ)راج ا��ر�  وا��ر$� �ن ا��د���، وھو أ�ر ���ؤف �داً. ���4�ً أن ذ�ك ���� أن ا���طق ا�
���  وا��9ري �د "�7ب ��دداً ��  ا����ب ا�6

��م���: أ'�ن و$%$��#" !��ء ��دروا ا�)  

=�در أ�س $وا�� أ�4�ن و@A@��?� <� ء ا��)�م ا��:�م �طر�:� =�ر �;رو�� �� 9���> ;��ل �ر��، و�:�ً �"�ر�$�ت 
 ���ء أ�س، $�ث "م �:ل ا�A�?�ن ���$��Aت إ�  �را9ز ا�6واء، دون و�وع أي أ$داث ;7ب "ذ9ر ا��ط�ت ا�4ر��  

إ)Aء ا��)�م �;9ل ���، $�ث <�زال �"وا�د ��> $وا�� أر��� آ<ف  �"م   �� إذا  و< �زال �ن =�ر ا���روف،
  ا&�وع;)ص. و9��ت ا;"��9�ت �د $د@ت �راراً ��ل �دء ����� اA(6ء �� ����� 

�����  ادا#رة ا!���د�" .ؤون ا��رة وا%�#�ن ��و,+ *ودة �#�ت ا%�#�ن �ن (��� إ� أ

""و�� ا�دا?رة ا<"$�د�� �;ؤون ا���رة وا�A�?�ن �ودة �?�ت ا�A�?�ن �ن 9���> إ�  أ������، وذ�ك �� ��ق إ)Aء �)�م 
اً إ�  ���در $9و��� �"و�� ":د�م �?�ت �ن ط���ت "��م �A�?�ن ا�A�?�ن �� 9���>. و�;رت �$��4 را��;> �وت ا"��د

��ن �ق أن "م "����م �� أ������  �� طر�:�م إ�  �ر�� أو �ق ��م أن ":د�وا �ط���ت ��وء ھ��. و""و�� ��ض ا�دوا?ر 
م ا�$ق �� ر�� د�وى أ��م ا��$�9م ا&������ أن ""م ا��وا�:� ��  ا�ط���ت ا�4ر���. �9ن ھؤ<ء ا�A�?�ن ا������ن ��&�ر ��

  ا�4ر��� �د "����م &������

  إزا" �ور �ن ا��%ك ا.�#(" ��0�ب أ�د �����ت ا%�#�ن �� �د��" .'�ر��

"�ت إزا�� ور �ن ا&Aك ا�;�?�9 �� �د��� ;�4ر">، $�ث "م ا�"وا�ق ��  ذ�ك �ن ��ل ���ك ا�;ر�9 وا��د���. و9��ت 
ا ا�ور �ن ا&Aك ا�;�?�9 ��ب د)ول ا�A�?�ن أرض ا�;ر�9 �ن أ�ل ا�$�ول ��  إر�ل أ��ل ا�;ر�9 �د ��ت ھذ

&��ز"�م ا��:���. و9�ن �ن ا��ز�� أن �"م إ�راء �و�د �� إدارة ا��د��� �وم أ�س ا<@��ن. �9ن إدارة ا��د��� أ��دت ��ن 
�ر ھو أن �ن ��  ا�ور ا�;�?ك ا�ذي أ��م ���> �9�ن إ�واء ا�;ر�9 �د أزا�ت ھذا ا�ور ا�;�?ك ��:�ً. �9ن ا����ب �� ا&

  ا�A�?�ن ��م ����> إ�  �د��� ;�4ر"> ا���م ا����� وھو ��رف ���> �:�م ���> �9�ن �6واء ا�A�?�ن

  

Refugee Radio in Funkhaus Europa. 

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) 

 


