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الخليج في ألمانية قوات مشاركة يرفض ترتين   

 مهمة في انيةاأللم القوات لمشاركة قانونيا مبرر ال أنه الخضر لحزب ينتمي الذي تريتين السياسي يرى

 إن وقال. عليها المتحدة األمم توافق أن المهمة هذه لمثل الضروري ومن. هرمز يقمض في عسكرية

 كانو. خارجية عسكرية مهمات في للمشاركة األلمانية للقوات واضحة حدودا يضع األلماني الدستور

 إلى بريطانيةال الحكومة وتدعو. بريطانية نفط ناقلة أيام عشرة حوالي قبل إحتجز قد اإليراني الثورة حرس

 حذرو. أيضا أمريكا تشارك أن الممكن ومن. الهام البحري الممر هذا لحماية أوروبية بحرية قوة تشكيل

هناك األوضاع تهدئة على تعمل أن الدول وعلى المنطقة، في التوتر تصعيد من تريتين   

 

الفلسطينيين الالجئين غوث وكالة موظفي تصرف بسوء الحاد التشهير   

 تغاللواس اإلدارة سوء حول معلومات الفرنسية األنباء وكالة لدى موجودة داخلية سرية وثيقة تتضمن

 المحققين اتإتهام وتشمل. الفلسطينيين الالجئين غوث وكالة موظفي لدى المستويات أعلى على السلطة

 من خصيةش لمصالح أخرى استغالل ووسائل والتمييز والمحسوبيات الجنسي التصرف سوء الداخليين

 بارك من صغير لعدد األولى بالدرجة اإلتهامات وتوجه. شخصية أهداف وتحقيق أخرى، آراء كاتإس أجل

 تم له زميلة مع جنسية بعالقة يتهم الذي كرينبول السويسري اإلغاثة وكالة ولرئيس األجانب، الموظفين

 الإرس وتم. منه مقربة مستشارة بمنصب عشر وخمسة ألفين عام سريعة إجراءات خالل من تعيينها

 المتحدة األمم ومحقق يتفقد التاريخ ذلك ومنذ. المتحدة لألمم العام األمين إلى الماضي ديسمبر في التقرير

. إلتهاماتا حقيقة على للوقوف التام بالتعاون األونروا وكالة وتعهدت. وعمان القدس في األونروا مكاتب

الجارية التحقيقات بسبب التعليق ورفضت   

 

 

 

 

 

 



بالرصاص السودان في رينمتظاه خمسة قتل  

 في ةالقناص برصاص قتلوا الذين الخمسة بين من طالب أربعة أن المعارضة من بون مقر أطباء ذكر

 فتحوا ةالقناص أن التظاهرات إحدى يقود الذي السودانيين األطباء إتحاد وأعلن. السودانية العبيد مدينة

 كريالعس المجلس بين اإلتفاق ورغم. ميةالسل الطالبية التظاهرات على سبب دون أسلحتهم نيران

 يانب وفي. السودانية المدن في تخرج التظاهرات زالت ما إنتقالية، حكومة تشكيل على والمعارضة

 وخمسة نمدنيي ستة من وستتكون. سيادة ذات بأنها اإلنتقالية الحكومة توصف الطرفين بين مشترك

  عسكريين

 

دخول تأشيرة آالف تسعة حوالي رإصدا: العائالت شمل للم جديدة قواعد  

 أشيرةت على الالجئين أقارب من آالف تسعة حوالي حصل العائالت شمل للم الجديد القواعد صدور منذ

 آالف مانيةث إصدار تم الماضي يونيو نهاية وحتى عشر وثمانية ألفين عام أغسطس ومن. ألمانيا إلى دخول

 قواعدال مفعول بدأ عشر وثمانية ألفين عام أغسطس وفي. دخول تأشيرة وخمسين وثمانية وسبعمائة

 على طويلة اوضاتمف بعد اإلئتالف أحزاب واتفقت. عائالتهم شمل لم ألمانيا في لالجئين تتيح التي الجديدة

 في مانيةاألل للسفارات الطلبات وتقدم. شهريا تأشيرة بألف األعلى الحد تحديد وتم. الجديدة القواعد

 العدد بهذا دالتقي على تحرص التي ألمانيا في المختصة األلمانية الدوائر في فيها النظر ويتم الخارج،

  الشهري

 

العمل سوق في مكانا يجدون اللجوء طالبي من كثير  

 لالعم سوق في عمل مكان يجدون اللجوء طالبي من مزيدا أن المهنية والبحوث العمل سوق معهد أعلن

 ألفين امغ جاؤوا الذين الالجئين من المئة في وثالثين خمسة إن الةبالوك المعهد رئيس وقال. ألمانيا في

 انمك على الحصول وتم. شخص ألف أربعمائة حوالي عددهم ويبلغ. لهم عمل أماكن وجدوا عشر وخمسة

 وقتال في ألفا وأربعون أربعة ويشارك. والزراعة اإلجتماعية والخدمات اإلنتاجية القطاعات في عمل

تدريبية دورات في الحاضر  

 

 

 

 

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) 


