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   اإليطالية اإلقليمية المياه تدخل" آرمز أوبن" سفينة

 ناءب اإليطالية ميةاإلقلي المياه بدخول" آرمز أوبن" اإلنقاذ لسفينة روما في إيطالية إدارية محكمة سمحت

 زارةو وأعلنت. فورا مهاجرا وأربعين وسبعة   لمائة   المساعدة تقديم أجل من ونفسانية طبية تقارير على

 السفينة عسيمن أنه اإليطالي، الداخلية وزير سالفيني، أعلن أن بعد القرار، هذا في الطعن اإليطالية الداخلية

 قرب ةالدولي المياه في عديدة أياما لإلنتظار اإلنقاذ سفينة طرتواض. اإليطالية اإلقليمية المياه دخول من

 قليميةاإل المياه دخول من السفينة ،اليميني   الداخلية وزير سالفيني، ومنع. اإليطالية آلمبيدوسا جزيرة

. ةقليمياإل المياه بدخول للسفينة سمحت إيطالية إدارية محكمة أمام بدعوى السفينة تقدمت ولهذا. اإليطالية

السفينة متن   على أسبوعين منذ القاصرين، من كبير عدد بينهم ومن المهاجرون، وينتظر

 
 

 لالجئين إيواء مركز في حريق جراء جريحا عشر أحدأ

 أحد إصابة نع فيستفاليا، نوردراين والية في رانتغن، مدينة في لالجئين إيواء مركز في نشب حريق أسفر

 عرفي ولم. الجرحى بين من اإلطفائية من رجالن وكان. المستشفى ىإل منهم أربعة نقل وتم. شخصا عشر

. آمنة أماكن إلى شخصا عشر وسبعة أربعمائة عددهم البالغ المركز سكان نقل وتم. اآلن حتى الحريق سبب

المركز في األمني الجهاز وموظفي السكان من عدد عالج وتم الرابع الدور في الخميس ليلة الحريق واندلع

 
 

 بالدهم في العمل سوق متطلبات أجل من اللجوء طالبي تأهيل ينبغي

 عند لهم لعم فرصة توفير أجل من مهنيا تأهيال هنا البقاء في لهم أمل ال الذين اللجوء طالبي تأهيل ينبغي

 نموذجيا وعامشر اليوم السفلى، سكسونيا ةوالي في الداخلية وزير بيستوريوس، وسيقدم. بالدهم إلى العودة

 لىع بالتد ر اللجوء طالبي وعلى. لواليةا في اليدوية رفالح   وغرفة الداخلية وزارة أعدته الغرض لهذا

 درجة رفع في المشروع هذا يساهم أن في أملها عن المختصة السلطات وأعربت. اليدوية رفالح   أسس

 همل من بين يميز الذي عالمشرو هذا الالجئين مجلس وانتقد. أوطانهم إلى للعودة اللجوء طالبي إستعداد

 غيرهم وبين للبقاء فرصة
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  ألمانيا أجل من البديل الحزب نجاحات من يحذر األلمانية للصناعات اإلتحادية الرابطة رئيس

 داهما راخط يشكل ألمانيا أجل من البديل الحزب نجاح أن األلمانية للصناعات اإلتحادية الرابطة رئيس يرى

 ارإط وفي. ألمانيا بسمعة الضرر لحقت   الحزب هذا نجاحات أن وأضاف. لمانياأل اإلقتصادي الموقع على

 األلمانية مواقعال تبقى أن ينبغي كبير، بقدر إليهم البالد تحتاج الذين المؤهلين الخبراء حول الدائر الصراع

 اإلقتصاد متطلبات مع المتعصبة القومية واألفكار األجانب معاداة تتناسب ال بينما بالقادمين، بةح  ومر   جذابة

 ينالراض غير المواطنين يحرض ألمانيا أجل من البديل حزب إن وقال. عالمي صعيد على الناجح األلماني

 جرىست   القادم سبتمبر مطلع وفي. أبدا المشاكل لح  ي   ال سلوك وهذا. الالجئينك منهم، أضعف هم من على

تورنغيا والية في أكتوبر وفي وسكسونيا، براندنبورغ واليتي في تشريعية إنتخابات  

 
 

   المحكمة قرار رغم الدخول منع

 قرار صدور رغم األلمانية، األراضي دخول من حماية عن يبحثون أشخاص منع األلمانية الحكومة تعتزم

. انونيق الخصوص هذا في اليونان مع اإلداري اإلتفاق أن األلمانية الحكومة وترى. أفغاني لصالح قضائي

. ألمانيا إلى اليونان من أفغاني مواطن بإرجاع ملزمة ألمانيا أن قررت قد ميونخ في إدارية محكمة توكان

 وإرجاعهم األلمانية، الحدود عند اللجوء طالبي توقيف ضد قانونية إعتراضات هناك أن المحكمة وأقرت

 .األصول وفق سيعامل اللجوء لباط أن يضمن أن أحد يستطيع وال. أصال إليه دخلوا الذي األوروبي البلد إلى

 

 برلين في أكتوبر في السفر من الديزل سيارات منع

 و ميتي حي في القادم الشهر في السفر من ديزلال بمحركات   تعمل التي السيارات منعت   أن المحتمل من

 رالسي نم الديزل سيارات تمنع التي المنطقتين هاتين في والمناطق الشوارع تحديد وتم. برلين في نويكولن

 وتحديد السفر، من القديمة الديزل سيارات منع الماضي يوليو في قررت قد الوالية حكومة وكانت. فيها

الساعة في كيلومترا ثالثين عن السرعة فيها تزيد ال التي المناطق من مزيد  

 

 

 

 

 

 

 

 

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) 


