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30.09.2019 

المشددة المراقبة دائرة توسع يريد زيهوفر  

 مع أيضا بل ا،النمس مع فقط ليس الحدود، عند المشددة المراقبة دائرة توسيع الداخلية، وزير زيهوفر، يريد

 وقالت. أخرى بلدان من ألمانيا إلى التوجه من المهاجرين منع أجل من وذلك الحدودية، المعابر جميع

 لحزبا تحفظ كما. ألوروبا معادية خطرة إشارة هذا إن الداخلية الشؤون في الخضر حزب باسم المتحدثة

 لشرطةا موتقو. األهمية بالغ أمر المفتوحة الحدود أن إلى مشيرا أيضا ذلك على الديمقراطي اإلشتراكي

لذلك وارد سبب دون المشددة بالمراقبة اإلتحادية   

 

للالجئين مخيم في حريق اندالع جراء قتيالن     

 وقالت. انيةاليون ليسبوس جزيرة في لالجئين مخيم في نشب حريق جراء مصرعهما وطفلها  ةأإمر لقيت

 تقدوان. األسباب معرفة دون بالمهاجرين المكتظ المخيم في حاوية في نشب حريقا إن اإلنقاذ فرق

 جاجاتإحت عن المأساة وأسفرت. النار اشتعال من دقيقة عشرين بعد وصلوا اإلطفاء رجال أن المهاجرون

. الموقف على للسيطرة للدموع المسيل الغاز الشرطة واستخدمت. المخيم لسكان عنيفة  

 

أفغانستان في الرئاسية اإلنتخابات أثناء إنفجارات  

 الرئاسية تاإلنتخابا أثناء كابول، العاصمة في بينها من اإلنتخابية، الدوائر أمام فجاراتاإلن من عدد وقع

 علنتوأ. آخرين وأربعين أربعة وجرح األقل، على أشخاص ثالثة مقتل عن وأسفرت. أفغانستان في

 نتخاباتاإل في أفغاني مليوني حوالي وشارك. البالد في اإلنتخابية الدوائر ستهاجم أنها طالبان حركة

 غير قوائم وجود إلى مراقبون وأشار. ضئيلة الرئاسية اإلنتخابات في المشاركة نسبة وكانت. الرئاسية

راءالوز رئيس وعبدهللا، الحالين الرئيس غني، هو حظا األوفر المرشجين ومن. للناخبين متكاملة   
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لالجئين مغربي زورق غرق  

 جميعا أنهم ةإعالمي مصادر وذكرت. المغربية السواحل لةقبا لالجئين قارب غرق بعد جثث سبع إنتشال تم

 ركاب ددع يعرف ولم. البيضاء الدار في المستشفى إلى عليهم مغمى مهاجرين ثالثة نقل وتم. مغاربة

إسبانيا إلى الوصول يحاولون وكانوا. اآلن حتى القارب  

 

السيئة اإلفتصادية األوضاع ضد لبنان في إحتجاجات     

 سياسةال وضد اإلقتصادية، األوضاع سوء ضد تظاهرات في اللبنانية المدن من عدد في متظاهرون خرج

 الشوارع قواوأغل ، بيروت العاصمة وسط في المئات وتظاهر. اللبنانية الحكومة تتبعها التي اإلقتصادية

 وتبلغ. ليةماو إقتصادية أزمة نسمة، ألف وثمانمئة ماليين ستة يقطنه الذي لبنان ويواجه. اإلطارات بحرق

. قوميال الدخل ناتج من المئة في وخمسين مائة يعادل ما أي دوالر، مليار وثمانين ستة الدولة مديونية

 لدى ةمذعور فعل ردود الدوالر توفر شح أثار األخيرة األيام وفي. العالم في مديونية نسبة أعلى وهذه

 الف عام كياألمري بالدوالر اللبنانية ليرةال ربط تم األهلية الحرب وبعد. والمصارف الصغيرة الشركات

 يحقق لن كياألمري بالدوالر اللبنانية العملة ربط أن من اللبنانيون ويخشى. وتسعين وسبعة وتسعمائة

 ونصف ميلون يحوال لبنان واستقبل. سوريا على الحرب آثار من أيضا لبنان ويعاني. البالد في اإلستقرار

المتحدة األمم بيانات حسب آخر، بلد أي من أكثر أي ن،السوريي النازحين من المليون   

 

القاهرة في حقوقي لناشط جديد إعتقال   

 لحقوقيا الناشط القاهرة في األمنية األوساط إعتقلت مشددة، شروط تحت عنه اإلفراج من اشهر ستة بعد

 المعروفة، سيف منى لناشطةا وأضافت. القاهرة في قضائية دوائر أعلنته ما هذا. عبدالفتاح عالء والمدون

 كمدون هممت أنه أمنية أوساط ذكرت بينما إليه، الموجهة التهم نعرف ال إننا: قائلة أخيها محامي إلى إستنادا

 بأنها هاوصفت التي الصحفيين إعتقاالت" حدود بال مراسلون" منظمة وانتقدت. التظاهر إلى بالدعوة

 أن أخيرا ريةالمص السلطات على ويجب. مصر في الصحافة يةلحر الطويلة اإلنتهاكات سلسلة في األخيرة

 على اإعالمي وثالثين واحدا هاك إن وقالت. اإلعالم وسائل ضد جديدة قمعية عقوبات فرض عن تتوقف

اإلعتقال رهن األقل  

 

 

 

 

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) 


