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 المعتدي بحق اإلعدام عقوبة بإنزال يطالب ترامب

 

. كنيويور في اإلرهابي اإلعتداء بعد اإلعدام عقوبة بإنزال ترامب األمريكي الرئيس طالب

 الكونجرس وطالب. األمريكية األراضي دخول على المراقبة إجراءات تشديد وأعلن

 وكان. ةالسن في  شخص ألف لخمسين تمنح التي الخضراء بالبطاقات العمل بوقف األمريكي

 ابةالني وطالبت. سنوات سبع قبل البرنامج هذا بواسطة المتحدة الواليات دخل قد المعتدي

 خطط بأنه األوزبيكي واعترف. إرهابي تنظيم دعم بسبب جنائية عقوبة بفرض العامة

 مع حقيقالت يتم األثناء هذه وفي. اإلسالمية الدولة لتنظيم ينتمي وأنه شهرين، قبل لإلعتداء

  أخرى بيانات على الحصول في أمال آخر أوزبيكي

   

   
   

 صشخ ألف وستمائة مليون حوالي اللجوء طالبي عدد بلغ عشر وستة ألفين عام نهاية في

 

 ومنذ. شخص ألف وستمائة مليون حوالي الماضي العام نهاية في اللجوء طالبي عدد بلغ

 ةبمائ أو ألفا، وخمسين وواحد ثمانمائة بمقدار العدد ارتفع عشر وأربعة ألفين عام نهاية

 اسوري من جاؤوا اللجوء طالبي نصف وحوالي. الضعف بمقدار أي المائة، في عشر وثالثة

 ةمائ) والعراق( ألفا وتسعون وواحد مائة) أفغانستان ومن( ألفا وخمسون وخمسة أربعمائة)

 ومنهم اللجوء، إجراءات نتيجة ينتظر من ومنهم. إنسانية ألسباب ،(ألفا وخمسون وستة

 هم،طلبات رفضت من ومنهم ثانوية، بحماية يتمتعون من ومنهم جنيف، ميثاق حسب الجؤون

 غير القانوني وضعهم زال ما ألفا وتسعون واثنان ثالثمائة وهناك. ألمانيا في زالوا وما

  واضح

 

 

 
   



2 

 

 

 

 

 اللجوء قرارات ضد الدعاوى عدد إرتفاع

 

 الخمسة إلى اإلدارية المحاكم فيها تنظر التي اللجوء قرارات ضد الدعاوى عدد إرتفع

 نوعشري ثالثماشة من أكثر الدعاوى عدد بلغ الماضي يونيو من الثالثين وحتى. أضعاف

 المحاكم باسم المتحدث وقال. ألفا وستين تسعة حوالي العدد بلغ سنة وقبل. دعوى ألف

 اإلدارية المحاكم وإن اللجوء، قرارات ضد المقدمة للدعاوى حاد ارتفاع هذا إن اإلدارية

. ينالموظف عدد لقلة نظرا قريب وقت في المهام إنجاز على قادرة وغير ثقيلة، أعباء تتحمل

  كافيا يكون لن المنتظر الموظفين عدد ارتفاع أن وأضاف

 

  

   
   

 "شعبوية تفاهات" بترديد ليندنر يتهم بيتر الخضر حزب رئيس

 

 تطالعيةاإلس المحادثات أثناء الالجئين سياسة حول الدائر الخالف في الكالمي التوتر يتفاقم

 ر،ليندن الخضر، حزب رئيس بيتر، واتهم. الحكومي جامايكا ائتالف تشكيل إلى الرامية

 لم أنب صرح قد ليندنر وكان". شعبوية تفاهات" يردد بأنه الحر، الديمقراطي الحزب رئيس

 تعليمال مجال في القصوى الحدود إلى وصلنا ألمانيا في ألننا معطال ىسيبق العائالت شمل

 بالحز موقف يدعم بل الشعب، من يلقى تأييدا ال الخضر حزب موقف أن وأضاف. والسكن

 اإلستمرار يمكن وال. عليه للرد مستواه دون هو هذا أن بيتر وأجاب. ألمانيا أجل من البديل

 الماضي األسبوع في وظهرت. الشعبوية التفاهات هذه مع اإلستطالعية يالمحادثت جديا

  ألمانيا إلى الهجرة تحديد حول خالفات

 

   
 

 الليبية الشواطىء قبالة شخصا وعشرين وأربعة مائة تنقذ األلمانية القوات

 

 البحر يف الجئا وعشرين وأريعة مائة األمس في األلمانية للقوات تابعة حربية سفينة أنقذت

 الشواطىء عن ميال وأربعين إثنين حوالي يبعد مطاطي قارب متن على كانوا المتوسط

 احلالسو لخفر تسليمهم وتم. طفال وعشرون وواحد حوامل، نساء خمس بينهم وكان. الليبية

 التابعة "صوفيا" عملية في عشر وخمسة ألفين عام منذ األلمانية البحرية وتشارك. اإليطالي

 واحدا التاريخ ذلك منذ وأنقذت. المتوسط البحر في التهريب لمقاومة األوروبي لإلتحاد
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 شؤونل السامية المفوضية بيانات وتفيد. الجئا وتسعين واثنين وأربعمائة ألفا وعشرين

 ليالحا العام في هربوا الجىء ألف وأربعبن مائة حوالي أن المتحدة لألمم التابعة الالجئين

 وجاء. آالف وعشرة مائة من أكثر إيطاليا إلى ووصل. المتوسط البحر عبر أوروبا إلى

 العاج وساحل وغينيا وسوريا نيجيريا من معظمهم

 

           
 

 باإلرهاب متهم على القبض إلقاء أمر

 

 نة،س عشرة تسع عمره سوري، على القبض بإلقاء أمرا كارلسروه في العامة النيابة أصدرت

. األمس في اعتقاله وتم. اإلحتياطي السجن في يوجد حيث شفيرين مدينة في باإلرهاب متهم

 زمةالال المواد اشترى أن بعد شديد، إرهابي اعتداء لتنفيذ يخطط كان إنه المحققون ويقول

 نتينس قبل ألمانيا إلى وجاء. اإلسالمية الدولة تنظيم مع اإلنترنت عبر اتصاال وأجرى لذلك،

 كالجىء

 

 

 

 

 

 

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) 

 


