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اليمن في مجاعة من تحذر المتحدة األمم  

 اإلنسانية المساعدات منسق لوكوك، وتحدث. اليمن في فظيعة مجاعة حدوث من المتحدة األمم تحذر

 السعودية المملكة ترفع لم وإذا. عقود عدة منذ العالم شهدها مجاعة أكبر عن المتحدة، لألمم

 تدور سنوات ثالث ومنذ. اليمنيين  من الماليين  فسيموت   اليمن، عن   والجوي  البحري حصارها

 المملكة بقيادة العسكري التحالف ضد اإليرانيون وحلفاؤهم الحوثيون اليمن، في أهلية حرب

 اليمن إلى تصل ال التي اإلنسانية المساعدات إلى ماسة بحاجة وهم بالفرار، الماليين والذ. السعودية

عوديةالس المملكة تفرضه الذي الحصار بسبب  

 
 

خارجي محقق بتعيين مطالب: الشرطة  

 خبير بتعيين الديمقراطي، اإلشتراكي الحزب لدى الداخلية الشؤون في الخبير شرايبر، يطالب

 اكتشاف ويتوقع. الشرطة لطالب الموجهة اإلتهامات في للتحقيق أخرى والية من  محايد خارجي

 ونفى. برلين في الشرطة قادة بها أدلى التي التصاريح وانتقد. القادمة األسابيع في أخرى حاالت

 صفوف في عربية عائالت تغلغل عن تحدثت التي األنباء صحة برلين، في الشرطة رئيس كانت،

األقل على سنة منذ معروفة المشكلة إن شرايبر وقال. الشرطة   

 

 
 

 

 

 مسألة في توفيقي حل إلى التوصل إمكانية عن بتحدث بافاريا، والية في الداخلية وزير هيرمان،

 الهجرة

 المسيحي والحزب الديمقراطي، المسيحي الحزب أن بافاريا، والية في الداخلية وزير هيرمان، يرى

 مسألة قي توفيقي حل إلى قريبا ستتوصل الخضر، وحزب الحر، الديمقراطي والحزب اإلجتماعي،

 اإلجتماعي المسيحي الحزب موقف نفس تقريبا يتبنى الحر الديمقراطي الحزب إن وقال. الهجرة
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 جميع في المراكز هذه مثل إقامة الممكن من أنه وأضاف. الالجئين لترحيل مراكز إلقامة بالنسبة

 هناك أن أيضا ويرى. ذلك على الخضر حزب يوافق أن تفاؤله عن وأعرب. األلمانية الواليات

 وتعتبر. لالجئين أعلى حد ووضع العائالت، شمل لم مسألة بشأن وسطية حلول إلى للتوصل فرصا

المعقدة القضايا من الالجئين وسياسة الهجرة   

 
 

الموظفي من بمزيد تطالب للالجئين مركز مديرة  

 األوقات في اللجوء طلبات إنجاز أجل من الموظفين من بمزيد اإلتحادية الالجئين دائرة تطالب

 من مزيد إلى ماسة بحاجة الدائرة إن اإلتحادية، الالجئين دائرة مديرة كورت، يوتا وقالت. المناسبة

 القانوني الوضع أن من سنوات ثالث كل تتحقق أن الدائرة على يتعين القانون وبموجب. الموظفين

 الحالي العام وفي. كثيرة بطلبات القادم العام في النظر سيتم وبهذا. مكفوال زال ما اللجوء لطالبي

إيجابي قرار ثالثمائة من أكثر سحب عن التحقيق أسفر  

 
 

شتوتغارت في القضية – الدولة تنظيم من جنود برؤوس يتباهى جندي  

 أربع عمره العراق، من مزعوم حرب مجرم قضية في اليوم شتوتغارت في العليا المحكمة تنظر

 تنظيم لمقاتلي رؤوس ستة مع له صورة ألخذ وقف الجيش من كعضو إنه ويقال. سنة وعشرون

 شخصا اللجوء مراكز أحد في سنة قبل هدد كما. الموتى المقاتلين من السخرية بذلك وأراد الدولة،

  بالموت

 
 

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) 


