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 سلطة األجانب تجاهلت تنبيهات

آظهرت التحريات التي أجرتها محطة "إر بي بي" التلفزيونية أن سلطة األجانب في برلين 

مارست الغش في منح تراخيص اإلقامات رغم التنبيهات التي قدمت لها. وتبعا لذلك حصل 

في برلين على إذن إقامة شرعي بواسطة خالل عامين ونصف العام أكثر من مائتي نيجيري 

وثائق مزورة وعقود زواج وهمية. ويدور األمر حول عصابة تتكون من ستة أشخاص 

يمثلون اليوم أمام المحكمة اإلقليمية في برلين. ولفت موظفو السلطة نظر رؤسائهم عدة 

 مرات إلى المخالفات دون األخذ بها

 

 

ارة اإلتحادية للهجرة والالجئينمجلس الشؤون ااذاتية ينتقد رئيسة اإلد   

حمل مجلس الشؤون الذاتية رئاسة اإلدارة اإلتحادية للهجرة والالجئين مسؤولية الفضيحة 

وقرارات اللجوء الخاطئة. وتقتبس صحيفة "زود دوبتشه" ما ورد في إحدى الرسائل 

قضايا بالدرجة الموجهة إلى رئيسة اإلدارة من انتقاد لتعليمات الرئاسة القاضية بإنجاز ال

األولى، دون مراعاة النوعية. وأعلن في أبريل أن فرع اإلدارة في بريمن منح حق اللجوء 

بطريقة غير مشروعة أللف ومائتي طالب لجوء على األقل. ويعقد البرلمان األلماني اليوم 

جلسة إستثنائية لبحث هذا الموضوع، يشارك فيها زيهوفر، وزير الداخلية، وكورت رئيسة 

إلدارةا   

 

 

 

 



  الشيت، رئيس وزراء والية نوردراين فيستفاليا يحذر من التحريض ضد األجانب

بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة والعشرين لحريق "زولنغن"، حذر الشيت، رئيس وزراء 

والية نوردراين فيستفاليا، من التحريض ضد األجانب. وحذر في حديث إذاعي من 

عها الجناة. وكانت األوضاع آنذاك متوترة بشكل خاص. ورغم التصريحات الكالمية التي يتب

ذلك ال بد من التحذير من التصريحات التي يدلي بها ممثلو األحزاب اليمينية المتطرفة بشأن 

  األجانب والمهاجرين. ويتعين على التيارات واألحزاب الديمقراطية أن تواجه ذلك بحزم

 

 

  ماس: مقاومة معاداة األجانب

الذكرى السنوية الخامسة والعشرين لحريق "زولنغن" دعا ماس، وزير الخارجية بمناسبة 

األلماني، إلى مكافحة معاداة األجانب. كما أن إحياء ذكرى ضحايا ذلك الحريق، يبقى واجبا 

علينا أال ننسى، أو نغض البصر، أو نصمت. ومن المخجل أن التمييز مازال موجودا حتى 

الذي أشعله أربعة نازيين يوم التاسع والعشرين من أيار/مايو عام يومنا هذا. وأسفر الحريق 

ألف وتسعمائة وثالثة وتسعين عن مقل خمس فتيات ونساء تركيات. وفي زولنغن وديسلدوف 

  يتم اليوم التذكير بالضحايا

 

 منظمة اإلغاثة أوكسفام  تحذر من المجاعة في جنوب السودان

ب السودان مهددون بالمجاعة. وفي مقاطعة بيبور، أعلنت منظمة "أوكسفام" أن سكان جنو

والية بوما، يعاني اليوم خمس السكان من المجاعة بسبب الحرب األهلية والنزاعات الدائرة 

منذ أربع سنوات والتي قضت على المخزون. كما ساهمت اآلفات الزراعية والفيضانات في 

القسم األكبر من المواد الغذائية  القضاء على المحاصيل. ومنذ بداية فصل الشتاء يجب نقل

  من العاصمة جوبا

 

 

 

 

 



 التحذير من الحر في برلين وبراندنبورغ

نظرا الرتفاع درجة الحرارة في أقسام واسعة في ألمانيا يسري تحذير رسمي حتى مساء 

اليوم. وينصح مرصد األحوال الجوية البقاء في الظل، وحماية األطفال من الشمس الحارقة، 

يام بأعمال ثقيلة. ومن المتوقع أن تصل درجة الحرارة إلى أربع وثالثين درجة. وتجنب الق

 ويحذر نادي السيارات من حوادث السير بسبب تراجع قوة التركيز لدى السائقين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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) 

 



 

 

 

 

 

 

 


