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  سوالويزي: إنتشال مزيد من الضحايا

 

بعد كارثة تسونامي في جزيرة سوالويزي اإلندونيسية مازال إنتشال مزيد من الضحايا مستمرا. وحسب 

البيانات الرسمية لقي أكثر من ثمانمائة شخص مصرعهم، بينما تتحدث مصادر محلية عن وفاة أكثر من 

بالو الساحلية وحدها. وتسبب زلزاالن يوم الجمعة الماضي بحدوث مد ألف ومائتي شخص في مدينة 

بحري عارم فاجأ السكان رغم وجود محطات لإلنذار. وصرح ممثل مركز البحوث الجغرافية في بوتسدام 

 اإلنذار عمل بشكل طبيعي، وأطلق إنذارا يبدو أنه لم يبلغ لسكان الجزيرة بأن نظام 

 
 

  ينقذ حوالي سبعمائة مهاجر في البحر المتوسطخفر السواحل اإلسباني 

 

أنقذ خفر السواحل اإلسباني في عطلة األسبوع حوالي سبعمائة مهاجر في البحر المتوسط، كانوا يحاولون 

الوصول إلى الشواظىء اإلسبانية من المغرب. وينتمي معظمهم لبلدان شمال إفريقيا وجنوب الصحراء. 

لي مقصد المهاجرين إلى أوروبا. ومنذ مطلع العام وصل إليها وأصبحت إسبانيا في العام الحا

  أربعين ألف الجىء بواسطة القوارب حوالي 

 
 

 الحزب اإلشتراكي الديمقراطي يصر على تغيير المسار قبل انعقاد قمة اإلئتالف

 

بل قيصر الحزب اإلشتراكي الديمقراطي على تغيير المسار كجزء من قانون الهجرة المقرر تشريعه 

انعقاد قمة اإلئىالف. وقال ليشكا، الخبير في الشؤون الداخلية، إننا إذا تأخرنا كثيرا في تشريع هذا القانون، 

فإننا سنلحق ضررا كبيرا في اإلزدهار اإلقتصادي. وعلينا أيضا أن نجد حال واقعيا وموضوعيا لمشكلة 

ل أو تدريب في ألمانيا، ويكسبون رزقهم الالجئين ذوي اإلقامات المحددة، والذين لديهم اآلن مكان عم

بأنفسهم، ولم يرتكبوا أي حنجة في ألمانيا. وقال إن الشركات في داترته اإلنتخابية سيعتبرونه مختل العقل 

إذا أرجعنا هؤالء الالجئين إلى بالدهم األصلية. ومن خالل تغيير المسار سيتمكن الالجؤون المندمجون 

 مل من البقاء في ألمانيا، حتى في حالة رفض طلبات لجوئهمجيدا، والذين لديهنم مكان ع
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 سياسيون يطالبون إتحاد "ديتب" بتغيير نهجه بعد زيارة إردوغان

 

بعد الزيارة األخيرة التي قام بها إردوغان إلى ألمانيا، يطالب سياسيون إتحاد "ديتب" اإلسالمي بالتخلي 

على الشؤون الدينية في ألمانيا. وشارك إردوغان يوم السبت عن دوره السياسي في المانيا، وقصر نشاطه 

الماضي في افتتاح مسجد كبير التحاد "ديتب" الديني المسير من أنقرة. ولم يشارك ممثلو الرأي العام في 

هذا اإلفتتاح. وكان هدف المحادثات التي أجراها إردوغان مع المستشارة األلمانية ميركل والرئيس 

اير هو تطبيع العالقات بين البلدين بعد توتر دام سنين طويلة. ولكنه ووجه بنقد الذع بسبب األلماني شتاينم

 فقدان

 
 

 سياسيون يطالبون إتحاد "ديتب" بتغيير نهجه بعد زيارة إردوغان

 

بعد الزيارة األخيرة التي قام بها إردوغان إلى ألمانيا، يطالب سياسيون إتحاد "ديتب" اإلسالمي بالتخلي 

دوره السياسي في المانيا، وقصر نشاطه على الشؤون الدينية في ألمانيا. وشارك إردوغان يوم السبت عن 

الماضي في افتتاح مسجد كبير التحاد "ديتب" الديني المسير من أنقرة. ولم يشارك ممثلو الرأي العام في 

لمانية ميركل والرئيس هذا اإلفتتاح. وكان هدف المحادثات التي أجراها إردوغان مع المستشارة األ

األلماني شتاينماير هو تطبيع العالقات بين البلدين بعد توتر دام سنين طويلة. ولكنه ووجه بنقد الذع بسبب 

 فقدان

 
 

 إكتشاف خلية إرهابية في كيمنيتس

 

أعلنت النيابة العامة في كيمنيتس إكتشاف خلية إرهابية تحت إسم "ثورة كيمنيتس" كانت تخطط لمهاجمة 

جانب، وذوي اآلراء السياسية المخالفة لهم. وتتكون الخلية من سبعة رجال من المدينة. وأمرت النيابة أ

العامة صباح اليوم باعتقال ستة منهم، بينما يقبع السابع في السجن. ويعتبرون أعضاء قي منظمة األفاقين 

 وحالقي الرؤوس. ويعتقد أنهم هاجموا أجانب في سبتمبر الماضي في

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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) 


