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 الف ومئتان وثالثون عدد ضحايا الزلزال في إندونيسيا

 

ا اإلندونيسية، أعلنت السلطات رسمي بعد المد البحري/تسونامي العنيف أمام جزيرة سوالويزي

أن عدد الضحايا بلغ أكثر من ألف ومئتين وثالثين ضحية. ولم يتم الوصول بعد إلى جميع 

األماكن في الجزيرة المنكوبة. وتسبب زلزال عنيف يوم الجمعة الماضي قبالة مدينة بالو 

  الساحلية في مد بحري/ تسونامي

 
 

  الحاكم على قانون جديد للهجرة إتفاق بين أحزاب اإلئتالف الكبير

 

أعلنت نالس، رئيسة الكتلة البرلمانية للحزب اإلشتراكي الديمقراطي صباح اليوم، بعد محادثات 

في مكتب المستشارية، وبعد جدل مطول أن أحزاب اإلئتالف الكبير توصلت إلى اتفاق على 

وم ورقة عمل تتضمن هجرة الخبراء المتخصصين إلى ألمانيا. وسيقدم مجلس الوزراء الي

قواعد مشروع القانون. كما تم التوصل إلى تسوية في الخالف حول نقل طالبي اللجوء 

المندمجين جيدا إلى إجراءات تتعلق بهجرة الخبراء الفنيين. وذكرت وكالة األنباء األلمانية أنه 

م منكان هسيتم الفصل بين الموضوعين. وينبغي تمكين طالبي اللجوء المندمجين والذين لدي

  عمل من البقاء في ألمانيا

 
 

  ألف شخص في ألمانيا ملزمون بالمغادرة 235

 

تقول صحيفة "راينشه بوست" التي تصدر في ديسلدورف/ إستنادا إلى مصادر اإلدارة 

اإلتحادية للهجرة والالجئين، أن عدد الملزمين بمغادرة ألمانيا بلغ حتى الموعد المحدد حوالي 

ن ألفا. وبحوزة حوالي مئة وأربعة وسبعين ألفا منهم إذن مؤقت لإلقامة. مئتين وخمسة وثالثي

والملزمون بالمغادرة دون إذن إقامة مؤقت حوالي واحد وستين ألفا. ويمنح إذن اإلقامة المؤقت 

  عادة من أجل التدريب المهني أو ألسباب صحية أو تفاديا للتعرض للتعذيب في البلد األصلي
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  تمديد حملة القوات األلمانية ضد داعشمجلس الوزراء يبحث 

 

ضد داعش، وتحقيق اإلستقرار في   يناقش مجلس الوزراء اليوم تمديد حملة القوات األلمانية 

العراق. ويشارك جنود ألمان إنطالقا من األردن في قتال داعش في سوريا والعراق. وتم تمديد 

ن تدريب قوات عراقية أيضا، إضافة إلى مهمة البرلمان األلماني كي تتمكن القوات األلمانية م

  تدريب قوات البشمركة الكردية. وسيتم التمديد في الحادي والثالين من الشهر الحالي

 
 

  إستمرار الجدل حول اإلرهاب اليميني

 

أثار اعتقال إرهابيين يمينيين مزعومين جدال واسعا حول التطرف اليميني. وقالت رئيسة الكتلة 

ضر في حديث إعالمي إنه يتعين على دولة القانون أن تتصرف بمنتهى البرلمانية لحزب الخ

القسوة، وتدافع عن الدولة. واتهمت أجزاء من الحزبين المسيحيين، بالتقليل من حجم األخطار 

من خالل تصريحاتهم. وحذرت غيفاي، وزيرة األسرة، من قصر التطرف اليميني على شرق 

منه في الغرب. وتم في األمس اعتقال سبعة أشخاص في ألمانيا فقط، مع أنه في الشرق أقوى 

  واليتي سكسونيا وبافاريا لإلشتباه فيهم بالقيام باعتداءات غدا، يوم الوحدة األلمانية

 
 

  اإلحتفال بيوم الوحدة األلمانية

 

تبدأ اليوم في برلين اإلحتفاالت في الثالث من أكتوبر، يوم الوحدة األلمانية تحت شعار "معكم 

". ومن المنتظر مشاركة أكثر من مليون شخص. ومن أبرز الوقائع هو إقامة نصب فني دائما

بعلو خمسة وعشرين مترا فوق بواية براننبورغ، والحفل الموسيقي مساء األربعاء. وسيعرض 

شريط طوله كيلومترين يحمل أسماء أحد عشر ألفا وأربعين بلدية في ألمانيا. ويفتتح مولر، 

 ، رسميا اإلحتفال مساء اليوم. وبعد ذلك يتم تقديم عروض موسيقيةعمدة برلين الحاكم

 

 

 

 

 

 

 

 
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) 


