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الالجئين ضد الكراهية من تحذر ميركل   

 لكراهيةوا الحسد من ترير مدينة في جماهيري حوار أثناء ميركل األلمانية المستشارة حذرت

 لم لمانيةاأل الدولة أن كما. هنا المقيمين حال من أفضل البح ليسوا إنهم وقالت. الالجئين ضد

 أن اأوروب على ويتوجب. والكراهية للحقد داع هناك وليس. مواطن أي مخصصات من تقلل

 وباأور أجل من الجهود من مزيد بذل المواطنين على ويتعين. اإلنساني وجهها على تحافظ

 في بتوطال. القومية األفكار إلى العودة من وحذرت. عاديا أمرا األثناء هذه في أصبحت التي

األلمانية المصالح وفق ألمانيا إلى الهجرة شؤون بتدبير نفسه الوقت  

 

نالالجئي لدمج المالي الدعم من مزيدا تقدم األلمانية الحكومة": دويتشه زود" صحيفة   

 لدياتللب اليالم الدعم من مزيدا ستقدم األلمانية الحكومة أن" دويتشه زود" صحيفة ذكرت

 الغرض هذال المحلية اإلدارات تستلم أن المقرر ومن. الالجئين على نفقاتها لتمويل األلمانية

. يورو رمليا عشر خمسة من أكثر وعشرين واثنين وألفين عشر وتسعة ألفين عامي بين 

 للمستقبا في يتم ولن. المبالغ هذه صرف مراقبة في حقها عن األلمانية الحكومة وستتنازل

حدة على الجىء كل لنفقات حساب وضع   

 

 

 

 

 

 



له صوت ال من صوت تكون أن تريد( سنة 25) مراد ناديا اليزيدية  

 سالم،لل نوبل جائزة على الحائزة سنة، وعشرين خمسا العمر من البالغة مراد ناديا طالبت

 اعدةالق نتكو أن يجب إنسانيتنا إن وقالت. العالم في العدالة من بمزيد واشنطن في طالبت

 فيه جميعال يعيش عادل، عالم بناء أجل من نتعاون أن وعلينا. والوطنية السياسية لمصالحنا

 في اليوم تقيم والتي داعش، مقاتلي قبل من االجنسي العنف ضحية ناديا، وتعهدت. بكرامة

 وبشكل العدالة، تحقيق إلى يدعو من كل تؤيد وأن له، صوت ال من صوت تكون بأن ألمانيا،

 مقاتلو قتل التي مراد ناديا وأيدت. كانوا أينما الحياة، قيد على بقوا الذين العنف حاياض خاص

 إلى ناليزيديي بعودة وطالبت. للمحاكمة داعش مقاتلي تقديم إخوتها، من وستة أمها داعش

منها طردوا التي ديارهم   

 

بساتالمال بكشف تطالب األوروبي واإلتحاد ألمانيا – بلغاريا في صحفية مقتل  

 البلغارية ةالصحفي مقتل مالبسات بكشف عالمية ومنظمات األوروبي واإلتحاد ألمانيا تطالب

 من بالغةال خاصة، محلية إذاعية محطة في المذيعة جثة على العثور وتم. مارينوفا فكتوريا

 كانت، حيث ابلغاري شمال روسي مدينة في متنزه في الماضي السبت يوم سنة، ثالثين العمر

 ضربلل تعرضت أنها المحققين بيانات وتفيد. البطىء العدو رياضة تمارس قيل، كما

 ضاءأع مع التحقيق وتم. فقط واحد جان وجود من المحققون وينطلق. والخنق واإلغتصاب

. الجريمة ههذ الرتكاب شخصية أو مهنية دوافع وجود المحققون يستبعد وال. اإلجرامية البيئة

 مالأع رجال قبل من األوروبي اإلتحاد ألموال مزعوم هدر ةقضي تتقصى مارينوفا وكانت

  وسياسيين

 

مجهول" 2 إكواريوس" سفينة مستقبل  

 الالجئين، مع فيها بالرسو" 2 إكواريوس" لسفينة الموانىء جميع سماح عدم البداية كانت

". دودح بال أطباء" منظمة تديرها التي السفينة وهي. الثانية للمرة علمها سحب سيتم واآلن

 ضغوطا ستمار اإليطالية الحكومة أن علمها، تحت السفينة تسير التي بنما سلطات وأعلنت

 ينتمي الذي ينيسالف اإليطالي الداخلية وزير ذلك ينفي بينما عليها، قوية واقتصادية سياسية

 وترسي. لذلك ثابت موعد يحدد ولم. نهائيا بنما سجل من إسمها شطب وسيتم. اليمين لرابطة

قسرية إستراحية في مرسيليا ميناء في أسابيع منذ سفينةال  

 

 



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) 

 

  


