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  لشخصيةا البيانات سرقة بعد اإللكترونية القرصنىة لمقاومة اإلتحادية للهيئة اإلنتقادات توجيه إستمرار

 

 الهيئة إلى جهةالمو اإلنتقادات تتوقف لم والمشاهير، السياسيين من بيرك لعدد الشخصية البيانات سرقة يعد

 موقف إن  الحر، الديمقراطي الحزب رئيس نائب كوبيكي، وقال. اإللكترونية القرصنة لمقاومة اإلتحادية

 لدى ةالداخلي الشؤون في المتحدث ليشكا، وطالب معه التسامح يمكن وال بالعجز، يتسم اإلتحادية الهيئة

 اكلوهي بمسؤوليات تتميز شاملة خطة بوضع زيهوفر، الداخلية وزير الديمقراطي، اإلشتراكي الحزب

 رئيس من كل إلى اليوم سيجتمع زيهوفر أن وأعلن. ألمانيا في المعلوماتي األمن وتوفر محددة، عملية

  الصدد هذا في التطورات آخر لبحث اإلتحادي الجنايات مكتب ورئيس الهيئة

 
 

 تويتر موقع عبر إستغاثة نداء ترسل سعودية وءلج طالبة

 

 عشرة ثماني العمر من البالغة الكنون، محمد رهف وهي عائلتها، من هاربة سعودية فتاة إعتصمت

 تالسب يوم وتم. تويتر موقع عبر استغاثة نداءات بإرسال وبدأت بانكوك، مطار فنادق أحد في  سنة،

 مفوضية مع واتصلت. الدولي بانكوك مطار إلى لكويتا من قادمة وصلت عندما سفرها، جواز سحب

 وكتبت. وءللج طلب تقديم تريد حيث أستراليا إلى الوصول في لمساعدتها المتحدة لألمم التابعة الالجئين

 هربت هاوإن شديد، خطر في حياتها فستكون عائلتها، إلى العودة على أجبرات إذا إنها تقول لها تغريدة في

 على للغاية قونقل إننا يقول له تغريدة في بانكوك في األلماني السفير وكتب. المعاملة لسوء تعرضها بسبب

  معها اتصلت التي الدول وسفارات التايلندية، السلطات مع إتصاالت ونجري السعودية، الفتاة

 
 

  الالجئين عدد زيادة

 

 إلى المتحدة لألمم التابعة ينالالئجئ لشؤون العليا المفوضية بيانات حسب العالم في الالجئين عدد إرتفع

 بمقدار العدد تراجع ألمانيا وفي. النامية البلدان إلى معظمهم لجأ الجىء، مليون وستين تسعة حوالي

  الجىء ألف وثمانين إثنين حوالي إلى ووصل المئة، في عشرين
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 اءصحرال منطقة في الالجئين حول بيانات على للحصول تسعى الالجئين لشؤون العليا المفوضية

 

 الوصولب لها السماح  الجزائرية الحكومة المتحدة لألمم التابعة الالجئين لشؤون العليا المفوضية ناشدت

 اليحو حجزت الجزائرية السلطات أن وأعلن. للنيجر المجاورة الحدود منطقة في المقيمين الالجئين إلى

 متته التي األولى المرة ستلي وهذه. الصحراء في وفلسطين واليمن سوريا من شخصا وعشرين مائة

 ذاه الجزائرية الداخلية وزارة وترفض. أعصاب برودة بكل الجئين أو مهاجرين بترحيل فيها الجزائر

  إرهابيون بأنهم فيهم مشتبه بل مهاجرين، ليسوا إنهم وتقول اإلتهام

 
 

  الجئين سفن

 

 بمقادير المخزون توزيع إلى دىأ ما مالطا، سواحل أمام الراسية اإلنقاذ سفن في كثيرا األوضاع ساءت

 البرلمان في الخضر كتلة رئيس كيلر، وطالب. المرض من الالجئين من كثير يعاني كما. جدا محددة

 الباستقب األخرى، األوروبية والحكومات ألمانيا األسبوع، نهاية في اإلنقاذ سفينة زار الذي األوروبي

  الالجئين

 
 

  براندنبورغ والية في ألمانيا أجل من البديل حزبل اإلنتخابية القائمة يتصدر كالبيتس

 

 لبرلمانيةا اإلنتخبات في للحزب األول المرشح ألمانيا، أجل من البديل الحزب رئيس كالبيتس، إنتخاب تم

 واحدا لعمرا من البالغ برانت الثانية المرتبة في وجاء. القادم سبتمبر في براندنبورغ والية في القاديمة

 يمينيون فيها يشارك تظاهرات دائما ينظم الذي ،"الوطن – المستقبل" مبادرة يسرئ عاما، وستين

 وقال. يداتس ست توجد اإلنتخابية، القائمة في والعشرين الثمانية بين ومن. كوتبوس مدينة في متطرفون

 القادمة اإلنتخابات في الفوز إلى يطمح حزيه إن كالبيتس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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) 


