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الكردستاني العمال لحزب إتحادين يحظر زيهوفر  

 المحظور الكردستاني العمال لحزب تابعين إتحادين األلماني، الداخلية وزير زيهوفر، حظر

 دينالراف دار"  يشمل الحظر أن اليوم صباح األلمانية الداخلية وزارة وأعلنت. نياألما في

 وتفتيش رالحظ تنفيذ يتم الباكر الصباح ومنذ". اإلعالمية مير وشركة" والتسويق للنشر

 حظر وتم. تهامحتويا ومصادرة السفلى، وسكسونيا فيستفاليا نوردراين واليتي في المقار

 أن تبين لمقارا تفتيش وبعد. وتسعين وثالثة وتسعمائة ألف عام منذ نيالكردستا العمال حزب

الكردستاني العمال حزب على الحفاظ لمصلحة كانت اإلتحادين هذين أنشطة  

 

" الهجرة سياسة حول الديمقراطي المسيحي للحزب" الورشة محادثات   

 يف الخبير هازه، يطالب الديمقراطي، المسيحي للحزب" الورشة محادثات" إجراء بعد

 جالنموذ هذا أن سيما ال األخرى، المواضيع على النموذج هذا بتطبيق المحلية، الشؤون

 امبكر اقترحتها التي المحادثات هذه نطاق وفي. التقاعد لسياسة كأساس أيضا يصلح

 قالو. اللجوء وإجراءات واإلندماج لالجئين أيضا التطرق يتم الحزب، رئيسة كارنباور،

 فيذالتن حيز إلى نقلها هو والمهم ومفيدة، ملموسة نتائج عن تسفر المحادثات هذه إن هازه

المستقبل في فعاليتها على للحفاظ   

 

 

 

 

 

 



األحادية الوطنية اإلجراءات يرفض زينفتليبن  

 إتخاذ ، غبراندنبور والية في الديمقراطي المسيحي الحزب رئيس زينفتليبن، يرفض

. أوروبي إطار في إال تحل أن يمكن ال اإلندماج اقضاي أن وأضاف. أحادية وطنية إجراءات

 وبيةاألور الحدود وحماية المشتركة، األوروبية المعايير لتطبيق األفضلية يعطي وهو

 المسيحي الحزب موقف عن بل الشخصي، موقفه عن يتحدث ال إنه وقال. الخارجية

 قاءل في أعلنت التي كارنباور كرامب الحزب رئيسة ذلك في بما بأكمله، الديمقراطي

 ينألف عام الالجئين أزمة تكرار تفادي أجل من واردة الحدود إغالق إمكانية أن تلفزيوني

عشر وخمسة   

 

القادم األسبوع في أفغانستان إلى القادمة الترحيل عملية  

 لجوئهم طلبات رفضت من ترحيل مجددا تقرر أفغانستان، في الحرجة األمنية األوضاع رغم

 ومنذ. يةاألفغان الالجئين وزارة في موظف أعلن مثلما القادم، الثالثاء ومي أفغانستان إلى

 هذا ويثير لمانياأ من أفغانيا وسبعين وأربعة أربعمائة ترحيل تم عشر وستة ألفين عام ديسمبر

 وداعش طالبان حركة ضد أفغانستان في الحرب إستمرار بسبب حادا جدال الموضوع

. القتال اءأثن مصرعهم أفغانيا جنديا وخمسون ثمانية لقي يالماض األسبوع وفي. اإلرهابية

دالبال جنوب في جوية غارات جراء حتفهم الماضي الجمعة يوم مدنيا عشرون لقي كما   

 

ليبيا في للعبودية وجود ال: أبابا أديس في اإلفريقية القمة   

 يتاجرون من كهنا أن دبي وقوانيننا، وثقافتنا يتطابق ال هذا ألن ليبيا في للعبودية وجود ال

 الدولي تمعالمج ألن سعداء ونحن ذلك، نقاوم ونحن. بينهم فيما الصفقات ويبرمون بالبشر،

 تثمرتأس أوروبا، إلى إفريقيا من الهجرة وقف أجل ومن". البشر تجار على عقوبات فرض

 ارتثماإلس بنك رئيس وأعلن. اإلفريقية القارة في كثيرة مشاريع في األوروبية الدول

 كثيرة صفر ولديها قدراتها، وستطور طرق مفترق أمام تقف اإلفريقية البلدان أن األوروبي

. الرقمية يعالمشار تطوير على الحاضر الوقت في اإلفريقية الدول وتركز. التحديات لمواجهة

 إن قائال الالجئين تجاه اإلفريقية الدول موقف المتحدة، لألمم العام األمين غوتيريش، ومدح

           . العالم دول لبقية لإليحاء مصدر فريقياإ

 

 

  



 
 
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) 

 


