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 السودان في السلطة انتقال

 إسقاط عدب وذلك عاجلة بصفة المدنيين إلى السودان في الحكومية السلطة بانتقال األوروبي االتحاد طالب

 بتحقيق األوروبي االتحاد في السياسية الشؤون مفوضة موغريني وطالبت. البشير رعم السوداني الرئيس

 محادثاتها علقت فقد المتحدة الواليات أما. السوداني الشعب بتطلعات لإليفاء مصداقية، ذات سياسية عملية

 عدب نتخاباتا إجراء المسلحة القوات إلعالن نظرا   عليها، المفروضة العقوبات إلغاء أجل من الخرطوم مع

 العسكر كانو. األمريكية الخارجية وزارة إفادة بحسب فوري، بشكل وليس العسكري للمجلس انتقالية فترة

 الدفاع يروز يرأسه عسكري مجلس تعيين تم حيث شهور، لعدة دامت تظاهرات بعد البشير الرئيس أسقط قد

 .  عامين لمدة انتقالية لفترة عوف ابن

 
 

 للسعودية سالحال تصدير بشأن تصاريح

 لمملكةا بينها من دول عدة إلى ألمانية أسلحة بتصدير تقضي تصاريح عدة االتحادي األمني المجلس أصدر

 النواب مجلسل التابعة االقتصادية اللجنة أطلع قد ألتماير االتحادي االقتصاد وزير وكان. السعودية العربية

 وأفاد. مسرجة مقطورات من تتكون السعودية إلى الموجهة الصادرات بأن علما   الصدد، بهذا االتحادي

 تمديد عينأسبو قبل قرر قد الكبير االئتالف وكان. فرنسا عبر إليها سترد السعودية صادرات بأن المصدر

 الصحفي قتلم بعد نوفمبر سطاأو فرض قد الحظر وكان. سبتمبر نهاية حتى للسعودية األسلحة تصدير حظر

 .الحظر عملية في محوريا   دورا   لعبت اليمن على ربالح فإن كذلك. خاشقجي جمال

 
 

 الالجئين من والمزيفين الجرائم مرتكبي على غرامات فرض الداخلية وزير لقرار انتقادات

 حيالمسي الحزب من) زيهوفر هورست الداخلية وزير لقرار انتقادات الديمقراطي االشتراكي الحزب وجه

 أوراقهم على الحصول أجل من كافية مساعي يبذلون ال الذين الجئينال على غرامة فرض( االجتماعي

 ال تغراما فرض مجرد بأن الحزب في الداخلية الشؤون خبير ليشكا بوركهارد وقال. الالزمة ومستنداتهم

 بصفة مزيفينوال والجرائم الجنح مرتكبي تسفير ضرورة إلى مشيرا   الالجئين، إعادة إلى فعال بشكل يفضي

 زيهوفر أن إلى يشار. ومجدية أكيدة وآفاق فرص على يحصل أن فيجب جهدا   ويبذل يعمل من أما. عاجلة

. الترحيل قبل ما حبس مفهوم نطاق وتوسيع الترحيل من مزيد تفعيل إلى  الجديدة خطته وراء من يسعى

 كياالشترا والحزب المسيحيين الحزبين بين ما متضاربة نظر وجهات القى القرار هذا أن بالذكر جدير

 حيث تالف،االئ قطبي بين ما النقاط من عدد بشأن تفاهمات إلى التوصل تم قد بأنه الوزير وأفاد. الديمقراطي

 ذلك، ةعرقل أو الترحيل من بتحذيرهم قاموا حال في الالجئين معاوني بسجن األمرب خطته عن زيهوفر عدل

 ههذ بمثل يبوحون أو ينشرون الذين ميةالعمو الخدمات موظفي قةمالح على التركيز ذلك مقابل وفي

 .قضائيا ،المعلومات
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 الالجئين بين العنف ظاهرة بشأن جدل إرساء إلى تسعيان الخضر من سياسيتان

 أنبش دستوري جدل إرساء تأييدهما عن الخضر حزب من ديليغوز وإيكين روتمن مانويال من كل أعربت

 العديد يف تنتشر العنف ةظاهر بأن ديليغوس وقالت ،لالجئينا من السن صغار لدى والعنف الجنس قضية

 الهجرة ةمسأل أن على وأكدت. المتشددين اإلسالمويين وكذلك المتطرف اليميني الوسط بينها من األوساط من

. ينوالمختص الساسة من العديد تؤرق باتت المسألة هذه أن مضيفة المجتمع، على عبئا   تشكل برحت ما

. التعميم عن يتورع وال بأسرها ودينية نيةإث جماعات ويشتم يستنكر ألمانيا لأج من بديلال حزب إن وقالت

 الخاصة مايةالح تقديم بضرورة النائبتان بتوطال. العنف إلى ينزعون ممن ليسوا الالجئين معظم أن مضيفة

 .القانونية الوسائل من كثير إلى يحتاج ال أمر وهو لالجئات

 
 

 لالجئين متاحةال اللغة دورات مستوى تحسين

 االندماج، وزراء مؤتمر نتائج ,اليسار حزب منو برلين والية في االندماج وزيرة برايتناباخ إلكه اليوم تقدم

 وفقا   تقاس أن يجب العمل سوق عروض وأن لالندماج األهم المفتاح هي اللغة دورات بأن صرحت حيث

 لعروضا لكافة فرصة على الالجئين جميع لصيح أن ينبغي كما. حده على كل الالجئين ورغبات لمقدرات

 .الالجئين من أيا   إقصاء وعدم االندماج دورات في المتاحة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Refugee Radio in COSMO – täglich in Al-Saut Al-Arabi um 22:30 Uhr im Radio und um 18 

Uhr im Livestream.     

Frequenzen: NRW: 103,3 MHz (WDR) | Bremen: 96,7 MHz (Radio Bremen) |  

Bremerhaven auf 92,1 MHz (Radio Bremen) | Berlin und Brandenburg auf 96,3 MHz (rbb) 

 


