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الترحيل إجراءات حول برلين في مشاورات  

 هاب يتمتع التي الحقوق على اإلجتماعية والشؤون الداخلية وزارة وكالء اليوم يصوت

 الخالف نإ برلين، والية في الداخلية وزير غايزل، لوقا. الترحيل عمليات أثناء الشرطيون

 طبقي واآلن. الترحيل إجراءات من كبير عدد تنفيذ دون حال الماضية األشهر في دار الذي

 ترحيله قرريت الذي األجنبي منزل دخول للشرطيين يجيز جديدا إتحاديا قانونا الداخلية وزير

 زبلح تنتمي التي اإلجتماعية الشؤون زيرةو أما. عليه القبض إلقاء أجل من ألمانيا من

 تقرير ادبإعد وتطالب. المنزل بدخول يسمح قضائي أمر توفر من بد ال أنه فترى اليسار،

ذلك حول قانوني   

 

بالستيك زجاجات من مكون نجاة بطوق اإلنكليزي القنال في يغرق عراقي  

 القنال رعبو محاولته أثناء قغر سنة وأربعين ثماني العمر من يبلغ عراقيا مهاجرا أن يبدو

 وكان. يكيةالبلج الشواطىء أمام الجثة على العثور وتم. بريطانيا إلى فرنسا من  اإلنكليزي

 لىع تحتوي وحقيبة فارغة، بالستيكية زجاجات من نجاة طوق يرتدي العراقي المهاجر

 ويعتقد. رمهاج ثةج على فيها يعثر التي األولى المرة إنها المحافظ وقال. الشخصية الوثائق

 أمام رفهج التيار وأن بريطانيا، نحو سباحة فرنسا من إنطلق العراقي المهاجر أن المسؤولون

الجمعة يوم عليه العثور تم حيث البلجيكي الساحل   

 

 

 

 

 



إيران مع النزاع في المساعدة تطلب إسرائيل  

 بسرعة يتفاعل أن الدولي المجتمع أناشد إنني: "اإلسرائيلي الوزراء رئيس نتنياهو، قال

 الشرق ةمنطق في التوتر أن الثابتة الحقائق ومن". اإلعتداءات هذه عن تتوقف إيران لجعل

 على ئيليةإسرا مقاتلة طائرات أغارت أن بعد الماضية، األيام في كبير بقدر تصاعد األوسط

 ىعل مقاتلين خمسة بحياة وأودت دمشق، السورية العاصمة قرب مزعومة إيرانية مواقع

 هي ليةاإلسرائي الجوية الغارات أن إسرائيل وأعلنت. اإلسرائيلية البيانات حسب األقل،

. يلإسرائ شمال في مواقع مهاجمة تنوي كانت" قاتلة مسيرة طائرات" ضد وقائية ضربة

 متهاج مراقبين وحسب. عنها رسميا اإلعالن دون سوريا في أهدافا عادة إسرائيل وتهاجم

 في لها دقواع إقامة من إيران منع إسرائيل وتحاول. سوريا في إليران حليفة قوات إسرائيل

ولبنان سوريا   

 

الجئين تنقذ" إليونوري" سفينة  

 إنقاذ خيرةاأل اللحظة في تم أنه دريسدن، مدينة في" اليفالين ميسيون" اإلنقاذ منظمة أعلنت

 في لغرقا على يقارب اطيالمط قاربهم كان عندما الليبية، السواحل أمام الجئا وثالثين واحد

 إسم تهرواش. آمن ميناء عن اآلن يبحثون إنهم السفينة، قبطان رايش، وقال. المتوسط البحر

 عام يونيو في حاول عندما مماثلة، إنقاذ مهمة بعد مالطية محكمة أمام مثوله إثر القبطان هذا

 العلم تحت ينةالسف ولتتج وبعدها. الجئا وثالثين مائتين من أكثر إنقاذ عشر وثمانية ألفين

 وأخير. رسوبال لها السماح ومالطا إيطاليا رفض بسبب المتوسط البحر في أيام عدة الهولندي

 الحالي العام من مايو وفي. فاليتا ميناء في اليوم حتى ترسو حيث مالطا في بالرسو لها سمح

 استأنفو. لاألصو حسب السفينة تسجيل عدم بسبب مالية غرامة بدقع القبطان على حكم

الحكم هذا ضد القبطان   

 

البر إلى" فيكينغ أوشيان" سفينة متن على من الجئا وخمسين وستة ثالثمائة نزول  

 الجئا نوخمسو وستة ثالثمائة نزل  المتوسط البحر في التجوال من أسبوعين حوالي بعد

 نقلتهم أن عدب مالطا، في البر إلى" فيكينغ أوشيان" سفينة متن على من الماضي الجمعة مساء

 زمتإلت ذلك وقبل. المتوسطية" إس أو إس" ومنظمة" حدود بال أطباء" لمنظمة تابعة قوارب

 التاسع بين ئينالالج السفينة وأنقذت. الالجئين باستقبال ألمانيا، بينها من أوروبية، دول ست

 لحينا ذلك ومنذ. المتوسط البحر في قوارب أربع على من الحالي الشهر من عشر والثاني

ذلك فضانتر ومالطا إيطاليا كانت فيما آمن، ميناء في بالرسو لها السماح السفينة تنتظر  

 



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) 

 


