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يوتربوغ في الحريق إشعال قضية في حكم إصدار  

 من البالغ المتهم يمثل وسوف. لالجئين ملجأ في النار إشعال قضية في حكم اليوم يصدر أن المتوقع من

 آخر شاب مع باإلشتراك القتل محاولة بتهمة بوتسدام في اإلقليمية المحكمة أمام سنة وعشرين إحدى العمر

 ملجأ على عشر وستة ألفين عام أكتوبر مطلع في حارقة عبوة إلقاء خالل من سنة عشرة تسع عمره

 بسجن العامة النيابة وطالبت. بسرعة النار أخمدوا الحراس ألن بأذى أحد يصب ولم. القاصرين لالجئين

 مع بحكم فطالب الدفاع أما. متطرفة يمينية عقيدة لديه المتهم أن وترى السنة، ونصف سنوات أربع المتهم

اآلخر والشاب الوالد بحق إجراءات اآلن وتجري. بذلك القيام على حرضه الذي هو والده ألن التنفيذ وقف  

 

إنتخابات إجراء على تتفق الفلسطينية الفصائل   

 عامال آخر في ورئاسية تشريعية إنتخابات إجراء على القاهرة في عشرة الثالث الفلسطينية الفصائل إتفقت

 عام منذ الفللسطينية األراضي في تجر لم التي اإلنتخابات موعد عباس الرئيس حكومة وستحدد. القادم

 سبتمبر في حماس وأعلنت. الثالثاء يوم بينهما مصالحة محادثات وفتح حماس وأجرت. وستة ألفين

اإلنقسام من سنوات عشر بعد غزة قطاع إدارة عن ستتخلى أنها الماضي   

 

براندنبورغ والية في اليمينية المهرجانات زيادة  

 بلغ األول الربع وفي. الحالي العام في براندنبورغ والية في المتطرفة اليمينية المهرجلنات عدد ارتفع

 أربعة إلى الثالث وفي مهرجانا، وثالثين واحد إلى ارتفع الثاني الربع وفي مهرجانا، عشر إثني العدد

 خمسمائة شارك حيث كوتبوس مدينة في وسبتمبر يوليو شهري بين المهرجانات وتركزت. وأربعين

الالجئين ضد شعارات رفعوا شخص،  

 

الغرق من الجئا 41 ينقذ اليوناني السواحل خفر  

 الجئا وأربعين واحدا أخرى، سفن طواقم مع بالتعاون بيلوبونيس، جزيرة أمام اليوناني السواحل خفر أنقذ

 يصل أن المنتظر ومن. إلنقاذهم استغاثوا بالغرق المهدد القارب ركاب إن يوناني ضابط وقال. الغرق من

 هذه مثل اكتشاف ويتم. الالجئين هوية تعرف ولم. بيلوس مدينة ميناء إلى الظهر بعد السواحل خفر قارب

الالجئين أمام البلقان طريق إغالق بعد المنطقة، هذه في باستمرار القوارب  



 

الرشد سن يبلغون القاصرين الالجئين من كثير  

 نم الثامن وفي. الرشد سن قريبا سيبلغون القاصرين الالجئين من وأربعين ثالثة أن ألمانية صحيفة ذكرت

 وثمانمائة ألفا وخمسين خمسة أصل من قاصرا عشر وستة ومائة الفا وعشرون أربعة بلغ الحالي الشهر

 على القئمون ويقول. ذلك األمر تطلب إن المعنية السلطات رعاية تحت ويبقون. الرشد سن ألفا وتسعين

 القاصرين الالجئين من وكثير. األثناء هذه في الرشد سن بلغ قد القاصرين من آخر عددا إن رعايتهم

 السلطات قبل من أعمارهم تقدير يتم أو لهم، شخصية وثائق توفر لعدم نظرا لهم صغيرة أعمارا يسجلون

  المعنية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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) 


