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 التسفير مواعيد إشهار تنتقد والالجئين الهجرة لشؤون االتحادية الدائرة

 ترحيل مواعيد إشهار مسألة ئينوالالج الهجرة لشؤون االتحادية الدائرة رئيس زومر إيكهارد هانس انتقد

 المكان في ترحيلهم يراد من تواجد بعدم إرشادات توجيه مع يحدث ذلك إن وقال. آلخر حين من الالجئين

 عملية لمكافحة أسلوبا  .عموما   تنتهج منظمات ثمة أن وأضاف. الترحيل يوم في عادة فيه يقيمون الذي

 ينص قانون مسودة هناك أنه إلى مشيرا  . بنفسها نفسها عينت التي المجالس بالذكر أخص وقال .الترحيل

 الوشيكة الترحيل إجراءات من باألمر المعنيين يحذر من معاقبة ضرورة على

 

 الالجئين مخصصات تقليص نيته بسبب االتحادي المالية لوزير اللهجة شديدة انتقادات

 المسيحي الحزب من) فيستفاليا راين نورد والية في البلدية المجالس شؤون ةوزير شارنباخ إينا وجهت

 تقليص عزمه بسبب شولتس أوالف االتحادي المالية لوزير اللهجة شديدة إتهامات( الديمقراطي

 البلدية المجالس وترك المعونات هذه خفض شولتس يعتزم أن سيء ألمر إنه وقالت. الالجئين مخصصات

 السياسة صعيد على متفجرات فتيل يشعل كمن اإلجراء هذا شارنباخ وشبهت. بمفردها تتصرف

 وطنيا   عليه التوافق تم أن سبق طائل بال نقاشا   جديد من يحيي شولتس بأن وصرحت. المجتمعية

 

 أشخاص ةست جرح عن ويسفر أبيب تل في منزالا  يصيب صاروخ

 ةست إصابة عن أسفر ما أبيب، تل مدينة من بالقرب منزال   أصاب صاروخا   بأن إعالمية مصادر ذكرت

 من. غزة قطاع من ويبد ما على انطلق الصاروخ بأن االسرائيلية" هآرتس" صحيفة وأفادت. أشخاص

 اإلنذار صافرة وكانت. غزة قطاع من أطلق قد الصاروخ أن من تحقق هبأن اإلسرائيلي الجيش أكد جانبه

 عن تحدثوا قد ةالمنطق أهالي أن المصدر وذكر. أبيب تل شمالي الواقعة المنطقة في ذلك قبل دوت قد

 أن كما. طفيفة إصابات أصيبا رضيعان الجرحى بين من أنه إعالمية مصادر وأفادت. انفجارات وقوع

 إلى يشار. يشتعل يزال ال المحترق المبنى وأن للصدمة تعرضهم جراء للعالج خضعوا األشخاص بعض

 وشمل. 2014 عام حرب منذ مرة ألول قطاعال على الصواريخ أول إطالق شهد مارس 15 يوم أنه

 ترامب دونالد األمريكي الرئيس أن بالذكر جدير. المتوسط األبيض البحر من بالقرب موقع مئة الهجوم

 اإلسرائيلي الحكومة رئيس نتنياهو بنيامين األبيض البيت في المقبل االثنين يوم سيستقبل
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 دةالمتح الواليات إلى أمريكا جنوب من الالجئين من جديدة قافلة انطالق

 وذكرت. المتحدة الواليات إلى طريقها في المكسيك من األسبوع نهاية في الالجئين من جديدة قافلة انطلقت

 وكوبا الوسطى أمريكا دول من شخص خمسمائة نحو من المكون ينجئالال فوج بأن إعالمية مصادر

 من الجئين افلةق انطالق شهد الماضي الخريف أن إلى يشار. الحدودية تاباخوال مدينة من انطلق

 اقتحام المكسيك شمالي تيخوانا مدينة في منهم مئات بضعة وحاول. المتحدة الواليات إلى هندوراس

 حين في. مختلفة مجموعات في القافلة تفرقت ثم ومن. بصدهم قاموا األمريكيين الجنود أن إال الحدود

  المتحدة لوالياتا في اللجوء حق على بعضهم وحصل ثانية أوطانهم إلى منهم جزء رجع

 

 أسيسي في السالم جائزة تكريم حفل في يشاركان وكونتي ميركل

 في كونتي  جوسيبه اإليطالي الوزراء ورئيس ميركل أنغيال األلمانية المستشارة تشارك أن المقرر من

. المقبل الجمعة يوم أسيسي في الثاني هللا عبد الملك األردني للعاهل" السالم مصباح" جائزة  تسليم حفل

 إفادة بحسب الحفل، في التكريم كلمة بإلقاء الماضي العام الجائزة نالت التي ميركل المستشارة وستقوم

 من األردني العاهل لجهود تكريما   الجائزة هذه وتأتي. برلين في األلمانية الحكومة باسم الرسمي الناطق

 الالجئين واستقبال المختلفة المعتقدات بين واإلنسجام اإلنسان حقوق تحفيز أجل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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) 


