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15.04.2019 

حفتر مع التفاوض إلى يدعو كيزيفيتر  

 إجراء إلى ،الديمقراطي المسيحي الحزب لدى الخارجية السياسية الشؤون في الخبير كيزيفيتر، يدعو

. ليبيا في يداتأي تلقى ال حكومة عينت ألنها المتحدة األمم وينتقد. ليبيا في حفتر الجنرال مع مفاوضات

 عملية في ليوما إشراكه من بد ال ولذلك. ليبيا في فعال المنتخبة الحكومة أداة هو حفتر أن نعترف أن وعلينا

 ال أنه اماع عشر خمسة بعد لمالعا أدرك حيث أفغانستان في ارتكب الذي الخطأ تكرار يجوز وال. السالم

طالبان حركة مع التفاوض من بد  

  

  السودان

 في دنيةم حكومة بتشكيل السودان في المعنية األطراف والنرويج وبريطانيا المتحدة الواليات طالبت

. السلمية اتالتظاهر ضد العنف استخدام بعدم المطالبة تتم الدول لهذه مشترك بيان وفي. ممكن وقت أسرع

 إتحاد زال وما. الوطني الحراك وممثلي الهامة واألحزاب العسكر بين مباحثات إجراء تم ذك لوقب

 في ةمدني حكومة تشكيل إلى والدعوة مواصلتها، إلى يدعو التظاهرات تنظيم في ساهم الذي النقابات

 رئيسال بحز إشراك دون مدنية حكومة تعيين إلى تسعى أنها العسكرية القيادة وتدعي. فورا السودان

البشير المخلوع السوداني   

 

الالجئين لتجميع مراكز إقامة حول الواليات مع مباحثات: الداخلية وزارة   

. ينالالجئ لتجميع مراكز إقامة حول األلمانية الواليات مع مياحثات تجري أنها الداخلية وزارة أعلنت

 المحتمل نوم. واليبزغ كيمنيتس مدينتي في مركزين إنشاء حول سكسونيا والية مع المباحثات وتدور

. لمجالا هذا في للتعاون اسعدادها عن أخرى واليات وأعربت. أخريين واليتين مع قريبا مباحثات إجراء

ألمانية واليات أربع في المراكز هذه إقامة اآلن حتى وتمت   
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خطرا تشكل مازالت داعش أن يرى هالدنفانغ  

 هزائمال رغم خطرا، يشكل مازال اإلرهابي داعش تنظيم أن ،الداخلية المخابرات رئيس هالدنفانغ، يرى

 جوزي وال. التنظيم هذا بخصوص الطوارىء حالة إلغاء يستطيع ال إنه وقال. بها مني التي العسكرية

 خاصاألش عدد إن وقال. لحظة كل في ألمانيا في منه اعتداء حدوث توقع وعلينا. خطره حجم من التقليل

 من أكثر لى‘ الماضي العام في ارتفع محتملين خطرين إسالمويين الداخلية راتالمخاب تعتبرهم الذين

 إلى داعش رأنصا من العائدون أؤلئك إليهم يضاف. شخصا وأربعين ومائتين ألفين إلى ليصل ثالثمائة

الساعة مدار على جميعا مراقبتهم الممكن غير ومن. ألمانيا   

 

القوارب الجئي مشكلة بحل ترحب األوروبية المفوضية  

 إنقاذهم مت الذين المهاجرين مشكلة بحل الالجئين، لشؤون األوروبي اإلتحاد مفوض أفراموبولوس، رحب

 وافقت التي غولوكسمبور والبرتغال وفرنسا ألمانيا بالشكر وخص. األلمانية" كردي أالن" سغينة قبل من

 من ثرأك وانتظر. المستقبل في واقفالم هذه مثل لمواجهة دائمة قواعد تحديد إلى ودعا. استقبالهم على

 فاليتا ميناء إلى كريةعس بقوارب نقلهم تم حتى طويلة أياما المتوسط البحر في اإلنقاذ سفينة في الجئا ستين

نهمم الجئا وعشرين ستة ألمانيا وستستقبل. لهم الطبية الرعاية وتقديم تسجيلهم، يتم حيث   

 

يورو نمليو 6،1 بلغت أضرار: اللجوء في التحايل   

 في سفلىال سكسونيا والية في الشخصية الهويات تكرار خالل من اللجوء إجراءات في التحايل تسبب

 محلية ةمجل نشرتها أمنية دوائر معلومات تفيد كما يورو، ألف وستمائة مليون عن تقل ال أضرار إحداث

 اتببيان مرات عدة همأنفس األولى بالدرجة سودانيون الجؤون سجل ذلك وبموجب. ألمانيا شمال في

 أيضا وتم .متكررة إجتماعية مساعدات على ليحصلوا الوالية، في المحليات من عدد في مختلفة شخصية

 نةمدي في موظفة قبل من التحايل هذا اكتشاف وتم. إليها بحاجة أصال هم يكونوا لم مساكن تمويل

 حوالي فيهم تبهالمش عدد ويبلغ. ستىةعشرو ألفين عام منذ الحاالت هذه في خاصة لجنة وتنظر. براونشفايغ

 ستمائة

 

 

 

 

 

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) 


