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 اللجوء في األساسي الحق

 

 الخبرات في األلماني الدستور في عشرة السادسة المادة عليه تنص الذي األساسي اللجوء حق يكمن

 حاولوا الذين األشخاص من كثير صد تم عندما ألمانيا، في النازي الحكم انإب جمعت التي والتجارب

 مرمؤت فشل وثالثين وثمانية وتسعمائة ألف عام يوليو وفي. النازيين من هربا أخرى دول إلى اللجوء

. اويينوالنمس األلمان اليهود من اآللف مئات استقبال في دولة وثالثين إثنتين فيه شاركت الذي إيفيان

 لىع األلماني الدستور من عشرة السادسة المادة تنص ولهذا. للكثيرين المحتم الموت الرفض هذا يعنيو

 طبات ددع ارتفع الماضي القرن من التسعينات مطلع وفي." اللجوء بحق يتمتعون سياسيا المالحقين أن"

 ذلك سببوت. حقبةال تلك في تفككت التي يوغسالفيا جمهورية من الالجئين بسبب كبير بقدر اللجوء

 حق حول عام جدل نشوب في الالجئين، مراكز على واعتداءات لألجانب، معادية قوية بموجة مصحوبا

 ثليب األلماني البرلمان أقر وتسعين وثالثة وتسعمائة ألف عام مايو من والعشرين السادس وفي. اللجوء

 عدي لم التعديل ذلك ومنذ. اللجوء حق مفعول تقيد التي( ألف) عشرة لسادسة;  المادة تعديل األصوات

 بلد رعب ألمانيا إلى جاؤوا أو مستقرا، يعتبر بلد من جاؤوا إذا اللجوء حق على اإلعتماد الالجئين بمقدور

 مستقر ثالث

 
 

 الخارج في األلمانية القوات مهمات تكلفة ارتفاع

 

 رمصد ذكره ما هذا. الماضي العام في  ملحوظ بشكل الخارج في األلمانية القوات مهمات تكلفة أرتفعت

 بعينوس وخمسة تسعمائة بلغت التكلفة أن يذكر الذي األلمانية الدقاع وزارة تقرير إلى إستنادا إعالمي

 إجراءات إلى السبب ويعود. مقدرا كان عما يورو مليون وتسعين وأربعة مائة بزيادة أي يوروـ مليون

. صومالال وأمام المتوسط البحر في ترابط التي سفنال وتصليح مالي، في التفجيرات من الجنود حماية

 وسعاأل أفغانستان مهمة وكانت حربية، مهمة عشرة تسع في األلمانية القوات شاركت الكماضي العام وفي

  واألغلى

 
 

  الالجئين أوضاع من قلق البابا

 

. عالمال في تفرقةم مناطق في والمهاجرين الالجئين أوضاع من قلقه عن األسبوع نهاية في البابا أعرب

. حدةالمت الواليات مع الحدود عند أمريكا وسط من للمهاجرين يورو ألف وخمسين أربعمائة بحوالي وتبرع
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 وسط بلدان من مهاجرين إلعانة المكسيك في مشروعا وعشرين سبعة لتمويل األموال هذه وتخصص

 ليبيا في اإلعتقال خيماتم في المهاجرين أوضاع من العميق قلقه عن البابا أعرب كما. أمريكا

 
 

 آلنغنفيلد في عشائرية عصابات أماكن مداهمات

 

 شيشة وحانات ترفيه وصاالت مطاعم بمداهمة السبت مساء مجددا الجمارك وموظفي األمنية القوى قامت

 قواعدهاب العصابات هذه صفوف داخل تكونت بنيوية هياكل أن الشرطة تحقيقات وتبين. النغنفيلد في

 طاعمالم تستعمل أن الطبيعي ومن. المجتمعية والقيم والقواعد بالمعايير تعترف ال التي بها الخاصة

 ماركالج موظفو صادر كما. إجرامية عمليات لتدبير وملتقى المخدرات، لتسويق كمركز الترفيه وقاعات

. نينالمواط تشغيل من محظورة حاالت إلى وأشاروا. بيعه المحظور الشيشة تبغ من كيلوغرامات عدة

 ضد بمداهمات القيام  الشرطة قررت ميتمان مقاطعة وفي. بالغا ثالثين من أكثر الشرطة وأصدرت

  العشائرية والجريمة الروكرز

 
 

 

 راينكندورف في يفتتح للمشردين استقبال مركز أول

 

 أول العصبية، لألمراض مستشفى سابقا كان الذي 2 رقم المبنى في راينكندورف، حي في اليوم يفتتح

 مقر في لهمتسجي يتم أن إلى المركز في ويبقون طبية، فحوص لهم تجرى حيث برلين في للمشردين ركزم

 نم ثمانمائة لحوالي مقرا أصبح أن إلى برلين في آخر مكان في اإلستقال مركز وكان. المدينة في آخر

 المهاجرين
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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) 


