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12.06.2019 

العشائرية الجرائم يناقشون الداخلية وزراء    

 فوزير. ستانأفغان لىإ الترحيل إجراءات كيل مدينة في مؤتمرهم في اإلتحادية والدولة األلمانية الواليات في الداخلية وزراء ينافش

 إلشتراكيا الحزب فيها يحكم التي الواليات أما. اإلجراءات هذه تعزيز يريدون الواليات، وزراء وبعض زيهوفر، اإلتحادي الداخلية

 ضاأي الوزراء اقشوين. أفغانستان في األمنية األوضاع تتحسن أن إلى باإلنتظار ويطالبون ذلك، الداخلية وزراء فيرفض الديمقراطي،

 إنه يستفالياف نوردراين والية في الداخلية وزير قال إذاعي حديث وفي. بينها التعاون تعزيز خالل من العشائرية الجرائم  مكافحة

 هذا في كبير أثر ذات الشرطة مداهمات إن وقال. المجال هذا في األخرى الواليات خبرات من واإلستفادة المعلومات، تبادل يجب

 الصدد

 

السودان في بالعنف يندد الدولي األمن مجلس   

 ويطالب سان،اإلن حقوق واحترام فورا، العنف أعمال بوقف يطالب له بيان في السودان في األخير التصعيد الدولي األمن مجلس أدان

 المجلس مارس يالماض األسبوع مطلع وفي. وقت أسرع في الطرفين بين النزاع بحل والتغيير الحرية قوى وقيادة العسكري المجلس

 في ألطباءل المركزية اللجنة بيان حسب ذلك وأسفر. الخرطوم شوارع من المتاريس بإزالة وأمر المتظاهرين، ضد العنف العسكري

سوداني مائة من أكثر مقتل عن السودان  

 

المنقذين ضد اإلجراءات تشدد اإليطالية السلطات  

 مجلس قواف األمس مساء وفي. والالجئين المهاجرين تنقذ التي اغاثةاإل منظمات ضد اإلجراءات بتشديد اإليطالية السلطات بدأت

 اإلقليمية مياهال دخلوا إذا يورو ألف بخمسين ومشغليها السفن ومالك القباطنة تغريم على ينص الخصوص بهذا مرسوم على الوزراء

. اإليطالية الموانىء في الرسوم من" ووتش سي" ةاأللماني اإلاغاثة منظمة أخيرا سالفيني،/ اإليطالي الداخلية وزير ومنع. اإليطالية

الشرعية اغير الهجرة في المشاركة بسبب ضدها التحقبق اليوم ويتم   

 

أيضا سوريا إلى الترحيل يريد هيرمان البافاري الداخلية وزير  

 وقال. مبدئية فةبص سوريا إلى الترحيل إلى اإلجتماعي، المسيحي للحزب ينتمي الذي بافاريا والية في الداخلية وزير هيرمان، يدعو

 في كبذل وسيطالب. سوريا إلى األقل على العام األمن ومهددي الجرائم مرتكبي ترحيل هو بذلك، الظروف سمحت حالما هدفه، إن

 يمدد أن ررالمق ومن. سوريا في الراهنة األوضاع حول تقرير تقديم إلى األلمانية الحكومة وسيدعو. كيل في الداخلية وزراء مؤتمر

 في إلنسان،ا حقوق عن تدافع التي" أسيل برو" منظمة ونشرت. سوريا إلى الترحيل وقف فترة تمديد اغدا أعماله يبدأ الذي المؤتمر

 وريونالس فالالجؤون. مضى وقت أي من أسوء األسد نظام موقف تعزيز منذ أصبحت سوريا في األوضاع أن األلكتروني موقعها

 كتبت ليةالداخ وزراء مؤتمر وحول. واإلختفاء والتعذيب التعسفي واإلعتقال جسيمة ألخطار عرضونيت بلدهم إلى يعودون الذين

مباشر بشكل مهددة تكون جريمة ارتكبوا الذين األشخاص حياة فإن سوريا، مثل خطرا بلد كان إذا: " تقول المنظمة   
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واإلقصاء التقوقع من يحذران الوالية ومفوض األسقف  

 لألوضاع ءيسي الذي األمر واللجوء، الهجرة قوانين بتشديد األلمانية الحكومة هولشتاين-شليسفيغ والية في ةالهجر مفوض إتهم

 موقف عن بريع وال استقصائهم، على ويعمل ألمانيا، في الحماية عن يبحثون الذين كبير بقدر والمهاجرين للالجئين القانونية

 من الماضي، عاألسبو في األلماني البرلمان أقرها التي الهجرة قوانين حزمة خاص بشكل وانتقد. ألمانيا في أو الوالية في المواطنين

 بالتوجه مهددة ةالسياسي القرارات إن وقال. الالجئين مع إنسانية بطريقة بالتعامل مااغارد األسقف وطالب. المنتظم العودة قانون بينها

المشترك والعيش اإلندماج بدل والتقوقع، الرفض  على وتركز خاطئة، إتجاهانت نحو  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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) 

          


