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 الجئ مليون السبيعن تفوق عالميا   الالجئين أعداد

 العام خالل الالجئين عدد بأن دوليا   الالجئين بشؤون عنىت   التي UNHCR منظمة تقرير أفاد

 بزيادة أي الثانية، العالمية الحرب منذ األولى للمرة وذلك الجئ، مليون سبعين فاق الفائت

 الالجئين لشؤون المتحدة األمم مفوض إفادة بحسب ،هسبق الذي العام عن الجىء مليونا قدرها

 مسببات كإحدى قصوى أهمية تكتسب باتت المناخية التغيرات قسوة أن وأضاف. غراندي

 يزيد العالم أنحاء بعض في تنضب برحت ما التي الموارد أجل نم الصراع وأن الهجرة

 مثل دوال   أن إلى وأشار. الغربية إفريقيا سواحل في نراه الذي األمر وهو ضراوة، األزمات

 غالبية أن المصدر وأضاف. الجفاف ظاهرة من سنويا   تعاني باتت أفريقيا شرقي الصومال

 .وأفغانستان سوريا من ينحدرون 2018 عام في حتى ألمانيا إلى وفدوا الذين الالجئين

 

 

 براندنبورغ والية في المتطرف اليمين أعداد تزايد

 التي كتلك مستويات الماضي العام براندنبورغ في المتطرف اليمين إلى المنتمين أعداد بلغت

 بحسب متطرف، يميني وسبعمائة ألف قرابة رصد تم حيث ،1993 عام في تسجيلها تم

 ورئيس شروتر الداخلية وزير يقدمه أن المقرر من الذي الداخلية االستخبارات جهاز تقرير

 التطرف ظاهرة تبقى وبذلك. اليوم هرظ   بوتسدام في نورنبيرغر الداخلية االستخبارات جهاز

 عدد ارتفع آخر جانب من. الوالية في االستخبارات لجهاز بالنسبة األخطر المشكلة اليميني

. شخص مئة قدرها بزيادة أي شخصا   وعشرين ستمائة إلى المتطرف راليسا إلى المنتمين

 اإلسالمويين من شخصا   وثمانين مئة حوالي رصد االستخبارات جهاز أن ذلك إلى يضاف

 . المنصرم العام عن شخصا   خمسون قدرها بزيادة أي المتطرفين،
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  لوبكه مقتل في ضالعين وجود على مؤشرات

 حكومة رئيس مقتل في ضالعين وجود على لتد مؤشرات حاديةاالت العامة النيابة تدرس

 .اإلعالم وسائل من عدد في كرذ   ما وفق الصدد، بهذا شهود أقوال توفرت حيث لوبكه، كاسل

 ذلك تلى. الحادث ليلة هكلوب إقامة مكان في رصاص إطالق معس   قد هأن المصدر وأفاد

 هاتين أحد تكون أن فترضي  . يعدوان بشكل سارتا الحادث مكان إلى سيارتين وصول

 االتحادية العامة النيابة أن إلى يشار كما. المعتقلو به المشتبه زوجة من مملوكة السيارتين

 .للحادثة متطرف يميني دافع وجود من تنطلق

 

 

 االعتداءات من والساحات الميادين حماية تنوي برلين حكومة

 اإلرهابية الهجمات من العمومية احاتوالس المرافق لحماية خطة وضع برلين حكومة تعتزم

 مستوى على مناقصة عن ستعلن فإنها البرلينية الداخلية وزارة إلفادة ووفقا  . أفضل بشكل

 ضد المدينة قلب تأمين على العمل سيتم حيث الحماية، بمستوى االرتقاء شأنها من أوروبا

 كنيسة ساحة لىع الهجوم حادث على ونصف عامين مرور بعد وذلك االعتداء، حوادث

 ساحتي من كل في الحواجز هذه وضع إلى الحكومة تسعى كما. الميالد عيد قبيل الذكريات

 مقاعد تشمل قد الحواجز هذه أن المصدر وأضاف. براندنبورغ بوابة وحول بالتس ألكسندر

 تعتزم البرلينية الداخلية أن كما. دراجات ومواقف للمهمالت اللوس   زهور وحاويات مثبتة

 حين إلى الذكريات، كنيسة ساحة في اإلرهابية العمليات لدرء وحواجز متاريس صيبتن

 .أفضل حل إلى التوصل
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 دورتموند في البروتستانتية الكنيسة يوم فعاليات بدء

 بقداس والثالثين السابع البروتستانتية الكنيسة يوم أعمال دورتموند في اليوم مساء تستهل

 أيام خمسة مدى على تستمر التي الفعالية هذه افتتاح في كيشار أن المقرر ومن. افتتاحي

 ألفي نحو يتضمن الذي المؤتمر يحضر أن المتوقع ومن. شتاينماير فالتر فراك الدولة رئيس

 حمايةك األعمال جدول على المدرجة المواضيع أهم بين ومن. شخص ألف مئة حوالي فعالية

 عن مهشترو بيدفورد البروتستانتية الكنيسة مجلس رئيس دافع جانبه منو. والمناخ البيئة

 الحزب إقرار ضرورة على مؤكدا   ،ألمانيا أجل من بديلال حزبال إلى دعوة توجيه عدمقرار

 ناخبي مع تواصل على سيبقى أنه أكد كما. عدمه من المتطرف اليميني التوجه على بموافقته

 .الحزب هذا

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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) 


