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 الديمقراطي المسيحي الحزب على يتفوق الديمقراطي اإلشتراكي الحزب

 أشهر سبعة قبل المستشارية، لمنصب المرشح شولتس، مع تقدمه الديمقراطي اإلشتراكي الحزب يواصل

 أربع الحزب حقق األولى التلفزيونية للقناة استطالعي برنامج وفي .العامة البرلمانية اإلنتخابات موعد من

 اثنين بنسبة اإلجتماعي، والمسيحي الديمقراطي المسيحي الحزبين، على األولى للمرة ليتفوق إضافية نقاط

 ثماني بنسبة الخضر حزب واحنفظ .المسيحيين للحزبين المائة في وثالثين واحد مقابل المائة في وثالثين

 البديل وحزب اليسار حزب من كل فقد بينما .المائة في ستة بنسبة الحر الديمقراطي والحزب المائة، في

 المائة في سبعة إلى ليصال نقطة ألمانيا أجل من

 

 جنيف في السورية بالمحادثات الخاصة اإلجراءات حول خالف

 دي يريد الغرض ولهذا .جنيف في الجديدة السورية المحادثات إجراءات حول اليوم الخالف يستمر

 على كل المعارضة ووفد السوري الوفد مع اإلجتماع سوريا، إلى الخاص المتحدة األمم مبعوث ميستورا،

 دون غدا المحادثات وتستمر .السياسية التسوية حول محادثات إجراء موعد عن اآلن حتى يعلن ولم .حدة

 إلنهائها موعد تحديد

 

 اإلندماج دورات عدد ارتفاع

 العام في فيها  شارك  التي اإلندماج  دورات عدد ارتفاع والالجئين للهجرة اإلتحاية الدائرة أعلنت

 عشرة كل بين من وكان .سبقه الذي العام في العدد ضعف أي مهاجر، ألف ثالثمائة من أكثر الماضي

 المهاجرون ويأتي .المشاركين من األكبر القسم السوريون يشكل وبهذا .سوريين أربعة مشاركين

 الثانية المرتبة في العراقيون

 

 

 

 



  الالجئين إيواء مراكز في شاغرة أماكن

 حوالي الماضي العام في براندنبورغ والية في الالجئين إيواء مراكز في الشاغرة األماكن عدد بلغ

 وكانت .اليسار لحزب البرلمانية الكتلة به تقدمت استفسار على الحكومة رد في ورد ما هذا .ألفا عشرين

 تم بينما التصرف، تحت مكان ألف| وثالثين ستة حوالي وضعت قد الوالية في الكبيرة والمدن المقاطعات

 .الالجئين استقبال مراكز في أخرى شاغرة أماكن هناك وكانت .فقط مكان وسبعمائة ألفا عشر ستة حجز

 وعشرون ثمانية قدم عشر وخمسة ألفين عام وفي .الالجئين عدد تراجع إلى األماكن هذه شغور ويعود

 العدد هذا تراجع الماضي العام وفي للجوء، طلبات الجىء ألف

 

 

 للجوء طلبات يقدمون أتراك دبلوماسيون

 وزارة وأكدت .ألمانيا في للجوء طلبات األتراك الدبلوماسيين من مزيد يقدم الفاشلة اإلنقالب محاولة منذ

 وستة مائة تقديم أشهر ستة خالل وتم .الصدد هذا في اإلعالمية التقارير صحة األلمانية اإلتحادية الداخلية

 تحديد وعن الطلبات، هذه بمثل تقدموا الذين الجنود ذكرعدد عن الوزارة وامتنعت .للجوء طلبا وثالثين

 حاولوا الذين بتأييد الدبلوماسيين من كثيرا تتهم التركية الحكومة أن ويبد .منها ألمانية والية كل نسبة

 الماضي الصيف في اإلنقالب

 

 "للهجرة صغير قانون" تشريع إلى تدعو الخضر لحزب تنتمي سياسية

 كانوا إذا ألمانيا، في اللجوء طالبي بقاء إلى فيرتمبيرغ -بادن والية في الخضر حزب رئيسة تدعو

 لتشريع اإلتحادي الواليات  مجلس  أمام مشروع بتقديم الوالية حكومة وتطالب .العمل سوق في مندمجين

 بأنفسهم أنفسهم إعالة على وقادرون عمل، عقود لديهم الذين الالجئين وبقاء الهجرة، يجيز صغير قانون

 

 

 

 

 

 

 

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) 


