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للجدل مثير لترامب آخر تصريح  

 األمركي الرئيس كويشار. الكبرى السبع الصناعية الدول قمة صقلية في الصغيرة اإليطالية تأورمينا مدينة في اليوم ظهر قبل بدأت

 مع لقاء في كىش ترامب األمريكي الرئيس إن ويقال. والمناخ والالجئين التجارة مسألة تتناول التي القمة هذه في األولى للمرة ترامب

 وصف رامبت األمركي الرئيس أن" تسايتونغ دويتشه زود" صحيفة ونشرت. األلماني التجاري الفائض من األوروبي اإلتحاد قادة

 ياراتالس دراتصا وأن جدا، سيؤون بأنهم األلمان وصف ترامب بأن" شبيغل دير" مجلة وذكرت. جدا سيء بأنه األلماني الفائض

للرعب مثيرة المتحدة الواليات إلى األلمانية  

  

تضامن عنصر اإلسالم يكون أن يمكن: ميزيير دي  

 ياسيالس وقال. المجتمع تضامن في يساهم أن المسيحية، مثل لإلسالم، يمكن ميزيير، دي األلماني الداخلية وزير رأي حسب

 يكون دق األوروبي واإلسالم للديمقراطية، والداعم المنفتح، اإلسالم بأن" راديو إنفو" إذاعة مع حديث في الديمقراطي المسيحي

 يسري ال هذا لكنو. المجتمع فئات بين إسفينا يدق اإلسالموي الديني التعصب فإن لذلك وخالفا. المجتمع فئات بين تضامن عنصر

 مفتي مع برلين يف البروتستانتي الكنسي المهرجان طارإ في اليوم ظهر قبل ميزيير دي ويبحث. ألمانيا في المسلمين غالبية على

 وزير غابرييل، بينهم من األلمانية، الحكومة من سياسيون المهرجان هذا في ويشارك. الديني التسامح مسألة األزهر جامعة

المستشار لمنصب الديمقراطي اإلشتراكي الحزب مرشح شولتس، ومارتن الخارجية،  

 

 

عليها معروضا إلكترونيا برنامجا تستخدم لم والالجئين للهجرة اإلتحادية اإلدارة   

 صحيفة ذكرتو. الالجئين موطن من للتحقق عليها عرض إلكترونيا برنامجا تستخدم لم والالجئين للهجرة اإلتحادية اإلدارة أن يبدو

 أو برلين، ممهاج العامري، قضية مثل قضايا، إكتشاف البرنامج هذا بواسطة الممكن من كان أنه" تسايتونغ ألجماينة فرانكفورتر"

 وفي. الشخصية ياناتالب بحماية تتعلق اعتراضات بسبب اإللكتروني البرنامج هذه استخدام يتم ولم(. آ فرانكو) األلماني الجندي قضية

 الصعب نم وكان. محلية لهجات إلى التعرف البرنامج هذا يستطيع التقرير وحسب. البرنامج هذا على اختبارات تجرى األثناء هذه

ثبوتية أوراق بحوزته ليس عربي لجوء طالب موطن من التحقق اآلن حتى  
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مانشيستر تفجير بعد تحقيقات   

 اعتقال عن رسميةال السلطات وأعلنت. التفجير لمنفذ شركاء عن البريطانية الشرطة تبحث مانشيستر، في وقع الذي التفجير بعد

 البيانات فيدوت. وأخوه المنفذ والد وهما طرابلس، الليبية العاصمة في واثنان مانشيستر، محيط من ثمانية بينهم من أشخاص، عشرة

 يكون أن يمكن ضي،الما العام في بريطانيين شباب يد على مانشيستر في ليبي صديق لمقتل اإلنتقام أن العائلة محيط من المستقاة

الحالي الوقت في المحكمة أمام المحتملين القتلة ويمثل. الهجوم سبب   

 

 

اإلنسانية للمساعدات العالمي المستنقع وضع تظهر جديدة دراسة  

اليوم تنشرها جديدة عالمية دراسة تظهر  Aurora Humanitarian Index 2017   بشكل بالتراجع آخذ اإلنسانية الحمالت دعم أن 

 آرائهم طلعةالمست غالبية أن ورغم. الالجئين مشكلة حل بخصوص العالم في الحكومات في الثقة في كبيرا نقصا هناك وأن قوي،

 وأربعون إثنان ىوير. بالدهم في بالالجئين يرحبون فقط المائة في وثالثين سبعة أن إال مساعدة، إلى فعال بحاجة الالجئين أن يرون

 قد المتحدة اتوالوالي وفرنسا ألمانيا أن اإلستطالع شملهم الذين ويقول. الالجئين من كثيرا استقبلت قد بالدهم أن منهم المائة في

المالع في الجئين استقبل من أكثر هي وتركيا وإيران باكستان فإن الواقع وفي. الالجئين من األكبر العدد استقبلت . 

 

 

مالية بغرامات مهددون الحضانات أطفال أمور أولياء: التطعيم  

 جلسة ضورح رفضوا إذا يورو وخمسمائة ألفين إلى تصل مالية غرامات لدفع المستقبل في الحضانات أطفال امور أولياء يتعرض

 اإللماني النواب لمجلس القادم األسبوع في سيقدم ذلك على ينص قانون مشروع أن" بيلد" صحيفة وذكرت. إلزامية إستشارية تطعيم

 التطعيم ساتجل حضور فضونير الذين األمور أولياء أسماء بتبليغ الحضانة دور ستلتزم القانون هذا وبموجب. بشأنه قرار التخاذ

 أال ألحد مكني ال األلماني، الصحة وزير غروهه، وقال. عليهم غرامات بفرض بدورها تقوم التي المعنية الصحية للدوائر اإلستشارية

القوانين تشديد اآلن يتم ولهذ. الجدري بسبب يموتون زالوا ما مواطنين بأن يكترث  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Refugee Radio in Funkhaus Europa – täglich um 11:55 und 23:55 Uhr. 

Frequenzen: NRW: 103,3 MHz (WDR) | Bremen: 96,7 MHz (Radio Bremen) | 

Bremerhaven auf 92,1 MHz (Radio Bremen) | Berlin und Brandenburg auf 96,3 MHz (rbb) 


