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اإليراني النووي البرنامج حول جدل  

 في وقال. إيران مع النووي اإلتفاق في النظر بإعادة األمريكي، الخارجية وزير تيلرسون، طالب

 العد إنتظار الممكن من وإنه اإليراني، النووي البرنامج لوقف يكفي ال اإلتفاق إن تلفزيوني حديث

 النووي اإلتفاق أمس األمريكي الرئيس ووصف. النووية طاقاتها إستئناف إيران تعلن حتى العكسي،

 دولة بأنها العامة الجمعية أمام له كلمة في إيران ووصف. األمريكي التاريخ في باألسوء إيران مع

 الكامل، بالتمير وهددها الشمالية كوريا إلى ترامب وتطرق. األولى بالدرجة اإلرهاب تصدر مارقة

الصاروخي برنامجها توقف لم ما   

  

   
   

بي بي إر" تلفزيون لدى اإلنتخابات جلسة أثناء الجدلية اآلراء تبادل " 

 اآلراء وبراندنبوغ برلين من مرشحين ستة تبادل البرلمانية اإلنتخابات موعد من أيام خمسة قبل

 .السكنية السياسة على بينهم الخالف وتركز". بي بي إر" تلفزيون في مختلفة مسائل حول الجدلية

 دعا بينما المساكن، من مزيد بناء إلى الديمقراطي، المسيحي الحزب مرشحة غوترز، ودعت

 ارتفاع من الحد آلية تفعيل إلى براندنبورغ في والخضر الديمقراطي اإلشتراكي الحزب مرشحا

 جدل ودار. شرائها أو البيوت بناء من المواطنين تمكين فيريد الحر الديمقراطي الحزب أما. اإليجار

 بجلب لالجئين السماح" ألمانيا أجل من البديل الحزب" مرشحة ورفضت. اإلندماج مسألة حول حاد

اإلندماج لعملية جدا هام الموضوع هذا أن فأكدوا اآلخرون، المرشحون أما. عائالتهم أفراد  

   

   
   

السلوفاكية الحدود عند المهربين تالحق النمساوية لسلطات  

 بسبب سلوفاكيا مع الحدود عند التهريب شبكات لمراقبة سرية بإجراءات النمساوية السلطات بدأت

 في النمساوي الدفاع وزير قال كما سلوفاكيا، مع الحدود عبر الجئين تهرب التي الشبكات عدد تزايد
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 أن بعد البلقان، عبر جديدة تهريب طرق هناك أن وأضاف. األلمانية" فيلت دي" صحيفة مع حديث

ألوروبيا اإلتحاد مع حدودهما ومقدونيا المجر أغلقت   

 

 

 
   

الجئين هرب حول جدال   

 تعتزم براندنبورغ والية في المعنية السلطات أن بوتسدام في الداخلية وزارة باسم متحدث أعلن

 آيزن مدينة في الالجئين إيواء مركز من اختفوا الجئين عن اإلتحادية الشرطة بواسطة رسميا البحث

 عراقيا الجئا وأربعين ثمانية على العثور وتم. القادمة القليلة األيام خالل يعودوا لم ما هوتنشتات،

 حيث" هوتنشتات آيزن"  إلى نقلهم وتم". مولروزه" بلدة عند األسبوع نهاية في شاحنة متن على

مجددا اختفوا   

  

   
   

األنفاق قطار عربة في يورو ألف عشر أربعة باخلها يد حقيبة تجد سنة عشرة ست عمرها فتاة  

 عشر أربعة بداخلها يد حقيبة لالجئين، مأوى في تقيم سنة، عشرة ست عمرها عراقية فتاة وجدت

 في سلمت الفتاة والدة إن الشرطة باسم متحدث وقال. برلين في األنفاق قطار عربة في يورو ألف

 قد سنة وسبعين ثماني العمر من البالغة الحقيبة صاحبة وكانت. الشرطة لمركز المبلغ التالي اليوم

 على العثور دون المسؤولة الجهات وأبلغت األنفاق، قطار عربة في الجمعة يوم الحقيبة فقدت

 سلوكها على مكافأة على العراقية الفتاة حصول عن تفاصيل الشرطة باسم المتحدث يقدم ولم. الحقيبة

الرفيع األخالقي  

  

   
 

 

 

 

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) 

 


