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ألمانيا؟ بدل بولندا في أمريكية قوات سترابط هل  

 الجولة لوقبي. الدفاعية المخصصات بزيادة طويلة مدة منذ ألمانيا األمريكية اإلدارة تطالب

 فسم ببسح وتهدد لهجتها، من األمريكية اإلدارة تشدد ترمب، األمريكي للرئيس األوروبية

 ولكن. خرآ أوروبي بلد أي من أكثر أمريكية قوات ترابط حيث ألمانيا في المرابطة قواتها من

 رمبت للرئيس األوروبية الجولة قبيل لهجتها من األمريكية اإلدارة شددت لقد متى؟ إلى

 برلين في األمركي السفير غرينيل، وقال. ألمانيا من األمريكية القوات من فسم سحب بمعنى

 جندي ألف خمسين من أكثر تواجد األمريكي الضريبة دافع يمول أن المعيب من إنه ،

داخلية ألمانية مشاريع على التجاري فائضها األلمانية الحكومة تنفق بينما ألمانيا، في أمريكي  

 

التركي – األمريكي باإلتفاق ددتن السورية الحكومة  

 إنشاء على يشرف قللتنسي مركز تأسيس على اتفقتا وأمريكا تركيا أن التركية البيانات تفيد

 وتريد. السورية األراضي داخل إلى التركية القوات تقدم دون البداية في تحول آمنة منطقة

 على اتهاإنتصار أكبر رديةالك القوات حققت حيث المنطقة هذه من الكردية القوات طرد أنقرة

 يةالديمقراط سوريا قوات السورية الحكومة وحملت. اإلرهابية داعش تنظيم ميليشيات

 هذا عن ليبالتخ وطالبتها وأنقرة، واشنطن بين اإلتفاق عن التاريخية المسؤولية الكردية،

 تركيةال دفاعال وزارة وأعلنت. النظامية السورية القوات إلى واإلنضمام العدواني، اإلتفاق

سوريا إلى الالحئين بعودة تسمح إجراءات اتخاذ عن   

 

 

 

 



تفتيش حملة خالل العمل أثناء مهاجرا 680 إعتقال   

 والية يف الشرطة قبل من العمل أثناء ثبوتية أوراق دون مهاجرا وثمانين ستمائة اعتقال تم

 لتيا إلعتقاالتا هذه ديمقراطيون وانتقد. أمريكا جنوب بلدان من ومعظمهم ميسيسيبي،

 هاجرينالم هؤالء إعتقلت اإلتحادية الشرطة أن العامة النيابة وأعلنت. أيضا األطفال شملت

 على وينادون يبكون، وهم أطفاال تلفزيونية مشاهد وأظهرت. األمركية اإلغذية مصانع في

 بطرق هنا ىإل ايأتو وأن لدينا، بالفانون يتقيدوا أن عليهم إن العام النائب وقال. أمورهم أولياء

 ضبفر وهددهم يشغلونهم، الذين المصانع ألصحاب تحذيرا ووجه. يأتون ال أو ، شرعية

عليهم عقوبات   

 

الجامعي اللجوء حق تلغي اليونانية السلطات  

. عالمال في نوعه من الفريد الجامعي اللجوء حق مفعول الجديدة اليونانية الحكومة قيدت

 أثناء قبلالمست في الشرطة تقوم أن على باألغلبية، األمس مساء اليوناني البرلمان ووافق

 الالزم من كان السابق وفي. الجامعي الحرم باقتحام اإلجرامية والحاالت اإلضطرابات

 ىإل النظام هذا ويعود. ذلك على الطالب ومجلس الجامعة رئاسة توافق أن األولى بالدرجة

 المجرمين غارص أن اليوناينة الحكومة وتنتقد. ليموالتع الكلمة حماية إلى ويهدف القديم، العهد

لهم كملجأ الجامعات يستخدمون والمشاغبين   

 

اإلنترنت شبكة في المضايقات حول دراسة  

 ةشبك في المضايقات أثر من للحد الجهود، من مزيد ببذل برلين جامعة علماء يطالب

 تالشبكا مع والتعامل اإلعالم، وسائل صالحيات تلعب أن يجب إنه وقالوا. اإلنترنت

 ثالث كل أن العلماء أجراها التي البحوث وأظهرت. التدريس فصول في أكبر دورا الرقمية،

 شخص خامس كل واعترف. اإلنترنت شبكة في مريحة غير لخبرات تعرض أنه أفاد شخص

اإلنترنت شبكة عبر بآخرين الضرر ألحق أنه  

  

 

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) 



 


