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خطر في السورية السالم محادثات  

 الحكومة ممثلي رفض بسبب الفشل خطر اليوم تبدأ أن المقرر السورية السالم محادثات جولة تواجه

 فيريدون المعارضة، ممثلو أما. األعمال جدول صالحية عدم بحجة جنيف إلى التوجه السورية

 السورية الحكومة وفد يطالب بينما تشريعية، انتخابات وإجراء جديد، دستور وضع إلى التطرق

 سبع زهاء منذ األهلية الحرب اندالع منذ الثامنة تكون أن الجولة لهذه وكان. اإلرهاب مقاومة ببحث

السابقة السبع الجوالت نصيب الفشل وكان. سنوات   

 
 

الالسامية تنامي من بالقلق بشعر الجديد إسرائيل سفير  

 ضد التحريض تنامي من بالقلق ألمانيا، في الجديد اإلسرائيلي السفير إسحاخاروف، جيريمي يشعر

 في برلين، في األمريكية اليهودية الجمعية مديرة بيرغر، ديدري وقالت. وأوروبا ألمانيا في السامية

 اإلرهابية اإلعتداءات بسبب أيضا سنوات، منذ يتنامى األمان بعدم شعورا إن: "صحفي حديث

 خالل من ذلك وتفاقم. وكوبنهاغن وبروكسل باريس في حدث مثلما صريح بشكل للسامية المعادية

 عقيدة السامية معاداة تشكل حيث سوريا من األولى بالدرجة الالجئين من اآلالف مئات قدوم

 من قلقهم اليهود يشارك إنه ألمانيا في المركزي المسلمين مجلس رئيس مايزك، أيمن وقال . للدولة

" للتبرئة جدل" من حذر ولكنه. لليهود مناوئة لألسف التي عربية دكتاتوريات من الجئين اعتداءات

 أحل من البديل الحزب سياسيي بعض يمارسها" بروباغندا" خالل من تنامت التقليدية الالسامية ألن

هوكه بيورن مثل ألمانيا  

 

 
 

هولشتاين على اإلعتداء على سخط  

 وقالت. كبيرين وسخطا ذهوال ،"ألتينا" بلدية رئيس ،"هولشتاين" على بالسكين الهجوم أثار

 العدل وزير ماس، وأدان. اإلعتداء هذا بسبب بالهلع أصيبت إنها ميركل األلمانية المستشارة

. اآلخرين يساعدون ألنهم فقط اآلخرين، على باإلعتداء القبول يجوز ال إنه: قائال اإلعتداء األلماني،
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. بالسكين لهجوم تعرضه إثر بجروح السريعة للوجبات مطعم أمام األمس مساء هولشتاين وأصيب

 المسيحي للحزب ينتمي الذي السياسي ألن سياسية ألسباب حديث اإلعتداء أن المحققون ويعتقد

 من رأكث الالجئين من استقبلت قد مدينته وكانت. الالجئين تجاه ليبراليا سياسيا نهجا يؤيد الديمقراطي

 المألوف

 
 

والالجئين؟ للهجرة اإلتحادية الدائرة لدى أمنية ثغرات هناك هل  

 تحقيقات أظهرته ما هذا. مزعومة شديدة أمنية ثغرات والالجئين للهجرة اإلتحادية الدائرة لدى يوجد

 طالبي ملفات على يطلعون الموظفين من آالفا أن بينت التي" فيلت دي" و" ناخريشتن نورنبيرغر"

 بوابة" يشكل وهذا. منها قدر أي على حصل قد منهم من التحقق يمكن ال بينما اللجوء،

. بالمنشقين تتعلق معلومات على الحصول بسهولة يستطيعون أجانب لجواسيس محتملة  "اختراق

ذلك على التعقيب عن اإلتحادية الدائرة وامتنعت  

 
 

البلقان بلدان على الضوء تركز الخارجية األلمانية المخابرات  

 على خاص وبشكل البلقان، على الضوء تركز الخارجية األلمانية المخابرات أن إعالمي تقرير يفيد

 الخليج، دول تستثمر كما. المتنامية اإلسالموية التطلعات هو الرئيسي والسبب. والهرسك البوسنة

 آخر بنهج البلقان، دول في المعتدل اإلسالم الستبدال طائلة أمواال السعودية، المملكة رأسها وعلى

 آخر، أوروبي   بلد أي   من  ينضم ولم. السعودية المملكة في المعتمد الوهابي وهوالنهج متطرف،

 طريقا شكل البلقان أن كما. والهرسك البوسنة مثل الجهادية الجماعات إلى السكان، تعداد حسب

 بين اإلتفاقية إبرام منذ الطريق هذا إغالق وتم. أوروبا نحو واليونان تركيا عبر الالجئين لمرور

وتركيا األوروبي اإلتحاد  

 
 

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) 


