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برلين في الميالد عيد سوق على الهجوم ذكرى إحياء   

 على اإلرهابي الهجوم جراء حتفهم لقوا شخصا عشر إثني لذكرى إحياء فعاليات عدة اليوم تقام

 وذوو الكنائس وممثلو سياسيون يشارك اليوم ظهر وقبل. سنة قبل  برلين  في الميالد عيد سوق

 يشيد الظهر وعند. الميالد عيد سوق على اإلرهابي الهجوم ضحايا ذكرى إلحياء قداس في الضحايا

 في الداخلية وزير غايزل، وقال. الذكرى كنيسة قرب التذكاري النصب الحاكم برلين عمدة مولر،

 تدل ما وهذا. سنة قبل عليه كانت مما أفضل اإلرهاب ضد محصنة اليوم برلين إن برلين، والية

 تعيين إلى ودعا. الشرطة لجهاز أكثر مبالغ تخصص التي القادمة لألعوام الميزانية مخططات عليه

الماضي أخطاء من لإلستقادة ذلك ألهمية نظرا األلماني البرلمان في الحقائق تقصي لجنة   

 
 

القومي األمن إستراتيجية يقدم ترامب  

 تعزيز إلى تهدف التي األمريكي، للشعب القومي األمن إستراتيجية األمركي، الرئيس ترامب، قدم

 األمن تأمين جانب إلى العسكرية، القوة خالل من السالم وتحقيق العالم، في األمريكي النفوذ

 معهما تقيم المتحدة للواليات خصمين والصين روسيا تكون اإلستراتيجية هذه وبموجب. الداخلي

 رفع من بد ال السبب ولهذا. المتحدة للواليات الوطنية المصالح على الشديد الحفاظ مع جيدة عالقات

 عند جدار إقامة القومي األمن خطة وتشمل. الهجرة سياسة إجراءات وتشديد الدفاعية، الميزانية

المكسيك مع الحدود  

 

 
 

ألمانيا في تبقى لن الالجئين غالبية: المركزي المسلمين مجلس  

 رئيس مزيك، أيمن وقال. ألمانيا في تبقى لن الالجئين غالبية أن المركزي المسلمين مجلس يتوقع

 الجىء ألف ثمانمائة حوالي نصف من أكثر إن صحفي، حديث في المركزي، المسلمين مجلس

 المئة في ثالثون يكون وربما. أوطانهم إلى  سيعودون ألمانيا، إلى عشر وخمسة ألفين عام منذ جاؤوا

 الهلع يثير من اكهن إن األسلمة من القلق إلى بالنسبة وقال. متدينين الحاالت أقصى في المسلمين من
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 وفيما. العائالت شمل بلم يتعلق فيما خيالية أرقام بنشر ألمانيا أجل من البديل الحزب واتهم. قصد عن

 إطار في يأتون قد ألفا وعشرين ومائة ألفا ثمانين بين يتراوح ما إن مزيك قال الموصوع بهذا يتعلق

 مليوني قدوم عن ألمانيا أجل من البديل الحزب قادة تحدث بينما القادم، العام في العائالت شمل لم

القادم العام في مهاجر  

 
 

بالالجئين الخاصة البيانات أجهزة من آالف قراءة  

 النقالة الهواتف أجهزة من معلومات الماضي سبتمبر منذ والالجئين للهجرة اإلتحادية اإلدارة تخزن

 قراءة الفترة تلك في وتم. لهم الشخصية الهوية من للتحقق الخاصة البيانات أجهزة من وغيرها

 هويات أو سفر جوازات توفر لعدم نظرا األجهزة هذه قراءة وتمت. جهاز آالف خمسة حوالي

 يتم وال. للبيانات خزانة في بالمعلومات اإلحتفاظ ويتم. أصالتها في الشك عند أو معهم شخصية

 لضرورة نظرا ألمانيا في جدال اإلجراءات هذه وتثير. محترف حقوقي قبل من إال عنها الكشف

 متسلي اللجوء طالبي على يتعين النمسا، في جديد إئتالف تشكيل وبعد. الشخصية البيالنات حماية

الشخصية الهوية من للتحقق المخزنة البيانات لقراءة لديهم النقالة الهواتف   

 
 

األوروبي اإلتحاد مع صربيا حدود عند المهاجرين مئات يخيم  

 اإلتحاد مع صربيا حدود عند مؤقتة خيام في والالجئين المهاجرين من مئات عدة أمس خيم

 مهجور مصنع في صغيرة نار مواقع حول العاتية والرياح الشديد للبرد نظرا وتجمعوا. األوروبي

 حسب ويعيش. عليهم الدافئة والمشروبات الطعام إغاثة منظمات ووزعت. كرواتيا مع الحدود قرب

 في آالف أربعة حوالي يعيش بينما الخالء، في أربعمائة إلى ثالثمائة حوالي المعنية السلطات تبيانا

 من آالف وتوقف. رخاء أكثر أوروبية بلدان إلى التوجه ويريدون. صربيا في لالجئين مراكز

 وقف أجل من عشر وستة ألفين عام مارس في البلقان طريق إغالق إثر صربيا في المهاجرين

 الطريق هذا يستعملون والجؤون مهاجرون زال ما ذلك ورغم. األوروبي اإلتحاد دول على التدفق

للخطر أنفسهم معرضين الشرعي، غير  

 
 

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) 


