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إيران في قتلى وقوع عن تسفر اإلضطرابات  

 ستة لقي د،البال وسط إصفهان، منطقة ففي. آخرين قتلى وقوع عن أسفرت إيران في الجديدة اإلضطرابات أن رسمية مصادر ذكرت

 عن القتلى عدد يزيد وبهذا. األشخاص من مئات اعتقال تم كما. مصرعهم وشرطي الثوري، الحرس من وعنصر المتظاهرين، من

 في لينالمسؤو الدولي المجتمع وناشد. أخرى مدن إلى لتمتد مشهد، في الماضي الخميس يوم اإلضطرابات وبدأت. قتيال عشرين

النفس وضبط الهدوء إيران   

 

 

الالجئين لدى العمر اختبار حول جدل   

 وقالت. رينالقاص الالجئين عمر من للتحقق طبية فحوص إجراء عن سارالند، والية في الوزراء رئيسة كارنباور، – كرامب دافعت

 غير العمر من تحققال حاالت من المائة في وثالثين خمسة أن أثبتت واليتها في أجريت التي الطبية الفحوص إن تلفزيوني حديث في

 ألطباءا نقابة رئيس مونتغومري، وكان. نتعامل من مع نعرف ان علينا لتوجب تماما، دقيق غير العمر تحديد كان ولو. صحيحة

 تعديا يعتبر وارد، طبي سبب دون األشعة تصوير إن صحفي حديث في وقال. العمر لتقدير الطبية الفحوص إجراء انتقد قد اإلتحادية،

لإلنسان البدنية السالمة على   

 

 

اللجوء سياسة في شدة أكثر بإجراءات يطالب اإلجتماعي المسيحي الحزب  

 طالبي الحزب أن إعالمية مصادر وذكرت. اللجوء سياسة مجال في شدة أكثر إجراءات تتخذ أن اإلجتماعي المسيحي الحزب يريد

 مؤتمرهم ناءأث الصدد بهذا ورقة إعداد اإلتحادي النواب مجلس في الحزب نواب ويريد. اللجوء لطالبي اإلجتماعية المساعدات بتقليل

 أوروبا في ةاإلجتماعي المساعدات اكبر تدفع ألمانيا أن للحزب البرلمانية المجموعة رئيس دوبرنت، وانتقد. األسبوع هذا في القادم

 ترتفع أن قبل ط،فق األساسية اإلحتياجات األولى شهرا عشر الخمسة في اللجوء طالبو يتلقى اآلن وحتى. خاطئة توقعات بذلك مثيرة

 السنوات يف المساعدات من األقل القدر بتقديم اإلجتماعي المسيحي الحزب ويطالب. اإلجتماعية المساعدات مستوى إلى المساعدات

األولى الثالث  
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العرقي التحريض بتهمة ألمانيا أجل من البديل لحزب تابعة سياسية بحق بالغا تقدم الشرطة  

 السياسية وأعربت .العرقي التحريض بتهمة ألمانيا أجل من البديل الحزب رئيسة نائبة بحق بالغا كولونيا في األلمانية الشرطة قدمت

 بالحرف وكتبت. اأيض العربية باللغة الجديد بالعام تهنئتها نشرت كولونيا شرطة أن من غضبها عن" تويتر" اإللكتروني موقعها في

 وترى." اتعصاب شكل على والمغتصبين والمسلمين المتوحشين الرجال قطعان ستهدؤون بذلك أنكم تعتقدون هل: " تقول الواحد

 وتنشر. اعةس عشرة إثنتي لمدة السياسية حساب" تويتر" موقع وأغلق. جناية بارتكاب للشبهة بداية يشكل الكالم اهذ أن الشرطة

العربية اللغة منها لغات، بعدة" تويتر" موقع عبر أخبارا كبيرة احتفاالت بمناسبة سنوات منذ كولونيا شرطة   

 

 

اللجوء لطالبي اإلجتماعية المساعدات تقليل إلى يدعو اإلجتماعي المسيحي الحزب  

 الحزب لبطا الديمقراطي، اإلشتراكي والحزب المسيحيين الحزبين بين اإلستطالعية المشاورات استئناف من أيام بضعة قبل

 في رلمانية،الب الحزب مجموعة رئيس دوبرنت، وقال. اللجوء لطالبي اإلجتماعية المساعدات تقليل من بمزيد اإلجتماعي، المسيحي

 الفترة بتمديد هحزب يطالب ولهذا. خاطئة توقعات بذلك مثيرة أورووبا، في اإلجتماعية المساعدات أكبر تدفع ألمانيا إن صحفي، حديث

 رفضت من أما. سنوات ثالث إلى شهرا عشر خمسة من فقط، األساسية اإلحتياجات على فيها اللجوء طالبو يحصل التي الزمنية

لهم فقط عينية مساعدات تقديم فينبغي لجوئهم، طلبات   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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) 

 


