
1 

 

 
 23.02.2018 

 

 الروسية الحكومة تناشد األلمانية الحكومة ا

 

 رفضت أن بعد سوريا في هدنة إعالن  على بالموافقة الروسية الحكومة األلمانية الحكومة طالبت

 لمدة الشرقية الغوطة في هدنة إعالن إلى يدعو قرار مشروع الدولي األمن مجلس في األمس مساء

 سيمنح كان اإلتفاق أن إلى مشيرة بشدة األلمانية الخارجية وزارة انتقدته الذي األمر يوما، ثالثين

 السوري النظام مجددا تحمي روسيا أن األلمانية الخارجية وترى. األنفاس اللتقاط فرصة السكان

 السورية القوات هجمات أسفرت األخيرة األيام وفي. الدولي القانون إنتهاك حاالت أسوء مع حتى

 مجلس ويناقش. المدنيين من المئات إصابة أو مقتل عن الشرقية الغوطة في المتمردين معقل على

هدنة إعالن إمكانية مجددا اليوم الدولي األمن  

 

 
 

 

 

البولندية واإلنتقادات المالية الشؤون تناقش األوروبي اإلتحاد قمة   

. اإلتحاد من بريطانيا خروج بعد الميزانية أوضاع بروكسل في اليوم األوروبي اإلتحاد قمة تناقش

 توفير كيفية عن والبحث للميزانية، جديدة ضوابط وضع يجب وعشرين ألفين عام من واعتبارا

 حول أيضا األمر ويدور سنويا للميزانية تدفعها بريطانيا كانت يورو مليار عشر أربعة حوالي

 واقترحت. اإلرهاب ومكافحة والهجرة الدفاع مجال في جديدة لمهمات المالية المستلزمات

 أثناء اإلعتبار بعين دولة كل تستقبلهم الذين الالجئين عدد أخذ األمس في ميركل األلمانية المستشارة

الميزانية حصص توزيع .  

 
 

الداخلية المخابرات بحضور الدولة لتنظيم مزعزمين أعضاء ضد قضية   
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 في الدولة تنظيم قضية في سنة وعشرين سبعا العمر من يبلغ لمتهم المفاجىء اإلعتراف بعد

 المخابرات عن ممثل بحضور الدفاع محامي وطالب. أخرى مرة إستجوابه المحكمة تريد هامبورغ،

 شبان ثالثة قضية في الماضي يونيو منذ العليا للمحكمة الدولة حماية مجلس وينظر. كشاهد الداخلية

اإلسالمية الدولة تنظيم إلى سوريا في إنضموا سوريين  

 
 

اإلستفتاءات في نسبته تدني من نفسه يحرر الديمقراطي اإلشتراكي الحزب  

 القناة أجرته الذي اإلستفتاء في الديمقراطي اإلشتراكي الحزب نسبة في التاريخي التدني منذ

 للحص القادم األحد يوم البرلمانية اإلنتخابات أجريت فلو قليال النسبة ارتفعت األولى، التلفزيونية

 األقوى الكتلة المسيحيان الحزبان ويبقى. واحدة نقطة بزيادة أي المئة، في عشرة سبع على الحزب

 في عشر أربعة على ليحصل نقطة ألمانيا أجل من البديل حزب ويخسر. المائة في وثالثين بأربعة

 والحزب المائة، في عشرة على اليسار وحزب المائة، في عشرة إثنتي على والخضر المائة

 وزيرا غابرييل بقاء عشرة كل من أشخاص سبعة وأيد. المائة في تسعة على الحر الديمقراطي

 للخارجية

 
 

الالجئين ضد جنايات إرتكاب   

 ومراكز ومؤيديهم الالجئين ضد الجنايات عدد أن براندنبورغ والية في الداخلية وزارة أعلنت

 أقل حالة وأربعين أربعا أي جناية، وستين وسبعا مائتين  وبلغ الماضي العام في قليال تراجع إيوائهم

 العام من أقل الجئا عشر إثنا أي بجراح، الجئا وسبعون سبعة وأصيب. عشر وستة ألفين عام من

 ويظهر يطاق، ال أمر هو بل سارا، خبرا ليس الطفيف التراجع هذا أن اليسار حزب ويرى. الماضي

إستثنائية حاالت ليست عنصرية لدوافع ترتكب التي العنف جنايات أن .  

 

 
اإلتهامات بعد يستقيل" يونيسيف" منظمة نائب   

. النساء تجاه مشين بسلوك له إتهامات توجيه بعد" يونيسيف" منظمة مدير نائب فورسيت، إستقال

 لدى عمله بفترة اإلتهامات تتعلق وال. سنتين لمدة لديها عمله على شكرته التي المنظمة أعلنته ما هذا

 غير رسائل للموظفات يرسل وكان البريطانية" األطفال إنقذوا" لمنظمة رئاسته أثناء بل المنظمة،

  الئقة

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) 


