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 السام الغاز استخدام جراء طفل وفاة

 السام الغاز استخدام أن له، مقرا لندن من يتخذ الذي اإلنسان لحقوق السوري المرصد ذكر

. بجراح  األقل على عشرات وإصابة طفل، مقتل أسفرعن الشرقية، الغوطة في مجددا

 انفجار بعد أظهروا المواطنين من كثيرا إن قالوا سوريا في أطباء على المرصد ويعتمد

. امةالس الغازات من نوع أي استخدام السورية السلطات وتنفي. الكلور بغاز التسمم أعراض

 أسلحة بإنتاج الشرقية الغوطة في المتمردين فصائل الروسية الخارجية وزارة واتهمت

 اإلتحاد دول خارجية وزراء ويجري. السورية للقوات المسؤولية وتحميل كيميائية،

  سوريا في األوضاع حول مشاورات اليوم ظهر قبل األوروبي

 

 
 

 اإلئتالف عقد على يصوت الديمقراطي المسيحي الحزب

 المبرم رالكبي اإلئتالف عقد لبحث برلين في عاما مؤتمرا الديمقراطي المسيحي الحزب يعقد

 مانيةاألل المستشارة وتلقي. الديمقراطي اإلشتراكي والحزب اإلجتماعي المسيحي الحزب مع

 هعن والدفاع اإلتفاق، هذا معطيات فيها تشرح ساعة لمدة كلمة المؤتمر مستهل في ميركل

 وسيتم األلف، المؤتمرون سيصوت اآلراء طرح من اإلنتهاء وبعد. له المعارضين أمام

 .للحزب عامة سكرتيرة سارالند، والية في الوزراء رئيسة كارنباور، – كرامب إنتخاب

 مدير وآلتماير، الصحة وزير منصب سيتولى شبان، ينس أن األمس في ميركل وأعلنت

 دفاع،لل وزيرة ستبقى الين، دير فون وأورزوال اإلقتصاد، وزير منصب اإلتحادي، المكتب

 مكتب في الوزارة وكيلة براون، وهيلغه للزراعة، وزيرا الحزب، رئيس نائب وكلوكنر،

 تربيةلل وزيرة كارليتشيك، أنيا ِوالنائبة. المستشارية لمكتب جديدة مديرة المستشارية،

  والتعليم
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  المعمدون يقدمها التي اللجوء طلبات من بدقة التحقق: أسقف

 من دقةب التحقق الرسمية السلطات برلين، في البروتستانتي األسقف دروغه، ماركوس ناشد

 في نال تبين إنه صحفي حديث في األسقف وقال. معمدون الجؤون يقدمها التي اللجوء طلبات

 في جيينالال تعميد تم إذا الكافية بالدقة يتم ال اللجوء طلبات في التدقيق أن  األخيرة اآلونة

 فحصها ننتظر بل الطلبات، جدية من التحقق من الرسمية السلطات نمنع ال إننا وقال. الكنيسة

 قوااعتن لمسلمين سيحدث ماذا من التأكد يجب كما. العناية بمنتهى صدقيتها من والتحقق

  األصلية أوطانهم إلى ترحيلهم تم إذا المسيحية

 

 
 

 اإلدارية المحكمة لدى اللجوء دعاوى من مكدسة ملفات: صحيفة

 المؤجلة اللجوء دعاوى من المكدسة الملفات أن" بوست مورغن برلينر" صحيفة ذكرت

 اومفاده المحكمة، باسم متحدث أقوال إلى إستنادا اإلدارية المحكمة لدى قياسيا حجما بلغت

 اإلدارة اتخذتها التي القرارات ضد دعوى وتسعين وثالثة وخمسمائة ألفا عشر ثالثة أن

 وضعال هذا ويعتبر. اليوم ختى فيها اإلدارية المحكمة تنظر لم والالجيين للهجرة اإلتحادية

 عامب مقارنة أضعاف ستة بزيادة دعاوى رفع الماضي العام في وتم. الماضي للعام إستمرارا

 دوائر خمس عشر وسبعة ألفين عام أقامت اإلدارية المحكمة أن رغم عشر، وخمسة ألفين

  اللجوء قضايا في للنظر إضافية قضاية

 

 
 

  فلسطينيا صيادا تقتل اإلسرائيلية البحرية

 حدود تجاوز ببسب بجراح آخرين إثنين وأصابت فلسطينيا، صيادا اإلسرائيلية البحرية قتلت

 باسم المتحدث رأي حسب اإلسرائيلية، التحذيرات مع التجاوب وعدم الصيد، منطقة

 البحر يف الفلسطينية المنطقة على بحريا حصارا إسرائيل وأعلنت. اإلسرائيلية  البحرية

 تتميز اطىء،الش بمحاذاة ضيقة منطقة في إال األسماك بصيد للفلسطينيين يسمح وال. المتوسط

 األسماك بصيد اإلفراط بسبب فيها األسماك بندرة

 

 

 

 

 

 
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) 


