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سوريا في بهدنة يطالب الدولي األمن مجلس  

  

 

. األقل على يوما ثالثين لمدة هدنة إلى يدعو سابق قرار بتنفيذ مجددا الدولي األمن مجلس طالب

 الغذائية، المواد توصيل القرر من وكان. الشرقية الغوطة في القتال الستمرار أسفه عن وأعرب

 هذا أن بيد. ساعات خمس لمدة يوم كل القتال وقف روسيا وأعلنت. المستشفيات إلى الجرحى ونقل

دائما العودة على تجبر اإلغاثة قوافل أن اإلنسان حقوق لجنة وأعلنت. يطبق لم أيضا   

 

 
 

 

 

اإلرهاب مكافحة سبل يناقشون األوروبي اإلتحاد دول داخلية وزراء  

 

 خالل من اإلرهاب مكافحة سبل األوروبي اإلتحاد دول داخلية وزراء بروكسل في اليوم يناقش

 البيانات مجال في سيما ال األوروبية، الدول بين المشتركة المعلومات بنوك وتوسيع شبكات تأسيس

 بهم، المشتبه حول المعلومات تبادل على التركيز ويتم. األصابع بصمات ومنها البيوميترية،

 التواصل شبكات في اإلرهابية الجماعات مواقع محتويات مراقبة وعلى التهريب، وشبكات

 دي توماس فيه يشارك الذي األخير اللقاء هو وهذا. الالجئين شؤون وعلى واإلنترنت، اإلجتماعي

 بافاريا وزراء رئيس زيهوفر، هورست محله سيحل الذي الحالي األلماني الداخلية وزير ميزيير،

اإلرهابية اإلعتداءات من المدن لحماية البلديات لرؤساء مؤتمر أيضا بروكسل في ويعقد. السابق   

 
 

الخارجية وزير بمنصب يحتفظ ال غابريل   

 

 أبلغته أن بعد القادمة، األلمانية الحكومة في الخارجية وزير بمنصب يحتفظ لن أنه غابرييل أعلن

 في وزرائه أسماء غدا الحزب يعلن أن المقرر ومن. بذلك اليوم الديمقراطي اإلشتراكي الحزب قيادة

 الحزب إتحادات بتأييد تحظى التي نويكولن حي بلدية رئيسة غيفي،  بينهم ومن الجديدة، الحكومة

اإلجتماعية والشؤون العمل أو األسرة وزيرة منصب وستتقلد. ألمانيا شرق في   
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العالمي المرأة يوم حول جدل  

 

 الحزب ويطالب. العالمي المرأة يوم في المساواة مسألة برلين والية في النواب مجلس اليوم يناقش

 في والمرأة الرجل بين المساواة لتحقيق قانون واليسارتشريع الخضر وحزب الديمقراطي اإلشتراكي

 الفرص كافة في النساء نسبة زيادة كيفية حول تقرير إعداد األحزاب هذه وتريد. المجاالت جميع

 وتقدم. أيضا نفسها المسألة براندنبورغ والية في النواب مجلس وسيناقش. المجتمع في نسبتهن وفق

 لةفاص وثالثين ثماني عن تزيد ال البرلمان في النساء تمثيل نسبة أن  إلى تشير بمبادرة اليسار حزب

السياسية المشاركة في دعمهن من بد ال ولهذا. المائة في ستة   

 
 

وشابة شابا 150 عن تبحث نموذجية أكاديميات  

 

 أماكن على للحصول مدعوون ألمانيا أنحاء جميع في مهاجرة خلفية ذوي والشابات الشباب إن

 ويستطيع. بون في المواهب دعم مركز اليوم أعلن كما نموذجية، أكاديميات ثالث في جدا مفضلة

 إعداد في المشاركة الوطنية والثقافات المدارس مختلف من وشابة شابا وخمسين مائة حوالي

 الخلفية ذوي من والعاشر التاسع الصف تالميذ دعم المسؤولون ويريد. طاقاتهم وإظهار البحوث،

 لرفع حياتهم تاريخ سرد في مهاجرة خلفية ذوو ناجحون أشخاص ويشارك. خاص بشكل المهاجرة

الشباب لدى المعنويات  
 

 
 

اإلستقالة يريد بوغينبورغ أن يبدو  

 

 أعلن قد أنهالت – سكسونيا والية في ألمانيا أجل من البديل الحزب رئيس بوغينبورغ، أن يبدو

 حزب،لل البرلمانية الكتلة في الثقة على التصويت بسبب القادم اإلثنين يوم سينفذها التي استقالته

 يوم ألقاه الذي الخطاب هو والسبب. ضده صوتا عشر وسبعة فقط، أصوات ثالثة على وحصوله

. األقارب ومحاباة المحسوبية بممارسة أيضا ويتهم. األتراك فيه شتم والذي الماضي، األربعاء

البرلمانية الكتلة لدى كمتدربة حياته شريكة وتعمل  
 

 

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) 


