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09.03.2018  

 

للمستشارة ونائبا لإلقتصاد وزيرا شولتس: الديمقراطي اإلشتراكي للحزب الوزراء قائمة إنجاز  

 وزير منصب سيتقلد الذي شولتس ومنهم الجديدة، اإلئتالفية الحكومة في وزرائه أسماء الديمقراطي اإلشتراكي الحزب أعلن

 بارلي يناوكاتار العمل، وزير منصب هايل وهوبرتوس الخارجية، وزير منصب يتقلد ماس وهايكو. المستشارة ونائب اإلقتتصاد،

 بلدية رئيسة غيفاي، فرنسيسكا وهما ألمانيا، في مشهورين غير جديددين وجهين الديمقراطي اإلشتراكي الحزب وعين. العدل وزيرة

 روت ميشائل ويبقى. افيستفالي نوردراين والية في للحزب العامة األمينة شولتسه، وسفينيا لألسرة، كوزيرة برلين في نويكولن حي

الدولية الثقافية للشؤون الدولة وزيرة منصب  مونترفيرنغ ميشيل وتتقلد. الخارجية وزارة وكيل بمنصب   

 

الشرقية الغوطة في المتمردين جيب إلى اليوم إغاثة قافلة وصول المتوقع من  

 اللجنة واعلنت. ةالشرقي الغوطة في المحاصر المتمردين جيب إلى إغاثة قافلة تسيير مجددا اليوم الدولية األحمر الصليب لجنة تحاول

 القادم األسبوع ستتوجه كبيرة قافلة أن إلى إيجابية مؤشرات وهناك. بالدخول لها السماح تنتظر باألغذية محملة شاحنة عشرة ثالث أن

 أو يةجو غارات تشن لم أيام عشرة قبل البري الهجوم بداية منذ أنه المعارض اإلنسان حقوق مرصد وأعلن. الشرقية الغوطة إلى

اإلسالمويين المتمردين مواقع تقصف   

 

ميركل مبادرة ينتقد نمساوي وزير  

 اإلتحاد بلدان على الالجئين توزيع إلى الداعية ميركل األلمانية المستشارة مبادرة النمساوي، التعليم  وزير فاسمان، هاينس رفض

 المعقول رغي من أنه كما. للغاية وتكنوقراطيا جدا، غريبا أمرا الموضوع هذا يعتبر دائما كان إنه صحفي حديث في وقال. األوروبي

. ذلك يفرض أن أحد بوسع أن أعتقد وال. يبقوا أن عليهم حيث آخر بلد إلى تنقلهم حافلة في إرادتهم ضد الالجؤون يوضع أن

 ال الذي سمانفيل وكان. البلدان بعض على ماليا الضغط وتحاول شيء، كل رغم بذلك تتمسك ميركل المستشارة لماذا جدا وأستغرب

واإلندماج الهجرة شؤون في علمي كخبير وزيرا تعيينه قبل إسمه اشتهر قد سياسي حزب ألي ينتمي  
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لالجئين عينية مساعدات تقديم إلى يدعو المسيحي الشباب لجنة رئيس  

 إنه تلفزيوني ديثح في وقال. الالجئين إلى النقود بدل عينية مساعدات تقديم إلى المسيحي، الشباب لجنة رئيس تسيمياك، باول دعا

 الدولة علىو. األفضل هي لهم العينية المساعدات أن فأرى اإليواء، مراكز في الالجؤون وبقي اللجوء، طلبات في النظر إستمر طالما

 في ذويهم إلى األموال من قسما يحولوا أن الطبيعي ومن إلينا، يأتون الجؤون أن أيضا المؤكد ومن. والمأكل المأوى لهم توفر أن

مصلحتنا في ليس وهذا. لديهم القليل يبقى الشهر، آخر وفي. الوطن  

 

فيستفاليا نوردراين والية في يوم كل متطرفة يمينية جنائية عمليات عشر: بوست راينشه  

 يوم كل عمليات عشر أي متطرفة، يمينية جنائية عملية وستين وأربع وسبعمائة آالف ثالثة ارتكاب تم عشر وسبعة ألفين عام في

 أزمة ذروة منذ يافيستفال نوردراين والية في األولى للمرة النسبة تتراجع وبهذا. سبقه الذي العام من أقل المائة في عشرين وبمعدل

 ومائتين فآال ثالثة العدد بلغ إذ عشر وأربعة ألفين عام عليه كانت مما أعلى مازالت ولكنها عشر، وخمسة ألفين عام في الالجئين

عملية وثمانين وستا  

 

الجئا حدثا 13 أعمار في تحقق األحداث مراكز  

 – غريم بيترا وقالت. الجئا حدثا 13 أعمار من للتحقق طبية فحوصا أنهالت – ساكسونيا والية في األحداث مراكز أجرت

 بها المشكوك الحاالت في الطبية الفحوص هذه مثل بإجراء تسمح السائدة القوانين إن الوالية، في اإلجتماعية الشؤون وزيرة  بيني،

 تصوير بواسطة مت إذا العمر، تقدير في شهرا وعشرين ثمانية بنسبة فرقا هناك إن وقالت. قياسية كوسيلة استعمالها رفضت ولكنها

اإلنسان بصحة الضرر وتلحق مناسبة، غير الطريقة هذه أن وأضافت. باألشعة اليد عظم  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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) 

 


