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 دوما في اآلثار بإخفاء روسيا تتهم واشنطن

 

 لسابقا المسلحين معقل على  المزعوم الغاز هجوم في التحقيق بتعطيل روسيا واشنطن تتهم

 يف الفحوص إجراء تعطيل من أيام وبعد. الغاز استعمال على األدلة إخفاء خالل من دوما في

. سيرو بإخراج خبيثة مسرحية هناك أن واشنطن ترى الدوليين، الخبراء فريق قبل من دوما

 تعاونت روسيا أن على أدلة األمريكية اإلدارة لدى إن األمريكية الخارجية باسم المتحدثة وقالت

 نأ من واشنطن تنطلق ولهذا. دوما إلى الوصول من الخبراء فريق لمنع السورية الحكومة مع

 غازاتال من المواقع وتنظيف المنطقة، في بهما خاصة تحقيقات إجراء تريدان وسوريا روسيا

  السامة
 

   
   

  أوروبية بإصالحات يطالبان وماكرون ميركل

 

 لىع إصالحات إدخال أجل من ماكرون الفرنسي والرئيس ميركل األلمانية المستشارة تتعاون

 طقةمن إن برلين في ماكرون مع لقائها أثنا ميركل وقالت. اليورو ومنطقة األوروبي اإلتحاد

 ماكرون مطالبة إلى تتطرفقميركل ولم. الكافي بالقدر األزمات مواجهة على قادرة ليست اليورو

 الحزبين صفوف بين لذلك قوية معارضة هناك ألن وبي األور اإلتحاد في للمالية وزير بتعيين

 مقترحات قادمال يونيو في األوروبية القمة أثناء وفرنسا ألمانيا وستقدم. ألمانيا في المسيحيين

  الخارجية والسياسة األوروبية اللجوء سياسة حول

   

   
   

  للسامية معاد حادث إثر القبض بإلقاء أمر

 

 عادم حادث في المزعوم الجاني على القبض بإلقاء صدر أمرا أن برلين في الشرطة أعلنت

 الجىء وهو ،محاميته برفقة الجاني جاء ذلك وقبل. برلين في بيرغ برنتسالور حي في للسامية
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 ألن انك السبب أن ويعتقد. الثالثاء مساء بحزامه إسرائيليا شابا ضرب بأنه ويتهم. سوري

 اليهودية القلنسوة يرتديان كانا ومرافقه اإلسرائيلي

 

 
   

 ننوردراي والية في السامية لمعاداة مفوض بتعيين يطالب الديمقراطي اإلشتراكي الحزب

 فيستفاليا

 

 ايننوردر والية في السامية لمعاداة مفوض بتعيين الديمقراطي اإلشتراكي الحزب يطالب

 العام إن حزبال باسم المتحدث وقال. البرلمان في الشأن بهذا بطلب األمس في وتقدم. فيستفاليا

 عم مشاوراتها أن وأضافت. الوالية في للسامية معادية حالة وأربعين مائتين شهد الماضي

  السامية معاداة تنامي أظهرت اليهودية الطوائف

 

   
   

 دياإلتحا الواليات مجلس في للهجرة قانون بمشورع تتقدم فيستفاليا نورددراين والية

 

 بمشروع تقدمست الوالية أن فبستفاليا، نوردراين والية في اإلندماج وزير ستامب، يوأخيم أعبلن

 أللمانيةا األحزاب بين مشتركة قواسم وهناك. قريبا اإلتحادي الواليات مجلس في للهجرة قانون

. ذلك يقتحق من ألمانيا في العيش في الالجئين من الراغبين تمكين هو والهدف. الصدد هذا في

  ألمانيا في البقاء يستطيع فال البقاء، في يرغب ال من أما

 

 
   

 جزائرية لمسلمة الفرنسية الجنسية منح رفض ا

 

 رفضت هاألن الفرنسية الجنسية جزائرية مسلمة منح بحق  الفرنسية اإلدارية المحكمة رفضت

 تقدمت ذيال اإلستئناف المحكمة رفضت وبهذا. الرجال مصافحة الجنسية بمنحها اإلحتفال أثناء

 جنسيةال فرنسي من المتزوجة الجزائرية السيدة تمنح أن ينبغي وكان. الجزائرية السيدة به

 الدينية داتهامعتق بحجة الرجال مصافحة عن وامتنعت. عشر وستة ألفين عام يونيو في الفرنسية

 ةالحنسي منحها الفرنسية السلطات رفضت ولهذا. الغرباء الرجال لمس عليها تحرم التي

 الفرنسي المجتمع مع مندمجة غير أنها بحجة الفرنسية

   

 

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) 


