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 اإلرهاب بتهمة برلين في إسالموي إعتقال

 

 والية في الجنايات ومكتب اإلتحادي، الجنايات مكتب موظفي أن العامة النيابة ممثل أعلن

 لتنفيذ التخطيط بتهمة  سنة وثالثين إحدى العمر من يبلغ روسيا إسالمويا إعتقلوا برلين،

 الجارية بالتحقيقات مرتبطا كان اإلعتقال أن وأعلن .ألمانيا في عنيف وتفجير عدائي عمل

 إرهابية أعمال تنفيذ الماضي العام في حاول سنة وعشرين إثنتين العمر من يبلغ شاب بحق

   الفرنسية الرئاسية اإلنتخابات قبيل مرسيليا في
  

   
   

 مأزق في ترامب يضعون القدامى المقربون

 

 ومنهم .له سابقين مساعدين بحق قانونية إجراءات بسبب حادا مأزقا األمريكي الرئيس يواجه

 لـ دفع بأنه نيويورك في المحكمة أماكم إعترف طويلة، مدة معه عمل الذي المحامي كوهين،

 .صمتهما مقابل مالية مبالغ أخرى، أزياء وعارضة اإلباحية، اإلفالم نجمة دانيلز، ستورمي

 دفع من الغرض أن ويبدو .ترامب مع جنسية عالقة على كانا بأنهما السيدتان هاتان وتدعي

 أخرى قضية وفي .اإلنتخابية الحملة أثناء ضرر ألي ترامب تعرض تفادي كان المبالغ هذه

 من بنود ثمانية في لترامب، السابق اإلنتخابية الحملة مدير مانوفورت، بحق حكم صدر

 مانوفورت ويواجه .المصارف وخداع الضريبة من التهرب ومنها بندا، عشر ثمانية أصل

  سنوات لعدة بالسجن عقوبة
   

   
   

  عنان لكوفي تأبين حفل تقيم المتحدة األمم

 

 يوم توفي الذي المتحدة لألمم السابق العام األمين عنان، كوفي اليوم المتحدة األمم هيئة تكرم

 سفيرغانا، مع باإلشتراك المتحدة، لألمم العام األمين غوتيريش، وسيضع .الماضي السبت

 الدولي األمن مجلس وينوي .نيويورك في المتحدة األمم هيئة مبنى أمام إكليال عنان، موطن

 العام األمين منصب عنان وتقلد .الصدد هذا في بهما خاصة مناسبات إحياء العامة والجمعية

 حصل وواحد ألفين عام وفي .وستة ألفين عام حتى  وتسعين وسبعة وتسعمائة ألف عام من
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 لألمم خاص كمبعوث أخيرا وحاول .للسالم نوبل جائزة على المتحدة األمم وهيئة عنان

  سوريا في للنزاع تسوية إلى التوصل المتحدة
 

 
   

 اللجوء سياسة في "المسار تغيير" تؤيد األلمان غالبية :للرأي إستطالع

 

 لديهم ومن لجوئهم، طلبات رفضت من منح تؤيد األلمان غالبية أن إعالمي تقرير يفيد

 المئة في وخمسين ثمانية أن للرأي استطالع وأظهر .ألمانيا في للبقاء فرصة مؤقتة، إقامات

 الترحيل مبدأ المئة في أربعة ورفض .يرفضون المئة في وثالثين واحدا وأن ذلك، يؤيدون

 مندمجون وهم مؤقتة، إقامات لديهم أو طلباتهم، ترفض من تمكين "المسار تغيير" ويعني

  ألمانيا في البقاء من عمل، مكان ولدين جيداـ
 

   
   

  عائالتهم من طفل ألف وستين واحدا تأخذ األحداث دوائر

 

 ألف وستين واحد من أكثر ألمانيا في األحداث دوائر أخرجت عشر وسبعة ألفين عام في

 جانب وإلى .عشرة الرابعة سن دون والفتيات الشباب ثلث وكان .عائالتهم من وحدث  طفل

 من نصفهم عشرة، الثامنة سن دون الشباب من ألفا وأربعين واحد حوالي كان األطفال

 إذا عائالتهم من األحداث بإخراج ألمانيا في األحداث دوائر وتلتزم .مرافق دون الالجئين

 سن دون لألطفال وبالنسبة .لصالحهم تسوية إلى التوصل يتم أن إلى خطر، ألي تعرضوا

 عن أحدهما أو الوالدين عجز بسبب وقائية إجراءات األحداث دوائر تتخذ عشرة الرابعة

  المعاملة وسوء اإلهمال مثل المجموعة هذه مع أخرى عوامل تلعب كما .بالواجب القيام
 

   
 

 بوتسدام في إندماج قمة 

 

 من أكثر فيها يشارك إندماج قمة اليوم براندنبورغ، والية في الوزراء رئيس فويدكه، يفتتح

 اإلجتماعية والروابط واإلدارة والسياسة اإلقتصادية القطاعات من شخصا وخمسين مائتين

 والتدريب والتعليم الترحيب ثقافة رعاية المشاورات وتتناول .الالجئين لدمج سبل عن للبحث

 وتشارك .اللجوء سياسة وقضايا المجتمعية األنشطة في والمشاركة الصحية والعناية المهني

  الوالية في اإلجتماعية الشؤون وزيرة القمة في
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 "دكيوتي" سفينة حول عنيف صراع

 

 وسبعة لمائة بالسماح اإليطالية السلطات الالجئين لشؤون المتحدة األمم مفوضية طالبت

 من عانوا السفينة متن على الالجئين أن سيما ال اإليطالية، األراضي بدخول الجئا وسبعين

 بعد اإليطالية الداخلية وزارة وسمحت .مساعدة إلى ماسة بحاجة وهم .واإلستغالل التعذيب

 وزير ويطالب .بالنزول للالجئين السماح دون الميناء، بدخول للسفينة طويال دام رفض

  استقبالهم على أخرى أوروبية دول بموافقة أوال اإليطالي الداخلية
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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) 


