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 إسرائيل مع حكومية مشاورات

 التذكاري هولوكوست نصب بزيارة إسرائيل إلى الرسمية زيارتها ميركل األلمانية المستشارة بدأت

 .األلمانية للمستشارة الفخرية الدكتوراة درجة حيفا جامعة تقدم الظهر وقبل .اليوم صباح "فاشيم ياد"

 الجانب ويسعى .ونتنياهو ميركل برئاسة بينهم مشاورات الحكومتين أعضاء يجري ذلك وبعد

 المشاورات وستتناول .اإلسرائيلي الجانب يرفضه بينما إيران، مع النووي باإلتفاق للتمسك األلماني

  الفلسطينية األراضي في للجدل المثيرة اإلسرائيلية المستوطنات بناء قضية

 

 سوريا في إنسانية مساعدات يقدم ماس

 قامت إذا سوريا في إنسانية مساعدات بتقديم المتحدة للواليات  األلماني، الخارجية وزير ماس، تعهد

 وزير بومبيو، مع له حديث عقب وقال .إدلب في المسلحين معقل على كبير بهجوم السورية القوات

 لتحمل مستعدة ألمانيا وإن .شامل بشكل التصرف تحت أنفسنا لوضع نستعد إننا األمريكية، الخارجية

 استخدام حال في عسكريا األلمانية القوات بمشاركة األمريكي لنظيره ماس يتعهد ولم .المسؤولية

 دعما ألمانيا من طلبت قد المتحدة الواليات وكانت .النظامية السورية القوات قبل من كيميائية أسلحة

  عسكريا

 

  الهجرة لقواعد تأييد

 الخبراء هجرة بقانون الخاصة األلمانية الحكومة لخطط تأييدها عن برلين في الحرفيين نقابة أعربت

 دون المؤهلين للخبراء السماح أيضا الجيد ومن سليمة، الهجرة قواعد وجهة إن رئيسها وقال .المهرة

 .فيها البقاء حق ألمانيا في المدربين اللجوء طالبي بمنح وطالب .ألمانيا إلى بالهجرة أكاديمية شهادات

 الحكومة وضعت األمس وقبل .البالد عن ترحيلهم تم إذا اإلقتصادية للموارد الهدر من ويكون

 بالبقاء  محددة إقامات ذوي اللجوء لطالبي  أيضا تسمح التي ألمانيا إلى الهجرة قانون قواعد األلمانية

 المجتمع مع مندمجين وكانوا عمل، مكان لديهم كان إذا
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  بعضا بعضهم يساعدون الجؤون

 إنسانية أمور في مساعدات عشر وسبعة ألفين عام مطلع منذ برلين في متدربون الجؤون قدم

 إن الغرض لهذا خيرية جمعية أسست التي ميسمال السيدة وقالت .الجىء وسبعمائة ألفين لحوالي

 على الالجئين وتدريب للمساعدة، دورات الخيرية الجمعية هذه وتنظم .غالبا يكفي الحديث مجرد

 خبراء ويرى .نفسها الثقافة ويفهمون نفسها، اللغة يتكلمون الجئين لمساعدة المستشارين بدور القيام

  .عالية مهنية مساعدة إلى منهم واحد كل يحتاج وال نفسية، مشاكل من يعانون الالجئين من كثيرا أن

 

  المجتمع في النقاش من مزيد إلى يدعو هولشتاين

 يشارك حيث "بيلفي قصر منتدى" برلين في ينعقد األلمانية، الوحدة بيوم اإلحتفال من يوم بعد

 مستقبل المدني والمجتمع والسياسي العلمي المجال من مندوبين مع األلماني الرئيس شتاينماير،

 التي فيستفالن نوردراين والية في آلتن مدينة بلدية رئيس هولشتاين، الضيوف بين ومن .الديمقراطية

 السياسيين إن إذاعي حديث في هولشتاين وقال ,الالجئين تجاه اإليجابي إلتزامها بسبب اشتهرت

 الذي المجتمع في النقاش تعزيز من بد وال .المواطنين من كثير مصالح األخيرة األعوام في أهملوا

  وقت أقرب في ذلك تغيير من بد وال .اآلخرين إلى التحدث أجزائه بعض فقد

 

 خاشقجي جمال السعودي المعارض اختفاء حول التكهنات إستمرار

 السلطات وأعلنت .خاشقجي جمال السعودي والمعارض الصحفي اختفاء حول التنكهنات تستمر

 أما .يختفي أن قبل إسطنبول في السعودية القنصلية مبنى غادر أنه الماضي الخميس يوم السعودية

 البالغ خاشقجي وكان .السعودية القنصلية مبنى داخل مازال إنه فقال التركية الرئاسة باسم المتحدث

 يوم ذهب قد "بوست واشنطن" صحيفة في رأي مقاالت يكتب والذي سنة، وخمسين تسعا العمر من

 سلمان بن محمد العهد لولي المعروف الناقد وكان .إسطنبول في السعودية القنصلية إلى الثالثاء

 التاريخ ذلك منذ أثره واختفى .التركية خطيبته على القران عقد أجل من الوثائق بعض إلى بحاجة

  

   

   

 

 

 

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) 


