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  نتنياهو ابن صفحة يحظر بوك الفيس

 على اإلسرائيلي الوزراء رئيس نتنياهو بنيامين ابن صفحة بحظر بوك فيس شركة قامت

 جديد دموي حادث بعد اإلنترنت شبكة في القتل و االنتقام على يضبالتحر قيامه إثر ،هاموقع

 في علق قد نتنياهو ابن كانو". إسرائيل أوف تايمز" صحيفة إفادة ببحس إسرائيليين، أصاب

 فلسطينيين نفسها تسمى التي البشرية الوحوش هذه مع سلم هناك يكون لن إنه :لا ئقا حسابه

 اليهود يغادر أوالا  حتى السلم يتحقق لن: " قائلا  بكت آخر تعليق وفي. 1964 عام منذ

 إلى يشار. الثاني الخيار أفضل وأنا وأضاف. إسرائيل المسلمون يغادر حتى وثانياا أ إسرائيل

 ضده، دعوى يسارية منظمة رفعت حيث الماضي، في جدل مثار أصبح نتياهو جائير أن

 توجه انتقادات ثمة أن كما. الصهيونية ومعادة بالتطرف اإلنترنت شبكة في وصمها أنه بتهمة

 على شخصيين سائقين وبرفقة الشخصي الحرس حراسة تحت يتحرك بأنه نتنياهو البن

 .الضرائب دافعي حساب

 

 االستقالة يعرض ميشل: بلجيكا

 الملك أن غير استقالته، ميشل الوزراء رئيس عرض بلجيكا في الحكومية األزمة خضم في

 قد ميشل وكان. ال أم التماسه سيقبل كان إذا ما ميشل مع أجراه يثحد بعد يقرر لم فيليب

 أن إلى يشار. أقلية حكومة تشكيل أجل من للتعاون البرلمان في المعارضة كسب حاول

 وافق الذي بحقه الثقة سحب طلب تقديم عن أعلنوا قد والخضر الديمقراطيين االشتراكيين

 منذ الحكومة بها تمر التي األزمة خلفية على تأتي لةاالستقا أن إلى اإلشارة تجدر. اآلن عليه

 المتحدة األمم ميثاق رفضت ألنها نظراا  الحكومة غادر قد NVA حزب وكان. أيام عشرة

 .اآلخرين االئتلف طرفا يدعمه الذي الهجرة بشأن

 

 

 



 السورية األزمة بشأن مخرج إلى للتوصل الدستورية للجنة اجتماع عقد باتجاه يدفع حراك

 أعمال تلتئم أن المقرر من حيث السوري، الشأن يخص فيما السياسية العملية في حراك مةث

 روسيا من كل خارجية وزير إفادة بحسب المقبل، العام بداية في جنيف في الدستورية اللجنة

 البيان وذكر. مستورا دي شتيفان المتحدة األمم مفوض مع جرت مباحثات بعد وتركيا وإيران

 األحزاب مع جرت التي لمشاوراتهم اإليجابية النتائج قدموا الوزراء أن الصدد بهذا الصادر

 في تم لقاء أثناء اللجنة على وافقت قد المعنية األطراف وكانت. اللجنة تشكيل بشأن السورية

 ومن. الدائر للصراع سياسي لحل التمهيد اللجنة أهداف بين ومن. الروسي سوتشي منتجع

 آخراا  ممثلا  وخمسين والمعارضة الحكومة عن ممثلا  خمسين من اللجنة هذه تتألف أن المقرر

 . المتحدة األمم قبل من تعيينهم سيتم مستقلا 

 

 2016 هجوم ضحايا ذكرى تحيي برلين

 الميلد عيد سوق على عامين قبل وقع الذي االعتداء ضحايا ذكرى برلين العاصمة تحيي

 إكليلا  اليوم ظهر قبل مولر برلين عمدة سيضع حيث برلين، في الذكرى كنيسة من بالقرب

 لذكرى إحياء قداساا  الذكرى كنيسة في اليوم مساء سيقام كما. االعتداء مكان في الزهور من

 تمام في مرة عشرة اثني سةيالكن جرس سيقرع كما. السبعين والجرحى عشر اإلثنى الضحايا

 دهس قد العملية منفذ عمري أنيس أن إلى يشار. الحادث وقت في أي 08.02 الساعة

 قوات أن بالذكر جدير. 2016 ديسمبر 19 في الميلد عيد سوق في المحتفلين بشاحنته

 .الموقع لتأمين مجدداا  العام هذا في قواتها عززت الشرطة

 

 المهنية الكوادر استقدام بشأن قرارين يصدر الوزراء مجلس

 الكوادر هجرة تضبط التي األحكام بشأن األخيرة التفاصيل على االتحادية الحكومة توافقت

 األمر ضبط فسيتم لذا. واللجوء العمل هجرة بين الخلط دون للحيلولة منها سعياا  المتخصصة

 من الحكومة وتسعى. عليها بالمصادقة اليوم الوزراء مجلس قام منفصلين قانونين خلل من

 دول غير من المتخصصة يةالمهن الكوادر استقدام تسهيل إلى األول القانون مسودة خلل

 فئة لىع الحاصلين األجانب مع بالتعامل الثاني القانون يضطلع حين في األوروبي، االتحاد

 .مهني لتدريب يخضعون أو ويعملون المؤقت الترحيل وقف

 

 
 

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) 



 


