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   العسكرية بالطائرات السفر يلغي ترامب

 

 بحجة يةعسكر بطائرات السفر من البرلمانية، المعارضة رئيسة بيلوسي، ترامب، األمريكي الرئيس منع

 وقال. األمريكية اإلدارة عمل شل والذي أسابيع، أربعة حوالي منذ المستمر الحالي الحكومي غالقاإل

 ةطائر تأخذ أن قرارها في حرة وهي الدعائية، أنشطتها تأجيل تفضل بيلوسي أن المؤكد من إنه ترامب

 افوسد منتدى إلى ملهبكا األمريكي الوفد وزيارة زيارته ألغى قد ترامب وكان. الغرض لهذا عادية تجارية

 جدار ءبنا على والديمقراطيين ترامب بين الخالف بسبب نشب الذي الحكومة إغالق بسبب اإلقتصادي

 لبنائه دوالر مليون وسبعمائة مليارات خمسة مبلغ برصد ترامب وطالب. المكسيك مع حدودي

 
 

  المستقرة البلدان عدد زيادة

 

 نونالقا هذا وبموجب. المستقرة البلدان عدد من يزيد قانون مشروع على اليوم األلماني البرلمان يصوت

. والمغرب وتونس والجزائر جورجيا من مهاجرين من المقدمة اللجوء بطلبات بسرعة البت سيتم

 في األلمانية ةالحكوم فشلت عشر وسبعة ألفين عام وفي. الترحيل قرارات تنفيذ تسريع في أيضا وسيساهم

  األلمانية الواليات بعض رفض بسبب القانون هذا تشريع

 
 

 القوارب لمهاجري حل بإيجاد يطالب اإلقتصادي، التعاون وزير مولر،

 

 لمهاجري حل بإيجاد اإلجتماعي، المسيحي للحزب ينتمي الذي اإلقتصادي التعاون وزير مولر، طالب

 توزيع ىعل اإلتفاق ةالمعني البلدان على يتعين إنه وقال. المتوسط البحر في إنقاذهم يتم الذين القوارب

 إن الوق. المهاجرين استقبال األوروبي اإلتحاد بلدان من عدد رفض األخيرة اآلونة وفي. بينها المهاجرين

 على ينيتع التي األولى العشر الدول بين ومن. ألمانيا في األولى المشكلة يشكلون ال األفارقة المهاجرين

 قبلهاو. السابعة المرتبة تحتل التي نيجيريا هي فقط واحدة ةإفريقي دولة هناك ألمانيا، مغادرة مهاجريها

 لترحيلا عن نتحدث أن قبل نبدأ أن يجب وهنا. والعراق وروسيا وألبانيا وكوسوفو صربيا مثل دول تأتي

 والمغرب تونس إلى
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 إسالموي إرهاب

 

 يابةالن وبدأت. انياألم في اإلسالموي باإلرهاب الخاصة التحقيقات عدد نسبيا الماضي العام في تراجع

 عام في إجراء وثالثين وواحدا ألفا العدد بلغ أن بعد إجراء وستين وخمسة مائة ثماني في بالتحقيق العامة

 دعوى شرةع إثنتي ورفعت القبض، بإلقاء أمرا وعشرين ثالثة العام النيابة وأصدرت. عشر وسبعة ألفين

 
 

  نمزعومي متبرعين يذكر ألمانيا أجل من البديل حزب

 

 يرغ المحتملة الحزبية التبرعات بشأن الئحة األلماني البرلمان إلدارة ألمانيا أجل من البيدل حزب قدم

 من مواطنون وهم. التبرعات بهذه معنيين ألشخاص إسما عشر أربعة على الالئحة وتحتوي. المشروعة

 حزبال إلى التبرعات حويلبت بدورها قامت التي سويسرية دواء لشركة األموال دفعوا األوروبي اإلتحاد

 حول يدور ثالحدي كان البداية وفي. يورو ألف وثالثين واثنين مائة التبرعات وتبلغ. ألمانيا أجل من البديل

  ةشرعي غير سويسرا مثل األوروبي اإلتحاد خارج بلدان من التبرعات أن كما. زيوريخ من واحد متبرع
 

 
 

 سنة وثالثين واحدا العمر من غيبل شخص ضد قضية: الالجئين بمأوى يتعلق غش

 

 ببسب سنة وثالثين واحدا العمر من يبلغ شخص ضد دعوى في اليوم اإلقليمية برلين محكمة تنظر

 لعقاريةا شركته بأن ويتهم. برلين في لالجئين مساكن إيجاد إطار في يورو ألف وثالثين ثالثة اختالسه

  يةواقع غير أنها تبين الشأن بهذا عقودا لينبر في الالجئين تسكين عن المسؤولة الهيئة مع أبرمت

 
 

 برلين في األخضر األسبوع معرض بداية

 

 يشاركو. الجاري الشهر من والعشرين السابع حتى ويدوم برلين، في األخضر األسبوع معرض اليوم يبدأ

 متض وقاعة ومخبز فالحين مزرعة معاله أبرز ومن. بلدا ستين من عارضا وخمسون وسبعمائة ألف فيه

. أللمانيةا المستشارة وميركل األلماني، الرئيس شتاينماير، المعرض هذا في ويشارك. أليفة وحيوانات بيتا

 الجاري العام في المعرض لهذا الشريك البلد هي فنلندا أن كما

 

 

 

 

 

 

 
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) 


