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جديد هجرة قانون يريد ترامب  

 ميةالعل المؤهالت لذوي األولوية تعطي الهجرة قانون إلصالح خططا األمريكي، الرئيس ترامب، قدم

 األدائية دراتالق على يعتمد نظاما ترامب ويريد. أمريكا في أقارب لهم ذينال أؤلئك قبل العملية والخبرات

 التي ترامب خطط النواب، مجلس في الديمقراطية البرلمانية الكتلة رئيس شومر، وانتقد. األولى بالدرجة

 تطيعويس. الماضية األعوام في ترامب حكومة اتبعته الذي نفسه المتطرف السياسي النهج تتبع

النواب مجلس في لديهم التي األغلبية بواسطة ترامب خطط تعطيل اطيونالديمقر   

 

قطر يف الدولية للمباريات البناء مواقع في اإلنسانية غير الظروف إستمرار: الدولية العفو منظمة  

 في ليوما الدولية القدم كرة لمباريات الرياضية المالعب أولى افتتاح أن الدولية العفو منظمة تري ال

 مبارياتال وستبدأ. إنسانية غير زالت ما البناء مواقع في العمل ظروف ألن الفرح، إلى يدعو أمر قطر،

 تتعرض دايةالب ومنذ. اليوم سيفتتح األول الرياضي األستاد أن إال قطر، في سنوات ثالث بعد الدولية

 لم يئةالس الظروف ذهه أن الدولية العفو منظمة وترى. عديدة النتقادات البناء مواقع في العمل ظروف

 يعملون زالوا ما العمال ماليين إن المنظمة لدى القطرية الشؤون في الخبيرة وقالت. اآلن حتى تتغير

 سفرهم جوازات تسليم عليهم منهم وكثير أجورهم، يتقاضون ال منهم وكثير. إنسانية غير ظروف تحت

 لتحسين ةالقطري الحكومة على ضغط بممارسة القدم لكرة العالمي اإلتحاد وطالبت. البالد يغادروا ال كي

البناء مواقع في العمل أحوال   

 

العراق في التدريبية مهمتها تواصل األلمانية القوات  

 في المنطقة في التوتر بسبب توقفت التي العراق في التدريبية مهمتها إستئناف األلمانية القوات على يتعين

 يوم وتم. يةالتدريب المهمة الستئناف شرطا األمنية لألوضاع الجديد التقييم وسيبقى. ممكن وقت أسرع

. مانيةاألل الدفاع وزارة باسم المتحدث أعلن كما ثالثة، إلى أربعة من الحماية درجة تخفيض األربعاء

األسبوع نهاية عطلة في ستستأنف العسكرية التدريبات أن عسكرية مصادر وأعلنت   

 



الحجاب إرتداء حظر في بالتحقيق تطالب ماوتس – فيدمان  

 ألطفالا إرتداء حظر في بالتحقيق األلمانية، الحكومة لدى اإلندماج مفوضة ماوتس، – فيدمان تطالب

. نالمسلمي معظم يراه ما وهذا. سخيف أمر حجابا الصغيرات البنات ارتداء إن. المدارس في الحجاب

 ؤيدوي. الحظر مبدأ وحتى األمور أولياء مع الحوار من إبتداء ااإلجراءات، جميع دراسة يجب إنه وقالت

 قراطيالديم اإلشتراكي الحزب ويرى. المدارس في الحجاب ارتداء حظر الديمقراطي اإلشتراكي الحزب

 أن يحيينالمس الحزبين ممثل ويرى. الحجاب بسبب األمور وأولياء األطفال بين نزاع إثارة يجوز ال أنه

 فةبص الحجاب ارتداء حظر إن وقال. اإلنتقاد يثير أمر ويالنمسا النموذج حسب الحجاب ارتداء حظر

 الديني ائهنإنتم على كدليل طواعية الحجاب يرتدين الالتي البنات يعرض النمسا، في حدث مثلما عامة،

يةبحر دينه يمارس أن إنسان لكل الحق يعطي الذي الدستوري النص إلى وأشار. كثيرة لمساوىء   

 

هاوحد الالجئين من كبيرة أعداد لديها التي البلدان تركنا: مقراطيالدي المسيحي الحزب رئيسة  

 األلمانية شارةالمست استبدال عن تحدثت التي الشائعات صحة الديمقراطي المسيحي الحزب رئيسة نفت

 المستشارة إن وقالت. وعشرين وواحد ألفين عام خريف في الحالية التشريعية الدورة إنتهاء قبل ميركل

 إصالحات بإدخال وطالبت. أوروبا تجاه ألمانيا مسؤولية إلى بالنسبة سيما ال مستقرة، تشريعية فترة تريد

 ألن نشأت عشر وخمسة ألفين عام منذ الالجئين أزمة إن وقالت. األوروبية الهجرة سياسة على جذرية

 البلدان ناوترك م،والدع اإلهتمام من بقليل طويال إنتظرنا ولقد. الصحيح بالشكل مهامها تنجز لم أوروبا

. عامة ةبصف األلمانية السياسة ارتكبته الذي الخطأ هو وهذا. وحدها قوية هجرة لموجات تعرضت التي

الماضية األعوام في ميركل اتبعته الذي السياسي للنهج تأييدها عن وأعربت  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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) 


