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داعش مقاتلي سترجاع‘ وفرنسا ألمانيا على يتعين: ترامب    

 بين نم مواطنيها باسترجاع أخرى ودوال وفرنسا ألمانيا األمريكي، الرئيس ترامب، طالب

 احهمسر إطالق غير المتحدة الواليات أمام ببقى لن وإال والعراق، سوريا في داعش أسرى

 في هاعلي سيطرت التي المناطق آخر من داعش انسحاب وبعد. منها جاؤوا التي البلدان إلى

 للدول الوقت حان واآلن. داعش مقاتلي من آالفا وحلفاؤها واشنطن إحتجزت سوريا،

 وقال. ومالي والمسجونين داعش، إرهابيي إلى انضموا الذين مواطنيها جعتستر أن األوروبية

 سنة خمسينال في غوانتانامو اإلعتقال معسكر في بهم تحتفظ لن األمريكية اإلدارة إن ترامب

  القادمة

  

الحكومية األزمة بسبب إيطاليا في المشاورات إستمرار    

 حول الكبيرة األحزاب رؤساء مع ومالي مشاورات اإليطالي، الرئيس ماتاريال، يجري

 بعد جديدة إيطالية حكومة تشكيل إمكانية وحول الراهنة، الحكومية األزمة من المخرج

 خاباتإنت إجراء اإليطالي الرئيس يعلن أن المحتمل ومن. الوزراء رئيس كونتي، إستقالة

 نجوم سالخم حركة على الديمقراطي اإلشتراكي الحزب وعرض. البالد في جديدة تشريعية

 جاهت جذري بشكل موقفها إيطاليا تغير أن شريطة جديدة، حكومة تشكيل على التعاون

  الالجئين

 

 

 

 

  



لحماس موقع على إسرائيلية غارات    

 شنت إسرائيل، جنوب مفتوحة منطقة في سقطت غزة قطاع من صواريخ إطالق بعد

 هدا األ من عددا وأصابت ،لحماس بحرية قاعدة على غارات المقاتلة اإلسرائيلية الطائرات

أسبوع خالل الخامس الصاروخي الهجوم هو وهذا. القطاع جنوب   

  

المهاجرين بأطفال الخاصة اإلجراءات تشديد: أمريكا   

 أجل إلى يةقانون غير بطريقة أمريكا يدخلون الذين األطفال إحتجاز األمريكية اإلدارة تعتزم

 مع األطفال ىيبق أن وينبغي. يوما بعشرين تحديدها تم التي السابقة المدة وإلغاء مسمى، غير

 مفعول نأ الوطن حماية وزارة وأعلنت. اللجوء بطلبات البت فيها يتم التي المدة طيلة ذويهم

 فهوص الذي القانون هذا ضد دعاوى تقديم المتوقع ومن. شهرين بعد سيسري القانون هذا

شرعي غير بأنه الديمقراطيون   

 

 حييهي الذي المواطنين إحتفال على ضيف المتحدة لألمم التابعة جئينالال مساعدة هيئة

األلماني الرئيس  

 قصر متنزه يف المواطنين إحتفال إلى بودنبيندر، وإلكه األلماني، الرئيس شتناينماير، يدعو

 بالدرجة اإلحتفال ويركز. الحالي الشهر من والثالثين والحادي الثالثين يومي برلين في بيلفي

 من ولاأل اليوم وفي. ألمانيا في للعمل فخريا للمتطوعين متنوعة إلتزامات على ىاألول

 معالمجت أجل من يعملون الذين والمواطنات المواطنين األلماني الرئيس يكرم اإلحتفال

 يتم وح،المفت القصر يوم والثالثين، الحادي وفي. شخصية دعوة خالل من خاصة بطريقة

 يف وتشارك مجانا الدخولية أن سيما ال اإلحتفال، في ركةالمشا أراد من بكل الترحيب

  لمساعدة ةالسامي المفوضية شريكة المتحدة، لألمم التابعة الالجئين مساعدة هيئة اإلحتفال

المجال هذا في معها الطوعي العمل وإمكانية أنشطتها، الهيئة وتعرض. الالجئين  

 

 

 

 

 



ريناآلخ من أقل مسبقة أحكام برلين سكان لدى: دراسة  

 المسبقة األحكام أن برلين والية حكومة من بتفويض" مونيتور" شبكة أعدتها دراسة أظهرت

 مقارنة برلين، سكان بين إنتشارا أقل هي معينة عرقية مجموعات تجاه السلبية والمواقف

 على يزالترك وتم. برلين سكان من ألفين حوالي الدراسة وشملت. األخرى األلمانية بالمدن

 هذه فعوترت. السكان من األقل على المئة في عشرة لدى وجودها تبين التي ساميةال معاداة

 على األولى بالدرجة المسبقة األحكام وتسري. مهاجرة أصول من السكان لدى النسبة

 في اتيةذ خبرات لديهم بالدراسة المشمولين نصف من وأكثر. والغجر والمسلمين الالجئين

األصل أو الجنس بسبب مثال المجال، هذا  

 

 

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) 

 


