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  السوري مزة فيما يخص األ احتدام الجدلاستمرار 

 

جددت روسيا تحذيرها للواليات المتحدة من مغبة القيام بهجوم عسكري رداً على استخدام 

، حيث قال مندوب روسيا في على دوما النظام السوري الغازات السامة في غارتها األخيرة

الواليات المتحدة ستتحمل المسؤولية في مثل هذه المغامرة العسكرية غير األمم المتحدة بأن 

ث ، حيهجوم عسكري شن بالده. وكان الرئيس ترامب قد أطلق تكهنات حول إمكانية الشرعية

ألغى زيارة إلى أمريكا الجنوبية بصفة عاجلة. يشار إلى أن ثالثة قرارات باءت بالفشل كانت 

ألمن الدولي الليلة الماضية لتقصي ما إذا كان النظام السوري قد صدرت أثناء جلسة مجلس ا

 قد استخدم غازات سامة في هجومه األخير على دوما.

 

   
   

  " جدل بشأن تومزيع ةخصصات االتحاد األوروبي المتعلق  بتطوير ةناطقه

 

طوير تميزانية تقدر بما يزيد عن ستين مليار يورو سنوياً. تخصص لرصد االتحاد األوروبي 

غير أن خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي أدى إلى تقليص  ،والدول األعضاء فيهمناطقه 

واضح في هذه المخصصات. من جانبها تسعى ألمانيا إلى إقران مثل هذه المخصصات بااللتزام 

، في إشارة منها إلى دول كبولندا والمجر، بسبب مواقفهما الرافضة بمبادىء دولة القانون

 أقاليمها وبلدياتها. جدير بالذكر أنالمخصصات لتطوير بمزيد من ألمانيا  تطالبللهجرة. كما 

 يوم غد الخميس سيشهد توزيع هذه المخصصات على دول االتحاد.

   

   
   

 دوبرينت: اإلسالم ال يضفي صبغته على ألمانيا

 

صعد ألكسندر دوبرينت رئيس المجموعة البرلمانية للحزب المسيحي االجتماعي خطابه فيما 

الجدل الدائر حول اإلسالم في ألمانيا، حيث قال إن اإلسالم ال يضفي صبغة ثقافية على يخص 

ألمانيا وال ينبغي له ذلك. وأضاف أن اإلسالم يفتقر إلى جذوره الثقافية في ألمانيا وأن الشريعة 
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ال تمتلك أي قواسم مشتركة مع  ميراثنا المسيحي اليهودي. كما دافع دوبرينت عن تقييد 

ات جمع الشمل الخاصة بذوي الالجئين، مشيراً إلى ضرورة عودة الالجئين إلى إجراء

أوطانهم، ما دام ذلك ممكناً. وأضاف أن التئام الشمل ممكن أن يتم أيضاً في األقاليم اآلمنة 

والمستقرة من أوطان الالجئين. كما امتدح دوبرنت مساعي رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور 

في تطبيق القانون األوروبي على الحدود األوروبية فيما يخص أزمة أوربان في اإلسهام 

تعليقات الساسة على فوز أوربان في ألمانيا. جدير بالذكر أن وزير  استهجن الالجئين. وقال إنه

جدالً كبيراً من خالل تصريحاته بأن اإلسالم ليس جزءاً  مؤخراً  الداخلية هورست زيهوفر أثار

 من ألمانيا.

 

 
   

 تقديم وجبات الطعام لألجانب في إيسناستئناف 

 

لوح في إطار ما يسمى "ب جانبالطعام لأل اتتستأنف مدينة إيسن اعتباراً من اليوم تقديم وجب

 ن على المشروع قد أوقفوا مطلع هذايإيسن" بعد توقف دام ثالثة شهور. جدير بالذكر أن القائم

ذا ة وسبعين في المئة. يشار إلى أن هالعام توزيع الطعام على األجانب حيث بلغت نسبتهم خمس

 المنع أثار موجة من االنتقادات العارمة على مستوى ألمانيا. 

  

   
   

 رابط  المجالس البلدي  تطالب بالتشدد في ةسأل  ترحيل ةن رفضت طلبات لجوئهم 

 

هاج مسلك أكثر صرامة فيما يخص ترحيل الالجئين تالبلدية األلمانية بانرابطة المجالس طالب 

لم يحصلوا على حق إقامة في ألمانيا، حيث صرح راينهارد ساغر رئيس رابطة المجالس ممن 

بأن االندماج يتطلب في الجانب اآلخر التعامل  من الحزب المسيحي الديمقراطي البلدية

بصرامة مع من رفضت طلبات لجوئهم. مشيراً إلى أن ترحيل من تجب مغادرتهم البالد هي 

ل اآلخرين على أسس إنسانية واالستعداد للترحيب فيمن هم بحاجة شرط من شروط قبول استقبا

وأضاف أن مهمة توفير اندماج الالجئين تتطلب من المجالس إلى الحماية وتوفير االندماج لهم. 

 البلدية والبلديات كثيراً من الجهود وااللتزام والعناء.

   

 

 

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) 


