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اإلتحادي الواليات لمجلس رئيسا بصفته كلمة يلقي مولر  

 ئيسار بصفته اإلتحادي الواليات مجلس أمام كلمة اليوم الحاكم، برلين عمدة مولر، يلقي

 نهاية يف انتخب قد الديمقراطي اإلشراكي للحزب ينتمي الذي السياسي هذا وكان. للمجلس

 ليوما جلسة أعمال جدول ويتضمن. كاملة سنة المنصب هذا في ويبقى الماضي، سبتمبر

 الحكومة تبيع أال برلين والية حكومة وتريد اإلتحادية الدولة لممتلكات جدبد نظام مناقشة

 مساكن بناء نم تتمكن كي بأدناها، بل للبلديات، األسعار بأغلى لها التابعة العقارات اإلتحادية

للمواطنين إجتماعية   

 

بوجيمونت بحق القبض بإلقاء أمر صدور  

 تالونياك إقليم رئيس بوجيمونت، على القبض بإلقاء أمرا اإلسبانية السلطات أصدرت 

 أيضا مراأل هذا ويسري. البلجيكي التلفزيون في بلجيكي محام مساء أعلنه ما هذا. المعزول

 لقاءبإ أوامر مدريد في إسبانية محكمة أصدرت األمس وفي له مرافقين وزراء أربعة على

. تياطياإلح السجن في وضعهم وتم. كتالونيا حكومة في آخرين وزراء ثمانية على القبض

إسبانيا عن اإلستقالل أعلنوا ألنهم بالتمرد اإلسبانية الحكومة وتتهمهم   

 

الترحيل إجراءات تجاه أوضح لموقف  األلمانية الواليات يطالب آلتماير  

 الواليات اطي،الديمقر المسيحي للحزب ينتمي الذي المستشارية، مكتب وزير آلتماير، يطالب

 وقال. مانياأل بمغادرة والملزمين المجرمين اللجوء طالبي عن أوضح بيانات بتقديم األلمانية

 ما على وراألم بقيت إذا شكل، بأفضل التصرف على قادرين غير إننا: "صحفي حديث في

 مع سنبحثه ما وهذا. المعلومات تبادل لعدم نظرا واضحة رؤية هناك وليست. عليه هي

 الواليات



إيجه بحر في يغرق الجئين قارب  

 جئينال قارب األمس مساء غرق التركية والشواطىء إيجة بحر في كاليمنوس جزيرة بين

 كما اآلن، حتى الجئا عشر أربعة إنقاذ وأمكن. مصرعها األقل على إمراة ولقيت. مطاطي

. خرينآ ضحايا وجود من الناجون ويخشى. اإللكترونية" كاليمنوس أخبار" صحيفة ذكرت

الجئا وعشرون أربعة القارب متن على وكان  

 

جاماياكا لمحادثات مرحلية محصلة  

 صلةمح الخضر وحزب الحر الديمقراطي والحزب الديمقراطي المسيحي الحزب اليوم يقدم

 جئين،الال تجاه السياسي النهج حول خالف ويدور. بينهم اإلستطالعية للمحادثات مرحلية

المواصالت وحركة والمناخ  

 

للمسلمين وقائية برامج  

 قلما الدولة هاتضع التي الوقائية البرامج أن" بوست راينشه" صحيفة أجرته استطالع يفيد

 ألمانية، والية عشرة ست أصل من ثماني في فقط ويوجد. المتطرفين المسلمين إلى تصل

 راين وردن والية ومنها التطرف، نحو يميلون أو متطرفين مسلمين مع مباشرة تتعامل برامج

 والية ولدى. ينالمتطرف المسلمين من وخمسين ستمائة مع البرامج هذه تتعامل حيث فيستفاليا

 أن صحيفةال وتضيف. الداخلية وزارة أعلنت كما فقط، رقمين من يتكون متوسط عدد برلين

 رصد موت. اإلسالموي التطرف لمكافحة األموال من مزيدا تقدم والواليات يةداإلتحا الحكومة

يوطن وقائي لبرنامج عشر وثمانية ألفين عام ميزانية في إضافي يورو مليون مائة  

 

اإلدارية المحاكم موظفي قلة من تشكو القضاة رابط   

 من مزيد يينبتع القضاة رابطة تطالب اللجوء، طالبو يقدمها التي القضايا عدد الرتفاع نظرا

 سيما ال األقل، على عام ومدعي قاض ألفي إلى تحتاج التي اإلدارية المحاكم لدى الموظفين

محرج الحالي الموقف أن   

 

 

 



إليكس في للشباب ملتقى إفتتاح  

 ليصبح ك،هنا العنف أعمال على فعل كرد للشباب ملتقى" أليكس" ميدان في اليوم يفتتح

. اريةإستش معلومات على يحصلوا أو فراغهم أوقات ليقضوا ئينالالج للشباب ملتقى  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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) 


