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12.12.2017 

 

ترامب ينتقدان وبوتين إردوغان   

 ترامب األمركي الرئيس قرار إردوغان التركي والرئيس بوتين، الروسي الرئيس إنتقد

 ريكياألم القرار إن: أنقرة إلى زيارة أثناء بوتين وقال. إلسرائيل عاصمة القدس اعتبار

 لفلسطينيينا بين إال تتم أن القدس حول للمباحثات يمكن وال. المنطقة في اإلستقرار يزعزع

 كياألمري الرئيس قرار تستغل إسرائيل إن فقال إردوغان أما. مباشرة واإلسرائيليين

 موقفا تخذانت وتركيا روسيا أن وأضاف. الفلسطينيين ضد والعنف الضغط من مزيد لممارسة

القدس تجاه واحدا  

 

الخارج في العسكرية المهمات يمدد اإلتحادي النواب مجلس  

 واتللق خارجية عسكرية مهمات خمس تمديد اليوم ظهر قبل اإلتحادي النواب مجلس يقرر

 في القادمة ومةالحك حرية تقييد عدم أجل من فقط، أشهر لثالثة قريبا، ستنتهي التي األلمانية

. دةجدي حكومة تأليف يتم أن إلى كافية المدة هذه كانت إذا ما المؤكد غير ومن. التصرف

 الجهادية االميليشي ضد القتال في" تورنادو" لطائرات اإلستطالعية المهمة تمديد وينبغي

 سي" مةومه األفغانية، القوات تدريب مهمة حول أيضا األمر ويدور. اإلسالمية الدولة لتنظيم

المتوسط البحر منطقة لحراسة" غارديان  
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الهجرة سياسة تشديد يريد ترامب   

 على علف كرد المتحدة الواليات إلى الهجرة سياسة تشديد إلى ترامب األمريكي الرئيس دعا

 ساهلمت األمريكي النظام أن له بيان في وجاء. نيويورك في األمس في وقع الذي اإلعتداء

 من كقريب دخول بتأشيرة المتحدة الواليات دخل بنغالدش، من المهاجم أن وأعلن. للغاية

 بقر ناسفة بعبوة نتحاراإل السير، حركة زحمة أثناء األمس في وحاول. أمريكي مواطن

بجراح آخرون وثالثة هو وأصيب. نيويورك في" سكوير تايمز" محطة   

 

للسامية المعادية الكراهية تظاهرات حول جدل  

. اميةللس المعادية الكراهية تظاهرات حول جدال برلين في اإلسرائيلية األعالم حرق أثار

 في يرالخب ماير، وطالب. مشددة إجراءات باتخاذ مختلفة ألحزاب ينتمون سياسيون وطالب

 انونالق بتعديل صحفي، حديث في اإلجتماعي، المسيحي الحزب لدى الداخلية الشؤون

 أن يخيالتار الدولة واجب من إنه قال هسن، والية في الداخلية وزير بويت، وكذلك. الجنائي

 أللمانيةا الحكومة طالب لليهود المركزي المجلس وكذلك. الفوضويين هؤالء لمثل حدا تضع

 مشكلة توجد ال إنه وقال. النفس ضبط إلى فدعا روتشيلد الحاخام أما. القوانين بعض بتعديل

إسرائيل ضد تظاهرات تخرج دائما وكانت جديدة،  

 

لسوريا المساعدات من مزيد تقدم ألمانيا  

 وقال. يورو مليون وعشرين مائة بمقدار وجيرانها لسوريا المقدمة مساعداتها ألمانيا ترفع

 حدةالمت األمم لمفوضية سيقدم المساعدات نصف إن األلماني، الخارجية وزير غابرييل،

 الخارجية ةوزار بيانات وتفيد. لالجئين شتوية ومالبس مساكن لتوفير الالجئين، لشؤون

. وروي مليون وعشرين سبعمائة بلغت العام هذا لسوريا األلمانية المساعدات أن األلمانية

أمريكا بعد الثانية المرتبة في ألمانيا تأتي وبهذا  
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بفالس – راينالند والية في عمل فرصة الجىء آالف أربعة حوالي وجد  

 نايري ومن. العام هذا بفاس – راينالند والية في عمل فرصة الجىء آالف أربعة حوالي وجد

 في العمل مكتب ذكر كما عمل، فرصة الجئا وخمسون وسبعمائة آالف ثالثة لقي نوفمبر إلى

 الالجئين قانإت عدم بسبب متوقعا كان كما مرتفعا يكن لم التطور إن المتحدثة وقالت. الوالية

 وامرأة رجال وستون وثالثمائة ألفا وعشرون خمسة بحث نوفمبر شهر وفي. األلمانية للغة

الوالية في عمل فرصة عن  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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)   


