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األلمانية األحزاب بين جدل موضع يبقى الالجئين تجاه السياسي النهج   

 المسيحيين الحزبين بين حاد جدل موضع الالجئين تجاه السياسي النهج يبقى اإلستطالعية المشاورات قبيل

 المسيحي للحزب البرلمانية المجموعة رئيس دوبرنت، وجدد. الديمقراطي اإلشتراكي والحزب

 حديث في وقال. اللجوء لطالبي المقدمة المالية المساعدات بتقليل الخاص الحزب مطلب اإلجتماعي،

 في النظام يستغلون اللجوء طالبي بعض أن المعروف من ألنه ساذجا المرء يكون أن اليجوز  إنه إذاعي

 بالنسبة ايضا يراعى أن يجب به، يتمتع ال ومن حماية، بوضع يتمتع من بين التمييز أن كما. ألمانيا

 الحزب موقف يعارض وبهذا. مجمدا يبقى أن يجب العائالت شمل لم أن وأضاف. المالية للمساعدات

 الحزب ويرفض. اإلندماج إنجاح في هام إسهام العائالت شمل لم أن يؤكد الذي الديمقراطي اإلشتراكي

المالية المساعدات تقليل الديمقراطي اإلشتراكي   

 

الالجئين إيواء مراكز في شاغر مكان ألف 100: األلمانية الصحافة وكالة إستطالع  

 زال ما القوي، الالجئين تدفق من سنتين بعد أنه عن األلمانية الصحافة وكالة أجرته للرأي استطالع أسفر

 نصف حوالي يكون فبستفاليا نوردراين والية ففي. الالجئين إيواء مراكز في شاغر مكان ألف مائة

 والواليات الوالية، في اإلستيعابية القوة أن رغم محجوزا، ألفا، وعشرون إثنان وعددها فقط، األماكن

 يعيش مثال برلين ففي. لالجئين شقق توفير في مشاكل توجد التجمع مناطق وفي. كثيرا تراجعت األخرى،

 في كثيرا ياآلمان في الالجئين عدد ويتراجع. مؤقتة إيواء مراكز في الجىء وسبعمائة آالف ثالثة حوالي

األخيرة اآلونة   

 

غزة قطاع على جوية غارات تشن إسرائيل  

 اإلسرائيلي المتحدث وأعلن. غزة قطاع في أهداف على غارات مجددا اإلسرائيلية المقاتلة الطائرات شنت

 دون إسرائيل على القطاع من صواريخ ثالثة إطالق تم ذلك وقبل. حماس لحركة مواقع قصف تم أنه

 حوالي قبل إلسرائيل أبدية عاصمة بالقدس ترامب األمريكي الرئيس اعتراف ومنذ. ضرر أي إحدات

إسرائيل على غزة قطاع من تطلق التي الصواريخ عدد ارتفع شهر،  

 

 



الحكومة ضد التظاهرات تجدد: إيران   

 المواطنين من كثير تظاهر أخرى ومدن طهران ففي. اإليرانية الحكومة ضد يران في التظاهرات تستمر

 كبيرة حشود هناك وكانت. خامنئي العام المرشد وتنحي بإصالحات، مطالبين الليل، وفي المساء عند

. مواجهات حدوث عن اآلن حتى يعلن ولم. الثورة حرس األولى للمرة تدخل األقاليم بعض وفي. للشرطة

بحروح مئات وأصيب مصرعهم، شخصا وعشرون واحد لقي التظاهرات اندالع ومنذ   

 

روسية غارات جراء مدنيا وعشرين ثمانية مصرع: سوريا   

 على روسية غارات جراء مصرعهم لقوا األقل على مدنيا وعشرين ثمانية أن عيان شهود أقوال تفيد

. الغارات هذه أثناء سكنية مناطق وأصيبت. دمشق العاصمة شرق الشرقية الغوطة في المتمردين مواقع

 وهي. النظامية السورية القوات تحاصرها التي الشرقة الغوطة في شخص ألف أربعمائة حوالي ويعيش

المتمردين ضد القتال في السوري الرئيس روسيا وتدعم. المتمردون عليها يسيطر التي المناطق آخر من  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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) 


