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09.01.2018 

العائالت شمل لم أجل من تحضيرات  

 نالحزبي بين اإلستطالعية المشاورات على ضغطا األلمانية الخلرجية وزارة تمارس

 شمل لم فالستئنا تستعد الوزارة أن سيما ال الديمقراطي، اإلشتراكي والحزب المسيحيين

 رغبات  لقيبت المعنية السفارات في التأشيرات دوائر وبدأت. القادم مارس شهر في العائالت

 يسمح ال الحاضر الوقت وفي. الشمل بلم خاصة تأشيرة لطلب شرطا تعتبر التي المواعيد

 يطالبو. ألمانيا إلى باللجوء مقيدة حماية بوضع يتمتعون الذين الالجئين لذوي القانون

. ذلك راطيالديمق اإلشتراكي الحزب يرفض بينما الفترة، هذه بتمديد المسيحيان الحزبان

اإلستطالعية المشاورات اليوم صباح الثالثة األحزاب وتواصل   

 

أيضا ترامب باستجواب يطالب مولر   

 أيضا، مبترا األمريكي الرئيس يستجوب أن يريد الخاص، األمريكي المحقق مولر، أن يبدو

 محاميي أطلع مولر أن إعالمية مصادر وذكرت. الروسية  بالقضية يعرف   ما إطار  في

 وامتنع. مةالقاد األسابيع في اإلستجواب يتم قد لذلك وتبعا. خططه على األمريكي الرئيس

 التوصل تم قد اتفاقات أن من الخاص المحقق وينطلق. ذلك على التعقيب عن األبيض البيت

 وتنفي. عشر تةوس ألفين عام اإلنتخابي ترامب وفريق روسيا بين اإلنتخابية الحملة أثناء إليها

ذلك والروسية، األمريكية الحكومتان،   
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بروكسل في اإليراني الخارجية وزير  

 ه،نظرائ مع بروكسل في القادم الخميس يوم اإليراني، الخارجية وزير ظريف، يجتمع

 لشؤونل األوروبي اإلتحاد مفوضة موغيريني، وصرحت. والبريطاني والفرنسي األلماني

 أن المراقبون قعويتو. الدولي النووي اإلتفاق تنفيذ كيفية ستتناول المشاورات بأن الخارجية،

 ألف عتقالا تم أنه أنباء وتفيد. إيران في األخيرة التظاهرات الى أيضا ستتطرق المشاورات

حتفهم لقوا األقل على عشرين وأن شخص، وثمانمئة  

 

سورية أهداف على جديدة إسرائيلية غارات  

 مرات عدة ةالماضي الليلة أغارت إسرائيلية مقاتلة طائرات أن سورية عسكرية بيانات تفيد

 دشهو وذكر. دمشق العاصمة من قريبة منطقة على صواريخ وأطلقت. سورية أهداف على

 السورية ةالعسكري القيادة وأعلنت. اللبناني الجوي المجال أيضا اخترقت الطائرات أن عيان

 أحدثت بينما منها، لبعض التصدي وتم. المحتل الجوالن من أرضية صواريخ إطالق تم أنه

التام الصمت إسرائيل إلتزمت وكالمعتاد. مادية أضرارا أخرى صواريخ  

 

لبولندا المخصصة التنموية المساعدات تقليل يريد ال جونكر  

 لبولندا ةالمخصص التنموية المساعدات تقليل األوروبية، المفوضية رئيس جونكر، رفض

 مع التشاور لب التهديد، يريد ال إنه وقال. الالجئين وتوزيع الدولة، قانونية حول النزاع بسبب

 وتقسيم دولة،ال بقانونية متمسك فإنه ذلك ومع. بولندا في الجديد الوزراء رئيس مورافيسكي،

 األوروبية ةالمفوضي وكانت. بروكسل اليوم مورافيسكي ويزور. الصحافة وحرية السلطات،

 اإلتحاد في التصويت من البولندية الحكومة يمنع تنتهي بولندا ضد بإجراءات أخيرا بدأت قد

 ذكر ندو القضاة عزل البولندي العدل لوزير يجيز قانون تشريع هو والسبب. األوروبي

   السبب

 

 

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) 

    


