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العائالت شمل لم على محدود بقدر يوافقان  الديمقراطي اإلشتراكي والحزب المسيحيان الحزبان  

 محدود بقدر العائالت شمل لم على الديمقراطي اإلشتراكي والحزب المسيحيان الحزبان وافق

 لىإ إستنادا الفرنسية، الصحافة وكالة ونقلت. ثانوية حماية بوضع يتمتعون الذين لالجئين بالنسبة

 بالقدوم شخص أللف شهر كل سيسمح أنه  الثالثة، األحزاب بين اإلستطالعية المشاورات نتائج

 وإيطاليا اليونان من شهر كل الجىء أللف الطوعي اإلستقبال يتوقف ذلك ومقابل. ألمانيا إلى

 ثانوية حماية بوضع يتمتعون الذين لالجئين العائالت شمل لم وكان. أوروبي إتفاق بموجب

 األحزاب بين اإلستطالعية المشاورات أثناء القضايا أدق من القادم، مارس نهاية حتى المتوقف

 فترة تمديد على الديمقراطي اإلشتراكي الحزب يوافق لم المسيحيين، للحزبين وخالفا. الثالثة

 تمديد يجيز األلماني البرلمان في قانون مشروع تقديم المقرر ومن. بسنتين  المحددة التوقيف

 من والثالثين الحادي حتى سيشرع الذي الجديد التنظيم مفعول يسري أن إلى القدر، بهذا التوقيف

 الصحافة وكالة مع ديث;  في اإلتفاق لهذا إنتقادا" أسيل برو" منظمة ووجهت. القادم يوليو شهر

لسنين العائالت أعضاء بين سيفرق شهريا، بألف العدد تحديد أن سيما ال الفرنسية،   

 

قذرة" بـأنها بلدانايصف  ترامب  

 المتحدة، الواليات إلى سكانها يهاجر بلدان بخصوص النابية األمريكي الرئيس تصريحات أثارت

 تلك وصف ترامب األمريكي الرئيس أن عديدة إعالمية أمريكية مصادر وذكرت. البالد في ضجة

 إلى كبيرة أعداد منها تأتي ،"قذرة" بأنها للهجرة جديد قانون تشريع حول مشاورات أثناء البلدان

 يتالب ينف ولم. والسلفادور وهاييتي إفريقية بلدانا بذلك األمريكي الرئيس وقصد. المتحدة الواليات

 من عدد واتهم. األمريكيين أجل من دائما سيناضل ترامب بأن صرح بل ذلك، األبيض

 بهذه ترامب وأدلى. العنصري بالتمييز األمريكي الرئيس األمريكي الكونجرس في الديمقراطيين

األبيض البيت في الكونجرس في وأعضاء شيوخ مع لقاء أثناء األقوال  

 

 

 

 



لالجئين أفضل بتوزيع يطالب الهجرة لشؤون األوروبي اإلتحاد مفوض    

 موجات تأتي قد بل هكذا، يبقى لن ذلك ولكن. أوروبا إلى قليلة أعداد الحاضر الوقت في تتوجه

 الهجرة، لشؤون األوروبي اإلتحاد مفوض أفراموبولوس، ديميتريس يطالب ولذلك. جديدة هجرة

 في ويوجد. المستقبلية التحديات مواجهة أجل من للجوء جديد أوروبي بنظام تلفزيوني، حديث في

 وهناك. والنزاعات والمالحقات الحروب من هاربين شخص مليون وسبعين خمسة حوالي العالم

 هذه بأن وتنبأ. األمل وفقدان الفقر بسبب أوطانهم يغادرون مهاجر مليون وخمسين مائتين حوالي

لذلك مستعدة تكون أن األوروبية الدول على يجب لهذا. كثيرة سنوات ستستمر األوضاع   

 

الفاشلة اإلنقالب محاولة بعد تسريحهم تم موظف وثمانمائة ألف تعيين تعيد تركيا     

 هذا. الفاشلة اإلنقالب محاولة إثر تسريحهم تم موظف وثمانمائة ألف تعيين التركية الحكومة أعادت

 تهمة آنذاك لهم ووجهت. الخصوص بهذا مرسوم إلى إستنادا" األناضول" أنباء وكالة ذكرته ما

 قبل من يستخدم" بايلوك" تطبيق كان التركية السلطات مصادر وحسب.  مشفرة رسائل تنزيل

 محاولة عن مسؤوال التركية السلطات تعتبره الذي غولون هللا فتح اإلسالمي الواعظ حركة

 أن التركية السلطات أعلنت الماضي العام نهاية وفي. عشر وستة ألفين عام الفاشلة اإلنقالب

علمهم دون المواطنين من آالف قبل من يستخدم كان المعني التطبيق   

 

بالسكين الطاعن إعترافات  

 من طلب الذي المتهم باعتراف الماضي الصيف في هامبورغ في بالسكين الهجوم قضية بدأت

 من البالغ الفلسطيني وكان. الدعوى نقاط جميع في مذنب بأنه فيه يعترف الذي النص قراءة محاميه

 وكان. العمد غير والقتل القتل بتهمة هامبورغ في العليا المحكمة أمام يمثل سنة وعشرين ستا العمر

. بجراح آخرين وأصاب رجال، وقتل بالسكين، المارة من عددا هاجم قد الماضي العام من يوليو في

 تتوفر ولم. الفلسطيني – اإلسرائيلي النزاع خلفية على من الفلسطيني تصرف الدعوى رأي وحسب

إرهابية بشبكة صلة وجود إلى إشارات أية   

 

 

 

 

 

 

 



الشريعة شرطة" قرار تلغي العليا اإلتحادية المحكمة " 

 المحكمة امأم فوبرتال في بنفسها نفسها عينت التي" الشريعة شرطة" قضية في مجددا النظر يتم

 حول ألمرا ويدور. اإلقليمية المحكمة إلى القضية وأرجعت البراءة، قرارات ألغت التي العليا اإلتحاية

 رفضو. األزياء حظر مع تتناقض" الشريعة شرطة" عبارة تحمل التي التحذير سترات كانت إذا ما

 سيما ال خاطىء، القرار أن العليا اإلتحادية المحكمة ترى بينما آنذاك، اإلقليمية المحكمة في القضاة

. ةاإلقليمي المحكمة تعالجه لم ما وهذا. المواطنين لترهيب مناسبا العمل كان إذا ما هو الحاسم األمر أن

 عشر أربعةو ألفين عام سبتمبر في حاولوا قد بأنفسهم أنفسهم عينوا الذين" الشريعة شرطيو" وكان

      الكحول وتعاطي الدعارة وأماكن والحانات القمار مالهي عن المسلم الشباب دإبعا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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) 


