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العسكرية الحملة حول المتحدة والواليات تركيا بين خالف  

 وطالب. سوريا شمال في التركية العسكرية الحملة بسبب توترا وواشنطن أنقرة بين العالقات تشهد

 تعتبرهم الذين األكراد للمقاتلين السالح تقديم بوقف ترامب، األمريكي الرئيس إردوغان، التركي الرئيس

 حلفاء سوريا شمال في األكراد المقاتلون ويعتبر. المحظور الكردستاني العمال حزب من جزءا أنقرة

 الحملة بوقف أنقرة فيطالب ترامب أما(. داعش) اإلسالمية الدولة تنظيم ميليشيا قتال في المتحدة للواليات

القتال مناطق من الالجئين عدد ارتفاع من إردوغان مع هاتفي اتصال في وحذر. العسكرية   

 

القسم تحت بالشهادة اإلدالء يريد ترامب   

 وقال. روسيا بقضية يعرف فيما القسم تحت بشهادته لإلدالء استعداده عن ترامب األمريكي الرئيس أعلن

 فريق وقام. أسابيع ثالثة إلى أسبوعين بعد الخاص المحقق مولر، مع للتحدث سعيد إنه صحفي مؤتمر في

 في التأثير حاولت قد روسيا كانت إذا ما في مولر ويحقق العدل وزير سيشينز، باستجواب الخاص المحقق

 هذه وموسكو ترامب من كل وينفي. ترامب مع سرية إتفاقات أبرمت أو اإلنتخابية، الحملة نتائج

 اإلدعاءات

  

؟الالجئين تجاه السياسي النهج في تغير هناك هل  

 حول األوروبي اإلتحاد دول بين الدائر الخالف في استراتيجيتها من غيرت قد األلمانية الحكومة أن يبدو

 الخالف إن صوفيا، في مؤتمر في األلماني الداخلية وزير ميزيير، دي وقال. الالجئين تجاه السياسي النهج

 األلمانية الحكومة وكانت. األمر بادىء في سيتوقف الالجئين من معينة حصص باستقبال اإللتزام حول

 وزير  يؤيد واآلن. بذلك اإللتزام ترفض وسلوفاكيا والتشيك وبولندا المجر أن بيد بذلك، باإللتزام تطالب

 على اإلتفاق مثل اإلطالق على اللجوء سياسة في تقدم لتحقيق أخرى قضايا على التركيز األلماني الداخلية

اللجوء لسياسة مشتركة وإجراءات ضوابط  

 

 

 

 



حكومي ائتالف بتشكيل الخاصة المحادثات إستراتيجية غدا يناقش الديمقراطي اإلشتراكي الحزب  

 بإدخال األلمانية، األسرة وزير بارلي، كاتارينا تتمسك المسيحيين، الحزبين مع اإلئتالف محادثات بدء قبل

 إلى حاجة األكثر هم األطفال إن تلفزيوني حديث في وقالت. الالجئين عائالت شمل لم مسألة على تعديالت

 قيادة وحصلت. األعمال جدول على الموضوع هذا سيضع الديمقراطي اإلشتراكي الحزب وإن. الحماية

 إلجراء ضئيلة أكثرية على الماضي األحد يوم الخاص المؤتمر في الديمقراطي اإلشتراكي الحزب

 على تعديالت بإدخال القيادة مطالبة مع حكومي، ائتالف تشكيل حول المسيحيين الحزبين مع محادثات

الالجئين عائالت شمل ولم الصحة مجال في اإلستطالعية المحادثات نتائج   

 

كوتبوس قضية تناقش المختصة اللجنة: الوالية برلمان  

 بعد كوتبوس مدينة في األوضاع اليوم براندنبورغ والية لبرلمان التابعة الداخلية الشؤون لجنة تناقش

 نتعيي وسيتم. التحقيقات نتائج حول بيانات الداخلية وزارة وستقدم. وألمان الجئين بين العنيفة المواجهات

 بلدية رئيس كيله، هولغر يشارك أن المنتظر ومن المدينة في األوضاع لتهدئة وشرطيين إجتماعيين خبراء

الداخلية وزارة في المؤتمر في كوتبوس،  

 

كبيرة ألعباء يتعرضون اإلرهاب مكافحة موظفو   

 قبل ثقيلة ألعباء يتعرضون برلين، والية في الجنايات لمكتب التابعون اإلرهاب مكافحة موظفو كان

 رسمية وثائق في ورد ما هذا. عشر وستة ألفين عام ديسمبر في برلين في الميالد عيد سوق على الهجوم

 مدير أطلع لذلك وطبقا. البرلينية" بوست مورغن وصحيفة التلفزيونية،( بي بي إر) محطة لدى متوفرة

 غير األصول حسب األحداث في التحقيق أن على عشر وخمسة ألفين عام أكتوبر في رؤساءه التحقيقات

. العامري أنيس المهاجم ضد التحقيق عن المسؤولة هي الدائرة هذه كانت أشهر بضعة وبعد. مضمون

الموظفين عدد نقص على الشرطة رئيس إطالع تم أنه" بي بي إر" محطة لدى المتوفرة المعلومات وتفيد  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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) 


