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12.12.2018 

 

األقل على قتلى ثالثة: ستراسبورغ في هجوم  

 سنة، رينوعش تسعا العمر من والبالغ الهارب، الجاني عن الشرطة تبحث ستراسبورغ، في وقع الذي الهجوم بعد

 على شخصا عشر ثالثة وجرح. الفرنسي الداخلية وزير أعلن كما أشخاص، ثالثة الميالد عيد سوق في تلق والذي

. وألمانيا نسافر بين عبور نقاط أربع وهناك. مسروقة بسيارة وفر بجراح، أيضا نفسه المعتدي أصيب كما. األقل

 من انوك. خطير كإسالموي ألمنيةا السلطات لدى ومعروف فرنسا، في مولود أنه الفرنسية السلطات وأعلنت

تجده لم الشرطة لكن األمس، في عليه الفبض إلقاء المقرر   

 

قريبا ماي من الثقة سحب  

 مجلس يف المحافظين حزب كتلة قبل من بها الثقة طرح مواجهة البريطانية، الوزراء رئيسة ماي، على يتعين

 متوفرة بحتأص البرلمانية األغلبية بأن المختصة، البرلمانية اللجنة رئيس بريدي، وصرح. البريطاني العموم

 نالمحافظي النواب غالبية تصوت أن يجب والحكومة، الحزب رئاسة من عزلها أجل ومن. اليوم الثقة لطرح

 إال مجددا ةالثق طرح يجوز ال فوزها، حالة وفي. للحزب جديد رئيس إنتخاب يتم وعندها. منها الثقة سحب لصالح

ةفائد دون الخروج ميثاق نصوص تعديل والهاي وبروكسل برلين في ماي حاولت مساأل وفي. سنة بعد   

 

فلسطينيا طفال تقتل اإلسرائيلية القوات: الصحة وزارة   

 جراء بها أصيب التي الجروح إثر توفي سنوات أربع العمر من يبلغ طفال أن غزة في الصحة وزارة أعلنت

 ووه. الجمعة يوم المتظاهرين من وعدد والده، برفقة الطفل وكان. اإلسرائيلية القوات قبل من النار إطالق

 لتظاهراتا وتهدف. الماضي مارس منذ اإلسرائيلية القوات قتلتهم شخصا وسبعين وخمسة مائة بين من األصغر

 هذا قتل ببسب إلسرائيل عالمية إنتقادات وتوجه. غزة قطاع عن الحصار لرفع إسرائيل على الضغط ممارسة إلى

العزل المتظاهرين من الكبير لعددا   
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التركية الحدود عند مراقبة مراكز تقيم األمريكية القوات  

 قواتوال التركية القوات بين حرب حدوث لمنع سوريا شرق شمال في مراقبة مراكز األمريكية القوات أقامت

 دىل األمنية الشكوك تبدبد هو المراكز هذه إقامة هدف إن األمريكية الدفاع وزارة باسم متحدث وقال. الكردية

 على ركيةالت الوحدات وتسيطر. الجدية بمنتهى واشنطن تأخذها والتي األطلسي، شمال حلف في العضو تركيا،

. تحاربه الذي الكردستاني العمال لحزب إمتدادا التركية الحكومة وتعتبرها. سوريا شرق شمال في واسعة مناطق

 ووقف ا،رسوري شمال في المراقبة مراكز إقامة بعدم واشنطن التركي فاعالد وزير طالب الماضي األسبوع وفي

الكردية الوحدات مع التعاون   

 

باإلفامة لهم أمل ال الذين اللجوء طالبي على اإلقامة شروط تشدد سكسونيا والية  

 وفي. ألمانيا في ءبالبقا لهم أمل ال الذين اللجوء طالب على اإلجراءات سكسونيا والية في األمنية السلطات تشدد

. أشهر ستة بعد بلدياتال على توزيعهم يتم أن دون األولى، اإلستقبال مراكز في سنتين البقاء عليهم يتعين المستقبل

 تعديل لىع الديمقراطي، واإلشتراكي الديمقراطي المسيحي الحزبين، بأصوات الوالية برلمان وافق األمس وفي

 عن ألمانيا أجل من البديل حزب وامتنع. القانون تعديل والخضر اليسار حزب ورفض. الالجئين استقبال قانون

. لإلقامة خاطئة آفاقا الالجئين منح يجوز ال: الوالية في الداخلية وزير وقال. كافيا يكن لم التعديل ألن التصويت

 أمورهم أولياء مع الاألطف إستثناء ويتم. بطلباتهم البت يتم أن إلى األولى اإلستقبال مراكز في يبقوا أن يجب ولذلك

 من المئة في عشرون ويحصل. وليبيا وجورجيا العربي المغرب دول من الجئين على يسري الذي القانون هذا من

اللجوء حق على فقط هؤالء  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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) 


