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 المتحدة الواليات في أعمالهم يستأنفون االتحاديون الموظفون

 اليوم من اعتبارا   يتمس وعليه الجمعة، يوم للميزانية مؤقت قانون على ترامب دونالد األمريكي الرئيس وقع

. الماضية الفترة خالل البالد سادت التي السكون حالة وإنهاء اتحادي موظف ألف ثمانمائة مرتبات دفع

 إلى والديمقراطيون مهوريونجال وسيعمد. فبراير من عشر الخامس تاريخ إلى مبدئيا   القانون ويسري

 كما. ترامب تصريحات بحسب الحين، لكذ حتى للمرتبات األدنى الحد حول مجددا   مشاورات إجراء

 مع الحدود على تشييده ترامب الرئيس يعتزم الذي السور مسألة حول مشاورات المباحثات ستشمل

 فسيسعى وسط حل إلى التوصل يتم لم حال ففي االرتياب، من نوعا   أبدى ترامب أن إلى يشار المكسيك

 الطوارىء حةالئ خالل من السور بناء إلى

 

 

 والحافالت بالقطارات شرعية غير بطريقة البالد دخلوا مسافر ألف عشر أربعة عن يزيد ما

 غير بطريقة ألمانيا دخلوا مسافر وأربعمائة ألف عن يزيد ما اكتشفت بأنها االتحادية الشرطة أفادت

 نحوو مسافر آالف ثمانية حوالي بالقطار المسافرين هؤالء عدد بلغ فقد. والقطارات الحافالت عبر شرعية

 هؤالء معظم وينحدر. الماضي ونوفمبر يناير شهري بين ما الفترة خالل بالحافالت آخرين آالف ستة

 األلمانية السلطات أن المصدر وأضاف. وتركيا وسوريا والعراق ونيجيريا أفغانستان من  المسافرين

 المتوقع ومن. لنمساا مع الحدود وعلى والموانىء المطارات في الشرعيين غير المسافرين هؤالء أعادت

 التفتيش أن إلى يشار. والقطارات الحافالت في المسافرين على الرقابة بتشديد المختصة السلطات تقوم أن

 العدل محكمة عن صدر لقرار طبقا   ا  محظور وتعتبر بل ملزما   يعتبر ال الحافالت في المرور حركة عبر

  األوروبية
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 لالعم فرص عبر االندماج في قدما   المضي

 ماوتس فيدمن أنيته الدولة وزيرة واالندماج والالجئين الهجرة لشؤون االتحادية الحكومة مفوضة تعتزم

 المهاجرين دمج في قدما   المضي في االستمرار للعمل االتحادية الوكالة إدارة مجلس رئيس شيله ودتليف

 في ويسهم االندماج فتاحم هو العمل بأن ماوتس فيدمن أنيته الدولة ةوزير وصرحت. العمل سوق عبر

 االندماج تحقيق في االستمرار إلى تعاون اتفاقية خالل من تسعى إنها وقالت. المجتمعي االستقرار تحقيق

 اتفاقية على التوقيع أن بالذكر جدير. بالنفع ككل المجتمع على يعود األمر هذا إن وقالت. العمل فرص عبر

 فندق في عمل فرص عن الباحثين واألجانب لالجئين الرابعة العمل بورصة افتتاح بمناسبة سيتم التعاون

 .ببرلين يل استر

 

 

 المحاكم في القضاة عدد نقص حول جدل

 حيث الوالية، لبرلمان التابعة القضاء لجنة أمام لودفيش براندنبورغ والية في العدل وزير اليوم يمثل

 الحكم سبق قاتل أحدهما االحترازي، لسجنا من الجنائيين من اثنين عن باإلفراج تتعلق أسئلة عن بيسيج

 الشخصين كال أن إلى يشار. ناون في الالجئين مرافق إحدى في النار إضرام في به مشتبه اآلخرو عليه

 عامين ونواب قضاة توظيف بعدم لودفيش تتهم المعارضة فإن لذا. المحاكمة مدة طول بسبب عنهما أفرج

 كما مجددا   السجن أدخل قد شتانسدورف منطقة من القادم تلاالق نأ بالذكر جدير. كاف   بشكل المحاكم في

 في ينتمي كان الذي النار إضرام جريمة مرتكب قضية في النظر ستعيد بوتسدام في المحلية المحكمة أن

 .األلماني الديمقراطي القومي الحزب إلى السابق

 

 

 األلماني الجيش في مسلمين بوعاظ االستعانة إلى يدعو بارتلس

 الجيش، في مسلمين واعظين لتعيين تأييده عن بارتلس الجيش لشؤون النواب مجلس مفوض عربأ

 وانتقد. والبروتسانت الكاثوليكيين الدين رجال غرار على المسلمين للجنود والدروس العظات يقدمون

 عدد نأ إلى يشار. المسألة هذه بحث على سنوات سبع عن يزيد ما منذ تعكف الدفاع وزارة أن بارتلس

 شخص وخمسمائة ا  ألف حوالي يبلغ األلماني الجيش في المسلمين الجنود

 

 

 

 

 

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) 


