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26.07.2018 

 

 ونكري –ردود فعل على لقاء ترامب 

 

 تحاد األوروبي والواليات المتحدة. فوزيرتتباين المواقف حيال التقارب في الخالف التجاري بين اال حذر

ونكر، رئيس المفوصية األوروبية، ومالمستروم، مفوضة اإلتحاد ياإلقتصاد األلماني/آلتماير/ يرى أن 

التجارية، أجريا مفاوضات رائعة مع الواليات المتحدة ستؤدي إلى تأمين التجارة األوروبي للشؤون 

الحرة، وضمان ماليين فرص العمل. أما النجه، السياسي اإلشتراكي الديمقراطي الخبير في الشؤون 

األوروبية، فانتقد أسلوب جونكر الذي قدم تنازالت كثيرة للرئيس األمريكي ترامب، ولم يتوصل ألية 

جة ملموسة، عدا عودة تبادل الكالم بين الطرفين. وكذلك المبسدورف، الذي ينتمي للحزب الديمقراطي نتي

الحر، قال إنه يجب اإلنتظار لنرى مدى قدرة ما تم اإلتفاق عليه على الصمود، ال سيما أن ترامب أثبت في 

 الماضي مرارا أنه ال يثبت على كلمة واحدة

 
 

 مرورا باليمن السعودية توقف تصدير النفط

بعد هجوم المتمردين اليمنيين أوقفت السلطات السعودية تصدير النفط عبر باب المندب إلى البحر األحمر. 

وذكرت مصادر سعودية أن ناقلة نفط سعودية تعرضت لهجوم عند باب المندب من قبل الحوثيين. 

  البيئة وأصيبت السفينة بأضرار طفيفة. ولم يسفر الهجوم عن جرحى أو تلوث في

 
 

 فوسكوله: لغة التخاطب بشان اللجوء غير مقبولة

 

وبخ فوسكوله، رئيس المحكمة الدستورية العليا، لغة التخاطب التي يستعملها سياسيو الحزب المسيحي 

اإلجتماعي، بشأن اللجوء، واصفا إياها بأنها غير مقبولة، مثل إستعمال مصطلح "سيطرة الظلم" من قبل 

الحزب، ووزير الداخلية اإلتحادي. وتوحي لغة التخاطب هذه بتداعيات نظام الظلم وانعدام زيهوفر، رئيس 

القانون إبان الحكم النازي. كما انتقد استعمال مصطلح "صناعة مقاومة الترحيل" الذي استعمله دوبرنت، 

من  قال إنرئيس مجموعة الحزب البرلمانية، بخصوص المحامين ومساعدي الالجئين. وتعقيبا على ذلك 

  يستعين بضمانات قانونية، ال يجوز أن توجه إليه الشتائم
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 كرامب كارنباور تنتقد لغة التخاطب في الخالف األخير بين الحزبين المسيحيين

 

طالبت كرامب كارنباور، األمينة العامة للحزب المسيحي الديمقراطي، المسؤولين في الحزبين 

فيما بينهما في حاالت الخالف. وقالت في حديث إعالمي إن الخالف األخير المسيحيين، بالتعامل باحترام 

حول اللجوء لم يدر بين الحزبين المسيحيين فقط، بل أيضا داخل كل منهما. وما ال يمكن قبوله هو لغة 

  التخاطب التي ال تجد لها أي تأييد لدى القاعدة الحزبية

 

 
 

 تقديم جائزة لــ :رايش

 

ف الين"، منظمة اإلغاثة الخاصة في الشهر الماضي بسفينتها الجئين من الغرق في أنقذت "مهمة الي

 البحر المتوسط. ولهذا يمثل ربان السفينة/رايش/ أمام محكمة في فاليتا، عاصمة مالطا بتهمة عدم توفر

 ترخيص لديه من قبل السلطات المالطية. ويحصل رايش غدا على "جائزة أوروبا" التي تقدمها الكتلة

 الديمقراطي في برلمان بافاريا يالبرلمانية للحزب اإلشتراك

 

 

 

  من المتوقع ارتفاع درجة الحرارة إلى أعلى درجة هذا العام

 

في العام. ويوم الخميس والجمعة   من المتوقع أن ترتفع درجة الحرارة في األيام القادمة إلى أعلى درجة

راين فيستفاليا. وأعلن  وثالثين درجة في والية نوردمن المتوقع أن تصل درجة الحرارة إلى ثماني 

شتعال امرصد األجواء أن درجة الحرارة ستتجاوز رقم الثماني وثالثين في المدن. وتم رفع درجة 

الحرائق في الغابات من أربع إلى خمس درجات. وليس هناك ما يدل على تغير في األحوال الجوية. ومن 

ة بين سبع وعشرين واثنتين وثالثين درجة يوم السبت القادم. وقد تهطل المحتمل أن تتراوح درجة الحرار

بعض الزخات المطرية والعواصف. ويوم األحد تتراوح درجة الحرارة بين السادسة والعشرين والواحدة 

  والثالثين

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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) 


