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ميرتس ترشح يؤيد بوسباخ        

 الكتلة رئيس ميرتس، ترشح الديمقراطي المسيحي الحزب في مخافظون سياسيون يؤيد

 في لخبيروا العريق، البرلماني النائب بوسباخ، وقال. بالحز لرئاسة األسبق، البرلمانية

 األلماني اداإلتح صعيد على طويلة بخبرات يتمتع ميرتس إن الحزب، لدى الداخلية الشؤون

 رتسمي لدى إن المحافظة،" المسيحي الحزب قيم" مجموعة رئيس ميتش، وقال. واألوروبي

 كرامب وأعلنت. أخرى مرة حاواض طابعا الديمقراطي المسيحي الحزب لمنح كفاءات

. لحزبا رئاسة لمنصب ترشحهما الصحة، وزير وشبان، للحزب، العام األمينة كارينباور،

 رشحاتوالمت المترشحون يقدم أن الحزب، رئيسة نائبة كلوكنر، إقترحت األثناء هذه وفي

القادم اإلقليمي المؤتمر أمام أنفسهم   

 

الهجرة سياسة في هاما شريكا مصر تعتبر ميركل   

 قالتو. الهجرة سياسة مجال في هام شريك بأنها مصر ميركل األلمانية المستشارة وصفت

 السلطالت إن رلينب في المستشارية مكتب في السيسي عبدالفتاح المصري الرئيس ما لقاء بعد

 إلى هجرةال توقف إلى أدى ممتاز بشكل المتوسط البحر في البحرية الحدود تؤمن المصرية

 يف أملها عن وأعربت. هناك الالجئين من كثير وجود رغم المصرية الشواطىء من أوروبا

 لرئيسا ويواجه. للبالد فرصة يشكل المدني المجتمع تطور أن المصري الرئيس يدرك أن

السجون يف يقبعون معارضيه من وكثير. المستبد حكمه أسلوب بسبب إنتقادات المصري   

 

 

 

 



بهم الخاصة القانونية اتاإلجراء استمرار رغم سوريين ترحيل  

 إلى بالعودة رومانيا، إلى األلمانية سكسونيا والية من ترحيلها تم سورية الجئة لعائلة يسمح

 زمةالال الوثاق أصدرت األلمانية السلطات أن الوالية في الالجئين مجلس وأعلن. ألمانيا

 برو ةمنظم وكانت. مانياأل إلى بالطائرة اليوم عودتهم أجل من الثالثة واألطفال واألم لألب

 أن سيما ال قانوني، غير إجراء العائلة هذه ترحيل اعتبروا قد الالجئين ومجلس أسيل

. رومانيا لىإ ترحيلها ضد دعوى العائلة ورفعت. بعد تنته لم بهم الخاصة القضائية اإلجراءت

هناك السائدة األوضاع إلى وأشارت   

 

إسبانيا إلى اوصلو الشهر في الجىء آالف عشرة من أكثر  

 للمرة صلو أكتوبر شهر وفي. إسبانيا إلى المتوسط البحر عبر الالجئين من كثير يتوجه

 آالف عشرة من أكثر سنوات خمس قبل  المتوسط البحر عبر الهروب بداية منذ األولى

 ألفا يطالياإ إلى الالجئين عدد وبلغ. المتحدة لألمم التابعة الهجرة منظمة بيانات حسب الجىء،

 مائة حوالي بين ومن . وثالثين وثمانية وثالثمائة آالف ثالثة اليونان وإلى الجئين، وثالثة

 واليح وصل أوروبا، إلى المتوسط البحر عبر الحالي العام في وصلوا ومهاجر الجىء ألف

 سبتمبر هرش وفي. الماضية الثالثة األعوام في وصلها مما أكثر أي إسبانيا، إلى منهم النصف

 وستون ائةثالثم أكتوبر شهر وفي إسبانيا، إلى يوميا الجئا وسبعون مئتان وصل يالماض

يوميا الجئا   

 

الهجرة إتفاقية من تنسحب النمسا   

 متحدةال لألمم العالمية الهجرة اتفاقية من ستنسحب النمسا  أن النمساوية الحكومة أعلنت

 دانفق من النمساوية كومةالح وتخشى. العالم في الهجرة لتنظيم صالحة غير أنها بحجة

 هذه على وينبغي. الشرعية وغير الشرعية الهجرة بين التفريق وعدم النمساوية، السيادة

 مصادقةوال والمهاجرين، الالجئين مع للتعامل مبادىء وضع قانونيا الملزمة غير اإلتفاقية

ديسمبر شهر في القادم المؤتمر أثناء عليها   

 

 

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) 

 



 

  


