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 اليونان إلى ميركل زيارة

 

 في نالالجئي أزمة تسيبراس، اليوناني الوزرار ورئيس ميركل، األلمانية المستشارة بحثت

 يجةإ بحر شرق في الالجئين مراكز في الالجئين أوضاع سينتح إلى ميركل ودعت. أوروبا

. ألوروبيا واإلتحاد تركيا بين المبرم اإلتفاق وفق تركيا إلى منهم مزيد إرجاع وإلى اليوناني،

 ينب المتبادلة المسبقة األحكام إن تسيبراس وقال. إنتهت قد المالية األزمة أن الطرفان وأكد

 لشعبا كاهل أثقلت التي اليونانية اإلصالحية اإلجراءات كلمير وثمنت. تالشت قد الطرفين

  .اليوناني

 
 

 الجدار بناء بسبب الطوارىء حالة بإعالن يهدد ترامب

 

 مراأل أمريكا، في الطوارىء حالة إلعالن تستعد األمريكية الحكومة أن إعالمية مصادر تفيد

 واتللق تابع مالي ندوقص استغالل على الديموقراطيين موافقة دون ترامب، سيمكن الذي

 لدعم المكسيك مع الحدود بزيارة األمس في وقام. المكسيك مع الجدار لبناء األمريكية المسلحة

 وتبين. أمريكا إلى الشرعية غير الهجرة رأيه، حسب يمنع، الذي الجدار ببناء مطالبه

  .سنة عشرين منذ له مستوى أدنى بلغ المهاجرين عدد أن اإلحصائيات

 
 

 خاطئة بنتيجة ينتهي لجوء إجراء سساد كل

 

 لمصدرا ويرى. خاطئة بنتيجة ينتهي ألمانيا في لجوء إجراء سادس كل أن إعالمي مصدر يفيد

 من ركثي تصحيح على المحاكم يجبر الذي األمر صحيحة، غير منها المئة في عشر سبعة أن

 الماضي العام من ولىاأل األشهر التسعة وفي. والالجئين للهجرة اإلتحادية الهيئة قرارات

. همل رفضته قد الهيئة كانت للحماية، وضع على الجىء ألف وعشرين ثمانية حوالي حصل

 .وأفغانستان سوريا من هم المعنيين ومعظم
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 األوروبي اإلتحاد من ألمانيا بخروج المطالبة يرفض مويتن

 

 حاداإلت من مانياأل بخروج الحزب مطالبة ألمانيا، أجل من البديل حزب رئيس مويتن، رفض

 التنازل غيينب وال. المشتركة الداخلية التجارية السوق منها عديدة، بمزايا يتميز الذي األوروبي

 تخلصلل األوروبي اإلتحاد هيكلية في إصالحية إجراءات إلى دعا نفسه الوقت وفي. أبدا عنها

 في اريز في مؤتمرا اليوم الحزب ويعقد. اليورو لعملة رفضة مجددا وأكد. قراطيةوالبير من

  .األوروبية باإلنتخابات الخاص البرنامج إلعداد سكسونيا والية

 
 

 األلب منطقة في ثلجية فوضى

 

 وسويسرا ساوالنم بافاريا والية في الهائلة الثلوج كميات من التخلص تتولى التي الفرق تواجه

 اتوالقاع المدارس قوإغال الطوارىء، حالة إعالن تم المناطق من كثير وفي. كبيرة صعوبات

 ريقط إغالق تم األمس وفي. إنتسل بلدة في حدث مثلما األسقف، إنهيار من خوفا لرياضيةا

 أخرى رقط إغالق وتم. طويلة ساعات السائقين من كثير وانتظر ثمانية، رقم السريع السيارات

 أضرارا جوالثل إنزالق وألحق. الثلوج تساقط بسبب وتورنغيا سكسونيا والية في للسيارات

 خطر بسبب العالم عن معزولة النمسا في مناطق زالت وما. سويسرا في فندق بنزالء

  .الثلجية اإلنزالقات

 
 

  الثانية بةتالمر في الخضر حزب

 

 في األصوات من المئة في عشرين على سيحصل الخضر حزب أن للرأي استطالع أظهر

 لىع سيحصالن اإلجتماعي، المسيحيو الديمقراطي المسيحي والحزبان،. القادمة اإلنتخابات

. المئة في عشر خمسة على الديمقراطي اإلشتراكي الحزب ويحصل. المئة في وعشرين تسعة

 حزبال ويحصل. المئة في تسعة على اليسار وحزب الحر الديمقراطي الحزب من كل ويحصل

 المئة في وستين خمسة أن العطاإلست وأظهر. المئة في عشر أربعة على ألمانيا أجل من البديل

   .يةاأللمان الحكومة أداء راضين غير نمااألل من

 

 

 

 
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) 


