
1 
 

 

18.02.2019 

 

أوروبا في ثقة لديها الغالبية.: للرأي إستطالع   

 في تينس أن للرأي إستطالع أظهر األوروبي، البرلمان إنتخابات موعد من أشهر بضعة قبل

 ألوروبيةا المفوضية ممثل قال كما األوروبي، البرلمان في يثقون األلماني الشعب من المئة

 لمفوضيةا ممثل وقال. األلماني للبرلمان عليه هي مما أعلى اإلغلبية تكون وبهذا. ألمانيا في

. وروبيةاأل السياسية بالشؤون مهتمون األوروبيين من المئة في وستين ستة إن األوروبية

 ظهر قبل ميارس النتائج هذه وستقدم. المئة في وثمانين واحد إلى النسبة هذه تصل األماني وفي

برلين في اليوم   

 

معقولة ترمب مطالبة: المبسدورف  

 الخارجية ؤونالش لجنة في المسيحيين الحزبين ممثل ويطالب. قانون دولة سوريا في توجد ال

 أمام قاطعة أدلة ديمبتق أيضا وطالب.بينها افيم بالتنسيق األوروبية الدول األلماني البرلمان في

 اس،م وأعرب. مؤكدة معلومات توفر بدون للمتهمين تهمة أية توجيه يمكن ال ألنه المحاكم،

 يةالجنس أشخاص لدى كان إذا أنه وأكد. الموقف لهذا تأييده عن األلماني، الخارجية وزير

 لدى ارجيةالخ الشؤون خبير بسدورف،الم وأعرب. ألمانيا إلى العودة فيستطيعون األلمانية،

 داعش اتليمق بتسليم ترمب األمريكي الرئيس لمطالبة تفهمه عن الحر، الديمقراطي الحزب

 ستطلق الوإ األوروبية، دولهم إلى سوريا في األمريكية القوات لدى المعتقلين األوروبيين

 ترمب بوطال. مريكياأل غوانتانامو بمعتقل شبيه معتقل في سيوضعون أو سراحهم أمريكا

 لدى جزينمحت داعش من مقاتل ثمانمائة من أكثر باستقبال أخيرا وبريطانيا وفرنسا ألمانيا

للمحاكمة وتقديمهم سوريا، في األمريكية القوات   
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الالجئين أزمة أثناء إسمه اشتهر الذي اليوناني الخباز وفاة  

 على انامج الخبز يوزع لالجئينا أزمة خالل كان الذي آرفنيتاكس اليوناني الخباز توفي

 رئيس نكر،يو وأعرب. والسبعين السابعة يناهو عمر عن اليونانية كوس جزيرة في الالجئين

 على رعش وستة ألفين عام حصل الذي وهو وفاته، بسبب هلعه عن األوروبية، المفوضية

 روبياألو اداإلتح دول  لسكان مثالي مواطن بأنه ووصف. األوروبية المدني المجتمع جائزة

 رئيسو اليوناني الرئيس أبرز كما. العالم في نظيرها قل والسخاء الكرم من درجة أظهر ألنه

 فآال يوميا يوزع كان الذي الراحل لدى والتضامنية اإلنسانية السمة اليوناني الوزراء

كوس جزيرة في الالجئين على األرغفة   

 

بالدهم ىإل األفغان ترحيل ضد اليوم مساء تظاهرات تنظيم  

 مطار في اليوم مساء تظاهرات تنظيم عن الحكومية غير المنظمات من عدد أعلن

 برو" منظمة وأشارت. اليوم مساء بالدهم إلى أفغان مهاجرين ترحيل ضد فرانكفورت

. العالم في صراع أعنف اليوم تشهد أفغانستان أن إلى اإلنسان، حقوق عن تدافع التي" أسيل

 وأن ن،آم غير بلد أفغانستان أن يعلم الجميع أن جاء أخرى حكومية غير لمنظمة بيان وفي

 مطار في يومال مساء التظاهرة وستبدأ. واإلنتحار اليأس على األفغان المرحلين يجبر الترحيل

 بالترحيل ةالخاص األلمانية القوانين تشديد وضد القسرية، الترحيل حمالت ضد فرانكفورت

 فضهار عن أيضا" أسيل برو" منظمة وأعربت. إدخالها لية،الداخ وزير زيهوفر، ينوي التي

القوانين لتشديد القاطع  

 

الترحيل رحلة يعرقل" غيرمانيا" طيران شركة إقالس  

 من ددع لترحيل مقررة كانت رحلة تعطيل في" غيرمانيا" طيران شركة إفالس إعالن ساهم

 اصمةالع إلى جوية رحلة تنطلق أن المقرر من وكان طلباتهم رفضت الذين اللجوء طالبي

 وأعلنت لقان،الب وغرب تونس إلى رحلتين إلغاء وتم. الماضي األسبوع في باكو/األذربيجانية

بإنقاذها المهتمين من عدد وهناك. الماضي األسبوع في اإلقالس الشركة  

 

 

 

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) 


