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20.10.2017 

 

األوروبي اإلتحاد إلى إنضمامها احتمال بشأن لتركيا المقدمة المالية المساعدات خفض يريد األوروبي اإلتحاد  

 لتركيا دمتق التي المالية المساعدات خفض بروكسل في األوروبية القمة أثناء األوروبي اإلتحاد بلدان وحكومات دول رؤساء قرر

 الوقت في أيدتو. تركيا في السيئة اإلنسان حقوق بأوضاع القرار هذا ميركل األلمانية المستشارة وعللت. إليه إنضمامها احتمال بشأن

 األوروبية قمةال قررت كما. السوريين لالجئين تركيا تقدمة بما يعترف األوروبي اإلتحاد إن وقالت. أنقرة مع الحوار مواصلة نفسه

 القمة تناقشو. المتوسط البحر عبر الهجرة لوقف ةيحقيق فرصة هناك إن األوروبي، المجلس رئيس توسك، وقال. إيطاليا دعم زيادة

وسطية لولح إلى التوصل الطرفين البريطانية الوزراء رئيسة ماي، وناشدت. األوروبي اإلتحاد من بريطانيا خروج اليوم األوربية   

 

العامري قضية لمتابعة لجنة تشكيل : ديسلدورف  

 بجمع برلين، في دالميال عبد سوق هاجم الذي العامري قضية في الحقائق لتقصي فيستفاليا نوردراين والية برلمان في لجنة تباشر

 لدى القصور مواقع في أيضا التحقيق اللجنة على ويتعين, األلمانية الداخلية وزارة لدى موظف استجواب وسيتم. والبراهين األدلة

 تنفيذ على إسالمويين حرض الوالية في الجنايات مكتب لدى عميال أن األمس في وأعلن. الوالية في الرسمية والدوائر الحكومة

 العامري عشج قد العميل أن داخلي تقرير ويفيد". بوست مورغن" وصحيفة" بي بي إر" إذاعة تحريات أظهرت كما إرهابية، عمليات

شخصا عشر إثني مقتل عن أسفر الذي الهجوم تنفيذ على  

 

الالجئين عائالت شمل بلم تطالب خيرية جمعيات  

 وحزب ر،الح الديمقراطي والحزب اإلجتماعي، المسيحي والحزب الديمقراطي، المسيحي الحزبين، كنسية خيرية جمعيات تطالب

 إن ،"كاريتاس" رابطة ممثل نيهر، بيتر وقال. الالجئين عائالت شمل لم حجم تحديد عن اإلستطالعية المحادثات في التخلي الخضر،

 ومائتي ألف ةمائ بين أنه تفيد الخارجية وزارة بيانات أن وأضاف. اإلندماج تشجيع ومسألة اإلنسانية، الناحية من مصيري الموضوع

العائالت شمل للم طلبات عشر وثمانية ألفين عام في سيقدمون والعراق سوريا في ألف   
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القادم العام منتصف حتى دبلين قواعد حول اتفاق إلى التوصل تريد األوروبي اإلتحاد دول حكومات     

 العام نتصفم حتى الالجئين توزيع على اتفاق إلى التوصل على بروكسل في أمس األوروبية البلدان وحكومات دول رؤساء اتفق

 الذي جوءالل طلب في النظر عن المسؤول هو الالجىء، يدخله الذي األول األوروبي البلد يكون الحالية دبلين قواعد وحسب. القادم

وإيطاليا اليونان كاهل تثقل القواعد وهذه. يقدمه   

 

توفيقية حلول  إلى بالتوصل يطالب اإلجتماعي المسيحي للحزب ينتمي الذي فيبر  

 ائتالف تشكيل لحو المفاوضات في توفيقية حلول إلى بالتوصل الديقراطي، المسيحي للحزب ينتمي الذي فيبر، مانفريد يطالب

 وتحديد ارجية،الخ الحدود حماية يتضمن أوروبي حل إلى التوصل وينبغي. الالجئين حيال السياسي النهج في سيما ال جديد، حكومي

 والحزب اعي،اإلجتم والمسيحي الديمقرلطي، المسيحي الحزبين، ممثلو يجتمع واليوم. أوروبا إلى بالهجرة والتحكم الالجئين، عدد

اؤلهمتف عن الخضر وحزب الحر الديمقراطي الحزب ممثلو أعرب األمس وفي. كبيرة دورة في الخضر وحزب الحر الديمقراطي  

 

حظائر في المشردين حول مشاورات  

 في ظائرح في مشرد مائة حوالي تسكين حول تمبلهوف وحي المشردين عن ممثلين مع مشاورات اليوم برلين والية حكومة تجري

 ألنهم ى،أخر مساكن إلى أوال الالجئين نقل الضروري من أنه الحظائر صاحب وأكد. الجىء مائتي حوالي فيها يقيم تمبلهوف مطار

تقريبا سنتين منذ للغاية سيئة ظروف في يعيشون  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Refugee Radio in Funkhaus Europa – täglich um 11:55 und 23:55 Uhr. 

Frequenzen: NRW: 103,3 MHz (WDR) | Bremen: 96,7 MHz (Radio Bremen) | 

Bremerhaven auf 92,1 MHz (Radio Bremen) | Berlin und Brandenburg auf 96,3 MHz (rbb) 

 


