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07.02.2019 

 

كوسليك إشراف تحت برلين في سينمائي مهرجان آخر بدابة   

 نهاية حتى مرويست برلين، في األخير والستون التاسع العالمي السينمائي المهرجان اليوم مساء يفتتح

 ثالثة تنافسوي. منها أفالم سبعة إنتاج في" بي بي إر" قناة ساهمت فيلم، أربعمائة حوالي لعرض األسبوع

 في ألمانية المأف ثالثة وتشارك. والفضي الذهبي الدب جائزتي على فيلما عشر سبعة منها فيلما، وعشرون

 السينمائي ينبرل مهرجان ويعتبر. عكين فاتح للمخرج" الذهبي القفاز" فيلم منها الجوائز، على المنافسة

 للمرة المهرجان يقام الحالي العام وفي. والبندقية كان مهرجان جانب إلى السينمائية، المهرجانات أهم من

 ستة من مكونةال المحكمين لجنة بينوشيه جولييت الممثلة وتترأس كوسليك، المدير إشراف تحت األخيرة

  أعضاء

 

جديدة تغييرات إدخال يستبعد وروبياأل اإلتحاد: بروكسل في ماي  

 التفاوض عتزمت التي ماي البريطانية الوزراء رئيسة مع األوروبي اإلتحاد ممثلو بروكسل في اليوم يجتمع

 إستبعد ريونك أن بيد. األوروبي المجلس رئيس وتوسك، األوروبية، المفوضية رئيس يونكر، مع مجددا

 البرلمان وضمف وفيرهوفشتات، توسك وانتقد. سابقا عليه فاقاإلت تم ما على تغييرات إدخال األمس في

 مدروسة خطة دون الخروج مؤيدي إنتقدا األوروبي، اإلتحاد من بريطانيا خروج لشؤون األوروبي

 في جبالخرو الخاص اإلتفاق الماضي الشهر منتصف في البريطاني العموم مجلس ورفض. وواضحة

 في القادمة اإلجراءات على مجددا العموم مجلس ماي تطلعوس. القادم مارس من والعشرين التاسع

القادم األسبوع   

 

 

 

 

 

 



2 
 

الحلفاء بدعم تتعهد المتحدة الواليات: لداعش المضاد التحالف مؤتمر  

 داعش تنظيم يعتبر بأنه واشنطن في لداعش المضاد التحالف مؤتمر أثناء ترامب األمريكي الرئيس صرح

 جميع حررت قد الديمقراطية سوريا وقوات وحلفاءها، األمريكية واتالق وأن وسوريا، العراق في مهزوما

 نعلن أن ادمالق األسبوع في نستطيع وربما. وسوريا العراق في عليها تسيطر داعش كانت التي المناطق

 عن عالنباإل حلفاءه الماضي ديسمبر في فاجأ قد ترامب وكان. المائة في مائة المناطق كافة حررنا أننا

 يينوالسياس الجنراالت كبار ووجه. لذلك زمنية خطة تحديد دون سوريا من األمريكية لقواتا انسحاب

 قوتها عيدستست داعش أن من اإلثنين يوم األمريكية الدفاع وزارة وحذرت. القرار لهذا إنتقادا األمريكيين

 من مقاتل ألفي اليحو ومازال. فقدتها التي المناطق لتحتل شهرا عشر إثني أو ستة خالل جديد من وتظهر

األمريكية القوات ترابط حيث سوريا شرق في موجودين داعش   

 

موسكو في السالم محادثات تمدح طالبان  

 تمو. المتحدة والواليات طالبان وفدي بين الماضي الصيف منذ المحادثات من جوالت خمس إجراء تم

 الرئيس كارازاي، حميد رأسهم وعلى ن،األفغا الساسة وكبار طالبان بين داخلي أفغاني مؤتمر عقد أخيرا

. موسكو في الراهنة المحادثات جولة في الحالية األفغانية الحكومة أعضاء يشارك ولم. السابق األفغاني

 ناجحة" هابأن موسكو في يومين استمرت التي المفاوضات طالبان، مفاوضي كبير عباس، محمد ووصف

 شامل مسال إلى التوصل الممكن من أنه وأضاف عديدة، اطنق في توافقات إلى توصلت الوفود وأن ،"جدا

. أفغانستان من نبيةاألج القوات بانسحاب األفغانية الوفود جميع طالبت الختامي البيان وفي. أفغانستنان في

. لمرأةا حقوق مسألة وبحث للبالد، إسالمي دستور بوضع طالبان مطالبة على األطراف كل توافق ولم

 ظامن نهاية منذ حقوق من عليه حصلت ما اإلفغانية المرأة تفقد أن من المدني تمعالمج ممثلو ويخشى

 طالبان

 

الداخلية المخابرات ضد دعوى يرفع ألمانيا أجل من البديل حزب   

 الداخلية المخابرات لمنع كولونيا في اإلدارية المحكمة لدى دعوى رفع ألمانيا أجل من البديل حزب يريد

 ضد هةموج ليست الدعوى إن الحزب ممثل وقال". والتحقق الفحص تستدعي حالة" بأنه علنا وصفه من

 بحق صمةو تشكل بذلك ألنها العام، المأل على ذلك الداخلية المخابرات إعالن ضد بل ذاته، بحد التحقيق

 وأعضاء أصوات كسب من ويحرمه كبير، بقدر السياسي ونشاطه الحزب عمل يعرقل وهذا. الحزب

ليةما وتبرعات  

 

 

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) 


