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14.02.2019 

 إختتام المهرجان السينمائي العالمي اليوم في برلين

ية للمخرج العالمي في برلين وهو المسرحية العائل يتم اليوم عرض آخر فيلم في المهرجان السينمائي 

أة لها على الدب الذهبي مكاف الصيني فانغ كياشوا. كما يتم اليوم منح الممثلة شارلوته رامبلينغ جائزة

"دقيقة  أدوارها التمثيلية. كما تم تقصير مدة المهرجان يوما واحدا بسبب إلغاء عرض الفيلم الصيني

ألسباب تقنية، وتدور أحداث الفيلم في حقبة الثورة الثقافية  واحدة"  

 

 زيهوفر يريد تسريع إجراءات الترحيل

لة تساهم في لماني، قد أمر بإدخال تشديدات قانونية شامتفيد مصادر إعالمية أن زيهوفر، وزير الداخلية األ

تعديل القوانين التسريع في ترحيل الجناة األجانب من ألمانيا. وهذا يتبين من المشروع الذي تقدم به خبراء ل

هذه المعنية بالترحيل، كما ذكرت المصادر اإلعالمية المتنوعة. وفي حالة التأكد من أن المشمولين ب

صالح أولئك غادروا بالفعل ألمانيا، تستطيع السلطات األلمانية المعنية، تخصيص الموارد ل القرارات قد

جتماعية الذين هم بحاجة إلى المساعدة. ومن المقرر ترحيل أولئك الذين يحتالون على قانون المساعدات اإل

 أو ينتهكون قانون المخدرات

 

 البلديات تبذل مزيدا من الجهود من أجل اإلندماج

جئين في بمقترحات تدعو إلى تركيز جهود إندماج الال اإلندماج والشؤون البليدية تقدم فريق من خبراء 

أكبر األعباء المدن والبلديات التي يقيمون فيها في بلدان اإلتحاد األوروبي حيث تتوفر أكثر الحلول و

معات البلدية المجت المتعلقة باإلندماج. ويدعو الخبراء في أبحاثهم إلى تطبيق توصيات تتعلق باإلندماج في

م في مختلف البلدان األوروبية. وقدموا في األمس دراسة تتعلق بهذا الموضوع أمام وسائل اإلعال

  األوروبية
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 البرلمان المصري يوافق على تمديد فترة الرئاسة للرئيس السيسي

ري. ومع مصيريد البرلمان المصري من خالل تعديل دستوري مثير للجدل، تمديد فترة رئاسة الرئيس ال

هذا أن النقاش بدأ للتو حول هذا الموضوع، إال أنه بات من المؤكد أن النواب سيوافقون على ذلك. وب

ثين. وسيتم اياا يستطيع عبدالفتاح السيسي البقاء في الحكم رئيسا لمصر حتى عام ألفين وأربعة وثال

الية السيسي سنوات. وتنتهي وتعزيز مكانة الجيش. وسيتم اياا تمديد فترة الرئاسة من أربع إلى ست 

في الحكم  الثانية واألخيرة عام ألفين واثنين وعشرين. ومن خالل التعديل الدستوري يستطيع البقاء

ا التعديل لواليتين أخريين. وفي مستهل النقاش دافع علي عبد العال، رئيس البرلمان المصري، عن هذ

تحقيق ة. ويرى المؤيدون أن التعديل ضروري لالدستوري الذي يتم بموجب متطلبات التطورات الراهن

  اإلستقرار في مصر لمدة طويلة

 

 تصريحات نتنياهو بشان الحرب مع إيران، تثير ضجة كبيرة

نياهو، رئيس في مستهل مؤتمر الشرق األوسط المثير للجدل في وارسو، أثارت التصريحات التي أدلى نت

تم نشره من  ي البداية تحدث في فيديوالوزراء اإلسرائيلي، بشان مقاومة إيران، ضجة إعالمية كبيرة. وف

المشروع  مكتبه الخاص في األمس، يقول فيه إنه سيعمل مع المشاركين العرب في المؤتمرعلى تنفيذ

عول المشترك بينهم، وهو شن حرب على إيران. وبعد ذلك قام مكتبه بمسح هذا الفيديو، وقلل من مف

". ورد كلمة "حرب على إيران" بكلمة "مقاومة إيرانالتصريحات التي أدلى بها نتنياهو. وتم استبدال 

يوم جواد ظريف، وزير الخارجية اإليراني، بسخرية قائال: " نحن نعرف أوهام نتنياهو منذ األزل، وال

ذ اللحظة وارسو. ووصفت القيادة اإليرانية من –يعرفها العالم كله، بما في ذلك المجتمعون في سيرك 

د إيران األولى مؤتمر وارسو بأنه ض  

 

 

 

 

 

 

 

 

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) 


