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جامايكا" إئتالف تشكيل حول اإلستطالعية المحادثات استمرار  

 اليوم يجتمع اإلجتماعي، والمسيحي الديمقراطي، المسيحي الحزبين، قادة مع الفردية المحادثات بعد

 الحر الديمقراطي الحزب وهما اإلئتالف في يشاركا أن المحتمل من اللذان الصغيران الحزبان

 والمناخ الطاقة على بينهما المحادثات وتتركز. أعضاء بستة منهما كل ويشارك. الخضر وحزب

 كما. ارتياحهم عن المشاركون أعرب باألمس، دارت التي األولى الجوالت وبعد. الالجئين وسياسة

المحادثات لنتائج أيضا ارتياحه عن المستشارية، مكتب مدير آلتماير، أعرب  

 
 

مدريد وجهته الذي اإلنذار مدة إنتهاء  

 على ويتعين. كتالونيا في لإلنفصاليين اإلسبانية الحكومة وجهته الذي اإلنذار مدة اليوم تنتهي

 أعلن قد كان إذا ما صباحا، العاشرة الساعة حتى يعلن أن كتالونيا، حكومة رئيس بوجيمونت،

 الذي األمر السلطة، عن حكومته وعزل عزله خطر فسيواجه ذلك، يعلن لم وإذا. ال أم اإلستقالل

 حكومة أن الوزراء مجلس اجتماع بعد مساء برشلونة في وأعلن. الذاتي الحكم وضع كتالونيا سيفقد

مدريد مع حوار بإجراء متمسكة وتبقى اإلنذار، على ترد لن كتالونيا   

 

 
 

بروكسل في األوروبي اإلتحاد دول قمة  

 التي الالجئين سياسة لبحث بروكسل في قمة األوروبية الدول وحكومات دول رؤساء اليوم يعقد

 الالجؤون يمر اللتين وليبيا تركيا مثل بلدان مع والتعاون الخارجية، الحدود مراقبة على تتركز

 إذ بريطانيا، خروج مسألة القمة وتتناول. األوروبية الدول على الالجئين وتوزيع أوروبا، إلى منهما

 المواطنين بقاء حول اتفاق إلى التوصل أن أمس البريطانية، الوزراء رئيسة ماي، أعلنت

 على يتعين التي المبالغ حول كبيرة إختالفات هناك وكانت. قريبا بات بريطانيا في األوروبيين

األوروبي اإلتحاد لخزينة تدفعها أن بريطانيا   
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الجناة ترحيل حول جدل  

 في المساعدة من مزيد بتقديم األلمانية الحكومة الديمقراطي اإلشتراكي الحزب قادة من عدد يطالب

 أن السفلى، سكسونيا والية في الداخلية وزير بستوريوس، ويرى. المهاجرين الجناة مع التعامل

 بسرعة، المهام تنجز أن عليها وأن الموضوع، هذا عن مسؤولة والالجئين، للهجرة اإلتحادية اإلدارة

 شفيزيغ، وقال. وقت أسرع في ألمانيا يغادروا أن الجناة على ويتعين. الصحيحة القرارات وتتخذ

 شولتس، وكذلك. الترحيل عمليات تسريع هو الهدف إن فوربومرن،  مكلنبورغ والية حكومة رئيس

 في الوزراء رؤساء اليوم ويجتمع. المهاجرين الجناة بترحيل طالب هامبورغ، والية حكومة رئيس

واللجوء المهاجرين سياسة لبحث ساربروكن   

 
 

تيمبلهوف مطار في المشردين إيواء: برلين والية حكومة مخطط  

 .البارد الشتاء فترة في تيمبلهوف مطار مبنى في للمشردين مكان توفير برلين والية حكومة تخطط

 والذي المطار، في لالجئين المخصص الملجأ صاحب تامايا" مع نزاع نشوب إلى يؤدي قد وهذا

 منذ للغاية سيئة ظروف في منهم كثير يعيش الذين الالجئين خروج بعد المشردين، استقبال يريد

 سنتين

 
 

اإلعتداء من تحذر المعلومات تقنية لسالمة اإلتحادية اإلدارة  

 مؤتمر أثناء التقنية هذه على اعتداءات وقوع من المعلومات تقنية لسالمة اإلتحادية اإلدارة تحذر

 عن للمؤتمر موجه كتاب في حرفيا اإلدارة وتتحدث بون في نوفمبر منتصف في العالمي المناخ

 وخلل المواصالت وحركة القطارات تعطل اإلعتداءات هذه عن ينجم وقد. الشأن بهذا داهمة أخطار

 اإلدارة حذرت داخلي خطاب وفي. المؤتمر أثناء والكهرباء واإلتصاالت اإلنترنت شبكة في

المحتملة اإلعتداءات هذه مثل من المعنية المؤسسات أيام بضعة قبل اإلتحادية  

 

 

 

 

 
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) 


