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 بريطانيا تخرج من اإلتحاد األوروبي في منتصف الليلة القادمة

تخرج بريطانيا من اإلتحاد األوروبي في منتصف الليلة القادمة. ويبقى 

إلقتصادية بين الطرفين مجهوال. ويريد جونسون، مستقبل العالقات ا

رئيس الوزراء البريطاني، التوصل إلى تسوية حتى نهاية العام الحالي. 

ويستبعد تمديد الفترة اإلنتقالية. وقال بيتيكوفر، خبير الشؤون الخارجية 

لدى اإلتحاد األوروبي، إنه من غير الواقعي أن تتم مناقشة جميع القضايا 

العام. ومن المهم تحديد األولويات لكال الطرفين تفاديا لحدوث حتى نهاية 

خالفات بينهما. وأمضت بريطانيا سبعا وأربعين سنة عضوا في اإلتحاد 

األوروبي وفي منظماته السابقة. وهي الدولة األوروبية األولى التي تخرج 

  .من اإلتحاد األوروبي

 

 

 فيروس كورونا ينتشر بقوة في الصين

العدوى وحاالت الوفاة بسبب اإلصابة بفيروس كورونا الجديد ارتفع عدد 

إلى درجة كبيرة غير مسبوقة في يوم واحد في الصين. وزاد عدد 

المصابين بالعدوى حوالي ألفي مصاب ليصل إلى حوالي تسعة آالف 

وسبعمائة شخص. هذا ما أعلنته وزارة الصحة الصينية في الليلة الماضية. 

إلى مائتين وثالث عشرة وفاة. ونظرا لإلرتفاع وارتفع عدد الوفيات 



السريع أعلنت منظمة الصحة العالمية حالة الطوارىء القصوى في العالم. 

وتم اكتشاف العدوي في حوالي عشرين بلدا في العالم. وفي ألمانيا تم 

اكتشاف خمس إصابات في والية بافاريا. وشددت السلطات المعنية في 

حذير من السفر إلى الصين. وتحذر وزارة الخارجية ألمانيا وأمريكا من الت

األلمانية من السفر إلى منطقة هوباي، وتنصح بتأجيل السفر إلى الصين. 

وأعلن عدد من شركات الطيران وقف الرحالت إلى الصين. وأغلقت 

 .مونغوليا وروسيا حدودها مع الصين

 

 

  شويبله يطالب بالمشاركة في مهمات عسكرية

رئيس البرلمان األلماني، بمشاركة القوات األلمانية بقدر يطاب شويبله، 

أقوى في مهمات عسكرية في العالم. وقال في حديث إعالمي إنه في هذا 

الصدد يؤيد موقف كرامب كارينباور، وزيرة الدفاع األلمانية. وال يمكن 

لأللمان أن يتركوا كل شيء للفرنسيين واألمريكيين. وال يجوز أن يكون 

مستخلص من أوشفيتس، هو عدم المشاركة في مهمات عسكرية الدرس ال

في العالم. وال تؤدي الوسائل العسكرية دائما إلى الهدف المنشود، كما أن 

التنازل تماما عنها ال يجوز. وعلينا أخذ المعارضة الشعبية والبرلمانية 

  .بعين اإلعتبار

 

 

 

 

 



 ة وثالثة وستينسفينة إنقاذ تنتظر الرسو في ميناء وعلى متنها ثالثمائ

 الجئا

بعد خامس عملية إنقاذ خالل بضعة أيام، تحمل سفينة إنقاذ إسبانية في 

البحر المتوسط ثالثمائة وثالثة وستين الجئا، وتبحث عن ميناء آمن 

الستقبالهم. ومن بين الركاب عدد من المصابين، وطفل عمره خمس 

ظر السفينة جنوب سنوات. وتم إجالء عدد من الالجئين ألسباب طبية. وتنت

مالطا أمال في السماح لها بالرسو في ميناء آمن. ويوم األربعاء نقلت سفن 

  .بحرية مالطية سبعة وسبعين الجئا إلى الميناء

 

 

العمل في مراكز التجميع في طرابلسليبيا: األمم المتحدة توقف    

ب أوقفت األمم المتحدة عملها في مراكز تجميع الالجئين في ليبيا بسب

األخطار الجسيمة المحدقة بها، والمتمثلة في التدريبات العسكرية. وتخشى 

األمم المتحدة أن تصبح هذه المراكز أهدافا عسكرية تعرض حياة الالجئين 

  .والمدنيين للخطر. وسيتم نقل مئات من الالجئين إلى اماكن أخرى

 

 

 منظمة "أونروا" إلغاثة الالجئين الفلسطينيين

غاثة لخمسة ماليين وستمائة ألف الجىء فلسطيني في تواجه منظمة اإل

األراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل وفي األردن ولبنان وسوريا 

ضائقة مالية منذ أن أوقفت اإلدارة األمريكية الحالية مخصصاتها التي 

كانت تقدمها لهذه المنظمة. وهي أكبر أزمة مالية منذ تأسيسها عام ألف 



ة وأربعين. وتساهم هذه المنظمة في توفير الرعاية وتسعمائة وتسع

        .الصحية واإلجتماعية وبناء المدارس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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) 



             


