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  إيطاليا في التطورات على فعل ردود

 

 حركة بين إئتالف تشكيل في والمتمثل إيطاليا في األخير التطور مع بإيجابية األلمان السياسيون تفاعل

 ؤونلش األوروبي اإلتحاد مفوض أوتنغر، وقال. الديمقراطي اإلشتراكي والحزب الشعبوية نجوم الخمس

 لفكرةل مؤيدا حزبا يضم جيد تطور إنه: ألمانيا في الديمقراطي المسيحي للحزب ينتمي الذي الميزانية

 ائبن المبسدورف، وأدلى. األوروبي اإلتحاد بدعم تحظى التي الجديدة اإليطالية الحكومة في األوروبية

 لصعداءا ستتنفس أوروبا إن وفال. مماثل بتصريح الحر، الديمقراطي للحزب البرلمانية الكتلة رئيس

 اإلتحاد مع للخالف تسوية إلى والتوصل العمل، على قادرة الجديدة اإليطالية الحكومة تصبح عندما

  الميزانية على األوروبي

 
 

 البريطاني للبرلمان اإللزامية اإلجازة على إحتجاج

 

 بضع وخالل. البريطاني للبرلمان إلزامية إجازة بفرض البريطاني، الوزراء رئيس جونسون، قرار يثير

 عدد يوف. القرار هذا ضد بريطاني مليون من أكثر قبل من موقع إلكتروني طلب على التوفيع تم ساعات

 قبح جريمة بأنه القرار لمان، البر رئيس بيركو، ووصف. ضده تظاهرات خرجت البريطانية المدن من

 تىح إجازة على األمس في الملكة ووافقت. بالفضيحة وصفه العمال حزب رئيس وكوربين، الدستور،

 خروج دون للحيلولة  [P1]للبرلمانيين الكافي الوقت يتوفر لن وعندها. القادم أكتوبر شهر من عشر الرابع

 إتفاق بدون األوروبي اإلتحاد من أكتوبر شهر من والثالثين الحادي في بريطانيا

 
 

 هرمز مضيق في األمريكية العسكرية المهمة إكتمال

 

 حمايةل واشنطن بقيادة األمريكية العسكرية للمهمة اإلعداد اكتمال عن األمريكي، الدفاع وزير إسبر، أعلن

 المهمة هذه في تشارك والبحرين وأستراليا بريطانيا إن وقال. هرمز مضيق في البحرية المالحة

 أما. المسؤولية إيران واشنطن وتحمل. لإلعتداء تجارية سقن تعرضت هرمز مضيق وفي. العسكرية

 رمز،ه مضيق في األمريكية العسكرية الحملة هذه في المشاركة واشنطن طلب فرفضت لمانيةاأل الحكومة

 داإلتحا في الخارجية وزراء مؤتمر وسينظر. مستقلة أوروبية مراقبة مهمة تشكيل إلى ذلك بدل ودعت

 الموضوع هذا في هلسنكي في اليوم األوربي
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 الصحافة حرية عن تدافع" بي بي إر" قناة مديرة

 

 أوروبا، في الصحافة حرية على الهجمات كافة وقف إلى" بي بي إر" قناة مديرة شليزنغر، باتريسيا دعت

 امنبالتض طالبت الصدد هذا وفي. الصحافة حرية حماية أجل من النضال يجب أنه على دليل أنها سيما ال

 حدث ثلمام للخطر، حياتهم يعرض وقد ،.ناقد ألنه عملهم لفقدان يتعرضون والمجر بولندا في صحفيين مع

 وسلوفاكيا وبلغاريا ومالطا فرنسا في

 
 

 التسوية مراكز لدى طلبا 140: الالجؤون

 

 مراكز إلى بها تقدموا قد الالجؤون وكان. بالسكن تتعلق مشاكل حول الطلبات معظم مع األمر يدور

 تالحاال هذه في تنظر التي التسوية مراكز وستطرح. الماضي العام في بالالجئين الخاصة التسوية

 هذا يف الالجؤون قدمها التي الطلبات عدد وبلغ. الثاني السنوي التقرير اإلندماج، ومواضيع الخالفية،

 ولح الطلبات معظم في األمر ويدور. طلبا بثالثين الماضي العام من أقل أي طلبا، وأربعين مائة الصدد

 بل فقط، الالجئين على األمر يقتصر ولم. المعنية السلطات مع خالفات حول وأيضا بالسكن، تتعلق مشاكل

 اللجوء، اكزلمر بطلبات جيران تقدم فقط حالتين وفي. عنهم الفخريين والمسؤولين المتطوعين أيضا شمل

 قادمةال السنوات في سيبقى الالجئين إندماج أن مسؤولون ويرى. الخالفية الحاالت جميع تسوية وتمت

 مهما موضوعا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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) 


