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 األوروبي اإلتحاد من اتفاق بدون بريطانيا خروج يحذرمن يونكر

 

 وند نيابريطا خروج من األوروبي البرلمان أمام األوروبية، المفوضية رئيس يونكر، حذر

 ،|جونسون مع األخير لقاءه وإن قائما، مازال الخطر هذا إن وقال األوروبي، األتحاد من اتفاق

 الحدود لمشكلة محددة بدائل بتقديم جونسون وطالب. مثمرا يكن لم البريطاني، الوزراء رئيس

 جونسون يديرو. الطرفين بين حادة الحدود تبقى ال بحيث البريطاني إيرلندا وشمال إيرلندا بين

 حاداإلت يرفض بينما الخروج، اتفاقية على تعديالت إدخال القادم أكتوبر منتصف حتى

 وبياألور اإلتحاد من الخروج جونسون يريد اتفاق، إلى التوصل عدم حال وفي. ذلك األوروبي

 .أكتوبر من ينثوالثال الحادي في

 
 

 إسرائيل في التشريعية اإلنتخابات في تعادل

 

 وتحالف تنياهو،ن برئاسة الليكود كتلة بين تعادل عن إسرائيل في التشريعية باتاإلنتخا أسفرت

 تشكيل الطرفين من أي يستطيع ال األولية اإلستطالعات وحسب. غانتس برئاسة أبيض - أزرق

 لماضيا أبريل في نتنياهو يتمكن ولم. أشهر ستة خالل الثاني نتخاباإل هذا وكان. جديدة حكومة

  .جديدة حكومة تشكيل من

 
 

 براندنبورغ والية في اإلستطالع جوالت آخر

 

 كوميح ائتالف بتشكيل الخاصة اإلستطالع جوالت آخر براندنبورغ والية في اليوم تجري

 يالمسيح والحزب الديمقراطي، اإلشتراكي الحزب اليوم يلتقي الغرض ولهذا. الوالية في

 ضرالخ وحزب الديمقراطي راكياإلشت الحزب يلتقي ذلك وبعد. الخضر وحزب الديمقراطي

 األحزاب عربوت  . اللجوء وسياسة الطاقة مسألة هي الخالف نقاط أبرز ومن. اليسار وحزب

  .داغ قرار إلى األحزاب تتوصل أن المحتمل ومن. الوالية في ائتالف تشكيل في ثقتها عن
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 داعش ضد األلمانية القوات مهمة يبحث اإلتحادي األمن مجلس

 

 حيث والعراق األردن في داعش ضد األلمانية القوات مهمة اإلتحادي ألمنا مجلس يبحث

 اقالعر وفي. والعراق سوريا في اإلرهابي داعش تنظيم مقاومة في األلمانية القوات تساعد

 لمانيةاأل القوات مهمة تنتهي األردن وفي. األمن ورجال الجنود تدريب في ألمانية قوات تشارك

 ينب الخالف بسبب كاملة، لسنة ليس ولكن تمديدها، المقرر ومن م،القاد أكتوبر نهاية في

 لسنة المهمة تمديد سيتم العراق وفي. الديمقراطي اإلشتراكي والحزب المسيحيين الحزبين

 .ذلك على األلماني البرلمان يوافق أن يجب الحالتين كال وفي. كاملة

 
 

 الخليج في األمريكية البحرية المهمة في تشارك السعودية المملكة

 

 كالةو ذكرت كما الخليج، منطقة في األمريكية البحرية المهمة في السعودية المملكة تشارك

 لعسكريةا البحرية المهمة هذه وتهدف. السعودية الدفاع وزارة بيان إلى إستنادا السعودية األنباء

 يقومض  هرمز ومضيق عمان وخليج الفارسي الخليج في التجارية المالحة حرية ضمان إلى

 إحتجزت عندما المهمة هذه وبدأت. المهمة هذه في لها حلفاء عن أمريكا وتبحث. المندب باب

 ومن. الخليج ةمنطق في التوتر ويزداد. الخليج منطقة عبورهما أثناء أجنبيتين نفط ناقلتي إيران

 يةمريكاأل اإلدارة لوتحم  . جدة إلى اليوم األمريكي الخارجية وزير بومبيو، وصول المنتظر

 لباط األلمانية الحكومة ورفضت. سعودية منشآت على األخيرة الهجمات عن المسؤولية إيران

  الخليج منطقة في العسكرية المهمة في للمشاركة أمريكيا

 
 

 الصعوبات أشد يواجهون الالجؤون: اإلندماج دورات

 

 دورات تجتاز الالجئين ةأغلب أن والالجئين للهجرة اإلتحادية اإلدارة أعدتها دراسة أظهرت

 لمانيةاأل للغة إتقانهم أن المئة في وستون واحد يقدر الدورات هذه انتهاء وبعد. بنجاح اإلندماج

 ومع  .مئةال في عشرة سبع النسبة تبلغ اإلندماج دورات في يشارك لم من ولدى. جدا جيد أو جيد

 بيةأورو بلدان من آخرين يننازح من أشد صعوبات يواجهون الالجئين أن الدراسة تبين ذلك

  وفي. التعليمي بمستواهم تتعلق أسوأ معطيات بسبب أخرى

 

 

 

 

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) 


